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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความสําคญัของคูมือปฏิบัติงาน 
 เอกสาร หมายถึง หนังสือทีเ่ปนหลกัฐาน (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรต ิพ.ศ. 2530 : 617) 
 เอกสาร หมายถึง สิ่งหรือส่ือที่ใชอธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยูในลักษณะตาง ๆ เชน ระเบียบปฏบิัติ คูมือปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน 
รูปภาพ แบบฟอรม เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ 2549 : 4) 
 การจัดทําเอกสาร คือ การกําหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไวเปนลายลักษณอักษร 
เพ่ือใชในการติดตอส่ือสาร หรือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน 
 วิธีปฏิบัตงิาน (Procedure) หรือใชเรียกตางกันไป คือ Quality Procedure, System 
Procedure, Policy, Standard Operating Procedure (SOP), Work Methodology แตมี
ความหมายเปนอันเดียวกนั คือ Procedure   เปนเอกสารที่จะบอกวา  ใคร  ทําอะไร  เม่ือไร  
เปนตวัระบบที่จะระบุถึงการทํางานที่มีความเกี่ยวเน่ืองกันในหนวยงานตั้งแต 2 หนวยงานขึน้ไป 
ซึ่งเกิดการประสานงานกัน  โดยมีการสงผานวัตถุ ขอมูลหรือเอกสารทั้งไปและกลบั หรืออาจเปน
ทางเดียวก็ได  โดยจะกลาวถึงหัวเร่ืองของการทํางานนั้น ๆ  แตก็ไมไดหมายความวาทุก Procedure 
จะตองมีหนวยงานมากกวา 1 หนวย เก่ียวของเสมอไป อาจจะจํากัดเพียงภายในหนวยงานยอย
หนวยงานเดียวก็ได แตจะตองอธิบายรายละเอียดของงาน ความรับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับแหลงขอมูลหรือทรัพยากรที่ตองใช ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  สถานที่ปฏิบตัิงาน 
แมกระทั่งเหตผุลทีต่องปฏิบตัิ (ถาจําเปน)   Procedure เปรียบเสมือนการตอภาพ (Jigsaw) แต
ละชิ้น โดยเม่ือนําทุกชิ้นมาตอกันอยางถูกตองก็จะไดภาพรวมใหญ หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินงาน 
 ระบบ หมายถึง การทํางานอยางมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหลาน้ีไว เปนเอกสาร
เพ่ือกําหนดการทํางาน และมีบันทึกไวเปนเอกสารเพื่อใชเปนหลกัฐานวาไดทาํตามที่เขียนไวจริง
เชนเดียวกบัการปกครองบานเมืองทีต่องมีรัฐธรรมนูญ ตองมีกฎหมายเพ่ือใหประชาชนปฏิบตัติาม  
คูมือคุณภาพ (Quality Manual) คือ รัฐธรรมนูญ ข้ันตอนการทาํงาน (Procedure) คือ กฎหมาย 
 สําหรับคูมือการทํางาน (Work Instruction) เปนเอกสารที่กลาวถึงรายละเอียดของงาน
เฉพาะอยาง แบบทลีะขั้นทลีะตอน (Step by Step) เพ่ือที่จะควบคมุใหผูปฏิบัติ ทําตามไดอยาง
ถูกตองทุกคร้ัง ตั้งแตเริ่มแรก (Do it Right / It the First Time) เพ่ือปองกันหรือลดโอกาสการเกิด
ปญหาตาง ๆ 
 คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มี
จุดเร่ิมตนและสิ้นสุดของกระบวนการ  ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ 
ขององคกรและวิธีการควบคมุ กระบวนการนั้น มักจัดทําขึ้นสําหรับลกัษณะงานที่ซ้าํซอน มีหลาย
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ขั้นตอน  และเก่ียวของกับหลายคน  สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ 2549 : 12)  
 คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มี
จุดเร่ิมตน และจุดส้ินสุดของกระบวนการ  ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ  
มักจัดทําขึ้นสําหรับงานทีมีความซับซอน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏบิัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงในความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ธนาวิชญ  จินดาประดิษฐ และจารุวรรณ ณ ยอดระฆัง 2552 : 26)  
 วิธีปฏิบัตงิาน /วิธีการทาํงาน (Work Instruction) เปนเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการ
ทํางานเฉพาะ หรือแตละขั้นตอนยอยของกระบวนการ เปนขอมูลเฉพาะ มีคําแนะนําในการ
ทํางานและรวมทั้งวิธีที่องคกรใชในการปฏิบัติงานโดยละเอียด (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบขาราชการ 2549 : 16)  
 คูมือการปฏิบัติงาน เปนเอกสารที่ประกอบดวยหลักการและวธิีปฏบิัติงานตาง ๆ รวมทั้ง
ระเบียบขอบังคับโดยระบลุกัษณะของงาน  วิธีการทํางานเปนขั้นตอนตามลําดับ  เขียนเปนขอ ๆ 
เพ่ือใหดูงาย (ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยแมโจ คร้ังที่ 1/2548 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548)                                     
 คูมือการปฏิบัติงาน หมายความวา เอกสารในเชิงคณุภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หลักปฏิบตัิในหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมทั้งแนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้ง
แนวทางการแกไขปญหา ขอเสนอแนะ หรือคูมือการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตาง ๆ (อ.ก.ม. 
มหาวิทยาลัยแมโจ คร้ังที่ 6/2542 เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2542) 
 คูมือการปฏิบัติงาน หรือผลงานประเภทวิเคราะหงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 
หมายถึง เอกสารเชิงคุณภาพซ่ึงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักการปฏิบัตใินหนาที่
ความรับผิดชอบ และมีบทหนึ่งที่ไดกลาวถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พรอมเสนอแนะ
แนวทางวธิีการแกไขปญหาและพัฒนางานในหนาที่ (อ.ก.ม. มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
คร้ังที่ 1/2546 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2546 คร้ังที่ 5/2546 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2546 คร้ังที่ 
7/2546 เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2546) 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 18 (ค) ตําแหนง
ประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะขอกําหนดตําแหนงเปนชํานาญการ 6, 7-8  
ผูเชี่ยวชาญ 9 และผูเชี่ยวชาญพิเศษ 10 ตองเสนอในสวนของผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ  
หรือผูเชี่ยวชาญ หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 14 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา “ก.พ.อ.” 
มีอํานาจหนาที่ตาม   (3) คือกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลวินัยและการรักษาวินัย การ
ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและรองทุกข และการพจิารณาตําแหนง
วิชาการ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว มาตรา 17 
กําหนดวา หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วนิัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพจิารณาตําแหนงวิชาการใหเปนไป
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ตามที่กําหนดในขอบังคบัของสภาสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งน้ีตองไมขดัหรือแยงกับที่บัญญตัิไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้  หรือหลักเกณฑวธิีการและเงื่อนไขที ่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา 14 (3) และ 
มาตรา 31 กําหนดวา การเลือ่นขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบัน- อุดมศึกษากําหนด  ดังนี้  
 1.  หนาที่ความรบัผิดชอบและลักษณะงานของตําแหนงผูชํานาญการ 6, 7-8 ลักษณะงาน
จําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ ความชํานาญ ทักษะหรือประสบการณในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ซึ่งเปนงานที่ตองทําการศึกษา คนควาทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัย และตองใชและหรอืประยุกตหลกัการ เหตุผล แนวคิด วิธีการ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทีกํ่าหนดไวและ/หรือ เพ่ือการพัฒนางานในหนาที่ และงานเฉพาะดาน 
หรือเฉพาะทาง และ/หรือเพ่ือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบตัิในงานสนับสนุนอํานวยการ งาน
บริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพที่มีความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวาง 
 ทั้งน้ีผลงานทีแ่สดงความเปนผูชํานาญการ 6, 7–8 หมายถึง การใชประโยชน จาก
ผลงาน เปนผลงานสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม 
 2. หนาที่ความรบัผิดชอบ  และลักษณะงานของตําแหนงผูเชี่ยวชาญระดับ 9   และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10  ลักษณะงานจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูทฤษฎี หลักวิชาหรือ
หลักการเก่ียวกับงานเฉพาะดาน หรือเฉพาะทาง โดยมีลักษณะเปนงานเชิงพัฒนาระบบ หรือ
มาตรฐานของงาน และ/หรืองานพัฒนาทฤษฎีหลกัการ ความรูใหม ซึง่ตองทําการวจัิยเก่ียวกบังาน
เฉพาะดานหรือเฉพาะทางและนาํมาประยกุตใชในทางปฏิบัติโดยตองประยุกต แนวความคิดใหม 
เก่ียวกบัเน้ือหาของงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรืองานวชิาชพี เพ่ือแกไขปญหางาน
สนับสนุนงานบริหารวชิาการหรืองานวชิาชีพที่มีความยุงยากมาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก 
และ/หรือ เพ่ือถายทอดความรูเก่ียวกับงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ ตลอดจนให
คําปรึกษาแนะนําแกบุคคล และ/หรือหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือเพ่ือปรับปรุงผสมผสานเทคนคิ
ระดับสูงระหวางสาขาที่เก่ียวของ 
 ทั้งน้ี ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9 หมายถึง ผลงานที่ใชประโยชนได
อยางกวางขวางคอนขางมาก ผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาแบบหรือมาตรฐานของงาน ผลงานที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานคอนขางมาก มีการใชความรู
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชพีบริการตอสังคม เชน การให
ความเห็น คาํแนะนํา หรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษาแนะแนว การอบรม และเผยแพรความรู
เก่ียวกับหลักการ แนวทางระบบรูปแบบเทคนิค และวิชาการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
สายสนับสนุนทางวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ  
 สําหรับผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษระดับ 10    หมายถึง  ผลงานที่ใช
ประโยชนไดอยางกวางขวางมาก ผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
ผลงานที่กอใหเกิดความรูใหม หรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานมาก มีการใชความรู
ความสามารถในงานสนบัสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชพีบริการตอสังคม เชน การให
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ความเห็นคําแนะนําหรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพร ความรู
เก่ียวกับหลักการ แนวทาง ระบบรูปแบบ เทคนคิ และวิธีการในการแกไขปญหา หรือการพัฒนา
งานสนับสนุน งานบริการวชิาการหรืองานวิชาชีพน้ัน ๆ และความเปนที่ยอมรับนบัถือในงานดาน
นั้น ๆ หรือในวงวิชาการน้ัน ๆ โดยการไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ สําหรับ
ผลงานหรือผลการปฏิบตัิงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพน้ัน ๆ หรือในงานที่
เก่ียวของเปนที่เชื่อถืออยางกวางขวางในระดับชาต ิ
 คูมือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเสนทางการทาํงานในงานหลักของ
ตําแหนงตั้งแตจุดเร่ิมตนจนส้ินสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการ
ตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน ตลอดจน แนวทางแกไข
ปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกลาว ซึ่งตองใชประกอบการปฏิบตัิงานมาแลว และ
ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน (แนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานการกําหนดตําแหนงระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษาใหดํารงตาํแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553  ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553) 
 สรุปคูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ที่
กําหนดภาระหนาที่ความรบัผิดชอบไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง (Job Description) มี
คําอธิบายงานที่ปฏิบตัิ ประวัตคิวามเปนมา มีแผนกลยุทธการปฏบิัติ กําหนดตัวชี้วัด การ
ประเมินผล ซึ่งในแตละบท/เรื่อง/หัวขอ ตองมีความคิดหลัก วัตถุประสงค และเน้ือหาสาระท่ีมี
ความสมบูรณ มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแตละเร่ือง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัต ิ
หนังสือเวียน มติตาง ๆ เอกสาร ที่เก่ียวของ หลักเกณฑและวชิาการ เทคนิคหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขขอเสนอแนะ ทั้งน้ีตองใชประกอบการปฏิบตัิงาน
มาแลว และตองจัดทําเปนรูปเลม 
 ความสําคัญของคูมือการปฏิบัติงาน นอกจากจะเปนผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ 
ผูเชี่ยวชาญ และผูเชีย่วชาญพิเศษแลว ยังแสดงใหเห็นประจักษวาเปนผูสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ (Expertise) ที่ขวนขวายสนใจใฝรูเพ่ือสังคม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติราชการ ดวยการศึกษาคนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง อีกทั้ง
รูจักพัฒนาปรับปรุง ประยกุตใชความรูเชิงวิชาการ และเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบตัิงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ใหความสําคัญกับการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน และประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไวดังนี้ 

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน 
2. ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลงั 
3. ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏบิัติอยางไร เม่ือใดกับใคร 
4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทศัน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร  
5. เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน 
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6. เปนเคร่ืองมือในการฝกอบรม 
7. ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 
8. ใชเปนสื่อในการประสานงาน 
9. ไดงานที่มีคุณภาพตามกําหนด 
10. ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสบัสน 
11. แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน 
12. บุคลากร หรือเจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได 
13. สามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เม่ือมีการโยกยายตําแหนงงาน 
14. ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน 
15. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ 
16. ชวยเสริมสรางความม่ันใจในการทํางาน 
17. ชวยใหเกิดความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงาน 
18. ชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 
19. ชวยลดการตอบคําถาม 
20. ชวยลดเวลาสอนงาน 
21. ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ 
22. ชวยในการออกแบบระบบงานใหมและปรบัปรุงงาน 
23. ผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียด และทํางานไดอยางถูกตอง 
24. ทราบถึงตําแหนงงานที่รับผิดชอบ 
25. ทราบถึงเทคนิคในการทํางาน 

 

ลักษณะของคูมือ 
 คูมือการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 3  ลักษณะคือ 

1. คูมือที่เขียนใหผูเขียนเองถอืเปนแนวปฏบิัต ิ
2. คูมือที่เขียนใหผูปฏิบัติงานอื่นถือเปนแนวปฏิบตั ิ
3. คูมือที่เขียนใหผูรับบริการถือเปนแนวปฏิบัต ิ

 

ระดับของคูมือ 
 คูมือการปฏิบัติงานแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

1. Manual  Book  เปนคูมือที่นําเอา กฎ พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบยีบ  
ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน  มติ หนังสือตอบขอหารือที่เก่ียวของ  มารวบรวมไวเปน
หมวดหมู แลวทําเปนรูปเลม 

2. Cook  Book  เปนคูมือที่มีลักษณะเหมือน ระดับ Manual Book แตตองเพ่ิมเติม 
ขั้นตอน วธิีการปฏิบัติงาน  
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 3. Tip  Book  เปนคูมือที่มีลักษณะเดียวกับ Manual Book  และ  Cook Book  แคตอง
เพ่ิมเทคนิค ประสบการณในสาขาวชิาชพี และหรือนําเทคโนโลยีมาใชและหรือประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เอกสารการเขยีนคูมือปฏิบตัิงานฉบับนี ้ จากประสบการณในการเปนวิทยากรบรรยาย
หัวขอเทคนคิการเขียนผลงานทางวิชาการ เพ่ือเลื่อนตาํแหนงเปนผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ ตาม
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ประกอบกับผูเขียนในฐานะผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่บุคคลชํานาญการพิเศษ 
จึงกําหนดวัตถุประสงคของ “การเขียนคูมือการปฏิบัตงิาน” เพ่ือใหขาราชการตามมาตรา 18 (ค) 
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย มีความรู 
ความเขาใจ และเปนผูที่มีสมรรถนะ (Competency) สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มี
แนวทางในการสรางผลงาน “คูมือการปฏิบัติงาน” ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ผูเขียนขอทําความตกลงเบือ้งตนกับทานผูศึกษากอนวา เอกสารการเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงาน มีเน้ือหาสาระเปนแนวคิดเบื้องตน ในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ไมไดเจาะลึกไปใน
แตละหัวขอ ทานผูศึกษาตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตอไป แตทานจะไดแนวทาง แนวคิด และ
รูปแบบลักษณะโครงรางของการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน ซึ่งสามารถจะนําไปใชประยุกตใชได
กับทุกกลุมงานวชิาชีพ 
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บทท่ี 2 
หลักการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 

 
 “การเขียนตําราเปนทั้งศาสตรและศิลป การเขียนตําราเปนศาสตรเพราะมีหลักการ 
ขั้นตอน ขอมูลที่นําเสนอจะตองมีความถูกตอง สามารถอางอิงหรือพิสูจนได การเขียนตําราจึง
เปนศิลปะ เพราะมีความงาม มีสุนทรีย และมีความสละสลวยในตัวมันเอง เสมือนกับการ
สรางสรรคงานศิลปะขึ้นมา คนที่มีความรูในหลักและวิธีการเขียนตาํรา เหมือนกัน ไมจําเปน
จะตองมีผลงานที่เปนตําราที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน” (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ 2542 : 34)  การ
เขียนคูมือการปฏิบัติงาน ก็เปนที่ศาสตรและศลิป ทีต่องมีทั้งความถูกตองและมีความสละสลวยใน
ตัวมันเอง  

“งานเขยีนเปนเรื่องเฉพาะบคุคล ซึ่งผูเขยีนยอมจะเสนอแนวคิดอันเปนเอกลักษณเฉพาะคน 
ถือไดวาเปนศลิปะ”  ม.ล. บญุเหลือ  เทพยสวุรรณ (อางอิง จากบุญยงค เกศเทศ 2542 : 5) กลาววา 
นักเขียนหรือนักแตงหนังสือทุกคนยอมเร่ิมตองการใชความคิด เม่ือเกิดขึ้นคิดขึ้นในสมอง
บางอยางแจมชัด บางอยางก็มัวๆ นักเขียนก็จัดอันดับความสําคญั ของขอคิดเหลาน้ัน การจัด
อันดับก็เชนเดียวกัน อาจจัดอยางเลื่อนรางแมแตตวัเอง หรือจัดไดเปนภาพชัด ไมวาจะเปน
สารคดี หรือบันเทิงคดี นกัเขียนจะตองทําโครงเรื่องหรือเคาเร่ือง (ซึ่งเปรียบเหมือนผังของเรื่อง) 
แลวนักเขียนก็จะตองคิดหาเร่ืองใสในโครงหรือเคาเร่ืองจึงเกิดเปนเรื่องขึ้นมาได เม่ือใดเร่ืองซึ่ง
ประกอบดวยโครงและเนื้อแลว นักเขียนจะตองหาเครื่องประดับที่เหมาะแกลักษณะของงานเขียน 
เคร่ืองประดับที่นักเขียนบางคนก็จะใชเฉพาะของตนเองชอบ โดยไมคํานึงถึงผูอาน นักเขียนบาง
คนคํานึงถึงผูอาน ใครจะใหชอบใจในงานของตนมากก็จะเลือกเคร่ืองประดับที่คิดวาจะเปนที่
พอใจผูอานเหลาน้ัน เคร่ืองประดับยอมแตกตางกัน ถาเปนนวนิยายก็อาจเลือกฉาก เลือกคําพูด
ของตัวละคร เลือกหาภาษิตตาง ๆ ที่ใครจะใช ถาเปนสารคดีก็จะตองเลือกหาตัวอยางที่จะประกอบ
ความคิดเห็นใหผูอานเขาใจความมุงหมายของนักเขียนชัดเจน” 
 “ถอยคําสํานวนเปนเคร่ืองประดับที่หลีกเลี่ยงไมได ขึ้นอยูกับรสนิยมของนักเขียนแตละคน 

บางคนชอบใชสํานวนซ้ํา ๆ บางคนจะพลิกแพลงใหเห็นเครื่องประดับที่จับหูจับใจ บางคร้ังเรือ่งไม
มีคุณภาพอยูในตัวเองเลย แตเคร่ืองประดับแพรวพราวมาก งานเขียนชิ้นนั้นก็จะเปนศลิปะที่
งดงามได งานเขียนบางชิน้มีคุณภาพ มีความคิดดีๆ ใหมๆ แตถอยคําสํานวนขรุขระเต็มที ทาํให
ผูอานรําคาญ จนมองไมเห็นแกนสาร หรือแนวคิด เลยไมเกิดการส่ือสารระหวางผูอานกับผูเขยีน 

(บุญยงค  เกศเทศ : 2524 : 6)  
 
 
 
 
 



8 

ความสําคญัของงานเขียน 
 สนิท  ตั้งทวี  กลาววาการเขียนมีความสาํคัญ ดังนี้ (สนิท  ตั้งทว ี2529 : 118) 

1. เปนเคร่ืองมือแสดงออกของความรู ความคิดและความรูสึกของมนุษย 
2. เปนเคร่ืองมือที่สําคญัในการวัดความเจรญิ หรืออารยธรรมของมนษุยในแตละยคุแตละสมัย 
3. เปนเคร่ืองมือใชสําหรับสื่อสารทั้งเรื่องในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
4. เปนเคร่ืองมือที่ใชสนองความปรารถนาของมนุษย เชน ความรัก ความเขาใจ เปนตน 
5. เปนเคร่ืองมือสําคัญทางวัฒนธรรมที่ถายทอดมรดกทางดานสติปญญาของมนุษย 
6. เปนสื่อที่ชวยแพรกระจายความรูความคดิใหกวางไกล และรวดเรว็ 
7. เปนสื่อกลางที่ใหความรูความคิด และความเพลิดเพลนิแกมนุษยทกุเพศทุกวัย 
8. เปนบันทึกทางสังคมที่ใหคณุประโยชนแกคนรุนปจจุบันและอนาคต 
9. เปนงานอาชีพที่สําคัญอยางหน่ึงในปจจุบัน 
ลักษณะของคูมือการปฏิบัติงานที่ดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ 

2549 : 24) กําหนดไววา 
1. กระชับ ชัดเจน เขาใจงาย 
2. เปนประโยชนสําหรับการทาํงานและฝกอบรม 
3. เหมาะสมกับองคกรและผูใชงาน แตละกลุม 
4. มีความนาสนใจ นาติดตาม 
5. มีความเปนปจจุบัน (update) ไมลาสมัย 
6. แสดงหนวยงานที่จัดทํา วันที่เริ่มใชถือปฏิบัต ิ
7. มีตัวอยางประกอบ 

 

จุดประสงคของงานเขียน 
 การจะเขียนงานอะไรก็ตาม ประการสําคัญยิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ จุดมุงหมาย หรือจุดประสงค
ของการเขียนวาตองการสื่อความรู ความเขาใจอะไร บญุยงค  เกศเทศ (2524 : 6-8) และ สนิท  ตัง้
ทว ี(2529 : 118 – 119) กลาวไววา การเขียนที่ดี มีจุดประสงค ดังนี้ 
 1.   เพ่ือเลาเร่ืองใหผูอ่ืนทราบ  เชน  การเขียนเลาเร่ืองประวัตศิาสตร  เลาเหตุการณ หรือ
เลาประสบการณตาง ๆ ฯลฯ 
 2.   เพ่ือโฆษณาจูงใจ เชน โฆษณาสินคา โฆษณาภาพยนตร โฆษณาเทปเพลง โฆษณา
หาเสียง เปนตน ซึ่งตองใชภาษาถอยคาํใหนาสนใจ มีความสละสลวย มีแงคิด สะดุดใจ อาจใช
เสียง รูปภาพ สุภาษิต คําคมปลุกอารมณประสาทสัมผสัดวยก็ได 
 3.   เขียนเพ่ือปลกุใจ อาจเปนในรูปของแตงเพลง บทความปลุกใจ สารคดี บทละคร 
 4.   เพ่ือสรางจินตนาการ เชน เรื่องสั้น นวนิยาย บทรอยกรอง บทภาพยนตร บทละคร 
 5.   เพ่ือลอเลียนและเสียดส ี งานเขียนประเภทนี้จะมีลักษณะการตําหนิอยางนุมนวล และ
มีการแทรกอารมณขันไวดวย เรื่องทํานองตลกแฝงแงคดิ ซึ่งจะแสดงออกไดหลายวิธี เชน เขียน
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ลอเลียน ดวยภาพ มีขอความประกอบ หรือเขียนเปนเรื่องเปนราวโดยการสมมติใหเปนตัวละคร 

หรือสมมุติสถานการณ  
เปนตน 
 6.   เพ่ือประกาศ แจงความ เชญิชวน เชน การเขียนประกาศของทางราชการ การเขียน
บัตรเชิญเนื่องในโอกาสตางๆ 

7.   เพ่ือเปนขาว เชน การพาดหัวหนังสือพิมพ การเขียนขาวหนังสือพิมพ การเสนอขาว
ประเภทตางๆ 

8.   เพ่ือเฉพาะกิจ เชน การเขียนประกอบการตนู การเขียนจดหมาย การเขียนธนาณัต ิฯลฯ 
 9.  เพ่ือวิจารณ เชน วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม วิจารณคอลัมนตางๆ ในหนังสือพิมพ 
วิจารณภาพยนตร วิจารณละครโทรทศัน วิจารณบุคคล เปนตน 

10. เพ่ืออธิบาย เนนการเขียนใหผูอานทราบวาอะไรเปนอะไร  เชน  อธิบายหลักเกณฑ 
อธิบายวชิาการ หรืออธิบายทฤษฎีตาง ๆ ฯลฯ 

11. เพ่ือวิเคราะห เชน วิเคราะหบทความ วิเคราะหเหตกุารณ วิเคราะหขาว วิเคราะห
วรรณกรรม เปนตน 

12. เพ่ือแสดงความคิดเห็น แนะนํา เปนบทความเสนอทัศนะ แนวคิดเห็น แนะนําหนังสือ 

หรือเสนอความเห็นโดยอางขอมูล เสนอความเห็นทีข่ัดแยงขอมูลและหรือสนับสนุนหรือขัดแยง 

และแนะนําแนวคิดใหม ๆ เปนตน 
 

ลักษณะของผูเขียนที่ด ี
 นักเขียนที่ดีควรมีลักษณะทีส่ําคัญๆ ดังตอไปน้ี (สนิท  ตั้งทว ี2529 : 119 – 120) 

1. มีเจตคตทิี่ดีตองานเขียนทกุชนิด 
2. มีความม่ันใจในความรูความสามารถของตัวเอง 
3. เปนผูมีประสบการณในชีวติสูง 
4. มีอารมณม่ันคง และละเมียดละไม 
5. มีความสามารถในการใชภาษาไดดี 
6. เปนผูมองโลกในแงดี และมีคุณธรรม 
7. มีความคิดริเริม่สรางสรรค 
8. มีความพรอมและความตองการที่จะเขียน 
9. อานหนังสือเปน 
10. มีนิสัยชอบคนควาหาความรูอยูเสมอ 
11. เปนผูมีความสังเกตจดจําได 
12. เปนคนชางคดิ 
13. มีความรูทางดานจิตวิทยาเปนอยางดี 
14. มีความขยันหม่ันเพียรในการเขียนอยูเสมอ 
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คุณสมบัติและทักษะของผูจัดทําคูมือปฏิบตัิงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ขาราชการ 2549 : 25)  
1. ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1.1 มีความรูความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเร่ืองนั้น ๆ 
 1.2 เปนคนชางสังเกต 
 1.3 เอาใจใสในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 1.4 รูทฤษฎีและความรูพ้ืนฐานของการวิเคราะหระบบงาน 
 1.5 รูหลักการส่ือสารในรูปแบบตางๆ 
 1.6 รูเทคโนโลยีสมัยใหม 

2. ตองมีทักษะดังตอไปน้ี 
2.1 ทักษะการวิเคราะห (Analysis Skills) 

 2.2 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
 2.3 ทักษะออกแบบ (Design Skills) 
 2.4 ทักษะการประเมินผล (Evaluation Skills) 

การเขียนคูมือปฏิบัติงาน  ผูเขียนตองเปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ  มีความกระตอืรือรน 

มีความคิดริเริม่สรางสรรค มีจุดมุงหมายของชีวิต ตองเปนผูปฏิบตังิานที่มีความเปนผูนําใชเวลา
วางใหเปนประโยชน ไมเปนคนผัดวันประกันพรุง  มีประสบการณการทํางานอยางสมบูรณ เม่ือมี
สิ่งตาง ๆ แลว พยายามเก็บสะสมประสบการณ ฝกหัดใชความคิด วิเคราะห วิจารณ หาแนวทาง
แกไขปรับปรงุงาน อาน ฟง คิด ถาม เขียน รวมทั้งตองมีอิทธิบาท 4 คือ ทางใหไปสูความสําเร็จ 

ตามประสงค 4 อยาง 
 “ฉันทะ  พอใจรักใครในสิ่งนั้น 
  วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น 
  จิตตะ  เอาใจฝกใฝในสิ่งน้ันไมวางธรุะ 
  วิมังสา หม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น” 
 

เกณฑกลาง กลวิธีการเขียน 
 นักวิชาการเขยีนทั่วไปอาจใชคําวา องคประกอบของการเขียน กลวิธกีารเขียนมีหลาย
รูปแบบเปนเอกลักษณของแตละบุคคล ทวศีักด์ิ  ญาณประทีป (2525 : 31) ใหองคประกอบที่สําคัญของ
การเขียนไววา 

1. ความชัดเจน  (Perspicuity) 
2. ความเรียบงาย (Simplicity) 
3. ความกระชบั (Brevity) 
4. ความประทบัใจ (Impressiveness) 
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5. ความไพเราะ (Euphony) 
6. การสรางภาพ (Picturesqueness ) 
7. โครงสรางประโยค (Structure of Sentences) 

บุญยงค  เกศเทศ (2524 : 7-8) เสนอเกณฑกลางที่ใชเปนเกณฑในการเขียนวา  
1. ความแจมแจงและปราศจากชองโหว 
2. ความสั้น รัดกุม และกระชับ 
3. ความสามารถจูงใจผูอานใหคลอยตามได 

 

การศึกษาแนวทางในการเขียน 
 1.   การเขียนที่ดีจะเกิดขึ้นไดจากการมีความคดิที่ดี ไมวาจะเปนการคิดเชิงวิเคราะห การคิด
เชิงวิพากย การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงสังเคราะห การคิดเชิงมโนทัศน การคิดเชิงบูรณาการ 
การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงประยุกต การคิดเชิงกลยุทธ องคประกอบ
ของแนวคิดทีดี่ (ไพฑูรย  สินลารัตน 2514)  คือ  
 1.1  ตองคิดใหลึก ใหกวาง และใหไกล 
 1.2  ตองคิดในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่งามและเปนความจริง 
 1.3  ตองคิดอยางยุติธรรมและเพ่ือสวนรวม 
 2. การใชสํานวนโวหาร ถือวาเปนศลิปะการใชภาษาการเขียน อาจจะใหมีความหมาย
หนักเบา เขมขน คลุมเครือ หรือกํากวมก็ยอมได แตก็ขึ้นอยูกับพืน้ฐานความรู และโลกทศันของ
ผูอาน ผูนั้นวาจะแคบหรือกวางขวางเพียงใด 
 3.  ความแปลกใหม ถือวาเปนเรื่องสําคญัเรื่องหน่ึง ความแปลก ความใหม จะดึงดูดให
ผูอานสนใจตดิตาม ผูเชี่ยวชาญดานการเขียน กลาวไววา อาจไมจําเปนตองใหมเอ่ียม แตอาจเปน
เรื่องเกาเขียนแนวใหม ยังไมมีใครคิด ใครเขียนมากอน จึงอาจจะอยูในหลายลักษณะ เชน เนื้อ
เรื่องใหม ถอยคําใหม สํานวนโวหารใหมแตหลักสําคัญคือ การเสนอเน้ือหาใหม ๆ 
 4.   คติพจน คําพังเพย พุทธสุภาษติ เปนสิ่งจูงใจใหผูอานมีความรูสึก บันดาลใหเกิด
อารมณ อาจนําไปใชประกอบการเขียนได 
 5.   การใชถอยคําในภาษาเขียน 
 5.1  ใชถอยคาํใหถูกตองตามหลักภาษาและความนิยม 
 5.2  ใชถอยคาํใหสัมพันธตอเน่ืองโดยพิจารณาถงึหนาที่ของคําเปนสาํคัญ วาทาํหนาที่
อะไรเปนประธาน กริยา กรรม หรือคําขยาย 
 5.3  เรียบเรียงถอยคําเขาประโยค ตองใหความหมายเดนชัดเพียงประการเดียว อยา
ใชคํากํากวมหรือหลายนัย 
 5.4  ใชถอยคาํที่ตางกัน แตใหความหมายใกลเคียงกัน เพ่ือเนนความหมาย และอาจ
ชวยในหลักการใชถอยคําทีซ่้ํา ๆ กัน 
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การเขียนเชิงวิชาการ 
 การเขียนเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขยีนทีใ่ชถอยคาํสํานวนภาษาและรูปแบบไปในทาง
สงเสริมความคิดหรือแสดงขอเท็จจริงพรอมทั้งมีหลักเกณฑบางประการ ในอันที่จะแสดงใหเห็น
ถึงการศึกษาคนควาอยางมีระบบ มีหลกัฐานอางอิงประกอบ (บุญยงค  เกศเทศ 2524 : 156) 
 ข้ันตอนในการเขียนเชิงวชิาการ 
 1.  เลือกเร่ือง 
 1.1  ควรเปนเรื่องที่ตนเองสนใจและมีประโยชน 
 1.2  เรื่องที่เลือกตองสามารถหาขอมูลหรือเอกสารประกอบการคนควาไดอยางเพียงพอ 
 1.3  เรื่องที่เลือกจะตองไมมีขอบเขตกวางขวางจนเกินไป 
 1.4  เม่ือเลือกเร่ืองแลวควรปรึกษาผูเชีย่วชาญในสาขานั้น ๆ 
 2.  การอานเพ่ือการศึกษาคนควารวบรวม 
 2.1  ศึกษาจากบัตรรายการ (Card catalog) ดูตามชื่อหัวเรื่อง (Subjects) 
 2.2 ศึกษาความหมายของศัพทเฉพาะ จากพจนานุกรม สารานุกรม และหนังสือที่
เก่ียวของ 
 2.3 เลือกบทความ จากสารานุกรมเฉพาะวิชา (Special Subject Encyclopedia) 
 2.4 เลือกตําราหนังสือที่เก่ียวของอยางนอย 3 – 5 เลม ดูจากบรรณานุกรม จาก
ตําราหนังสือของนักการศึกษาที่รูจักกันอยางกวางขวาง 
 2.5 ดูดรรชนีวารสาร เพ่ือศกึษาคนควาจากวารสารที่เก่ียวของ 
 3.  การบันทึกการอาน 
 3.1 เม่ือไดตามขอ 2 แลว ตองอานศึกษาคนควาจดบันทึก 
 3.2 การจดบันทึกตองประณีตอานงาย ใหไดความสมบูรณอยายอ อาจลืมได แยก
เปนเรื่องๆ ไมใหประปนสับสนตอนเรียบเรียง  
 3.3 การจดบันทึกอาจจะยอเรื่อง  ถอดความเปนสํานวนของผูบันทึก  คัดลอกทํา
อัญประกาศ หรือสรุปความเห็นก็ได สิ่งที่สําคัญในการบันทึกตองมีหัวเรื่อง แหลงที่มา และ
ขอความ 
 4.  การทําโครงเรื่องฉบับราง 
 4.1 หัวขอ (Headings) หัวขอหลัก หัวขอรอง 
 4.2 หัวขอตองกะทัดรัด ไดใจความ ไมควรยาวเกินไป 
 4.3 ไมควรแบงหัวขอยอยหลายขอจนเกินไป   หัวขอใหญ ๆ ในบทหนึ่ง จะตองเปน
ประโยชน ตอการจัดเสนอกระบวนการคิด และผลจากการศึกษาคนควา 
 4.4 ควรใชตวัเลข ตัวอักษร และยอหนาใหเหมาะสมกัน และควรใชระบบใดระบบหนึ่ง 
อยางเดียวกันทั้งเลม 
 5.  การใชภาษาในการเขยีน 
 5.1 ตรงไปตรงมา เขาใจงาย และประหยดั 
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 5.2 เปนภาษามาตรฐาน ไมควรใชภาษาถิ่น 
 5.3 ยอหนาหนึ่ง ๆ ตองมีใจความสําคัญเดียว 
 5.4 ในแตละยอหนาจะตองมีความสัมพันธของขอความ และมีการสงทอดเน้ือความ
ไปหายอหนาตอ ๆ กันไป 
 5.5 คําอธิบายสวนที่ไมใชเปนเรื่องเฉพาะวิชา ควรใชคําธรรมดามากกวาศัพทเฉพาะ 
 5.6 การใชคําศัพทเฉพาะ ควรใชศัพทตามที่ราชบัญฑติยสถานไดบญัญัติไวแลว 
 5.7 ในสวนของคําอธิบายทั่วไป ไมควรใชอักษรยอ ยกเวนทีใ่ชกันแพรหลายแลวเชน 
พ.ศ. เปนตน 
 5.8 พยายามใชประโยคสั้น ๆ 
 5.9 การเวนวรรคตอน ตองใหเหมาะสม จะชวยใหเขาใจไดถูกตอง รวดเร็ว ตรงตาม
ความตองการ 
 6.  รูปแบบของรายงานวิชาการ 
 6.1  สวนประกอบตอนตน 
  6.1.1  หนาปก 
  6.1.2  คํานํา 
  6.1.3  สารบัญ 
  6.1.4  บัญชีตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี) 
 6.2  สวนเนื้อเร่ือง 
   6.2.1  สวนที่เปนเนื้อหา 
    6.2.2  สวนประกอบในเนื้อหา 
 6.2.2.1 อัญประกาศ (Quotation) 
 6.2.2.2 เชิงอรรถ (Footnote) 
 6.2.2.3 ตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี) 
 6.3  สวนประกอบตอนทาย 
  6.3.1  บรรณานุกรม (Bibliography) 
  6.3.2  ภาคผนวก (ถามี) 

 ทานอาจารยเจือ  สตะเวทิน  นักภาษาไทยอาวุโส ใหขอคิดในการเขียนผลงานไววา 
“งานเขียนเปนศิลปะมุงทีค่วามงามเหมือนคนจะสวยงามไดอยางไร ศิลปะตองอาศัยการฝกฝนจน
ชํานาญตองเขียนบอย ๆ “  
 งามที่รูป คือมีหัว เปรียบเหมือนตอนตนหรือคํานํา  มีตัว  เปรยีบเหมือนตอนกลางหรือ
ตัวเรื่อง การดําเนินเรื่องและทอนลางคือตอนทายหรือคําลงทาย แตละสวนตองไดสัดสวนที่
เหมาะสม งดงามจึงวางามที่รูป 
 งามในความ คือ มีความสมบูรณ เนนที่สาระสําคัญ อยาออกนอกเรื่อง หลงประเด็น มี
ความแจมแจง จัดลําดับเคาโครงเรื่องใหชัดเจน แตละยอหนาตองสัมพันธกัน  มีความถูกตอง
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ทันสมัย ตรงกับขอเท็จจริง ตามกฎระเบยีบ หลักเกณฑ มีทวงทํานองในการเขียน การใชภาษา มี
ความใหม มีความแปลกในกระบวนการคดิ มีขอเสนอแนะของตัวเองในฐานะผูที่มีประสบการณ 
 สวนการวางโครงเร่ือง หรือแนวเรื่องทานใหขอเสนอไวดังนี้ คือ (1) แยกเน้ือเรื่องที่
รวบรวมไดใหเปนหวดหมูแยกเปนจุดสําคัญ ๆ   (2) สรางคําที่เหมาะสมขึ้นใหมตามจุดสําคัญ ๆ 
(3) จัดลําดับขั้นตอนเรื่องใหมใหเปนไปตามกระบวนการหรือขั้นตอนของเรื่อง  (4) สรางคําที่
เหมาะสมสําหรับขอยอย   (5) เรียงหัวขอใหญ หัวขอยอยใหเปนระเบียบ 
 สําหรับยอหนา คํานํา และคาํลงทาย ทานใหขอสังเกตไวดังนี้ 
 ยอหนา  จะทําใหรูปทรงงานเขียนสวยงาม ทําใหผูทานมีเวลาพักสายตา และสมอง ทํา
ใหผูอานมีโอกาส คิดตามที่ผูเขียนแสดงความ 
 งานเขียนไมมีคํานํา ก็ทําใหขาดองคประกอบแหงศิลป เปรียบเหมือนคนคอขาด  คํานํา
ตองใชอุบายที่ชัดชวนใหผูอาน ๆ เรื่องของเราใหตลอดจนจบ ตองกอความสนใจใหผูอานมาก
ที่สุด  ตองเราความสนใจ  ตองเปนความคิดที่แปลกใหม ลักษณะนําเชิญ เหมือนโฆษณาสินคา 
ตองเรียกความสนใจของใหผูอานเห็นดวยตองแตตน 
 คําลงทาย จะทําอยางไรใหผูอานพอใจ มีความรูสึกสมใจ  ตองฝากความคิดใหผูอานเห็น
ดวยหรือเอาชนะใจผูอานได ตองใหผูอานไดความรูเพ่ิมเติมจากขอเขยีนของเรา  หรือเขาอาจได
ความคิดแปลกใหม ซึ่งอาจถูกหรือผิดก็ตาม ยอมกระตุนใหเขาคิด  เกิดปญญา หรือใหผูอานได
คติธรรมควรไตรตองหรือมีอุทาหรณชักจูงใจเกิดผลทางศีลธรรม(มาดี-คํานําดี  ไปดี-คําลงทายดี) 
 คํานํา บอกขอบขายของเรื่อง สาเหตุที่ผูเขียนสนใจที่ศึกษามีจุดมุงหมายในการเขียน
อยางไร ถามีคนชวยเหลือในการเขียนก็ควรขอบคุณไวดวย 
 สารบัญ เปนบัญชีบอกแตละบท แตละหัวขอสําคัญ ที่เรียงลําดับ ปรากฏในเอกสารที่
เขียน ที่ปรากฏอยูหนาใด 
 บัญชตีารางหรือภาพประกอบ เปนการแยกบอกตาราง หรือภาพประกอบ มีอะไรบาง 
อยูหนาใด เหมือนสารบัญ บอกเน้ือสาระวาอยูหนาใดบาง 
 บรรณานุกรม จะอยูทายเลมตอจากบทสุดทาย เปนการบอกวาผูเขียนไดศึกษาคนควา
มาจากที่ใดบาง ของใคร เม่ือไร ปจจุบันจะอางแบบนามป (Name – Year System) และไมควร
เกิน 30 รายการ และหากมีภาษาไทย และตางประเทศ ควรแยกออกจากกัน โดยเอา
บรรณานุกรมภาษาไทยขึ้นกอน และตามดวยภาษาตางประเทศ ซึ่งทั้งภาษาไทย และ
ตางประเทศ ตองเรียงตามลําดับอักษร 
 ภาคผนวก เปนสิ่งที่นาํมาเพ่ิมเตมิตอนทายตอจากบรรณานุกรม เพ่ือบอกใหผูอานเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ทั้งน้ีสวนที่สําคัญคือ สวนเน้ือเร่ืองที่เปนเนื้อหาตองมีตอนนํา ตอนตัวเรื่อง และตอนลง
ทาย ควรเรียงลําดับหัวขอใหชัดเจนตั้งแตตนจนจบ เนื้อหาที่เขียนตองมีหลักเกณฑ มีการอางอิง
หลักวิชา แสดงความคิดความอานที่ลึกซึ้งแหลมคม โดยเฉพาะสวนประกอบของเนื้อหา บางที
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ตองทําอัญประกาศ หรือ เชิงอรรถ หรืออางอิงในเนื้อหา หรือตองมีตารางภาพประกอบ (สนิท  
ตั้งทวี 2529 : 165 – 167)  
 อัญประกาศ คือ ขอความที่ตัดมาจากคําพูดหรือ ขอเขียนของผูอ่ืน โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ มีเคร่ืองหมายรูป “........”  
 1.  กอนทําอัญประกาศมาแทรกไว ควรกลาวนําไวในเนื้อเรื่อง วาเปนคําของใคร สําคัญ
อยางไร จึงคัดลอกมาไว 
 2.  ถาทําเชิงอรรถ ตองใสเลขลําดับใหตรงกับเชิงอรรถ 
 3.  ถาเปนการถอดความ หรือเก็บใจความ ไมตองใสเคร่ืองหมาย อัญประกาศ นบัวาเปน 
อัญประกาศรอง (Indirect Quotation) แตใสเชิงอรรถไวเชนเดียวกัน 
 4.  อัญประกาศส้ันกวา 4 บรรทัด เขียนแทรกไว คําบรรยายโดยไมตองยอหนา และใสใน
ระหวางเคร่ืองหมายอัญประกาศ 
 5. อัญประกาศ ที่ยาวกวา 4 บรรทัดขึน้ไป ใหขึ้นยอหนาใหมแลวตองยอหนาเขามา 3 
ชองตัวอักษรพิมพทุกบรรทัด หางจากขอบหลังเปนระยะเทากัน 
 6.  ใชอัญประกาศเดียว '............... ' นําหรือขอความทีล่อกมาซอนอยูในอัญประเทศ 
 7.  ถาลอกรอยกรองมากกวา 2 บรรทัด ใหวางบทประพันธไวกลางหนากระดาษ โดยไม
ตองใสเคร่ืองหมายอัญประกาศ 
 8. ถาคัดลอกบทประพันธที่ไมสงวนสิทธิ์ ใหเขียนหรือพิมพชื่อผูประพันธไวใตบทประพันธ
นั้น แทนที่จะเขียนหรือพิมพไวในเชิงอรรถ 
 9. ถาการละขอความบางตอนในอัญประกาศ ควรใชจุดไขปลาสามจุดแทนไว พรอมทั้ง
เวนระยะหนา ชวงตวัอักษร ทั้งตอนตน และตอนทายของมหันภาค การละขอความตอง
ระมัดระวังอยาใหความหมายเสียไป 
 เชิงอรรถ (Footnote) คือ ขอความทายหนา เพ่ือแจงที่มาของขอความในตวัเรื่อง เพ่ือ
อธิบายขอความบางตอน (ปจจุบันนิยมอางในตัวเนื้อหา ตอนตนขอความ หรือทายขอความ แลว
ในตวับรรณานุกรมทายเลมอีกดวย เพราะการทําเชิงอรรถจะยากในการพิมพ) ขอความใน
เชิงอรรถ ควรจบในหนาเดียว ไมควรคางตอไปหนาใหม 
 ตารางหรือภาพประกอบ ควรกลาวนําถึงตาราง หรือภาพประกอบเสียกอน เพ่ือให
ทราบวาจะแสดงประกอบอะไร ควรอธิบายและตคีวามของตารางหรือภาพประกอบใหชัดเจนทกุ
คร้ัง ตารางหรือภาพประกอบตองมีคําวา “ตาราง” และเลขกํากับ หรือ “ภาพประกอบ” และมีเลข
กํากับ แลวจึงบอกชื่อตาราง หรือภาพนั้น ๆ 
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บทที่ 3 
เทคนิคการเขียนคูมือปฏิบัติงาน 

 
แนวคิดโดยยอ 
 เทคนิคการเขยีนคูมือการปฏิบัติงาน มีแนวคิดตองการใหผูศึกษาคนควา มีความรูความ
เขาใจและสามารถนําแนวทางการวางโครงรางการเขยีนคูมือการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 

แนวคิดเพื่อนําไปปฏิบัติ 
 เม่ือมีความรูความเขาใจ และสามารถวางโครงรางการเขียนคูมือการปฏิบัติงานไดแลว ผู
ศึกษาคนควา สามารถหาขอมูลรายละเอียดของแตละหัวขอแตละเรื่องแตละบท และนํามาเรยีบ
เรียงเขียนคูมือการปฏิบัติงานได 
 ปจจุบันจากการศึกษาคนควาการเขียนคูมือปฏิบัติงานยังไมมีใครกําหนดไวชัดเจน เขียน
ไดหลายลักษณะ ตามความเหมาะสม โดยการประยุกตแนวทางการเขียนตาง ๆ มาใชเปน
โครงสรางในการเขียนคูมือการปฏิบัติงานแตสิ่งที่สําคญัตองใหเขาใจงาย มีความยืดหยุน รวมทั้ง
อาจนําเสนอในลักษณะของ Flow Chart แผนกลยุทธ รูปภาพ รูปการตูน ซีดี หรือวีดีโอก็ได 
 

แนวคิดในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือใหเกิดแนวคิดหลากหลายในการเขียนผลงานโดยเฉพาะคูมือการปฏิบัติงาน ผูเขียนขอ
นําเสนอแนวคดิของผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ และผูเชีย่วชาญดังตอไปน้ี 
 เดชา  ศรตีระกูล (2535 : ไมปรากฏหนา) และเสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ (2542 : 34 – 43) 
เสนอแนวคิดในการเขียนผลงานทางวิชาการ พอสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ไดดังตอไปน้ี 
 1.  เลือกเร่ืองที่จะเขียนใหตรงกับความรู ความสามารถ และที่มีความสนใจ จะไดคนควา
ใหไดทั้งแนวลกึหรือแนวตั้ง และแนวกวาง หรือแนบราบ (แนวลึก เปนการเขียนแบบเจาะลึกใน
เรื่องอยางละเอียดลึกซ้ึง สวนแนวกวาง เปนการเขียนแบบกวาง ๆ ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด แต
ไมลึกซ้ึง เชน หลักการบริหารท่ัวไป หรือความรูเบื้องตน) ใหมากที่สดุ เพ่ือนํามาอางอิง พยายาม
หลีกเลี่ยงเนื้อหาซํ้ากับผูอ่ืน เวนแตมีคุณภาพเดนกวา หรือทันสมัยกวา 
 2.  ตองรูจักบริหารเวลา ทุกคนมีเวลาเทากัน วันละ 24 ชัว่โมง เวลาเปนทรัพยากรที่
แตกตางไปจากทรัพยากรอยางอ่ืน เวลาเปนทรัพยากรที่ไมตองหา แตเม่ือใชหมดหรือไมไดใชจะ
หาทดแทนไมได จึงตองรูจักบริหารเวลาใหเปน ตองแบงเวลาเพ่ือการเขียนผลงาน ตองตั้งใจวาใน
แตละวันน้ันจะเขียนใหไดหน่ึงหนา เปนตน 
 ทานพุทธทาสใหคติเตือนใจเก่ียวกับการบริหารเวลา 10 ขอที่ตองทําคือ 
 (1) เกิดเปนคนตองทํา (2) ทําไมเปนตองหัดทํา (3) หัดเปนแลวตองทําเอง (4) ทําไม
คลองหม่ันหัดทํา (5) คิดจะทํา ทําทันที (6) สมควรทํา รีบทํา (7) ยามจน ยิ่งตองทํา (8) ยามรวย 
ย้ําทําตอไป (9) ทําไมดี รีบแกไข (10) ทาํจนตาย ไมตอทํา 
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 3.     ตองเพ่ิมประสบการณใหตัวเอง  การเขียนผลงานตองอาศัยประสบการณ  ศึกษา
ผลงานของคนอ่ืน ๆ หรือเขารับการฝกอบรมในการเขียนผลงาน ไมควรหมกมุนกับการเขียน
จนเกินไป  จะทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตเสยี ขอใหตั้งใจจริง ตั้งใจเรียนรู และมีความ
พยายามอยางตอเน่ือง 
 4.  วางแผนในการเขียน ทําโครงราง (Outline) ของสิ่งที่จะเขียน แบงเปนบทเปนตอน 
แบงเปนหัวขอใหญ หัวขอยอยที่จะเขียนในแตละบท หาเอกสารสนับสนุน และอางอิงสิ่งที่จะเขียน 
 5.  อาน จดบันทึก ถายสําเนาเอกสาร เก็บรวบรวม วาไดขอมูลมาจากใด ใครคนเขียน 
เขียนเม่ือใด ปใด เพ่ือใชเปนบรรณานุกรม และเชิงอรรถ การอางอิงเปนเรื่องสําคญัเพราะจะทําให
เกิดความเชื่อถือ พิจารณาใหรอบคอบ วาหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิดของบุคคลที่เรานํามา
อางอิงนั้นกอใหเกิดความนาเชื่อถือในผลงานของเราหรือไม 
 6.  การเรียบเรียง เปนวิธกีารหรือเทคนิคการเขียน อาน คนควาเขยีนเปนตอน ๆ แลว
นํามาปะติดปะตอ ใหไดขอมูลจนครบแลวเขียน ชวงนีอ้ยากังวลเรื่องความสละสลวย ภาษา ความ
เชื่อมโยง ลงมือเขียนไปกอนแลวจึงมาเรียบเรียง ไมจําเปนตองเขียนเรียงลําดับจากบทที่ 1 ไปหา
บทสุดทาย หาขอมูลในบทใด ตอนใด พรอมก็เขียนบทนั้นหรือตอนนั้นไปกอน จะทําใหมีกําลังใจ
วาผลงานเรามีความกาวหนา 
 7.  ความสมดุลทางวชิาการ (Balance of Knowledge) ในแตละประเด็นหลักที่เขียน ควร
มีน้ําหนักพอ ๆ กัน มีความละเอียดลกึซ้ึงไลเลี่ยกัน มีความยาวพอ ๆ กัน มีความสมดุลของ
เน้ือหาในแตละบท แตละประเด็นไมใชวาถนัดมาก รูมาก เขียนยาว ประเด็นใดรูนอยเขียนสัน้ ๆ 
หรือเขียนพอสังเขป จะเปนขอสังเกตกบัผูอาน และตองเขียนผสมผสานกันระหวางส่ิงที่คนความา
กับประสบการณที่ปฏิบตัิจริง อยาใหหนักไปทางใดทางหนึ่ง และหนึ่งยอหนาควรมีเน้ือหาเพียง
เรื่องเดียว ไมควรเกิน 20 บรรทัด หากยาวมากควรหาตวัขึ้นยอหนาใหม ประโยคแรกและ
ประโยคสุดทายจะเปนความหลัก 
 8.  ภาษาและเนื้อหาสาระ ตองคํานึงวาเราเขียนใหคนอ่ืนอาน ภาษาที่ใชและเน้ือหาสาระ 
ควรตอบสนองความตองการ และความสนใจของคนอาน พยายามใชภาษางาย ๆ เขยีน
ภาษาไทยอยางภาษาไทย ไมใชเขียนภาษาไทยสํานวนฝร่ัง (เพราะแปลมา) การใชศัพทตองคง
เสนคงวา การยกตัวอยางตองใหสอดคลองหรือสะทอนกับบริบทของสังคมไทย เน้ือหาสาระตอง
ตามหลักวชิา มีเน้ือหาทันสมัย เน้ือหาสาระตองถูกตองตามหลักวชิา มีเน้ือหาทันสมัย เน้ือหา
สาระครอบคลมุประเด็นที่เขยีน รูปแบบทีดี่ของการพิมพตองมีลักษณะเปนวิชาการ แบงบท แบง
ตอนใหชัดเจน 
 9.  ความเชื่อม่ันในตนเองและความจริงจังในการทํางาน ตองม่ันใจวาตนเองเขียนได 
หากมีขอสงสัยควรปรึกษาคนที่มีประสบการณมากกวาเรา ตองทํางานอยางตอเน่ือง และสมํ่าเสมอ 
เขียนไดมากหรือเขียนไดนอย ขอใหไดเขียน เขียนไดคร่ึงหนาดีกวาไมเขียนเลย หากมีความ
จําเปนตองหยุดเขียน ไมวาดวยเหตุผลใด กอนจะหยุดพักเขียนควรเขียนแนวยอ ๆ วาจะเสนอ
แนวคิดอะไรตอไปอีก เม่ือกลับมาเขียนใหมจะไดไมเกิดปญหา 
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 10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการเขียน อยาเอาผลงานของคนอ่ืนมาเปน
ผลงานของตนเอง อยาลอกผลงานเขามาโดยไมไดอางอิง เม่ือเอาขอความหรือแนวคิดของใครมา 
ตองเขียนแหลงที่มาใหชัดเจน อยาพยายามแอบอางอําพรางวาหลักฐานที่อางเปนแหลงขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Sources) ทั้งทีต่ามความจริงขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Sources) การลอก
เลียนผลงานคนอ่ืนถือวาเปนโจรกรรมทางวิชาการ 
 11.  เรียบเรียงตนฉบบั เม่ือเรียบเรียงตนฉบับแลว ควรทดลองใชปฏบิัติจริง อาจจะมีการ
เพ่ิม-ลดตองรีบแกไขทันที แลวทําการทดลองปฏิบัติซ้าํ เพ่ือหาขอบกพรอง แกไขปรับปรุงจนเปน
ที่พอใจ 
 12. รวบรวมเนื้อหาที่แกไขใหม อานทบทวน เพ่ือทําการผสมผสานเชื่อมโยงใหเกิดความ
กลมกลืน มิใหเกิดความซ้ําซอน และเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปใหสมบูรณ 
 13. การพิมพตนฉบับ ใหเพ่ือนผูรวมงานชวยอาน  หรือผูมีประสบการณชวยอาน  
เพ่ือใหขอเสนอแนะหรือหาขอบกพรอง แลวนํากลับมาใครครวญอยางรอบคอบ อาจจะตองมีการ
เพ่ิม-ลด หรือสลับบท หรือตอนใหมเพ่ือใหการเสนอแนวคิดราบรื่น 
 14.  แกไขตนฉบับ ตรวจความถูกตอง ตัวสะกด การันต ขอความ รูปแบบ ทาํตนฉบบั 
2–3 เลม ปองกันเหตุสุดวิสยั อยาประมาท 

 เฉลิมเผา  อจละนันท (2547 : 1–8)  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เชี่ยวชาญ 9 
ใหขอสังเกตในการเขียนผลงานแสดงความเปนผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญไววา 
 1.  ตองมีกลยุทธ (Strategy) ซึ่งหมายถงึ แนวทางวธิทีางเคร่ืองมือที่ใชสาํหรบัการทํางาน 
เพ่ือใหบรรลวุตัถุประสงคภายใตขอบเขตของนโยบาย โดยทั่วไปทางเลือกของกลยุทธ  มีใหเลือก
มากกวาหน่ึงทางจึงตองวิเคราะหอยางรอบคอบ กอนจะเลือก พิจารณา และนํากลยุทธใดกลยุทธ
หนึ่งมาถือปฏิบัติ/นําไปใช จึงเปนยุทธวิธ ี (Tactics) ที่สําคัญในการทําผลงานบรกิารวิชาการ เพ่ือ
ขอตําแหนง 
 2.  เทคนิคการพิจารณาตนเองที่สําคัญ  3  ดาน คือ 
 2.1  ดานความรู / ความสามารถ  ตองมีความสามารถในการคนควา  แสวงหาขอมูล  
มีทักษะในการเลือก สรางผลงานและเกบ็รวบรวมขอมูล สามารถใชหลักเหตุผลในการวเิคราะห
ขอมูล และแปลผลขอมูล รวมทั้งตองมีความสามารถในการใชภาษาและการเขยีนผลงาน  
 2.2  ดานอารมณ  ตองมีความจริงใจในงาน ไมผัดวนัประกันพรุง มีความตั้งใจที่จะ
ทํางานใหประสบผลสําเร็จ ใหมีผลงานเปนรูปธรรม และมีความสุขตอการทํางานบริการวิชาการ 
 2.3  ดานการตัดสินใจ ตองมีความเชื่อม่ันตนเอง  ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
สามารถแกไขปญหาของตนเองได ประเมินความสามารถของตนเองได แตมีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบที่ดีตอสังคม 
 3.  เทคนิคการพิจารณาหลักเกณฑ  และการเลือกทําผลงาน  หลักเกณฑตองเปนไป
ตามกฎเกณฑที่กําหนด ในเร่ืองความจําเปนตามลักษณะงานของหนวยงาน คณุสมบัติ ปรมิาณ



19 

และคุณภาพตามลักษณะงานของหนวยงาน  คุณสมบัติ  ปริมาณและคุณภาพของงานในหนาที ่ 
และผลงานทีแ่สดงความเปนผูชํานาญการและผูเชีย่วชาญ 

 สําหรับเทคนคิการเลือกทําผลงาน มีประเด็นที่สําคัญดังตอไปน้ี 
(1)  ผลงานจะตองตรงกับลักษณะงาน และสายงานในหนาที่ในหนวยงานที่สังกัด 
(2)  ผลงานที่นําเสนอตองไมซ้ําหรือมีเน้ือหาสาระเหมือนกับผลงานของบุคคลอ่ืนที่เคย เสนอขอ

มาแลว 
(3) ผลงานที่นํามาใชในแตละระดับ ตองไมนํามาเสนอใชซ้ําอีก 
(4) ปริมาณ และคุณภาพของงาน ตองเปนผลงานที่สมบรูณ มีความคดิริเริ่มสรางสรรค 

สามารถนําไปใชประโยชนหรืออางอิงได 
4. ลักษณะของผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญ ตองมีลักษณะ

ดังตอไปน้ี 
4.1  ตองตรงกับงานที่ปฏิบตัิในตําแหนงและสายงานในหนาที่ 
4.2  ตองมีความถูกตองในดานเน้ือหาสาระ เปนแนวคิดใหมทันสมัย ตรงตามขอเท็จจริง 

และการอางอิง 
4.3  ตองมีประโยชนในดานความกาวหนาทางบริการวชิาการ 
4.4  ตองมีรูปแบบลักษณะของผลงานที่เหมาะสม เปนรูปเลมที่สวยงาม และประณีต 
4.5 ไมควรเปนลักษณะงานประจําเดิมที่มิไดแสดงถึงการปรับปรุง และพัฒนางานใน

หนาที่ และหรอืเปนงานที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
4.6  ตองระบุสัดสวนการจัดทําผลงานวาทําคนเดียวหรือทําเปนคณะ มีสัดสวนเทาไร

เปนตน 
4.7  ผลงานตองมีปริมาณและคุณภาพอยางนอย 1 หนวยเต็มรอยเปอรเซ็นต 
4.8  ไมควรมีเน้ือหาสาระสับสน ยากตอความเขาใจ และไมถูกตองตามหลักวชิาการ 

5.  ผูเขียนผลงานตองมีเง่ือนไขสูความสําเร็จ คือ 
5.1  พิจารณาตนเองทั้งในดานของความเหมาะสมและดานความพรอม 
5.2  เลือกทําผลงานที่ตนเองมีความรู ความสามารถ มีทักษะ มีความถนัด และ

สามารถทําสําเร็จไดดวยตนเอง 
5.3  เลือกพิจารณาผลงานที่เก่ียวของกับลักษณะงาน และลักษณะของตนเอง ไมควร

สรางศัตรูในหนวยงาน (นําผลงานของเพื่อนรวมงาน) 
5.4  มีการวางแผน และกําหนดระยะเวลาในการจัดทําผลงานที่ชัดเจน เพ่ือใหผลงาน

มีความทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานอยางแทจริง 

ทิพย  นิลนพคุณ (2547 : 18)  นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 9 เสนอเทคนิคการทําผลงาน
ที่แสดงความเปนชํานาญการและเชี่ยวชาญไววา 

1.  ขอมูลตองชัดเจน ศึกษาขอกําหนดตาง ๆ วามีอะไรบาง เกณฑขัน้ต่ํากําหนดไวอยางไร 
ประเมินตวัเองวาผานเกณฑขั้นต่ําแลวหรือยัง 
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2. ตองตีโจทยใหแตก ศึกษาวามาตรฐานกําหนดตําแหนงกําหนดไวอยางไร ตองทํา
อะไรบาง จะขอตาํแหนงอะไร ระดับไหน ชํานาญการหมายถึงอะไร เชี่ยวชาญหมายถึงอะไร 
คะแนนเต็ม 5 หมายถึงอะไร ตองทําความรู ความเขาใจใหลึกซ้ึง แยกแยะประเด็นสําคัญใหออก 
แลวนํามาเปนหลักถือปฏิบตัิไปใหถึงระดับนั้น ๆ 

3.  ผลงานเพ่ือผลงานไมใชเพียงเพ่ือขอตาํแหนงสิ่งที่เปนประโยชนกับสถาบันอยางไร มี
ผลเกิดขึ้นแคไหน 

4.  ผลิตผลงานสม่ําเสมอ การขอตําแหนงไมใชหมูไปไกมา ถาส่ิงที่ทําเปนประโยชนกับ
ตัวเองเทาน้ันโปรดอยารอ 

ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการและผูเชี่ยวชาญ ตองมีลักษณะสรางมาตรฐานของงาน
ในตําแหนงหนาที่สรางสรรคงานใหม พัฒนางานในตําแหนงหนาที่ สรางสรรคงานเสริมใน
ตําแหนงหนาที่ ทํางานวิจัย ผลิตคูมือการปฏิบัติงาน 

5.  อยาคิดวายาก อยาคิดวางาย อยาหวังวาได อยาหมายวายาก ผลงานอยูในเกณฑที่ดี 
อาจจะชาบาง และถาผลงานไมผานตองทําใจยอมรับกติกาวาผลงานไมดีพอ 

ชํานาญ  แสงแกว (2547 : 1 – 13) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ 9 ให
แนวคิดในการเขียนผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญ ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาลักษณะผลงานที่มหาวิทยาลยักําหนด 
2. ศึกษารองรอยการทํางานที่ปฏิบัต ิ
3. เลือกชิ้นงานที่จะจัดทําผลงาน 
4.   กําหนดกรอบในการเขยีน (รายละเอียด) ดูประวัตคิวามเปนมาของชิ้นงานที่จะนํามา

เขียน ศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดจํานวนเรื่องหรือบท นําเสนอปญหาและ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน (รายละเอียด) 

5. ศึกษาคนควาขอมูล กฎขอบังคับ บทความที่เก่ียวของ 
6. ลงมือเขียน 
สําหรับปญหาและขอเสนอแนะในการปฏบิัติงานถือเปนหัวเร่ืองที่สําคัญหัวขอหน่ึง โดย

จะตองรวบรวมปญหา   และขอเสนอแนะจากแหลงขอมูลตาง ๆ   เชน  จากรายงานการประชุม 
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ จากการศึกษาคนควาเอกสารที่เก่ียวของและจากผลงานทางการ
วิจัย ซึ่งปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนี้ ควรจะสอดแทรกไวทุกบทของแตละเรื่อง และ
จะตองเสนอในบทสุดทายสรุปและขอเสนอแนะสําหรับประเด็นปญหาหลัก 

อีกหัวขอหน่ึงที่สําคัญในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน คือ คุณคาของผลงาน ตองสามารถ
ใชประโยชนไดโดยเฉพาะที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ตองเปนองคความรูใหม ตองมีความ
ถูกตองทั้งในดานเน้ือหา และการพิมพ คุณคาของผลงานตองเทียบเคียงไดกับผลงานของผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาตราจารย รองศาตราจารย) ตองมีความเปนแหลงอางอิงที่เชื่อถือ
ได รวมทั้งคูมือการปฏิบัตงิาน ตองชัดเจนวาอยูในระดับไหน เชน ระดับ Manual ระดับ Cook 
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Book มีวิธีการเพ่ิมเติมและระดับ Tip Book นอกจากมีวิธีการแลวยังตองมีเทคนิคของสาขา
วิชาชีพ เพ่ิมเติมไวดวย 

นอกจากนั้นแลวไดเสนอแนวคิดการเขียนคูมือการปฏิบัติงานไววา 
1. เปนงานที่อยูในความรับผิดชอบ และมีความสําคัญตอองคกร 
2. ครอบคลุมภาระหนาที่หรือชิ้นงานไดชิ้นงานหนึ่ง 
3. เปนงานที่ตนเองมีความรูความเขาใจลึกซ้ึง 
4. ตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบญัชา 
5. ผูอ่ืนอานแลวสามารถปฏิบตัิได 
6. ลักษณะของคูมือการปฏิบัตงิาน ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.2 กฎระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบตังิานตามขอ 6.1 
6.3 อธิบายการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน และเทคนคิการปฏิบัติงาน 
6.4 มีการยกตัวอยางของเอกสารในแตละขั้นตอน 
6.5 ปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบตังิาน 

สายพิณ  วิไลรัตน (2547 : 8 – 14) บรรณารักษชํานาญการ 8 เสนอแนวทางและเทคนิค
การเขียนผลงานทางวิชาการขอแสดงความเปนผูชํานาญการ ไวดังนี้ 

1.  การเลือกหัวขอ เรื่องกวาง ๆ แลวจึงกําหนดขอบเขตใหแคบลง ใหเปนหัวขอที่มี
ความสําคัญ นาสนใจ ทันตอเหตุการณ เปนเรื่องใกลตัว และเก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติ และมี
แหลงขอมูลเพียงพอที่จะศึกษา 

2. ตองสํารวจและเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ 
3. กําหนดโครงเรื่องที่จะเขียน 
4. ทําการรวบรวมขอมูล 
5. นํามาเรียบเรยีงเนื้อเร่ืองและอางอิง 
6.  ขอควรคํานึงในการจัดทําผลงาน ตองเปนผลงานทีจ่ะใหประโยชนกับหนวยงานที่

สังกัด เปนเรื่องที่ผูทํามีความรู ความสามารถ และเกีย่วของกับงานที่ทํา เปนประโยชนกับวิชาชีพ 
รวมทั้งตองทาํสะสมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

7.  การเผยแพรผลงาน ตองนําเสนอตีพิมพ เผยแพร ในวารสารการวิชาการ นําเสนอที่
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ และสงหองสมุด หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

8.  ขอเสนอแนะสําหรับการเริ่มทําผลงาน 
8.1 ควรเร่ิมผลิตผลงานประเภทที่งาย ๆ กอน เชน บทความ 
8.2 ฝกเขียนเปนประจํา อยางสมํ่าเสมอ 
8.3 เร่ิมจากสิ่งที่ใกล ๆ ตวัมากที่สุด เชน งานในหนาที่ที่ตองปฏิบตั ิ
8.4 เขียนดวยใจรัก ตระหนกัถึงคุณคา เพ่ือนํามาใชแกปญหาและพัฒนางาน 
8.5 งานวจัิย ควรเปนผูวิจัยรวม ทําเปนคณะวิจัย เริ่มจากงานวิจัยชิน้เล็ก ๆ กอน 
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8.6 ศึกษาผลงานของคนอื่นที่เสนอเปนผูชํานาญการแลว 
8.7 หลีกเลี่ยงขอบกพรอง ขอจํากัดตาง ๆ ที่พบในผลงานทางวิชาการที่ศึกษาคนควา 

    9.  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร และหัวหนาหนวยงาน 
        9.1  ควรนําผลงานวิจัยที่ผูปฏิบตัิงานนํามาใชประโยชน 
       9.2  สรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้นในหนวยงาน 

    9.2.1 กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญ  และเห็นคุณคาของการ
ทําผลงาน  

    9.2.2  จัดโครงการใหความรู การทําผลงานในรูปแบบตาง ๆ 
    9.2.3  จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุน 
    9.2.4  หาที่ปรึกษาเปนพ่ีเลี้ยงใหแกบคุลากร 

   10.  แนวทางการพิจารณาผลงานของผูอานผลงาน (Readers) พอสรุปประเด็นสําคัญ
ไดดังนี้ 
   10.1  เน้ือหาชัดเจน เขาใจงาย ใชภาษาเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ 
  10.2  ผลงานเปนประโยชน และประยุกตใชงานได 
  10.3  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  10.4  มีการเผยแพร และการนําไปใช 
  10.5  เปนประโยชนตองาน และการปฏิบตั ิ
  10.6  มีความเหมาะสม และสัมพันธกับลกัษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
  10.7 แสดงถึงความรูความชํานาญของเจาของผลงาน 
 จากประสบการณในการเปนเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาการอานผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอเลื่อนตาํแหนงทางวิชาการ เชน ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตป พ.ศ.2521 ถึง ป พ.ศ.2545 และในฐานะผูทรงคณุวุฒิ
พิจารณาผลงานทางวชิาการที่แสดงความเปนผูชํานาญการ และผูชาํนาญการพิเศษ ดานบริหารงาน
บุคคล และวิทยากรบรรยายตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของรัฐ รวมทั้งเปนผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บุคคลชํานาญการพิเศษ ขอเสนอเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี 
  

แนวทางการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 4 ขั้น 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะหงานที่ปฏิบตั ิ
 ขั้นที่ 2 วิเคราะหปญหาและสาเหต ุ
 ขั้นที่ 3  วิเคราะหแนวทางแกไข 
 ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนกาํหนดโครงราง (Outline) 

ข้ันที่ 1 วิเคราะหงานที่ปฏิบัต ิ
1. นําเอางานที่ไดรับมอบหมายมาพิจารณาดูวามีงานอะไรบาง แยกออกเปนงาน ๆ งาน

อะไรเปนงานหลัก งานอะไรเปนงานรอง เพ่ือใหเห็นภาระหนาที่ความรับผิดชอบทีเ่ปนรูปธรรม 
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2. นําเอางานท่ีแยกไวแลวตามขอ 1 มาเขียนเปนขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Flow chart) วา
ตองมีขั้นตอนอยางไร ก่ีขั้นตอน ตองผานการพิจารณาตัดสินจากใครบาง จนถึงการสงมอบงาน
ใหผูรับบริการหรือลูกคา 

3. ปจจัยที่ใชในการทํางานแตละขั้นตอน (Input) พิจารณาดูวา แตละขั้นตอนตองใชปจจัย 
การผลิตผลงานอะไร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวยีน มติ ทั้งกําหนดจากหนวยงานภายนอก
ที่เก่ียวของ หรือที่กําหนดขึ้นภายในหนวยงานเอง 

แยกแยะปจจัยในการผลติงานแตละชิ้นงานใหชัดเจนทีส่ําคัญ 3 ประการ คือ 
3.1 มีหลักเกณฑกําหนดไวอยางไร 
3.2 มีวิธีการกําหนดไวอยางไร 
3.3 มีเง่ือนไขอะไรบาง 

ข้ันที่ 2 วิเคราะหปญหาและสาเหตุ 
 2.1 วิเคราะหหาปญหาในการปฏิบัติมีอะไรบาง แลวนําเอาปญหามาจัดหมวดหมูวาปญหา
เหลาน้ีเกิดจากตรงไหน โดยแยกปญหาออกเปนขั้นเปนตอน ดําเนินการ  3 ขั้น ดังนี้ 
  2.1.1  แยกปญหาออกเปน 2 ระดับ คือ ปญหาที่เกิดจากระดับคน (ผูปฏิบัต ิ
ผูรับบริการ ผูมีอํานาจ หรือองคคณะ) หรือปญหาที่เกิดจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน 
  2.1.2 นําเอาปญหาที่แยกออกตามขอ  1 มาแยกจัดระดับของปญหาออกเปน 2 
ระดับ อีก 1 รอบวาอะไรเปนปญหาที่มาจากภายนอกที่ควบคุมไมได หรือปญหาอะไรที่เกิดจาก
ภายในที่สามารถบรหิารจัดการได 
  2.1.3  นําเอาปญหาที่แยกจัดระดับของปญหาตามขอ  2 มาแยกยอยออกเปน 4 
เง่ือนไข เปนรอบที่ 3 วา 
 2.1.3.1  อะไรคือปญหาของขั้นตอน 
 2.1.3.2  อะไรคือปญหาของหลักเกณฑ 
 2.1.3.3  อะไรคือปญหาของวิธีการ 
 2.1.3.4  อะไรคือปญหาของเง่ือนไข 
ข้ันที่ 3  วิเคราะหแนวทางแกไข 
 เม่ือเรารู ชัดเจนจากการวิเคราะห แตละขั้นตอนดังกลาวขางตน วา 

3.1 ปญหามีอะไร 
3.2 ปญหาเกิดจากคน หรือกฎ ระเบียบฯ 
3.3 ปญหามาจากภายนอก หรือภายใน 
3.4 ปญหาเกิดตรงไหนเปนอะไร 

3.4.1  ขั้นตอน 
3.4.2  หลักเกณฑ 
3.4.3  วิธีการ 
3.4.4  เง่ือนไข 
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 การวิเคราะหเสนอแนวทางแกไขตองเสนอวิธีการแกไขตามหัวขอ 3. 4 กอน แลวจึงแยก
ออก ถาเปนกฎระเบียบฯ ภายในจะแกไขอยางไรและถาเปนคนภายนอกจะแกไขอยางไร ถาเปน
กฎ ระเบียบฯ ภายนอกจะมีวิธีการแกไขอยางไร 
 ทั้งน้ีการเสนอวิธีการแกไข ตองระลึกอยูเสมอวาจะใชเทคนิควิชาชีพเฉพาะอยางไร หรือ
จะพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานอยางไร หรือจะพัฒนางานในหนาที่อยางไร หรือจะพัฒนา
เชิงระบบอยางไร หรือจะประยุกตนวตักรรมมาใชแกไขปญหาอยางไร หรือจะตองใชวธิีการ
แกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางผสมผสานกัน เพ่ือแสดงความเปนผูชํานาญการ และ
ผูเชี่ยวชาญ 

ข้ันที่ 4 ข้ันวางแผนกําหนดโครงราง (Outline) 
4.1 จัดทําสารบัญวางโครงราง 
4.2 สอดแทรกเน้ือหาสาระ 7 ประการ 

การจัดทําโครงราง/โครงเร่ือง (Outline) 
 การวางแผนการเขียนคูมือปฏิบัติงานที่ดีตองมีการจัดทําโครงรางอยางคราวๆ เพ่ือศึกษา
คนควาหาขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในเบื้องตนเปนแนวทางวาจะเขียนอะไร อยางไร มีประเด็น
สําคัญอะไรบาง เม่ือลงมือเขียน หาขอมูลรายละเอียดมาประกอบการเขียน แลวอาจจะตอง
ปรับปรุงโครงรางใหมใหสมบูรณยิ่งขึ้นจนกลายเปนสารบัญของคูมือปฏิบัติงาน 
 การวางโครงรางการเขียนคูมือปฏิบัติงาน ควรกําหนดเปนบท ๆ ที่เปนประเด็นสําคัญ 
จํานวน 5 บท และมีหาเร่ืองหลัก ดังตอไปน้ี 
 

 บทที ่
 1   บทนํา 
  ความเปนมาความจําเปน (ภูมิหลัง) ความสําคัญ 
  วัตถุประสงคของการศึกษา 
  ขอบเขตของการศึกษา 
 2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
  ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
  โครงสรางการบริหารจัดการ 
 3 หลักเกณฑวธีิการปฏิบัตงิานและเงื่อนไข 
  หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
  วิธีการปฏิบัตงิาน 
  เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคาํนึงในการปฏิบัติงาน 
  แนวคิด/งานวจัิยที่เก่ียวของ 
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 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
  แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
  วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน 
  จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนางาน 
  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
  แนวทางแกไขและพัฒนางาน 
  ขอเสนอแนะ 
 บรรณานุกรม 
 ภาคผนวก (ถามี)  

ความเปนมา/ความจําเปน (ภูมิหลัง) ความสําคัญ  
 การเขียนอธิบายชี้แจง งานที่ตัดสินใจเลือก เขียนเปนคูมือการปฏิบัติงาน วามีความ
เปนมาอยางไร มีความสําคญั มีความจําเปนอยางไร จึงตองกําหนดใหเปนภาระงานขึ้นมา งานนี้
เปนงานหลัก หรืองานรองของมหาวิทยาลัย ของหนวยงาน ของตาํแหนงหนาที่ที่ปฏิบตัิ อาจจะ
ยึดแนวทางการเขียนอธิบายชี้แจงได ดังนี้ 
 Who  ใครเปนผูกําหนด เปนผูอนุมัติใหงานนี้ขึน้มา 
 What  อะไรเปนประเด็นหลักของงานนี้  หรือรายละเอียดของงานนี้มีอะไรบาง 
 Where  งานนี้กําหนดใหปฏิบตัิที่ไหนบาง สังกัดหนวยงานใด 
 Why  ทําไมจึงตองมีงานนี้ ทําไมจึงตองกําหนดไวที่นี่ ทําไมจึงตองกําหนดเวลานี ้
 How  งานนี้ตองทําอยางไร งานนี้สําคัญอยางไร งานนี้มีประโยชนอยางไร งานนี้
เก่ียวของกับงานอ่ืน ๆ อยางไร  
 สาระสําคญั วเิคราะหชื่อเร่ืองใหออกวาอะไรเปนกุญแจสําคัญ มีก่ีตวั ตองเขยีนอธบิายชี้แจง
เนนสาระท่ีงานท่ีเปนกุญแจตวัน้ัน ๆ วาสําคัญอยางไร     หากไมมีงานนี้จะมีผลกระทบตอนิสิต
นักศึกษาอยางไร  มีผลกระทบตอคณาจารยอยางไร    มีผลตอผูรวมงาน/ผูปฏิบัตอิยางไร รวมทั้ง
มีผลกระทบตอผูบริโภคหรือผูมารับบริการทั้งภายในและภายนอกอยางไร ยึดหลักการเขียนคือ
ยอหนาแรก ทําไมเลือกเร่ืองนี้  ยอหนาที่สอง ทําแลวไดอะไร  ยอหนาที่สาม สรุปปมที่ตองเขียน
เรื่องนี้ 

วัตถุประสงค ของการศึกษา 
 เขียนอธิบายชี้แจงใหผูศึกษาคนควาทราบถึงวตัถุประสงคในการจัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติ 
งานนี้ขึ้นมา เชน ทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ีขึ้นมาเพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดไว อยางสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
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กับนโยบาย และวตัถุประสงคของหนวยงาน ของผูปฏิบัติงาน /ของผูรวมงาน (พิจารณาทดแทน) 
/ของผูรับบริการ ตองกําหนดใหชัดเจนวาใครจะถือปฏบิัติ ตามคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ตัว
ผูเขียนเอง หรือเพ่ือน ผูรวมงานที่ทํางานทดแทน หรือผูดํารงตําแหนงนี้ทุกคน หรือผูรับบริการ 
หรือบุคลากรทั้งหมดที่กลาวมาแลว เพราะเวลาเขียนคูมือการปฏิบัติงานในรายละเอียดของขอมูล
เน้ือหา หรือเทคนิคทีใ่ชในการปฏิบตังิานตองชัดเจนจะแสดงบงบอกถึงวาใครจะถือปฏิบัตติาม
คูมือปฏิบัติงานน้ี 
 หลักสําคัญ ไมจําเปนตองตัง้จุดมุงหมายหลายขอ เพราะถาตั้งจุดประสงคไวอยางไร ตอง
เขียนในเนื้อหาใหครบตามนั้น และประโยชนตองสัมพันธกันคือตองสอดรับกัน สวนมากก็กําหนด
วา เพ่ือยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูปฏิบตัิงานหรือเพ่ือนผูรวมงานทีท่ํางานทดแทน 
หรือ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผดิพลาดในการปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือเปนคูมือ
ในการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปนตน 

ขอบเขตของการศึกษา 
 เขียนอธิบายชี้แจงใหผูศึกษาคนควาและผูเขียนไดคํานึงถึงขอบเขตของคูมือปฏิบัติงาน มี
ความทันสมัย ครอบคลุมลกึซ้ึง กฎ ระเบียบขอบังคับหนังสือเวียน มติ หลักเกณฑ วธิีการเง่ือนไข 
ผูรับผิดชอบ ผูเก่ียวของ เปนใคร เปนหนวยงานใดมีมาตั้งแตเม่ือใด ถึงเม่ือใด ขั้นตอนไหนถงึขั้น
ไหน เพ่ือใหผูอานหรือผูใชคูมือนี้ไดรับรูเบื้องตน  ปองกันการนําไปใชที่อาจเกิดการผิดพลาด
ตอไปได เปนตน 

นิยามศัพทเฉพาะ หรือคําจํากัดความ (Definition) 
 เขียนอธิบายชี้แจงใหผูศึกษาคนควา ทราบถึง คําศพัทเฉพาะซึ่งอาจเปนภาษาไทย หรือ
ภาษาตางประเทศ หรือคํายอ ที่กลาวถึงภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน หลักเกณฑ 
วิธีการปฏิบัตนิั้น ๆ เพ่ือใหเปนที่เขาใจตรงกัน (ถามี) ในคูมือการปฏิบัติงานนี ้

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตาํแหนง 
 เขียนอธบิายชีแ้จงใหผูศึกษาคนควาทราบวา ตําแหนงทีป่ฏิบตัิงานตามคูมือการปฏิบัติงาน
ที่มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบอยางไรบาง รวมทั้งผูเก่ียวของทั้งหมดกับการปฏิบัติงานน้ี
ตั้งแตตนจนถงึงานสําเร็จ สงมอบใหผูรับบริการ (พิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหนง) 
 สาระสําคัญตรงนี้คือเม่ืองานสําคัญดังกลาวแลว จึงตองกําหนดหนาที่ความรับผดิชอบให
ปฏิบัติงานทีส่าํคัญน้ันสําเร็จใหได อาจจะศึกษาจากขอกําหนด หรือคําส่ังมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูบังคับบัญชา/ผูอํานวยการกอง/หัวหนาฝาย/หัวหนากลุมงาน/หรือหัวหนาที่กํากับ
ควบคุมดูแลกไ็ด 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 เขียนอธิบายชี้แจงรายละเอียดวางานนี้มีลักษณะงานที่ปฏิบตัิอยางไร ลักษณะงานเปน
อยางไร (พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง/คําส่ังมอบหมายภาระหนาที่การงานใหปฏิบัติ) 
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 มองจุดเนนคือเรียงลําดับความสําคัญตอกันลงมา เม่ืองานสําคัญ จึงมอบภาระหนาที่ให
ปฏิบัติ และตองกําหนดลักษณะงานที่ปฏิบัตวิาจะตองทําอยางไรบาง จึงจะทําใหงานที่สําคัญน้ัน
สําเร็จ 

โครงสรางการบริหารจัดการ 
 เขียนอธิบายวาตําแหนงที่เราดํารงอยูนี้ รวมทั้งงานที่เราเขียนเปนคูมือการปฏิบัติงานนี้มี
การบริหารจัดการอยางไร โดยเขียนเปนแผนผัง (Chart) ได 3 ลักษณะดังนี้ 

1. โครงสรางขององคกร (organization Chart) ใหระบุชื่อหนวยงาน 
2. โครงสรางการบริหาร (Administration Chart) ใหระบุชื่อตําแหนงและระดับ (ถามี) 
3. โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ใหระบุชื่อผูปฏิบัต ิ

 สาระสําคัญคอื งานสําคัญตามที่กลาวแลว มีการมอบหมายภาระหนาที่ กําหนดลักษณะ
งานใหปฏิบัตแิลว จะมีการบริหารจัดการกับงานที่วามีความสําคัญน้ันอยางไร จึงจะสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
 เขียนอธิบายชี้แจงวางานนี้มีกฎระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติ กําหนดไวเปน
หลักเกณฑวาอยางไร เขียนสรุปใหเปนภาษาเขียน ไมควรคัดลอกเอามาจากตัวบทกฎหมาย ทํา
ใหเขาใจยาก ตองเขียนสรปุใหเปนภาษาที่ใชในการปฏิบัติ   ทุกคนอานแลวเขาใจ ไมตองแปล
ไทยเปนไทยตองแยกใหชดัเจนตามแนวทางการเขียนคูมือการปฏิบัติงานที่กลาวไวแลวขางตนใน
ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 คือตองแยกนําเสนอวา หลักเกณฑที่กําหนดจากหนวยงานภายนอก หรือ
หลักเกณฑกําหนดโดยหนวยงานภายในของเราเอง 
 สาระสําคัญ การจะปฏิบัติงานที่สําคัญน้ันใหบรรลุความสําเร็จ ตองมีกฎ เกณฑ ประกาศ 
มติ หนังสือเวยีน มีขอกฎหมายตาง ๆ ตองนํามาวเิคราะหวาสวนตรงไหนที่กําหนดเปนหลักเกณฑ
ในการปฏิบตัิงานน้ัน แลวเขยีนอธบิายใหชัดเจนวามีหลกัเกณฑในการปฏิบตัิงานอยางไร 

วิธีการปฏิบตัิงาน 
 เขียนอธิบายชี้แจงวางานนี้มีกฎระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติ กําหนดวิธีการ
ปฏิบัติไวอยางไร เขียนอธิบายใหเปนภาษาเขียนทีผู่เก่ียวของเขาใจงาย ไมควรเปนภาษา
กฎหมาย และตองแยกนําเสนอเหมือนการเขียนหลักเกณฑการปฏิบัติงานวามีวธิีการใดที่กําหนด
ดวยหนวยงานภายนอก และมีวธิีการใดที่กําหนดดวยหนวยงานของเราเอง   
 นําเอากฎ ระเบียบ มติ ประกาศ หนังสือเวียน และขอกฎหมายตาง ๆ ตามที่วิเคราะหวา
อะไรเปนหลักเกณฑ ตองแยกอีกวาแลวอะไรเปนวิธกีารปฏิบัติงานใหชัดเจน เพ่ือใหสะดวกและ
งายตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวงั/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
 เม่ือศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติ ที่เก่ียวของกับงานนี้แลวตองแสดง
ความเปนผูมีประสบการณในการปฏิบตัิงาน ดวยการจับประเด็นสาระสําคัญของกฎเกณฑดังกลาว 
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และหรือจากการจดบันทึก จากการสังเกต ในฐานะผูมีประสบการณในงานอาชีพ และเขยีน
นําเสนอเปนขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึง เง่ือนไขในการปฏบิัติงานนี ้
 ตองอยาลืมวางานที่สําคัญน้ัน การจะปฏิบัติเพ่ือมิใหเกิดขอผิดพลาด และเปนการปองกัน
มิใหเกิดขอผิดพลาด ตองมีขอควรระวัง ขอสังเกต หรือส่ิงที่ควรคํานึงในการปฏิบัติ จึงจะทําใน
งานที่สําคัญน้ันประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 

แนวคิด/งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
 สวนนี้เปนการแสดงถึงการสั่งสมความรู การพัฒนาตนเอง การเปนผูมีความรอบรูอยาง
แทจริง ที่สามารถนําแนวคิด งานวิจัยมาประยุกตใชในการปรับปรุงแกไข พัฒนางานที่ปฏิบตัิ 
ดังนั้นจึงตองเปนผูเขียนที่ดีดังกลาวไวแลวในบทที่ 2 ที่ตองเปนผูอาน ฟง คิด ถาม เขียน 
วิเคราะห วิจารณ มีความกระตือรือรน และมีความคิดริเริ่ม เก็บสะสมประสบการณ ดวยการสรุป
แนวคิดของผูทรงคุณวุฒิ และสรุปผลการวิจัยที่เก่ียวของกับงานนี้วาอยางไร อาจจะยึดแนวการ
นําเสนอวาเก่ียวกับหลักเกณฑมีอยางไร ที่เก่ียวกับวธิีการมีอยางไร และที่เกี่ยวกับขอควรระวัง/
สิ่งที่ความคํานึงในการปฏิบัติงานนี้มีอยางไร 
 จําเปนตองศึกษาคนควา เพ่ือใหเปดกวางยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือหาตัวอยางที่ดี 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่มีความสําคัญมากน้ัน 
 

แผนกลยุทธในการปฏิบัติ 
 งานนี้จะสําเร็จตามเปาหมาย จะมีวิธีการปฏิบัติอยางไร จะมีวิธีการดําเนินการเชิงรุก
อยางไร แผนกลยทุธจะเปนเคร่ืองมือชวยชี้นําการบริหารองครวมโดยยึดหลักการวิเคราะหใหทราบ
สภาวะแวดลอม ใหรูเขารูเรา เพ่ือชี้แนะเปาประสงค (วิสัยทศัน พันธกิจ และวตัถุประสงคหลัก
ของแผน) โดยมีวิธีการดําเนินการ SWOT  ไดดังนี้ 

1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (outside in) คือปจจัยภายนอก พิจารณาที่ 
 Opportunity (โอกาส) สิ่งที่สงผลกระทบทางบวก ตอหนวยงาน 
 Threat (ภัยคุกคาม) สิ่งที่สงผลกระทบทางลบตอหนวยงาน 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Inside out) คือปจจัยภายใน พิจารณาที่ 
 Strength (จุดแข็ง) คือ มีอะไรโดดเดนของหนวยงาน 
 Weaknesses (จุดออน)  คืออะไรบางทีต่องการปรับปรุง/พัฒนา 
3. เม่ือไดตามขอ 1 ขอ 2  แลว ตองนํามาหาความสัมพันธกันแลวกําหนดเปนประเด็น 

(ยุทธศาสตร) 
 กําหนดประเด็น S- O โดยเอาจุดแข็งและโอกาสมากําหนดวาจะทําอะไร 
 กําหนดประเด็น O-W  โดยเอาโอกาสมาปดจุดออน กําหนดทางแกจุดออน 
 กําหนดประเด็น S-T  โดยเอาจุดแข็งมาแก ภัยคุกภาม หรือหาทางหลบหลีกภัยคุกคาม  
 กําหนดประเด็น W-T  โดยหาทางปองกัน เสริมสราง จุดออน แก/หลบหลีกภัยคุกคาม  
สวนมากจะแกและหลบหลกีแลว ใน 3.1/3.2/3.3 
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4. เม่ือไดประเด็นตามขอ 3 แลว นํามาพิจารณา กําหนด วิสัยทศัน (Vision) โดยเอาทุก
ประเด็นมารอยเรยีงกันใหเปนวิสยัทศัน สวนใหญแลวจะเอาเฉพาะประเด็นทีเ่ราตองการ ปรารถนา
อยากที่จะใหเปน (What) หลักการตั้งคาํถามไปเร่ือยๆ วาตองการอะไร แตตองอยูภายในกรอบ
ประเด็นตามขอ 3 ซึ่งวิสัยทัศน นี้ เปรียบเหมือนพลังลมปราณ ที่จะวิ่งกระจายแทรกซึมไปทั่วทัง้
องคกร (หากเลือดลมไมวิ่งกระจาย หัวหนาตองฝงเข็ม) 

5. เม่ือไดวิสัยทัศนแลว ตองมากําหนดกรอบใหชัดเจน ไมใหหลงทาง พันธกิจ (Mission) 
คือกิจที่ตองทาํเพ่ือใหสนองวิสัยทศันทีต่ั้งความหวังเอาไว โดยตองกําหนดกรอบใหชัดเจน ไมให
หลงทาง หรือไปทางออมเกินไป โดยมากพันธกิจ จะเอามาจากประเด็นที่ตั้งไวในขอ 3 

6. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร วาจะทําอยางไรจึงจะไปถึงวิสัยทศันนั้นได ตามหลักการ
จะกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ทีต่องทําตามกฎหมาย (งานประจํา) และประเด็นยุทธศาสตรตาม
วิสัยทศันที่เราวิเคราะห (SWOT) มาได โดยเอาประเด็นตามขอ 3 มาเปนประเด็นยุทธศาสตรไดเลย 

7. นําเอาประเด็นยุทธศาสตร ตามขอ 6 มาแตกเปนประเด็นยอยๆ จะไดชัดเจนวาจะทํา
อยางในแตละประเด็น ใหครอบคลุมทุกดาน 

8. กําหนดเปาประสงค ตามขอ 6 ในแตละประเด็นวาทําแลวไดอะไร ใหเปนกิจกรรม 
(Action) ใหได สวนมากมักจะมี คําวา มี ทํา จัด วาง ปรับปรุง พัฒนา ลด สราง ฯลฯ 

9. กําหนดตัวชีว้ดัวาทําแลวจะบรรลวุัตถุประสงคหรือเปาประสงคอยางไร มักจะดูวา
ตัวชี้วัดวา KPI ทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิด Balanced Scorecard คือ 
      9.1 ดานการเงิน หนวยงานมีกําไร/ไมหวังกําไร ตองวัดที่ความพึงพอใจ 
      9.2 ดานลูกคา วัดที่ความพึงพอใจ สิ่งที่ลูกคาสนใจ (เวลา/ลดขั้นตอน คุณภาพ 
ผลงานการบริการ) 
      9.3 ดานกระบวนการภายใน วัดที่การบริหารจัดการ เวลา/คุณภาพ/ผลผลิต/การ
เขาถึงความตองการในเทคโนโลยี 
      9.4 ดานการเรียนรูและเตบิโต (ความสามารถของคน/การฝกอบรม/ทักษะ) 
  9.4.1 การปรับปรุงความสามารถ 
  9.4.2 การเรียนรูอยางตอเน่ือง 
  9.4.3 การนําผลิตภัณฑใหมเขามาตลอด (ผลงานใหมที่จะเสนอ) 
  9.4.4 เวลาทีต่องการในการพัฒนางานใหมในวงจรใหม   
 10. ดัชนีวัดความสําเร็จในการปฏิบัติจะอยูในรูปของตัวเลข (Quantity) เปอรเซ็นต คาใชจาย 
(Cost) ที่ไดเพ่ิมหรือลดลง  อัตราสวนตอที่วัดอยางไดชัดเจน 
 11. กําหนดกิจกรรมแตละยทุธศาสตรวา มีกิจกรรมอะไรบาง พิจารณาความจําเปนเพื่อ
ตัดสินใจวาควรมีโครงการหรือไม   
      11.1   โครงการอะไร (ชื่อโครงการ) 
 11.2   ทําไมตองทํา (อธิบายหลักการและเหตผุล) 
 11.3   ทําเพ่ืออะไร (วัตถปุระสงค) 
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 11.4   ทําอยางไร (วิธีดําเนินการ) 
 11.5   ทําเม่ือไร –นานเพียงใด (ระยะเวลาดําเนินการ) 
 11.6   ตองใชอะไร (งบประมาณและทรัพยากรที่ใช) 
 11.7   ใครทํา (ผูรับผิดชอบ) 
 11.8   ทําแลวจะไดอะไร (เกณฑวัดความสําเร็จ) 
 11.9   อะไรเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ (การประเมิน/ติดตามโครงการ) 
 11.10 จะรูผลไดอยางไร (ผลที่คาดวาจะไดรับ) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
 เปนการอธิบายถึงขั้นตอนการทํางานอยางละเอียดวาไดทําอะไร ที่ไหน อยางไร เม่ือไร 
ชวยใหเห็นภาพความสัมพันธระหวางบคุคลและงาน เพ่ือวางขั้นตอนการทํางาน โดยเขียน
ออกมาในรูปของ Flow chart ทําใหเกิดความเขาใจงาย มีการส่ือความหมายทีดี่ โดยไมลงลึกใน
รายละเอียด เพ่ือนําไปใชเขยีนเปนคําอธบิายอีกคร้ังหนึ่ง 
  Flow chart  เปนแผนภูมิแสดงการไหลของงาน เพ่ือวางขั้นตอนการทํางานดวยการนํา
กิจกรรมตาง ๆ (Activity) ที่จะตองเกิดขึน้มาใสลงในกรอบรูปทรงเรขาคณิต ตามประเภทกิจกรรม
นั้น ๆ  แลวนํามาเรยีงตอกันตามลําดับขัน้ตอน เชื่อมดวยลูกศร  แบบทําละข้ันตอน (Step by Step) 
ความละเอียดของงานขึ้นอยูกับระดับของคณุภาพของงานที่จะตองปฏิบัติ  ถาตองการมีคุณภาพสูงก็
จะตองมีรายละเอียดมากขึ้นตามลําดับ  เพ่ือที่จะควบคมุใหผูปฏิบัตติามไดอยางถูกตอง โดยจะมีการ
อธิบายรายละเอียดของแตละกิจกรรมวาใครเปนผูรับผิดชอบ แลวตองปฏิบัติอยางไร  ตองเก็บบันทกึ
หรือไม อยางไร มีเอกสารใดบางที่เก่ียวของ  ตามแตระดับความซ้ําซอนของงาน   Flow  Chart จะทํา
ใหผูปฏิบตัิไมหลงทาง หรือขามขั้นตอน  แตยังเปนประโยชนในการสื่อความใหสามารถเขาใจได
งายขึ้น  Flow Chart  มีการเขียนกันหลายรูปแบบ อาจจะเขียนในรปูของตารางแลวใชสัญลักษณ 
เชื่อมดวยลูกศร แตที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมากที่สดุคือ ใชสัญลักษณ แลวเขียนเปน Flow Chart 
โดยไมตอทําตาราง 

 สัญลักษณทีนิ่ยมใชในการเขียน Flow Chart คือ 
     

    จุดเร่ิมตน และสิ้นสุดของกระบวนการ 
 
 

    กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
 

    การตัดสินใจ การตรวจสอบ  การอนุมัติ 
 
 

    แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 
 

    จุดเชื่อมตอ Flow จากหนาหนึ่งไปยังหนาตอไป 
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ตารางประกอบ : ตัวอยางการเขียน Flow chart 
 

หนวยงานขอใชอัตรา 

 
 

กองการเจาหนาท่ี 
วิเคราะหจัดทํา JD 

 
อนุกรรมการบริหารพนักงาน 

 
คณะกรรมการบริหารพนักงาน 

พิจารณา 

 
สภามหาวิทยาลัย 

พิจารณา 

 
กองการเจาหนาท่ีสรรหา 

และบรรจุแตงต้ัง 
 

กองการเจาหนาท่ี 
พิจารณาตรวจสอบภาพรวม 

 
 

                                                         
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการ 
เพ่ือรายงานเปนขอมูล 
ยอนกลับปรับปรุง 
พัฒนาและวางแผน 

 
 

งานทะเบียนประวัติ 

ดําเนินการลงทะเบียน 

งานประเมินผลบุคลากร 

ดําเนินการประเมิน 

งานบริหารงานบุคคล 

ดําเนินการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนและปรับวุฒิ 
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วิธีการใหบริการกับผูรับบริการ มีความพึงพอใจ 
 ถือเปนเทคนคิการปฏิบตัิงานอยางหนึ่งที่แสดงถึงความเปนผูชํานาญการ ผูเชีย่วชาญใน
งานอาชีพที่ปฏิบัติและผูมีประสบการณ ตองเขียนอธิบายชี้แจงใหเห็นวาเราผูปฏิบัติงานนี้มี
วิธีการอะไร อยางไรบาง ที่จะใหบริการกับผูรับผิดชอบ เกิดความพึงพอใจกับงานที่ปฏิบตัิงานนี้ 
ตั้งแตเริ่มตนจนไดรับมอบงานไป สิ่งสําคัญคือตองวิเคราะหใหออกวาผูรับบริการงานชิ้นน้ีของเรา
เปนใครบาง บุคคลภายนอก เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบญัชา ชาราชการบํานาญ ศษิยเกา 
ผูปกครอง เปนตน และคํานึงวาเขาตองการอะไรกับงานชิ้นน้ี เม่ือทราบทั้ง 2 ประการนี้แลวก็หา
วิธีการใหบริการกับเขาจนเกิดความประทับใจหรือพึงพอใจ 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 งานจะชาหรือเร็ว สําเร็จหรอืไมสําเร็จ หรือไดรับการปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาใหทันยุค
ทันสมัย ตองมีวิธีการ หรือระบบติดตามงานวาไปอยูขัน้ตอน ติดขัดอยางไร สําเร็จไดดี มีคุณภาพ
หรือไม หรือสําเร็จแตยังไมถึงขั้นดี จะตองมีวิธีการ หรือระบบการพัฒนาปรับปรุงตอไปอยาไร ให
มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยหลักทั่วไปจะพิจารณาท่ีคุณภาพ ความทันเวลา งบประมาณที่ใช ความพึง
พอใจของผูรับบริการ และนํามาปรับปรุงแกไข หรือพัฒนา หรือจะรักษาดุลยภาพใหคงท่ีได
อยางไร งานชิ้นน้ี งานลักษณะนี้จะมีวิธีการติดตามงานอยางไร และจะมีวธิีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานลักษณะนี้อยางไร สรุปแลวเนนเทคนิคการทํางานเชิงรุกเปนสําคัญ 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 งานนี้ผูปฏบิตังิาน ตองมีคณุธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานอยางไรบาง อาจ
นําเอาจรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพที่มีสภาของวิชาชีพน้ันๆมาพิจารณาประกอบ รวมทั้งนําเอา
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 และการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทมาศกึษา
ประกอบการเขียน 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และการพิจารณา 
 แหลงที่มาของปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อาจคนหาขอมูลจากแหลงดังตอไปน้ี  

1. ผลการวิเคราะหขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ของแนวการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 
2. รายงานการประชุม 
3. การประชุมสมัมนา 
4. จากการจดบันทึกประจําวนั/สัปดาห 
5. จากการตอบคําถามดวยวาจาทางโทรศัพทและลายลกัษณอักษร 
6. จากผลงานวิจัย 
7. ศึกษาจากตํารา บทความ และผูมีประสบการณ  
8. จากการทํา SWOT 
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การจัดทําบรรณานุกรม 
 บรรณานุกรม หมายถึงรายชื่อส่ิงพิมพหรือเอกสารที่ใชประกอบการคนควา และรายชื่อ
หนังสือน้ีจะตองใชขอมูลทางการพิมพอยางครบถวน และตองเขยีนหรือพิมพตามแบบมาตรฐานที่
กําหนด โดยแยกบรรณานุกรมสิ่งพิมพภาษาไทย และบรรณานุกรมสิ่งพิมพภาษาตางประเทศ ใน
แตละภาษานัน้ใชเรียงตามลําดับอักษร แบบพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน และพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษทั่วไป 
 การจัดทําบรรณานุกรม ใหศึกษาคนควายึดแนวทางตามคูมือการจัดทําปริญญานิพนธ 
และสารนิพนธ ของแตละมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
 สิ่งที่ควรคํานึงอีกประการหนึ่ง การอางอิงในเนื้อหา แลวตองนํามาอางไวในบรรณานุกรม
ดวยทุกคร้ัง 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก คือสวนที่เก่ียวของกับงานที่เขียนแตไมใชเน้ือหาของงาน เปนสวนที่นํามา
เพ่ิมขึ้นในตอนทาย เพ่ือชวยใหผูศึกษาคนควาไดเขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น จะมีภาคผนวกหรือไม 
แลวแตความจําเปน ถาตองมีควรจัดไวในหนาตอไปจากบรรณานุกรม 

ประวตัิผูเขียน 
 จะเปนประโยชนตอผูอ่ืนที่ตองการติดตอกับผูเขียน จึงควรจัดอยูตอจากภาคผนวก โดย
กลาวถึงประวตัิโดยยอ  
  

การสอดแทรกเนื้อหา 7 ประการสําคัญ 
 เม่ือวางโครงรางไดแลว การคนหาขอมูลประกอบการเขียน และการเขียนตองระลึกอยู 
ตลอดเวลาวาตองใหมีสาระใน 7 ประการ ดังนี้ 

1. ความถูกตองและความทันสมัยของเน้ือหา หมายถึง ตองถูกตองตามหลกัวิชา 
หลักการปฏิบตัิงานของสาขานั้น และความถูกตองนั้นเปนที่ยอมรับกนัวาถูกตองในปจจุบัน 

2. ความสมบูรณและความลึก หมายถึง ความครบถวนของเน้ือหา หรือเรื่องที่ถือวาเปน
ขอบขายของคูมือการปฏิบัติงาน แตละบทแตละตอน ประกอบดวย รายละเอียดซึ่งเปนหลักวิชา
หลักการปฏิบตัิงานของสาขานั้นๆ  มีคําอธิบายและยกตัวอยางเพ่ือขยายหลักวชิา หลักการ
ปฏิบัติงานอยางละเอียดถี่ถวน มีการนําเสนอกฎหมาย พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติตางๆ 
ตํารา งานวิจัย เอกสารอ่ืนๆ ที่ชวยใหผูอานมีความสามารถสืบคนเพ่ิมเติมไดอยางกวางขวาง 

3. รูปแบบ หมายถึง การมีสวนประกอบที่สําคัญของคูมือการปฏิบัตงิาน ซึ่งจะเปน
ประโยชนแกการอาน การคนหาในโอกาสตอไป มีการอางอิงแหลงวิชาการทีถู่กตอง และมีแบบ
แผนในการเขยีนสวนประกอบของการจัดทํารูปเลมอางอิง  จัดทําบรรณานุกรม และภาคผนวก
ตามแบบสากล 

4. การจัดเรียงลําดับเนื้อหา หมายถึง  ลําดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาเพ่ือความเขาใจ
งายของผูอาน  
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5. ความเหมาะสมและความถกูตองในการใชภาษา หมายถึงการใชสาํนวนในการเขียน
เปนแบบแผนของภาษาเขียนที่ถูกตอง ใชศัพทที่เหมาะสมและสื่อความหมายไดดี 

6. การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การสอนแทรกความคิด ความเห็นเพิ่มเติม 
อาจจะเปนขอวิพากษ  วิจารณ คําสรุป หรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

7. คุณคาของคูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง ประโยชน ความสําคัญ และความเชื่อถือได
ในการที่นําคูมือการปฏิบัตงิานไปใชประกอบการปฏบิตัิงาน เพ่ือใชเปนสื่อในการศึกษา คนควา
เพ่ิมเติม และใชอางอิง 
 

เทคนิคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหนาสนใจ 
1. การใชแบบฟอรม มีขอดี คือ มีความชดัเจนในปฏิบตัิงานไดตามขัน้ตอนไมผิด ขั้นตอน 

เก็บรายละเอียดไดครบ มีความสมบูรณเปนเอกสารอางอิงในการพิจารณา มีความยืดหยุนในการ
แกไข แตมีขอดอย คือ หากไมมีการชี้แจงใหเขาใจอาจผิดพลาดได แกไขไดยาก หากพิมพจาก
โรงพิมพ ไมมีรายละเอียดวธิีการใช 

2. การใชภาพการตูน มีขอดี คือมีสีสัน สะดุดตานาสนใจ เขาใจไดงายทุกระดับ แตมี
ขอจํากัดอยูที่วาดูไมเปนทางการ ลงรายละเอียดไดไมครบถวน และหาคนมีฝมือทําภาพการตนู
ไดคอนขางยาก 

3. การใชภาพถาย มีขอดี คือเขาใจงาย ประหยัดเน้ือที่   ดูเปนรูปธรรม และจูงใจใหเกิด
การปฏิบัตติามไดงาย แตมีขอดอยคือ การหาภาพที่เหมาะสม ความสามารถในการถายภาพ
ความพรอมของอุปกรณและเทคนิคถายภาพ 

4. การใช  Multi Media  ขอดีคือ มีความทนัสมัย มีพรอมทั้งภาพและเสียง นาสนใจ  นา
ติดตาม มีประสิทธภิาพในการทําความเขาใจ สะดวกตอการเผยแพร จัดเก็บ แตมีขอจํากัด คือเสีย
คาใชจายคอนขางสูง ความสามารถของผูใชงาน ความพรอมของเครือ่งมือและอุปกรณและสถานที่ 
 5. การทดสอบหรือทดลองใชปฏิบตัิ โดยการใหเพ่ือนผูรวมงานในสาขาวิชาชีพและผูที่
เก่ียวของอานและทดลองปฏิบัติ บันทึกหาจุดเดนจุดดอย แลวนํามาปรับปรุงแกไข และใหผูที่
ไมไดปฏิบัติงานโดยตรงกับสาขาวิชาชีพ อานและใหขอเสนอแนะวาตรงไหนที่เขาใจยากหรือไม
เขาใจ ไมชัดเจน ควรตองเพ่ิมเติมอะไร ทางไหน หรือตรงไหน สับสน วกวนเกินไป หรือซํ้าซอน 
เปนตน แลวนาํมาปรับปรุงพัฒนาอีกคร้ัง 
 

สวนประกอบของรูปเลมคูมือปฏิบัติงาน 
 สวนประกอบตอนตน 

1. ปกนอก 
2. ปกใน 
3. คํานํา 
4. สารบัญ 
5. บัญชีตาราง/บญัชีภาพประกอบ (ถามี) 
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สวนเน้ือหา 
สวนที่เปนเนือ้หาตามที่ทําโครงรางโดยตองปรับปรุงใหเปน สารบญั ที่แบงเปนบท ๆ 

ควรนําเสนอแตละบทวามีแนวคิดโดยยออยางไร แนวคิดเม่ือนําไปปฏิบัติอยางไร แลวจึงเริ่มที่
เน้ือหา ซึ่งอาจจะมีทั้ง อัญประกาศ และเชิงอรรถ ที่อางอิงในเนื้อหาสาระ หรือตาราง
ภาพประกอบ (ถามี) 
 สวนประกอบตอนทาย 

1. บรรณานุกรม 
2. ภาคผนวก 
3. ประวตัิยอผูเขยีน 

 

ขอสังเกตในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 งานที่นิยมจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงาน คอืงานที่เปนการปฏิบัติการ(Operation) โดยงาน
เหลาน้ีตองการความสมํ่าเสมอ(Consistency) ของงานในทุกคร้ังที่ปฏิบัติ  จึงจําเปนตองมีเอกสาร
คูมือกํากับหรือเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ  สวนงานท่ีไมตองการความละเอียดรอบคอบมากนัก
หรืองานที่ไมซ้ํากันทุกคร้ังในการปฏิบตัิ ไมจําเปนตองมีคูมือการปฏิบัติงานก็ได 

 

สรุปประเด็นหลักสําคัญในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน  

ที่แบงออกเปน  5 บท จะตองเขียนอธิบายใหตอเน่ืองกันไป ดังตอไปน้ี 
 บทที่ 1 ความเปนมาความจําเปน  ตองหาตัว Keyword ของชื่อเรื่องใหได แลวเอามา
อธิบายความเปนมาของงานตั้งนั้น วาสําคัญอยางไร หากไมมีงานนี้จะมีผลกระทบตอผูบริหาร
อยางไร  จะมีผลกระทบตออาจารย อยางไร จะมีผลกระทบตอนิสิตนักศึกษาอยางไร  จะมีผลตอ
ผูรับบริหารอยางไร เม่ือมีผลกระทบดังกลาว เราจึงสนใจที่จะทําคูมือ  โดยยึดหลัก ยอหนาแรก
วิเคราะหวาทาํไมเราจึงทําเร่ืองนี้  ยอหนาที่สอง ทําแลวไดอะไร  ยอหนาที่สามสรุปปมที่ตองทํา
คูมือหรือที่อยากรู  ประมาณ 2-3 หนากระดาษ A 4 ตัวอยาง คูมือการขอเลือ่นตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไมใชวาไปอธิบายชี้แจงความ
เปนมาอยางละเอียดวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กอตั้งมาอยางไร หรือไปอธิบายชีแ้จง
ความเปนมาของกองการเจาหนาที่วาเปนอยางไร ตองเอาตัว Keyword คือ งานการเลือ่น
ตําแหนงทางวิชาการ โดยการอธิบายชี้แจงใหเห็นวางานการเลือ่นตําแหนงทางวิชาการ นี้มี
ความเปนมาอยางไร หากไมมีงานน้ีจะมีผลกระทบตอผูบริหารอยางไร  ตอผูปฏบิัติอยางไร ตอ
คณาจารยอยางไร  ตอนิสินนักศึกษาอยางไร  มีใครกลาวไวบางหรือพูดไวที่ไหนบาง หรือมีขอหารือ 
มีหนังสืออะไรพูดถึงบางตองมีการอางอิงใหมีความนาเชื่อถือในผลงาน ฯลฯ เม่ือเปนเชนน้ี เราจึง
เลือกทําเปนคูมือการปฏิบัตงิานนี้  ถามีคูมือน้ีแลวจะไดอะไร จะแกปญหาตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ใครตอใครที่กลาวไวแลวขางตนอยางไร จริงหรือไม ตองอางอิงผลงานที่มีคนเคยทําไวแลว หรอืมี
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คนพูดไวเก่ียวกับเร่ืองนี้มาอางอิงบางจะไดใหเปนทีเ่ชื่อถอืของผลงานไมใชกลาวลอย ๆ แลวตอมา
จึงสรุปวาเราอยากจะรูอะไรกับการทําคูมือการปฏิบัตงิานนี้ เปนตน 
 บทที่ 2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  บทที ่1  เราอธิบายไปแลววางานสําคญัอยางไร 
มีความเปนมาอยางไร เจานายหรือผูบังคับบัญชาจึงมอบหมายหนาที่ความรับผดิชอบใหทํางาน
ที่วาสําคัญและจําเปนนั้น ตองเขียนอธิบายชี้แจงตาม ขอตกลง TOR(Term of Reference) หรือ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยแยกออกเปนหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานทีต่อง
ปฏิบัติงานนั้น  เม่ือมีหนาที่ความรับผดิชอบ และลกัษณะงานทีป่ฏิบัติแลว  จะมีการบริหาร
จัดการงานน้ันอยางไร เขียนอธิบายเปนโครงสรางการบริหารจัดการงานที่วาสําคญัน้ัน 
 บทที่ 3  หลกัเกณฑ วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข  งานทีวาสําคญัและจําเปน จึงมีการ
มอบหมายหนาที่ความรับผดิชอบใหทํางาน  มีการบริหารจัดการงานน้ัน แตจะทํางานใหบรรลุ
ความสําเร็จ จะตองมีหลักเกณฑ วิธีการและหรือเง่ือนไขในการปฏบิัติงานนั้น  โดยจะตองมีการ
วิเคราะหและสังเคราะห กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคบั ประกาศ หนังสือเวียน มติของที่ประชุม
คณะตาง ๆ ที่เก่ียวของ เอามาสรุปแยกแยะใหออกวาตรงไหนขอไหน เปนหลักเกณฑ ตรงไหน
เปนวธิีการ  ตรงไหนเปนเงื่อนไข  แตละประเด็นมีรายละเอียดอะไรวาไวอยางไร  เขียนอธิบาย
ชี้แจงใหเปนภาษาของผูปฏบิัติและผูรับบริการอานแลวเขาใจตรงกัน ไมควรเอาตัวบทกฎหมาย
มาเขียนลวน ๆ ตองดัดแปลงใหเปนภาษาที่ใชในการปฏิบัติงาน 
 สําหรับหัวขอรองที่สําคัญอีกหัวขอหน่ึงคอื ขอสังเกต/ขอควรระวงัหรือส่ิงที่ควรคํานึงใน
การปฏิบัติงาน  เราผานงานนี้มาหลายป มีประสบการณในการทํางานนี้มา ตองวิเคราะหใหออก
วาการปฏิบตังิานนี้  แยกเปนผูปฏิบตัิควรระวังอะไรบาง  ผูรับบริการควรระวังอะไรบาง  
ผูบังคับบญัชาควรระวังอะไรบาง ที่เราพบบอย ๆ หรือมีขอผิดพลาดอยูบอย ๆ  อาจจะแยกเปน
สิ่งที่ควรคํานึงในดานหลักเกณฑ  สิ่งที่ควรคํานึงในดานวิธีการ  สิง่ที่ควรคํานึงในดานเง่ือนไข  
หรือส่ิงที่ควรคํานึงในการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ  ฯลฯ 
 อีกหัวขอที่สําคัญไมแพกันคือ งานของผูอ่ืนที่เคยเขยีนไวแลว หรือเคยทําเปนงานวิจัย 
งานวิเคราะห เขียนเปนบทความไว ตองศึกษาเอามาสรุปอางอิงไว แตควรใหทันสมัย ตาม
หลักการไมควรเกิน 10 ป ยกเวนทีเ่ปนกฎหมาย และยังใชอยูปจจุบัน   จะทําใหงานของเราเปน
ที่นาเชื่อถือไดในปจจุบันและทันสมัย 
 บทที่ 4  เทคนิคในการปฏิบัติงาน บทนี้จะแสดงถึงความเปนผูที่มีประสบการณในการ
ทํางานนี้ แสดงถึงความเปนผูชํานาญงาน เปนผูชํานาญการ เปนผูเชี่ยวชาญในงาน  เพราะหัวขอ
รองทุกหัวขอมีความสําคัญทั้งสิ้น  จากบทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3 เก่ียวโยงสมัพันธกันมาเปน
ลําดับ  การจะทําใหงานบรรลุความสําเร็จ  ตองมีแผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน  ตองมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน(Flow Chart) ตองมีวิธีการทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ  งานลาชาไมเปนไป
ตามกําหนดจะมีวิธีการติดตามงานอยางไร มีหลักเกณฑ มีวิธีการ มีขอตกลงกําหนดไวอยางไร  
งานจะสําเร็จไมสําเร็จจะมีการประเมินความสําเร็จอยางไร จะทํารายวัน รายสัปดาห รายเดือน 
ทุก 3 เดือน และหรือ ทุก 6 เดือน และหรือราย ป ทําอยางไร  ผูที่จะปฏิบตังิานนี้ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพจะตองมีจรรยาบรรณอยางไร ตองมีสมรรถนะ(Competency) อยางไรจึงจะ
ปฏิบัติงานไดโดดเดนในหนวยงานหรือองคกร   
 บทที่ 5  ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนา  บทน้ีสามารถวิเคราะหแยกแยะ
ออกเปนหลักใหญ ๆ ไดดังนี้ 

1. เสนอปญหา  แนวทางแกไขและหรือการพัฒนา ตามแตละขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
และหรือ 

2. เสนอปญหา  แนวทางแกไขและหรือการพัฒนา ตามหัวขอรอง ดานหลักเกณฑ  
ดานวิธีการปฏิบัติงาน ดานเง่ือนไขการปฏิบัติงาน ดานแบบฟอรม และหรือ 

3. เสนอปญหา  แนวทางแกไขและหรือการพัฒนา ดานตัวบคุคล องคคณะบคุคล 
ผูรับบริการ  ผูบริหาร  ผูปฏิบัติ  และหรอื 

4. เสนอปญหา  แนวทางแกไขและหรือการพัฒนา มองในมุมที่ทําการ  SWOT และ
หรือ 

5. เสนอปญหา  แนวทางแกไขและหรอืการพัฒนา  กรณีศึกษาที่เกดขึ้นภายใน
หนวยงาน ภายในองคกร  ที่สามารถควบคมุได หรือกรณีที่เกิดขึ้นจากภายนอกที่ไมสามารถ
ควบคุมได จะมีวิธรีการอยางหร และหรือ 

6. เสนอปญหา  แนวทางแกไข การพัฒนา ในลักษณะ  ถาม –ตอบ  เปนขอ ๆ  ทัง้นี้
สามารถนํากรณี ตาม ขอ 1 ขอ 5 มาสรุปรวมนําเสนอแตละประเด็นเปน ขอ 6 ก็ได  
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บทท่ี 4 
ปญหาอุปสรรคและการใชคูมือการปฏิบัติงาน 

 

แนวคิดโดยยอ 
 การนําเสนอปญหา อุปสรรค และการใชคูมือการปฏิบัติงานตองใหผูศึกษาคนควา 
เล็งเห็นปญหา อุปสรรค การจัดทํา การนําไปใช และการแกไขคูมือการปฏิบัตงิาน เพ่ือจะได
ดําเนินการสรางคูมือการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

แนวคิดเมื่อนําไปใช 
 เม่ือผูศึกษาคนควา คํานึงถงึปญหาอุปสรรคของการจัดทํา การนําไปใช และการปรับปรุง
แกไขคูมือการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง จะไดหาวิธีการปองกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหา หรือลดปญหาให
นอยลง รวมทัง้มีขอควรระวงัขอสังเกต การนําคูมือการปฏิบัติงานไปใชถือเปนแนวการปฏิบัติงาน 
 

สาเหตุของการไมจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 1. ไมเห็นความจําเปนในการจัดทําคูมือ  อางอิงเฉพาะตัวบุคคลที่ทํางานมานาน  มี
ประสบการณสูง 
 2. งานที่ลักษณะไมซ้ําซอน มีขั้นตอนนอย ขั้นตอนคงทีไ่มเปลีย่นแปลง มีผูปฏิบัติงาน
จํานวนนอย 
 3.  ไมมีการโยกยาย เปลี่ยนงาน หรือหมุนเวยีนงาน (Rotate) และไมมีการบรรจุบคุลากร
ใหมเขามาทํางาน 
 4.  ไมมีผูที่มีประสบการณในงานอาชีพที่จะคดิที่จะเขียน ไมมีผูคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน 
 5.  ไมไดรับการสนับสนุน ทั้งดานความรู ทักษะ การสงเสริม ความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ และงบประมาณ 
 6. ไมสนับสนุนใหยึดรูปแบบตายตัว เปดกวางใหมีการยืดหยุน เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ 
 7. มองไมเห็นประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน และการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช
ประกอบการพิจารณา หรือประยุกตใชปรับปรุง พัฒนางาน ตลอดจนถึงความกาวหนาของ
ตําแหนงหนาที่การงาน 
 

ปญหาอุปสรรคการจัดทํา และการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช 
 การปรับปรุงแกไขคูมือการปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ 
2549: 64-71) ประมวลสรุปได ดังตอไปน้ี 

1. ผูจัดทําขาดความรู ความเห็นอยางถองแท 
2. ผูจัดทําไมทราบวธิีการเลือกประเภทของคูมือการปฏบิัตงิานใหเหมาะสมกับการปฏบิัตงิาน 
3. ไมไดรับความรวมมือจากบุคคลตางๆ ที่เก่ียวของในการใหขอมูล 
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4. ขาดอุปกรณที่เพียงพอ และเทคโนโลยีทีท่นัสมัย 
5. ไมมีการส่ือสารเผยแพร หรือชี้แจง ฝกอบรมการใชคูมือการปฏิบัติงาน 
6. ไมมีการทดลองใชกอนเผยแพรใหถือปฏบิัต ิ
7.  ไมมีการนําคูมือการปฏิบัตงิานที่จัดทําเสร็จแลวไปใชงานอยางจริงจัง 
8. ไมมีการปรับปรุงใหทนัสมัย หรือเปนปจจุบัน หรือผูทําการแกไขไมใชเจาของคูมือ

ปฏิบัติงานคนเดิม 
9. ไมมีการกําหนดชองทางในการเผยแพร แจกจาย เชน ผูเก่ียวของเปนใคร หรือขึ้น 

web ทาง Internet และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ชุติมา สัจจานันท (2540 : 1-4) ใหขอสังเกตในการเขียนผลงานทางวิชาการ เปนขอควร
ระวัง ในการเขียนงานทางวิชาการ และขอบกพรองบางประการที่พบในงานเขียนทางวิชาการไว
ดังนี้ 

ขอควรระวงัในการเขียนงานทางวิชาการ 
 1. อยา เตรียมตวัหรือศึกษาคนควาในเรื่องที่จะเขยีนอยางผิวเผนิ 
 2. อยา รีบเขียนใหเสร็จภายในเวลาอันสั้น โดยไมคํานึงถึงคุณภาพ 
 3. อยา ลอกเลียนขอความหรือแนวคิดผูอ่ืน โดยไมอางอิง 
 4. อยา เพียงแตเอาขอมูลของผูอ่ืนมาตอเติม ตัดแปะ เปนของตนเอง จะตองแสดงสวนที่
เปนความคิดของตนเองดวย 
 6. อยา ขามสวนที่ไมรู ไมม่ันใจ โดยไมศึกษาโดยละเอียด 
 7. อยา เขียนเพียงเพ่ือแสดงภูมิปญญาของตน โดยไมคํานึงถึงกลุมเปาหมาย 
 8. อยา เนนปริมาณมากกวาคุณภาพ 
 9. อยา ขาดจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 

 ขอบกพรองบางประการที่พบในงานเขียน 
1. ดานหัวขอผลงาน ขาดความใหม ซ้ําซอนกับงานเขียนของผูอ่ืนที่ทําไวแลวจํานวน 

มาก ขาดความนาสนใจ กวางเกินไป 
2. ดานเน้ือหา การวางโครงเรื่อง ไมเหมาะสม ไมตอเน่ืองสมัพันธตามลําดับ กระบวนการ

เรียนรู เน้ือหา สับสน วกวน ซ้ําซอน ไมไดสัดสวน บางหัวขอมีรายละเอียดมากเกินไป หรือนอย
เกินไป เน้ือหา หรือขอมูลขาดความทันสมัย ไมครบถวนสมบรูณ เน้ือหามีลักษณะเปนการ
รวบรวมหรือประติดประตอ มุงปริมาณมากกวาคุณภาพ ขาดการนําเสนออันแสดงถึงความรู 
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ การมีประสบการณ และความคิดริเริม่สรางสรรค 

3. ดานการอางอิง ไมถูกรูปแบบมาตรฐานสากล หรือใชเอกสารอางอิงลาสมัย เกา และ
ไมนาเชื่อถือ เปนเอกสารอันดับรอง หรือขอมูลทุติยภูมิมากกวาขอมูลปฐมภูมิ 
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4. ดานภาษา ไมเปนทางการ หรือทางวิชาการ เปนภาษาพูดไมสละสลวย หรืออาน
เขาใจยาก สะกดการันตไมถูกตอง ใชคําศัพทไมคงที่ ใชศัพทบญัญัติขึ้นเอง หรือไมใชศัพทที่
ทางการบัญญัติไวแลวใชภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยไมจําเปน ใชภาษาไมคงเสนคงวา 

5. ดานรูปเลมและการพิมพ สวนประกอบของงานเขียนไมสมบูรณ เชน คํานํา สารบัญ 
เลขประจําหนังสือสากล (ISBN) จัดเรียงลําดับเลขทีห่นาไมถูกตองตามแบบแผน  มีการพิมพ
ผิดพลาด ตกหลน ตัวพิมพมีขนาดไมคงที่ตลอดทั้งเลม การเวนวรรค การจัดรูแบบดานบน 
ดานลาง ก้ันหนา ก้ันหลัง ไมคงที่ ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนที่ ไมชัดเจน ไมระบุแหลงที่มา ไม
มีคําอธิบาย การเขาเลมไมแข็งแรง กลับหัวกลบัหาง หนาขาดหาย ฯลฯ 
 6. ดานคุณประโยชน ประโยชนไมชัดเจน ประโยชนนอย ไมสามารถนําไปประยกุตใชได 
ไมเก่ียวของกบัตําแหนงหนาที่ความรับผดิชอบ ไมชี้ชัดทิศทางใด อยูในความรบัผิดชอบของผูใด 

 สายพิณ วิไลรัตน (2547 : 10-12) บรรณารักษชํานาญการ 8 สรุปขอบกพรองที่พบใน
การเขียนและการเปนผูทรงคุณวุฒิอานผลงาน คือ  

1. ดานเน้ือหา นิยามศัพท/คาํศัพท ไมสมบรูณ ไมครบถวน ศัพทคําเดียวกันใชหลาย
รูปแบบ เชน ทัศนคต-ิเจตคติ มลพิษ มลภาวะ สารสนเทศ-สารนิเทศ ฯลฯ 

2. การเรียงลําดับหัวขอไมเปนแบบแผนเดียวกัน ตลอดทั้งเลม ตองใชการกําหนด
ตัวเลขสําหรบัใชเปนหัวขอ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2549 ฉบับ
ปรับปรุงแกไข พ.ศ.2539 : 108-109) 

3. การนําเสนอเน้ือหา สับสน วกวน ซ้ําซอน ใชภาษาพูดแทนภาษาเขียน ภาษาอาน
เขาใจยาก ดานเน้ือหาไมสมบูรณ ขาดรายละเอียด ชื่อเร่ืองกับเนื้อหาไมสัมพันธกัน ขาดความ
ตอเน่ือง การอางอิงไมถูกตามแบบแผน อางอิงในเนื้อหาแตไมอางอิงในบรรณานุกรม 

4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ไมมีแนวคิดของตนเอง คัดลอก/รวบรวมมาจากหนังสือ 
เอกสาร ผลงานของผูอ่ืน โดยไมมีการเรียบเรียงใหม 

5. โครงสรางของผลงาน ตั้งแตการพิมพ การจัดรูปเลม การเขาเลม ลกัษณะของรูปเลม 
สารบัญ ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง บรรณานุกรม ไมเปนไปตามหลักวิชาการ 

6. งานวิจัยไมไดมาตรฐาน ระเบียบวิธวีิจัยไมถูกตอง  วตัถุประสงคไมชัดเจน และการ
ใชสถติิไมถูกตอง 

7. แนวทางแกไขขอบกพรอง ตองศึกษาและพิจารณาขอบกพรองทั้งหลาย กอนทํา 

ผูเขียนในฐานะเจาหนาที่บุคคลชํานาญการพิเศษ 9 และผูทรงคุณวฒิุอานผลงานที่แสดง
ความเปนผูชาํนาญการ และผูชํานาญการพิเศษ ขอประมวลสรุปปญหา และอุปสรรค การจัดทํา
และการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช ไดดังตอไปน้ี 

1. ตัวผูปฏิบตัิงาน 
2. ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา 
3. กฎ หลักเกณฑ และวชิาการ   
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ตัวผูปฏิบตัิงาน 
ถือเปนองคประกอบสําคัญของการเขียนคูมือการปฏิบัติงานที่จะสรางผลงานใหประสบผล 

สําเร็จหรือไมสําเร็จ 
1. มองไมเห็นความสําคัญและประโยชนของคูมือ (บทที่ 1) 
2. ยังไมมีประสบการณการปฏิบัติงาน 
3. ไมเปนผูสั่งสมความชํานาญการในงานอาชีพ 
4. ไมมีความรูความเขาใจในการเขียนคูมือ 
5. ไมเปนผูเขียนที่ดี (บทที่ 2) 

ผูบริหารและผูบังคับบญัชา 
 อุปสรรคลําดับรองลงมาในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน คือ ระดับผูบริหารองคกร และ
ผูบังคับบญัชาของหนวยงานยอย ๆ ในองคกร 

1. ไมมีนโยบาย 
2. ไมสนับสนุน ทั้งดานองคความรู งบประมาณ อุปกรณในการสรางผลงาน 
3. มองไมเห็นความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของคูมือ 
4. ไมมีความรูความสามารถในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 
5.  ไมมีความรูละเอียดลึกซ้ึงในกฎ หลักเกณฑ และวิธีการในการสงเสริม สราง พัฒนา  

ใหผูปฏิบตัิงานมีความกาวหนาในงานที่ปฏิบัตถิึงระดับชํานาญการหรือเชี่ยวชาญ 

กฎ หลักเกณฑ และวิธีการ 
ถือเปนองคประกอบของปญหา อุปสรรคลําดับที่สาม ในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 
1. ไมชัดเจน ยังเปนลักษณะปดก้ัน ลอมคอก 
2. ใหอํานาจกับฝายบริหารผูมีอํานาจมากเกินไป 
3. ตีความไดหลายแงหลายมุมไมคงที่ 
4. เปดใหแตละหนวยงาน กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน มอง    

ผิวเผินเปนสิ่งที่ดี สามารถยืดหยุนได แตในทางกลบักันเปนการสรางสองมาตรฐานตามยุคตาม
สมัยของฝายบริหาร นํามาซ่ึงระบบอุปถมัภ ในมหาวิทยาลัย/สถาบนั 

5. กฎ หลักเกณฑ และวธิกีารถูกกําหนดขึ้นมาโดยผูไมไดถูกใชบังคับ ไมมีการทํา
ประชาพิจารณอยางโปรงใสและยตุิธรรมกับผูถูกใชบังคับ 

การปรับปรุงแกไขคูมือการปฏิบัติงาน 
1. ตองมีการติดตามประเมินผลวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอย ปญหาอุปสรรค เพ่ือนํามา

แกไขปรับปรงุ 
2. ตองมีการทบทวนโดยเฉพาะกระบวนการอยางนอยทุก ๆ 3 ป   เพื่อใหเปนปจจุบัน  

(update) 
3. เม่ือมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย และวธิีการทํางาน 
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4. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ แบบฟอรม หรือเอกสารอางอิงตาง ๆ 
5. การแกไขปรับปรุงตองบันทกึใหชัดเจนวาทําการปรับปรงุ พัฒนาตั้งแตเม่ือไร และยดืถือ

ปฏิบัตติั้งแตเม่ือไร 
 
 

…………………………………. 
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