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การจัดทำคูมือปฏิบัติงานรูปแบบการวิเคราะห 
Writing Guideline for Analytical Approach Operation Manual  

รัญชนา นำอิน1* 
1กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงราย 57120 

บทคัดยอ 

  คูมือปฏิบัติงาน เปนเอกสารผลงานที่สามารถแสดงความเปนผูชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  

หรือเชี่ยวชาญพิเศษของขาราชการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาไดกำหนดใหเปนผลงานท่ีใชสำหรับประเมินภาระงาน ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และ 

คุณภาพงานของตำแหนงได บทความฉบับนี้ เปนการผนวกประเด็นการจัดทำคูปฏิบัติงาน และประเด็นการ 

วิเคราะห มาเรียบเรียงเขาดวยกันเพื่อเสนองานลักษณะใหม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย การใชประโยชน องค- 

ประกอบและลักษณะของคูมือปฏิบัติงาน เทคนิคการวิเคราะห การวิเคราะหองคประกอบ วิเคราะหความสัมพันธ  

และวิเคราะหหลักการ นอกจากนี้ ยังไดเสนอเทคนิคการจัดทำคูมือปฏิบัติงานรูปแบบการวิเคราะห การเขียน 

คูมือปฏิบัติงานในสวนบทนำ ระเบียบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ หลักการและทฤษฎี โครงสรางและ 

กระบวนการทำงาน ผลการปฏิบัติงานและตัวอยางงาน ปญหาและการปองกันแกไข การอภิปรายและการเขียน 

ขอเสนอแนะ 

Abstract 

  Operation manual is a type of document that presents the specialty or expertise of the  

supporting government officers in Higher Education Commission. It is assigned by the Civil  

Service Commission to evaluate work load, duty and responsibility, and quality of work. This  

paper incorporates operation manual with work analysis to illustrate new approach consisting of  

the following contents: meaning, application, element and feature of operation manual, work  

analysis technique, elemental analysis, relationship analysis and principle analysis. In addition, 

the author proposes the writing guidelines for analytical approach operation manual technique 

that consist of writing the introduction, relevant regulation law and standard, principle and 

theory, structure and process of work, work performance and samples, problem and prevention,  

discussion and suggestion techniques.  
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1. บทนำ 
 การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและประสิทธิ- 

ภาพตองอาศัยองคประกอบหลายประการ คือ  

การมีเปาหมายขององคกรใหผูปฏิบัติมองเห็น 

จุดหมายการทำงานอยางชัดเจนตรงกัน มีระเบียบ 

หรือแนวปฏิบัติที่ดีเปนแบบแผน การสนับสนุน 

ทรัพยากรอยางเหมาะสม มีสภาพแวดลอมและ 

บรรยากาศที่ดี และการมีผลตอบแทนที่พึงพอใจ 

 องคกรท่ีปฏิบัติงานตามแบบแผน มีโอกาส 

ประสบความสำเร็จมากกวาองคกรที่ไรระบบ คูมือ 

ปฏิบัติงานเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยใหการ 

ปฏิบัติงานมีความแนนอน ชวยพัฒนาระบบงาน  

ใชอางอิงหรือถือเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งจะนำผลการ 

ปฏิบัติไปสูความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดย 

เฉพาะอยางยิ่งในงานราชการซึ่งเปนระบบที่มีการ 

พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตัวชี้วัด

เพื่อประเมินคุณภาพที่กำหนดขึ้นทั้งจากหนวยงาน

ภายในและภายนอก 

 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดประกาศมาตรฐานการ 

จำแนกตำแหนง ระดับชำนาญการ และชำนาญ 

การพิเศษ คือ งานที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรู  

ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะหรือ 

ประสบการณสูงหรือสูงมากในการปฏิบัติงาน 

เฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทำการศึกษา 

คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย  

โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด  

วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 

หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือ

เฉพาะทางหรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติ ซึ่ง

มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง 

 สำหรับตำแหน งระดับ เชี่ ยวชาญและ 

เชี่ยวชาญพิเศษนั้น กำหนดใหมีลักษณะงาน 

สำหรับตำแหนงหัวหนาหนวยงานที่ใชวิชาชีพ  

ตำแหนงผูปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษา หรือ 

ตำแหนงผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงหรือสูงมาก  

เกี่ยวกับความรู ทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการ 

เกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และเปน 

งานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือ 

งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองม ี

การวิเคราะหงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และ 

นำมาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกต 

ทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับงาน เพื่อแกไข 

ปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต 

กวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน  

ใหคำปรึกษา แนะนำ หรือปรับปรุงผสมผสาน 

เทคนิคระดับสูงระหวางสาขา (ก.พ.อ., 2552)  

 ที่ประชุมประธานสภาขาราชการและ 

พนักงานมหาวิทยาลัย (ปขมท.) ไดรายงานวา 

ผลงานท่ีใชแสดงความเปนผูชำนาญการ ชำนาญ 

การพิ เศษ เชี่ยวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ  

สำหรับใชประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหนงใน 

ระดับที่สูงขึ้น ควรกำหนดใหประเมินจาก คูมือ 

ปฏิบัติงาน และหรือผลงานอื่นประกอบ (ปขมท.,  

2551) 

 คูมือปฏิบัติงาน มีความสำคัญตอการพัฒนา 

ระบบงานขององคกร สามารถใชเปนผลงาน 

แสดงความรู ทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ  

และความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุนใน 

สถาบันอุดมศึกษาที่จะขอกำหนดตำแหนงในระดับ 

ที่สูงขึ้น และเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูจัดทำมี

โอกาสพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตน หรือ
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ใชอางอิง ถือเปนแนวปฏิบัติหรือแบบแผน 

ตัวอยางสำหรับบุคคลที่สนใจศึกษาดวยมีองค- 

ประกอบ ดังตารางที่ 1 

 การจัดทำคูมือปฏิบัติงานในรูปแบบของการ 

วิเคราะห เปนการศึกษาการพัฒนาคูมือปฏิบัติงาน  

ที่จะใชแสดงความรู ความเขาใจ ทักษะ และ 

ความสามารถระดับสูงทางความคิด ที่อาศัย 

รูปแบบการวิเคราะหเปนศูนยกลางของเรื่องซึ่ง 

ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถใชเปน 

แนวทางในการพัฒนาระบบงานไดตอไป 

ตารางที่ 1 องคประกอบของคูมือปฏิบัติงาน 

  ลักษณะที่ดี ความหมาย การใชประโยชน สวนประกอบ ลักษณะทั่วไป 

เปนเอกสารใช 

ประกอบการ 

ปฏิบัติงานตาม 

มาตรฐานกำหนด 

ตำแหนง  

(เสถียร, 2551) 

1. ใชอางอิงคนควา 

 ถือเปนแนวปฏิบัติ  

2. เปนคูมือรวบรวม 

 กฎระเบียบอยาง 

  เปนระบบ  

3. เพิ่มเติมขั้นตอน 

  การปฏิบัติงาน  

  หรือเทคนิค 

  ประสบการณ 

  วิชาชีพ 

1. คำบรรยายงาน 

2. ความเปนมา  

3. ภาระหนาที่ 

 ความรับผิดชอบ 

4. แผนงาน  

5. ตัวชี้วัด 

6. กฎระเบียบ  

 แนวปฏิบัติ PDCA  

7. ปญหาแนวทาง 

 แกไขขอเสนอแนะ 

1. เปนบท เรื่อง หัวขอ  

2. จัดทำเปนรูปเลม 

3. ใชประกอบการ 

 ปฏิบัติมาแลว 

4. เปนงานเขียน 

 เสนอเทคนิค 

 การปฏิบัติงาน 

 การแกปญหา  

 การพัฒนางานเชิง 

 คุณภาพและระบบ 

1. มีเนื้อหาถูกตอง 

  ทันสมัย มีความลึก 

  และสมบูรณ  

2. มีรูปแบบการพิมพ 

  เปนสากล ลำดับ 

 เนื้อหากระบวน 

 การ เขาใจงาย  

 กลมกลืน  

3. ใชภาษาถูกตอง  

4. เสนอแนวคิดของ 

 ตนเองวิพากษ 

 วิจารณเสนอแนะ 

เปนงานเขียน 

ทางวิชาการ 

ที่ใชในการขอ 

กำหนดตำแหนง 

ในระดับที่สูงขึ้น 

(เรืองชัย, 2551) 

1. ใชประกอบ 

 การทำงาน 

 เปนแนวปฏิบัติ  

2. แสดงกระบวนการ 

 ขั้นตอน 

3. ใชในการสราง 

 มาตรฐาน 

 การปฏิบัติ  

4. สรางความเขาใจ 

 ในการดำเนินงาน  

5. ใชเปนเคร่ืองมือ 

 ประกันคุณภาพ  

6. ใชวิเคราะห 

  ระบบงาน 

1. บทนำความเปนมา  

 วัตถุประสงค  

 ขอบเขต  

2. โครงสรางหนาที่ 

 ความรับผิดชอบ  

 ลักษณะงาน  

 ขั้นตอนการ 

 ปฏิบัติงาน 

3. กฎระเบียบ คำสั่ง  

  เกณฑมาตรฐาน  

4. กรณีตัวอยางศึกษา 

 ปญหา อุปสรรค  

 ขอเสนอแนะ 

1. เปนงานเขียนที่ 

 แสดงใหเห็นวานำ 

 ไปปฏิบัติจริงได  

2. เปนงานเรียบเรียง 

 แนวคิดของตนเอง 

 อางอิงกฎระเบียบ  

 ขอคิดเห็นผูอื่น  

 ประสบการณจริง 

3. มีลักษณะเปนบท  

 มีบรรณานุกรม  

 ภาคผนวก 

4. ควรยกตัวอยาง 

 ถูกผิด แนะนำ 

 รายละเอียดใหไป 

 ศึกษาคนควา 

1. ความถูกตอง  

 ทันสมัย และ 

 ครอบคลุมเนื้อหา  

2. เรียงลำดับเนื้อหา 

 เหมาะสมเขาใจงาย 

3. ระบุความคิดรวบ 

 ยอด สื่อความหมาย  

  อธิบายภาพ 

 แผนภูมิ  

4. มีความประณีต 

  ในการพิมพ  

  มีการอางอิง และ 

  ใชภาษาถูกตอง  

5. เสนอความคิด 

 ของตนเอง 
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2. วิธีการศึกษา 

2.1 คูมือปฏิบัติงาน 

 คูมือปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแลวหมายถึง  

เอกสารท่ีใชแสดงการปฏิบัติงาน แนะนำระบบ 

งาน และใชประกอบการทำงาน เพื่อประโยชนใน 

การควบคุมกระบวนการและผลลัพธใหมีคุณภาพ  

 ในความหมายเฉพาะนั้น คูมือปฏิบัติงาน  

หมายถึง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่ง 

จัดทำขึ้นตามหลักวิชาการ เพื่อใชเปนผลงาน

แสดงความเปนผูชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  

เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ในการขอกำหนด

ตำแหนงในระดบัที่สูงข้ึน  

 ตารางที่ 1 เปนการเปรียบเทียบองค- 

ประกอบในดานความหมาย การใชประโยชน สวน 

ประกอบ ลักษณะท่ัวไป และลักษณะท่ีดีของคูมือ 

ปฏิบัติงานของเสถียร คามีศักดิ์ และเรืองชัย 

จรุงศิรวัฒน เทียบกับแนวความคิดของผูเขียน  

ทำใหสรุปไดวา 

 การจัดทำคูมือปฏิบัติงาน เปนงานเรียบเรียง 

เอกสารเพื่อประโยชนในการพัฒนาความสามารถ 

เฉพาะตน หรือนำไปใชในการพัฒนาองคกร ใช 

อางอิงสืบคนหรือถือเปนแนวปฏิบัติ หรือใชเปน 

ผลงานในการกำหนดตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

ตารางที่ 1 องคประกอบของคูมือปฏิบัติงาน (ตอ) 

  

 

ลักษณะที่ดี ความหมาย การใชประโยชน สวนประกอบ ลักษณะทั่วไป 

เปนเอกสารที่ใช 

แสดงลักษณะงาน  

วิธีปฏิบัติงาน  

ตัวอยางเอกสาร  

ตัวอยางงาน 

กรณีศึกษา  

การอางอิง  

ผลการปฏิบัติ  

อภิปรายประเด็น 

ปญหาและ 

ขอเสนอแนะ 

(รัญชนา, 2551,  

2553) 

 

1. ใชประโยชนใน 

  การศึกษาคนควา  

2. เปนแนวทาง 

  ในการปฏิบัติงาน 

  ของหนวยงาน  

3. ใชในการปรับปรุง 

  การปฏิบัติของ 

 หนวยงาน 

 

1. บทนำ ความสำคัญ 

  ที่มา วัตถุประสงค  

  ขอบเขต 

2. แหลงขอมูลอางอิง 

 กฎระเบียบ  

 หลักการ ทฤษฎี 

3. วิธีปฏิบัติงาน  

 ขั้นตอน ตัวอยาง 

4. กรณีศึกษา ตัวอยาง 

 การปฏิบัติงานจริง 

5. สรุปอภิปราย 

 ปญหา และ 

 ขอเสนอแนะ 

 

1. เปนรูปเลมรายงาน 

 แบงเปนบทและ 

 หัวขอ  

2. เปนการแสดงแนว 

 คิด เก่ียวกับที่มา 

 ของงาน การสืบคน 

 ขอมูล อางอิง  

 และวิธีปฏิบัติ  

3. ใชผลการปฏิบัติ 

 จริงมาวิเคราะห 

 ปญหา  

4. เปนการเขียนเชิง 

  วิชาการที่แสดง 

  ความคิดเห็นไว 

 ในการอภิปราย 

 ใหมาก 

1. มีรูปแบบการพิมพ 

 เปนสากล 

2. มีรูปแบบงานเขียน 

 สะทอนความคิด 

3. ใชภาษาถูกตอง 

4. แสดงขั้นตอนการ 

 ปฏิบัติประกอบรูป 

 ตาราง และอางอิง 

 ระเบียบทุกข้ันตอน 

5. แสดงตัวอยาง  

 ประเด็นปญหา  

 แนวทางแกไข 
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 คูมือปฏิบัติงาน อาจมีเนื้อหาประกอบดวย  

ความสำคัญและที่มา วัตถุประสงคและขอบเขต  

ประโยชนของงาน นิยามและคำศัพท เปาหมาย 

และตัวชี้วัดของงานที่ปฏิบัติ การแนะนำเครื่องมือ 

อุปกรณที่ใชในการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก  

เคร่ืองมือเครื่องจักร แบบฟอรมหรือเอกสารที่ 

เก่ียวของ กฎระเบียบและหนังสือเวียน องค- 

ประกอบและโครงสรางของงาน ลำดับข้ันการ 

ทำงาน ตัวอยางงานและผลลัพธ ปญหาและ 

ขอเสนอแนะ ขอควรระมัดระวัง และอื่น ๆ ตาม 

วัตถุประสงคของงาน 

 คูมือปฏิบัติงาน เปนเอกสารเชิงวิชาการที ่

จัดพิมพเปนรูปเลม จัดแบงเนื้อหาออกเปนบทหรือ 

ตอน แตละบทมีเนื้อหาแนวทางเดียวกันในปริมาณ 

พอเหมาะ และแบงเนื้อหาเปนลำดับชั้นลึกลงไป 

อยางชัดเจนในลักษณะของบท หัวขอ หัวขอยอย  

และแนวคิดในแตละวรรคหรือยอหนา  

 การจัดแบงเนื้อหาในคูมือปฏิบัติงานเปนบท 

หรือตอนจำนวนเทาไรนั้น ขึ้นกับธรรมชาติของ 

เนื้อหาหรือลักษณะของงานที่ผูจัดทำจะเรียบเรียง  

โดยทั่วไปแลวเนื้อหาที่เสนออาจครอบคลุม บทนำ  

ระเบียบกฎหมายขอบังคับ หลักการทฤษฎี องค- 

ประกอบและโครงสรางของงาน กระบวนการ 

ปฏิบัติ ผลลัพธของงาน ตัวอยางงาน ปญหาและ 

การปองกันแกไข การอภิปรายและขอเสนอแนะ 

 ในการเรียบเรียงเนื้อหา ควรเลือกเรื่อง 

ที่ทันสมัย นาสนใจ มีผลกระทบตองาน องคกร  

หรือสังคมในระดับสูง เปนเรื่องที่ เหมาะและ 

ทาทายสำหรับการทำงานวิเคราะห โดยอาจเสนอ 

งานวิเคราะหครอบคลุมปริมาณงานทั้งหมดหรือ 

เฉพาะบางสวนก็ได ทั้งนี้เมื่อเรียบเรียงเนื้อหา 

ทั้งหมดแลว ควรแสดงใหเห็นองคประกอบและ

ความสัมพันธของงานอยางครบวงจร คือ วางแผน 

ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข  

 เนื้อหาที่เสนอในคูมือปฏิบัติงานควรมีขนาด 

เหมาะสม คือ ไมกวางหรือแคบเกินไป ไมกวาง  

หมายถึง มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องเฉพาะอยาง  

พอที่จะแสดงใหเห็นโครงสรางเฉพาะงานหรือมี 

ผลลัพธของการทำงานเฉพาะอยางที่ชัดเจน ไม 

แคบเกินไป คือ มีกระบวนการปฏิบัติงานมากพอที่ 

จะเห็นโครงสรางและความสัมพันธของการปฏิบัต ิ

งานแตละข้ัน เพื่อแสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติไดใช 

ความรู ทักษะ และความสามารถ เหมาะสมกับ 

ระดับของงานในตำแหนง 

 ตารางท่ี 2 แสดงมาตรฐานและคุณภาพ 

งานในดานระดับความสามารถของผูปฏิบัติ ซึ่งจะ 

เปนตัวกำหนดความยุงยากและความซับซอน 

ของงาน ความรูความสามารถของผูชำนาญการ  

ชำนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ  
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ตารางที่ 2 มาตรฐานและคุณภาพของงานท่ีควรเสนอในคูมือปฏิบัติงาน (สรุปจาก ก.พ.อ., 2552) 

คุณภาพของงาน ระดับ ลักษณะงาน ความสามารถ 

ชำนาญการ 

ชำนาญการ

พิเศษ 

 

1. งานที่ตองใชความรู ทักษะ ความสามารถ  

 ความชำนาญงาน และประสบการณสูงหรือ 

 สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน/ เฉพาะทาง 

2. งานที่ตองศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห  

 สังเคราะห หรือวิจัย 

3. งานในตำแหนงหัวหนางาน ที่รับผิดชอบ 

 ควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตหลากหลาย  

 และมีขั้นตอนการทำงานที่ยุงยากซับซอน 

 คอนขางมากหรือยุงยากซับซอนมาก 

ใชหรือประยุกต 

หลักการ  

เหตุผล 

แนวความคิด  

วิธีการ 

1. เพื่อการปฏิบัติตาม 

 มาตรฐานที่กำหนดไว 

2. เพื่อพัฒนางานในหนาที่ 

 และงานเฉพาะดาน/  

 เฉพาะทาง  

3. เพื่อแกไขปญหาในงาน 

 หลักท่ีปฏิบัติซึ่งมีความ 

 ยุงยากและมีขอบเขต 

 กวาง 

4. เพื่อใหงานที่รับผิดชอบ 

 ในตำแหนงหัวหนางาน 

 สำเร็จตามวัตถุประสงค 

เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

 

1. งานท่ีตองใชความรู ทฤษฎี หลักวิชา หรือ 

 หลักการ เกี่ยวกับงานเฉพาะดาน/ เฉพาะทาง  

2. งานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  

 หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม  

 ซ่ึงตองมีการวิจัย เกี่ยวกับงานเฉพาะดาน/  

 เฉพาะทาง และนำมาประยุกตในทางปฏิบัติ 

3. งานที่ปรึกษาโดยใชความรู ทฤษฎี หลักวิชา 

 หรือหลักการในงานเฉพาะดาน/ เฉพาะทาง 

4. งานในตำแหนงหัวหนาหนวยงานที่ใชวิชาชีพ  

 ควบคุม กำกับหนวยงาน ท่ีเปนงานวิชาชีพ 

 เฉพาะ มีขั้นตอนการทำงานยุงยากซับซอน 

 มากเปนพิเศษ 

ประยุกต 

ทฤษฎี 

แนวความคิด 

ใหม เก่ียวกับ 

เนื้อหา 

ของงาน  

 

1. เพื่อแกไขปญหาในงานที่มี 

 ความยุงยากหรือยุงยาก 

 มากและมีขอบเขตกวาง 

 มาก 

2. เพื่อถายทอดความรู 

 เกี่ยวกับงาน ตลอดจน 

 ใหคำปรึกษาแนะนำ 

3. เพื่อปรับปรุงผสมผสาน 

 เทคนิคระดับสูงระหวาง 

 สาขาที่เกี่ยวของ 

4. เพื่อใหงานที่รับผิดชอบ 

 ในตำแหนงหัวหนา 

 หนวยงานสำเร็จตาม 

 วัตถุประสงค 
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2.2 เทคนิคการวิเคราะห 

 การวิเคราะห เปนการแยกองคประกอบ 

ที่สำคัญออกจากองครวมของสิ่งที่กำลังศึกษา โดย 

ยังคงรักษาโครงสรางความสัมพันธระหวางแตละ 

องคประกอบยอย และระหวางองคประกอบยอย 

กับองครวม เพื่อสรางความเขาใจอยางลึกซึ้ง 

เกี่ ยวกับรูปแบบของความสัมพันธ ใน ส่ิงนั้น  

(ชูศักด์ิ, 2551) 

 2.2.1 ระดับของการวิเคราะห 

 การวิเคราะห สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ  

ไดแก การวิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะห 

ความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ  

 การวิเคราะหองคประกอบ เปนการศึกษา 

รายละเอียดขององคประกอบยอยที่แยกออกมา 

ใหมีความหมายชัดเจน ดวยการระบุชื่อหนาท่ี  

วัตถุประสงค และความคิดเห็น 

 การวิเคราะหความสัมพันธ เปนการศึกษา 

ลักษณะความเชื่อมโยงขององคประกอบยอยท่ี 

วิเคราะหออกมาจากองครวม เพื่อเปนการแสดง 

ความสัมพันธระหวางองคประกอบยอยเอง และ 

กับองครวม ซึ่งอาจมีลักษณะเปนขอเท็จจริงที่ 

เกิดขึ้น หรือเหตุและผลของขอเท็จจริงเหลานั้น 

 การวิเคราะหหลักการ เปนการศึกษาเหตุผล 

ความเปนมา แนวคิด จุดมุงหมาย มโนทัศนและ 

หลักการ ของสิ่งที่กำลังศึกษา เปนการวิเคราะห 

เชิงเหตุผลความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  

 2.2.2 การวิเคราะหงานในหนาที่ 

 การวิเคราะหองคประกอบของงานในหนาที่  

เปนการแยกงานออกเปน กลุมงาน งานยอย และ 

สวนประกอบของงาน เม่ือแยกออกมาแลว 

ผูวิเคราะหตองระบุชื่อกลุมงานหรืองานยอยนั้น 

ระบุหนาที่ วิธีการปฏิบัติ วัตถุประสงคของงาน 

ลักษณะที่ดีของผลงาน ความรูทักษะและความ

สามารถของผูปฏิบัติ ทรัพยากรที่ใช และระยะ

เวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 1  

 การวิเคราะหความสัมพันธของงาน เปน 

การแสดงความเช่ือมโยงระหวางแตละกลุมงาน 

ระหวางกลุมงานกับงาน และระหวางกลุมงานกับ

งานยอย อาจอยูในรูปแบบโครงสรางที่แบงออก

เปนกลุมงาน และแบงกลุมงานออกเปนงานยอย 

เรียกวา การวิเคราะหโครงสรางของงานตัวอยาง

เชน โครงสรางของงานทรัพยากรมนุษย มทร. 

ลานนา เชียงราย ประกอบดวย งานสรรหาบรรจุ 

และแตงตั้ง งานพัฒนาบุคลากร งานทะเบียน 

 รูปที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบทั่วไปของงาน 

  (ดัดแปลงจาก ชูศักดิ์, 2551) 
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ประวัติและบำเหน็จความชอบ งานวินัยและนิติการ 

งานสวัสดิการ และงานอื่น ๆ เปนตน ดังรูปที่ 2 

 ความสัมพันธระหวางแตละกลุมงาน อาจมี 

ความตอเนื่องเปนลำดับแบบลูกโซ คือ งาน ก.  

ประกอบดวย กลุมงานที่ 1 กลุมงานที่ 2 กลุม 

งานที่ 3 ถึง กลุมงานที่ n เปนตน หรืออาจเปน 

ความสัมพันธของงานยอยที่มีลักษณะเปนลำดับ 

ตอเนื่องกันก็ ได ทั้ งนี้ขึ้นกับลักษณะของงาน  

เรียกวา การวิเคราะหกระบวนการ ดังรูปที่ 3 รูปที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหองคประกอบของงาน  

 (ดัดแปลงจาก รัญชนา, 2553) 

 รูปที่ 3 ตัวอยางการวิเคราะหกระบวนการ 

  (รัญชนา, 2553) 
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 กลุมงาน และงานยอย อาจมีความสัมพันธ 

กันเปนแบบกระจาย หรืออาจสัมพันธตอผลผลิต 

และผลลัพธของงานในรูปแบบอ่ืนก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับ 

บริบทแวดลอมที่เปนไปเฉพาะเรื่อง เชน การ 

ปฏิบัติงานที่ดีจึงไดผลผลิตดีผลลัพธดี ลักษณะนี้ 

เปนความสัมพันธตรง หรือการปฏิบัติงานที่ด ี

แตไมมีผลผลิตหรือผลลัพธ แสดงวาไมมีความ 

สัมพันธ และการปฏิบัติงานที่ดี แตเกิดความ 

เสียหายและไมไดรับความพึงพอใจตอบริการ  

ลักษณะนี้ เปนความสัมพันธกลับหรือผกผัน  

เปนตน 

 ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ใน 

กระบวนการทำงาน อาจมีรูปแบบความสัมพันธ 

ทางคณิตศาสตร เชน มากกวา นอยกวา สัมพันธ 

แบบเชิงเสน แบบยกกำลัง มีคาสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ มีสมการถดถอย หรืออื่น ๆ ก็ได  

ขึ้นกับองคประกอบของเหตุและผลท่ีคนพบ 

 เมื่อผูวิเคราะหเห็นความสัมพันธของงาน 

และผลลัพธที่ศึกษา โอกาสที่จะใชความรู ทักษะ  

และความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุ กำหนด 

สมมติฐาน ทดลองเปล่ียนแปลง วัดผลการปฏิบัติ  

และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขเพื่อแสดง 

ความรู ทักษะ และความสามารถ แสดงลักษณะ 

ของงานที่ไดพัฒนาอยางเปนระบบ หรือนำความรู 

ใหมมาใชในงานที่ทำการวิเคราะหก็จะมีมากขึ้น  

 ดังนั้น ในการเลือกเนื้อหาสำหรับการ 

วิเคราะห จึงควรเลือกเรื่องที่มีโครงสรางซับซอน 

พอสมควรมีขั้นตอนยุงยากพอเหมาะ ตองอางอิง 

ระเบียบหลักเกณฑ และมีผลงานหลายรูปแบบ  

เพ่ือใหสามารถแสดงความสัมพันธเชิงเหตุผล การ 

พัฒนาระบบงาน การแกปญหางาน การถายทอด 

องคความรู และการปรับปรุงผสมผสานเทคนิค

ระดับสูง ซึ่งเปนความสามารถที่ผูชำนาญการและ

ผูเช่ียวชาญควรแสดงออก ดังรูปแบบในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการวิเคราะหกับการวิเคราะหงาน (สรุปจาก ชูศักดิ์, 2551) 

 ระดับ ระดับการวิเคราะห ลักษณะของการวิเคราะหงาน ลักษณะขอมูล/การแสดงผล 

 1. การวิเคราะห -  การวิเคราะหองคประกอบของงาน - สวนประกอบ 

  องคประกอบ - การวิเคราะหปจจัยในการทำงาน - องคประกอบ 

   - การวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน - ตาราง, หัวขอ, แผนผัง, รูป 

 2. การวิเคราะห - วิเคราะหโครงสรางของงาน - โครงสรางของงาน 

  ความสัมพันธ - วิเคราะหกระบวนการ - แผนผังกระบวนการทำงาน 

   - วิเคราะหความสัมพันธของเหตุและผล - แสดงจำนวน ตัวเลข  

     - ตาราง, แผนผัง, กราฟ, รูป 

 3. การวิเคราะห - วิเคราะหเหตุผลความเปนมา - แสดงเหตุผลทางวิชาการ 

  หลักการ - วิเคราะหหลักการของเหตุที่เกิด  เพ่ืออธิบายความสัมพันธ 

   - วิเคราะหหลักการตามผลท่ีพบ  ระหวางผลที่เกิดกับการปฏิบัติ 

   - วิเคราะหหลักการของความสัมพันธเชิงเหตุผล - สมการคณิตศาสตร, คาสถิติ 

   - วิเคราะหแนวคิด จุดมุงหมาย มโนทัศน และ - ตัวเลข, ตาราง, แผนผัง, กราฟ 

    หลักการ 
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 คูมือปฏิบัติงานในรูปแบบของการวิเคราะห  

เปนเอกสารเรียบเรียงที่อาศัยงานปฏิบัติเปน 

จุดกำเนิด เพ่ือเสนอการจำแนกองคประกอบและ 

ความสัมพันธเชิงโครงสรางของงาน ลำดับข้ันการ 

ปฏิบัติ ระเบียบขอบังคับ หลักการทฤษฎี ผลลัพธ 

ของการทำงาน ตัวอยางงาน ปญหาและการ 

ปองกันแกไข และการอภิปรายวิเคราะหวินิจฉัย 

เหตุการณที่เกิดข้ึน  

 ในการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน อาจเรียบเรียง 

หัวขอเนื้อหาใหเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะเสนอ  

โดยเลือกจากประเด็นของบทนำระเบียบกฎหมาย 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ หลักการทฤษฎีโครงสราง

และ ข้ันตอนการปฏิบั ติ ง าน ผลการปฏิบั ติ 

ตัวอยางงาน ปญหาและการปองกันแกไข การ

อภิปรายผลลัพธหรือวินิจฉัยเหตุการณที่เกิดข้ึน

และขอเสนอแนะ 

3.1 การเขียนบทนำ 

 บทนำ ประกอบดวย ความสำคัญและที่มา 

ของคูมือปฏิบัติงาน วัตถุประสงคและขอบเขต 

ของคูมือปฏิบัติงาน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

ประมวลศัพท เปนตน ซึ่งเปนขอมูลเพื่อแสดง 

ใหเห็นภาพโดยรวมและสรางความสนใจตองาน 

 ความสำคัญและที่มา เปนการอธิบายความ

สำคัญของงานท่ีปฏิบัติ ผลกระทบที่มีตอองคกร

หรือสังคมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานนั้น ความ

จำเปนหรือสาเหตุที่ตองทำคูมือปฏิบัติงาน ผูจัดทำ

อาจเรียบเรียงจากเอกสารอางอิง งานวิจัยที่

เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติ

งาน หรือจากประสบการณที่อางอิงได 

 วัตถุประสงคของคูมือปฏิบัติงาน เปนการ 

ระบุเปาหมายในการจัดทำคูมือปฏิบัติงานวา  

ทำขึ้ น เ พ่ื อ ใช ในการยึ ดถื อ เป นแนวป ฏิบั ติ  

ใชปรับปรุงการปฏิบัติของหนวยงาน ใชเปน 

เครื่องมือในการวิเคราะหหรือรายงาน ใชเปน 

แหลงขอมูลอ างอิ งสืบคน หรือใชประกอบ 

กิจกรรมอื่น เปนตน 

 ขอบเขตของคูมือปฏิบัติงาน เปนการระบุ 

ความกวางความลึกของงานที่วิเคราะห โดยระบ ุ

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของงาน วาครอบคลุมงาน 

อะไร 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการระบุถึง 

ลักษณะประโยชนที่บุคคล หนวยงาน หรือผูอื่น  

จะนำคูมือปฏิบัติงานไปใชประโยชนได  

 นอกจากน้ีแลว บทนำยังอาจมีหัวขอเกี่ยวกับ 

ประมวลคำศัพท เปนการแสดงคำศัพทเฉพาะ 

เพ่ือใหผูอานทราบในข้ันแรกกอนก็ได 

3.2 ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 การปฏิบัติงานที่ดี เปนการปฏิบัติงานใหม ี

คุณภาพตองอาศัยหลักเกณฑ วิธีหรือกฎเกณฑ 

การปฏิบัติ เฉพาะอยาง ซึ่ งอาจกำหนดไว ใน 

มาตรฐาน กฎเกณฑที่กำหนดขึ้นโดยหนวยงาน  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติงานภาครัฐ ตอง 

เปนไปตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 

 ระเบียบ มติ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ หนังสือ 

เวียน และประกาศ มีหลักการสื่อสารขอมูล 

ที่สำคัญคือ “ประชาชนทุกคนตองรูกฎหมาย” ซ่ึง 

แนนอนวา รวมถึงผูปฏิบัติราชการทุกคนดวย  

ทั้งนี้ระเบียบตาง ๆ มีลักษณะที่คลายกัน คือ  

มีหลายฉบับ ออกโดยหลายหนวยงาน ใชภาษา 
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กฎหมาย อาจมีความยาวหลายหนากระดาษ 

จึงอาจทำใหผูศึกษาตองใชความรูทักษะและ 

ประสบการณที่อาจจะยาวนานคนควาใหเขาใจได 

อยางถองแท แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันมีเทคโนโลยี 

สารสนเทศที่ชวยใหเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดสะดวก 

ยิ่งข้ึน โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารขอกฎหมาย 

ไดจากเว็บไซตของหนวยงานตาง ๆ และมีกระดาน 

ขอความไวหารืออีกดวย นอกจากนี้ การเขารับ 

ฝกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภาครัฐ 

ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหเขาใจระเบียบ 

กฎหมายตาง ๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 การนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของมาเรียบเรียงไวในคูมือปฏิบัติงาน ผูจัด 

ทำควรสรุปสาระสำคัญของระเบียบกฎหมายที ่

เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ โดยแสดง การอางอิงที่มา 

ของขอกฎหมายบังคับใชในแตละข้ันตอนใหชัดเจน  

โดยอางอิงชื่อระเบียบกฎหมาย ขอ วงเล็บ วรรค  

ใหถูกตอง ในการสรุปอาจใชตาราง แผนผัง 

รูปภาพ ประกอบ สวนเอกสารระเบียบกฎหมาย 

ที่รวบรวมมาไดนั้น ผูจัดทำอาจจะแสดงบทสรุป

พรอมแหลงที่มาใหผูอานสามารถสืบคนเพิ่มเติมได 

หรือจัดทำเปนเอกสารประมวลระเบียบที่เกี่ยวของ

ไวอีกฉบับหนึ่งก็ได 

3.3 การเขียนทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 หลักการทฤษฎีทางวิชาการที่ใชประกอบ 

การปฏิบัติงาน มีผลตอความสำเร็จ คุณภาพ 

และประสิทธิภาพเปนอยางมาก การนำเนื้อหา

หลักการทฤษฎีทางวิชาการที่เกี่ยวของมาเรียบ

เรียงไวในคูมือปฏิบัติงานนั้น ผูจัดทำตองแสดง

ความสัมพันธของหลักการกับงานที่ทำ โดยสรุป

สาระสำคัญในรูปแบบของการสรุปยอ สรุปเรื่อง 

หรือสรุปรวมก็ได ทั้งนี้ตองแสดงแหลงขอมูล  

การอางอิงดวย และอาจนำสวนเนื้อหาที่สำคัญ

หรือตองใชประจำ เชน กฎ สูตร หลักการ 

เปนตน แสดงไวในภาคผนวกไดอีกทางหน่ึง 

 ผลงานตีพิมพที่เกี่ยวของ เชน วิทยานิพนธ  

รายงานวิจัย คูมือปฏิบัติงาน เปนตน เปนเอกสาร 

ที่จะชวยใหผูจัดทำคูมือปฏิบัติงาน มีโอกาสศึกษา 

งานในลักษณะเดียวกัน สามารถเปรียบเทียบ 

ความเหมือนหรือความแตกตางของระบบงาน  

ชวยลดระยะเวลาการศึกษาคนควาระบบงาน  

และเลี่ยงความซ้ำของงานท่ีจะเสนอได 

3.4 โครงสรางและกระบวนการของงาน 

 การวิเคราะหโครงสรางของงาน เปนการ 

แยกแยะ และแสดงโครงสรางงานโดยรวมและ 

สวนที่อยูในความรับผิดชอบ ดวยรูปแบบแผนผัง 

หรือรูปภาพประกอบคำอธิบาย 

 การวิเคราะหลำดับขั้นหรือกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน ควรแสดงขอบเขตการกำหนดความ 

รับผิดชอบของงาน แผนผั งลำดับขั้ นตอน 

การปฏิบัติงาน ตารางแสดงองคประกอบของ 

การปฏิบัติงาน และเขียนคำบรรยายลักษณะงาน 

 การวิเคราะหเหตุผลเชิงหลักการระหวาง 

การปฏิบัติงานกับผล อาจเร่ิมตนดวยการวิเคราะห 

ลำดับขั้นการปฏิบัติ ซึ่งเปนเหตุหรือตัวแปรตน  

แลวจึงวิเคราะหผลผลิตหรือผลลัพธ ซึ่งเปน 

ตัวแปรตาม ที่มีลักษณะเปนรูปธรรม เชน สิ่งของ  

เอกสาร คูมือ เปนตน หรือเปนนามธรรม เชน  

ความเจ็บปวย ความพึงพอใจ ความรู ทักษะ  

ความเขาใจ เปนตน  

 การวิเคราะหองคประกอบของผลผลิตหรือ 

ผลลัพธเหลานี้ ขึ้นกับธรรมชาติของงานที่ปฏิบัติ  

ซึ่งผูปฏิบัติจะทราบดีวาผลงานที่ดีควรเปนอยางไร 
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ผูปฏิบัติอาจใชรูปแบบการวิจัยหรือปรึกษาผูรูเพื่อ 

พัฒนารูปแบบการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ของผลผลิตหรือผลลัพธ ซึ่งจะชวยใหผลงาน 

วิเคราะหมีคุณภาพมากขึ้น 

3.5 ผลการปฏิบัติงานและตัวอยางงาน 

 ผลการปฏิบัติงาน สามารถแบงไดเปนผลผลิต 

และผลลัพธ ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจาก 

การผลิตหรือการปฏิบัติงานนั้น ๆ สวนผลลัพธ  

หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนจากผลผลิต ทั้งผลผลิตและ 

ผลลัพธตางก็สามารถที่จะวัดผลไดในลักษณะ 

ของความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 3.5.1 คุณภาพของผลการปฏิบัต ิ

 คุณภาพของผลงานสามารถแสดงไดใน 

รูปแบบของขนาด จำนวน ลักษณะ ความถูกตอง 

ตรงกัน ความแมนยำ ความรวดเร็ว ตรงเวลา  

ใชประโยชนได ไดรับความพึงพอใจ หรืออื่น ๆ 

และเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว  

 ผลงานท่ีมีคุณภาพ ยอมเกิดจากการปฏิบัติ 

งานท่ีมีคุณภาพ ในการเสนอผลการปฏิบัติงาน 

จึงจำเปนตองแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติและได 

ผลลัพธสอดคลองกับเปาหมายที่หนวยงานกำหนด  

เปาหมายเหลานี้อาจอยูในรูปแบบของนโยบาย  

วิสัยทัศน พันธกิจ แผน หรือตัวช้ีวัด ที่หนวยงาน

กำหนดไว  

 การปฏิบัติงานภาครัฐมีมาตรฐานขั้นต่ำ คือ  

ความถูกตองตามระเบียบ ในการจัดทำคูมือปฏิบัติ 

งานจึงอาจเสนอในรูปแบบวา ไดปฏิบัติงาน 

ถูกตองตามระเบียบอยางไรดวย 

 การปฏิบัติงานที่สอดคลองตรงกันทั้งองคกร  

หมายถึง การปฏิบัติงานที่เปนไปในทางเดียวกัน 

ตามลักษณะโครงสรางและลำดับกระบวนการใน 

ลักษณะท่ีสัมพันธสอดรับใหเปนไปอยางถูกตอง 

รวดเร็วตรงเวลา ในเอกสารคูมือปฏิบัติงาน อาจ 

แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกัน 

อยางไร มีการเพ่ิมลดขั้นตอนใหดีขึ้นอยางไรบาง  

และมีความถูกตองรวดเร็วตรงเวลาอยางไรบาง  

ความพึงพอใจที่ผูรับบริการมีตอผลผลิตหรือ 

ผลลัพธเปนอีกองคประกอบหนึ่ง ที่อาจเรียบเรียง

ไวในคูมือปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยใหสามารถวิเคราะห 

สาเหตุที่เปนจุดเดนหรือขอควรปรับปรุงของงาน

ได 

 ผูจัดทำอาจนำผลการประเมินหนวยงาน 

มาประกอบการเสนอดวยก็ได เชน ผลการประเมิน  

5 ส การตรวจสอบภายใน การตรวจราชการ  

การพัฒนาระบบราชการ การประเมินคุณภาพ 

การศึกษาของสำนักงานมาตรฐานการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน  

ซึ่งปกติแลวมักจะมีขอชมเชยและขอเสนอแนะ 

ที่เปนประโยชน เปนแหลงที่อางอิงได จึงสามารถ 

นำมาวิเคราะหเหตุผลประกอบในคูมือปฏิบัติงาน 

ได 

 3.5.2 ประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติ 

 ประสิทธิภาพ หมายถึง สัดสวนระหวาง 

ผลผลิตที่ ไดกับปจจัยที่ ใช การปฏิบัติงานที่ม ี

ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การปฏิบัติงานที่ใช 

ทรัพยากรนอย แตไดผลผลิตมาก อยางไรก็ตาม  

การปฏิบัติงานในองคกรมิไดมีเพียงงานการผลิต  

แตยังมีงานในรูปแบบอื่นอีก เชน งานบริการ  

อำนวยความสะดวก งานสงเสริม/สนับสนุน งาน 

บันทึก/ประมวลขอมูล งานแนะนำ งานวิเคราะห/ 

วิจัย งานรักษาชีวิตและทรัพยสิน และอื่น ๆ 

เปนตน สิ่งเหลานี้อาจวัดผลไมไดโดยตรง ดังนั้น 
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การพิจารณาประสิทธิภาพของงานอาจมองได

ระหวางผลลัพธที่ได เทียบกับทรัพยากรที่ใชใน 

การทำงาน อีกทางหนึ่งก็ไดการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ เปนการปฏิบัติที่มีผลลัพธตาม 

เปาหมายที่กำหนดไว หรือมีประสิทธิผลเปน 

เบื้องตน โดยใชทรัพยากรอยางพอเหมาะ หนวย 

งานจัดใหมีผูปฏิบัติจำนวนพอดี ไมยอหยอนใน 

ลักษณะคนลนงาน หรือมีงานมากจนเกินกำลัง  

มีการใชเคร่ืองมือ วัสดุ งบประมาณ และเวลา  

ซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ไมรั่วไหล และยังรวมความถึง งานที่ผูปฏิบัติได 

ทำหนาที่ในความรับผิดชอบโดยใชความรู ทักษะ  

และความสามารถอยางเต็มกำลัง 

 ขอสำคัญอีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับประสิทธิ- 

ภาพของการปฏิบัติงานโดยบุคคล คือ บุคคลเปน

สิ่งมีชีวิตที่มีความคิด ความรูสึก และความคิด

ความรูสึกเหลานี้ กลายเปนปจจัยความสำเร็จอีก

สวนหนึ่งอยางเลี่ยงไมได บรรยากาศของการ

ทำงานอยางมีความสุข ยอมอำนวยใหงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น ในทางกลับกัน การงานที่มี

บรรยากาศทำใหผูปฏิบัติมีคุณภาพชีวิตตกต่ำ 

ตึงเครียด วิตกกังวล หวาดระแวง เส่ียงตอชีวิต

และทรัพยสิน หรือเสี่ยงตอความผิดพลาดที่อาจ

ตองชดใชดวยทรัพยสินเงินทองจำนวนมาก อาจ

ถูกดำเนินการทางวินัยหรือตองคดีอาญา ยอมเปน

บรรยากาศ ท่ี ไมพึ งปรารถนาป จจั ย เหล านี้ 

สามารถลดระดับหรือบริหารความเสี่ยงใหนอยลง

ได ซึ่งหนวยงานภาครัฐทุกแหงตองดำเนินการ 

 3.5.3 ผลการปฏิบัติงานที่ควรเสนอ 

 การนำผลการปฏิบัติทั้งที่ ไดผลดี คือ มี 

คุณภาพและประสิทธิภาพ และที่ไดผลไมดี คือ 

ตรงกันขาม มาแสดงในเอกสารคูมือปฏิบัติงาน 

จะชวยใหผูจัดทำมีโอกาสอธิบายความสัมพันธ 

เชิงเหตุผลเชิงหลักการท่ีมีตอผลงานเหลานั้นได 

โดยใชหลักวิชามาอางอิง ชวยใหสามารถแสดงวิธี

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำใหเห็น

วามีผลงานดีขึ้นหรือไมอยางไร อาจแสดงประเด็น

การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน นอกจาก

นี้ ยังมีโอกาสเสนอประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

ของผูปฏิบัติงานไดอีกทางหน่ึงดวย เพราะเปน

ประเด็นสำคัญที่ผูปฏิบัติงานทุกคนพึงปรารถนา 

ใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น ตราบเทาที่ยังดำรงตน 

อยูในชีวิตการทำงาน เราทุกคนลวนตองการชีวิต 

การทำงานอยางมีความสุขดวยกันทั้งสิ้น 

 3.5.4 ตัวอยางงาน 

 ตัวอยางงานที่เสนอในคูมือปฏิบัติอาจเปน 

ขอมูลที่นำมาจากผลการปฏิบัติงานจริงหรือ 

สถานการณสมมติก็ได  

 ตัวอยางงานท่ีเสนออาจเริ่มจากมีรูปแบบ 

จากงายไปสูยาก ชัดเจนไปสูซับซอน ตัวอยางที่ดี

ไปสูไมดี และตัวอยางที่ก้ำกึ่งระหวางดีกับไมดี 

ในแบบนอย-กลาง-มาก หรือทำได-ก้ำกึ่ง-ทำไมได 

สำเร็จ-ก้ำกึ่ง-ไมสำเร็จ หรือหาย-ยังปวย-ตาย  

เปนตน การเสนอตัวอยางในหลายรูปแบบจะชวย

ใหมี โอกาสอธิบายความสัมพันธ เชิ ง เหตุผล 

ดวยหลักวิชาการ หรืออธิบายความสัมพันธของ

ปญหาและแนวทางการแกไขไดมากขึ้น 

 การแสดงตัวอยางงาน ที่ เกี่ยวของกับ 

ชื่อหนวยงาน บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งอาจเกิด

ความเสียหายตอหนวยงาน บุคคล หรือนิติบุคคล

เหลานั้น ผูจัดทำอาจหลีกเลี่ยงการเอยถึงชื่อ

หนวยงาน บุคคล หรือนิติบุคคล เหลานั้นโดยตรง

และใชนามสมมติแทน นามสมมติในเอกสาร 

ทางวิชาการ มักใชชื่อที่ไมมีความหมายแฝง เชน 
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เปนตน  

 กรณีที่ตัวอยางงานเปนขอเท็จจริง และจะ 

ไมเกิดความเสียหายเมื่อกลาวถึงหรือระบุชื่อ หรือ

ถาไมระบุชื่อใหถูกตองจะทำใหเกิดความคลาด

เคลื่อนหรือเขาใจผิด ก็อาจระบุใหถูกตอง โดย

ปกติแลวเอกสารทางราชการจะตองระบุขอเท็จ

จริงใหถูกตองและสามารถอางอิงได 

3.6 การเสนอปญหาและการปองกันแกไข 

 คูมือปฏิบัติงานที่แสดงโครงสรางและ 

มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจะชวยให 

ผู จัดทำมองเห็นประเด็นปญหาที่ซอนอยู ใน 

โครงสรางงาน ขั้นตอน คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

ของงานไดอยางเปนระบบ 

 การนำเสนอปญหาและการปองกันแกไข  

ควรเสนอหยิบยกขึ้นมาพิจารณาทีละประเด็น โดย

แสดงผลกระทบของปญหา แสดงวิธีการวิเคราะห

สาเหตุ กำหนดสมมติฐาน ทดลองปฏิบัติหรือ

แกไข แสดงผลการปฏิบัติ ขอสรุป และมาตรการ

ปองกันปญหาหนึ่ง ๆ อาจมีวิธีการแกไขหลากหลาย  

ซึ่งควรรวบรวมแนวคิดทางเลือกตาง ๆ เหลานี้ไว 

3.7 การอภิปราย 

 การอภิปราย เปนการนำประเด็นเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติและผลงานที่ได มาแสดงและอธิบาย 

ความสัมพันธเชิงเหตุผลดวยหลักวิชาการ  

 การอภิปรายเรื่องคุณภาพงาน เปนการนำ 

ประเด็นผลงานท่ีไดผลตามเปาหมาย ถูกตองตาม 

ระเบียบ สอดคลองตรงกัน รวดเร็วตรงเวลา และ 

เปนท่ีพึงพอใจ หรือที่มีผลงานกลับกัน มาวิพากษ 

หรืออภิปรายวา เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

 ในดานประสิทธิภาพการทำงาน เปนการนำ 

เอาประเด็นการปฏิบัติที่ไดผลตามเปา ในอัตรา 

ที่ไมยอหยอนหรือเกินกำลัง ใชทรัพยากรอยาง 

พอเหมาะ และผูปฏิบัติมีความสุขกับการทำงาน  

หรือการปฏิบัติที่ไดผลกลับกัน มาอธิบายเหตุผล 

ซึ่งจะชวยใหมองเห็นและแสดงหลักการไดมากขึ้น 

 ในการอภิปราย อาจใชวิธีเปรียบเทียบกับ 

งานอื่นที่คลายกัน แสดงความเหมือนและความ 

ตาง ซึ่งจะชวยใหมีโอกาสอธิบายเหตุผลและเสนอ

ประเด็นใหมไดมากขึ้น สำหรับประเด็นที่พบบอย

หรือมีความถี่สูง ก็อาจนำมาสรุปรวมเปนประเด็น

เดียวกันได เพ่ือแสดงถึงความโดดเดนที่คนพบ 

 ความสรางสรรคในการอภิปราย เปนความ 

สามารถระดับสูงทางความคิดและอารมณ ที่จะใช 

ประกอบการเลือกประเด็น วิเคราะหเหตุผลและ 

อภิปราย ดังนั้น จึงควรเสนอแนวทางการพัฒนา 

ที่หลากหลาย สรางสรรค และงดเวนการอภิปราย 

ที่เปนไปในทางตกต่ำ เสียหาย ตัดพอ ทอแท  

บนเพอ หรือผรุสวาท 

3.8 การเขียนขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะ เปนขอแนะนำที่ผูจัดทำได

เรียบเรียงเสนอไวสำหรับใหผูสนใจศึกษา ใน 

ประเด็นที่วา ถาหากจะจัดทำคูมือปฏิบัติงานใน 

ลักษณะเชนนี้ขึ้นมาอีกฉบับหน่ึงแลวจะมีขอควร 

ระวังใดบางที่จะสามารถปองกันแกไขใหการ 

ดำเนินงานครั้งตอไปนั้น ประสบผลสำเร็จไดอยาง 

มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 ขอเสนอแนะที่มีตอหนวยงาน เปนอีก

ประเด็นหนึ่ง ท่ีผูจัดทำคูมือปฏิบัติงานสามารถเสนอ 

คำแนะนำเชิงระบบท่ีจะนำไปสูการพัฒนางาน 

หรือองคกรตามปรัชญ วิสัยทัศน และพันธกิจได 
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4. สรุป 
 คูมือปฏิบัติงานในรูปแบบของการวิเคราะห  

เปนเอกสารที่แสดงผลงานวิเคราะหที่ใชงานปฏิบัต ิ

เปนศูนยกลางของเรื่องเพื่อใชในการแสดงออกซึ่ง 

ภาระงาน ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และ 

คุณภาพงานของตำแหนงไดบทความฉบับนี้  

ไดเสนอความหมายของคูมือปฏิบัติงาน เทคนิค 

การวิเคราะห และเทคนิคการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน 

ในรูปแบบของการวิเคราะห สำหรับบุคลากรสาย 

สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาหรือผูสนใจทั่วไป  

จะสามารถเลือกนำเทคนิคไปใชเปนเครื่องมือใน 

การทำงานวิเคราะห การจัดทำคูมือปฏิบัติงาน  

การปรับปรุงระบบงาน หรือพัฒนาความรู ทักษะ  

และความสามารถเฉพาะตนได 
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