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รายงานการศึกษาคนควาอิสระนี้ เปนสวนหนึง่ ของการฝกประสบการณนิเทศการศึกษา
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความกรุณาอยางสูงจากหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูและบบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่ปรึกษาที่จุด
ประกายความคิดในการศึกษาคนควา และขอขอบคุณ ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
เปนอยางดีทําใหการวิจัยครั้งนี้ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว
ทายสุดนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มิไดออกนามมา ณ ที่นี้ ที่ไดชวยเหลือและเปนกําลังใจในการ
ทํา วิท ยานิ พนธ ฉบั บ นี้ ความสํ า เร็ จ และความดี ข องวิท ยานิ พ นธ ฉบั บ นี้ ขา พเจ า ขอมอบให กั บ
คณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหกับขาพเจามา หากแตวิทยานิพนธฉบับนี้ยังมี
ขอบกพรองใด ๆ ขาพเจาขอนอมรับไวเพียงผูเดียว
วุฒิชัย โลนันท

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อเพื่อศึกษาหลักการและสรางพรอมทัง้ ประเมินความพึงพอใจแนว
ทางการแนวการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
ศึกษานิเทศกกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต 1 จํานวน 13 คนไดกลุมตัวอยางมาโดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เปนผูท ี่สามารถใหขอมูลใน
ประเด็นทีผ่ ูศึกษาตองการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือศึกษาคนควาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัย และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะหแบบอุปมัย โดยการเปรียบเทียบขอมูลจัดหมวดหมูให
เปนระบบ ประมวลประเภทของขอมูลและคุณลักษณะของประเภทขอมูลเดียวกันเขาดวยกัน นําเสนอ
ผลการวิจัยแบบความเรียง
ผลการวิจัยพบวา แนวทางการเขียนเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจนั้น ประกอบดวย
1. ขั้นตอนการจัดทําเอกสารวิชาการ ประกอบดวย การศึกษาติดตามสถานการณหรือเหตุการณ
ตาง ๆ เปนแนวทางในการกําหนดเรือ่ งและจัดทําเปนเอกสารวิชาการ ดําเนินการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล
สถิติบทความ งานวิจัย จากแหลงขอมูลทัง้ จากภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
รวมทั้งความคิดเห็นจากนักวิชาการ นํามาวิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการคนควา
รวบรวม แปลเอกสารและไดศึกษาวิเคราะหไวตามเคาโครงเรื่อง และหัวขอที่ไดกําหนดไว โดยคํานึงถึง
มาตรฐานความถูกตองของรูปแบบเอกสารทางวิชาการ
2. มาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการ สิ่งที่ศึกษาคนควาที่สามารถสื่อความหมายแนวความคิดใน
เรื่องที่ศึกษาอยางเปนระบบระเบียบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยเลือกใชภาษาไทยที่ถูกตอง ซึ่งประกอบดวย สวนนํา
สวนเนื้อความ และสวนอางอิง
3. เทคนิคการจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานใหนาสนใจ มีการใชแบบฟอรม มีความชัดเจนใน
ปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนไมผิด ใชภาพการตูน ภาพถาย ทําใหนาสนใจ นาติดตาม มีการทดสอบหรือทดลอง
หาจุดเดนจุดดอย แลวนํามาปรับปรุงแกไข แลวนํามาปรับปรุงพัฒนาอีกครัง้
คําสําคัญ: เอกสารคูมือทางวิชาการ เอกสารคูม ือ เอกสารทางวิชาการ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
“การเขียนตําราเปนทัง้ ศาสตรและศิลป การเขียนตําราเปนศาสตรเพราะมีหลักการ ขั้นตอน ขอมูลที่
นําเสนอจะตองมีความถูกตอง สามารถอางอิงหรือพิสจู นได การเขียนตําราจึงเปนศิลปะ เพราะมีความงาม มี
สุนทรีย และมีความสละสลวยในตัวมันเอง เสมือนกับการสรางสรรคงานศิลปะขึ้นมา คนที่มีความรูในหลักและ
วิธีการเขียนตํารา เหมือนกัน ไมจําเปนจะตองมีผลงานทีเ่ ปนตําราที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน” (เสริมศักดิ์ วิศาลา
ภรณ 2542 : 34) การเขียนเอกสารคูมือการปฏิบัตงิ าน ก็เปนที่ศาสตรและศิลป ที่ตอ งมีทั้งความถูกตองและมี
ความสละสลวยในตัวมันเอง และการเขียนเอกสารทางวิชาการสําหรับการประกอบการพัฒนาทัง้ ใหความรูและ
ปฏิบัติการนั้น จําเปนตองทําใหมีความนาสนใจ และเขาใจงาย เพื่อใหผูที่ใชเอกสารคูมือทางวิชาการนั้นสื่อ
ความหมายและผูใชเอกสารคูม ือสามารถนําไปประกอบในการพัฒนางานไดตรงตามจุดประสงคบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตั้งไว
ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ เพื่อนําไปใชเขียน
เอกสารคูมือประกอบการพัฒนางานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูใชเอกสารคูมอื สนใจที่จะศึกษาขอมูลในเอกสารคูมอื เกิดความสุนทรีในการศึกษาเอกสารคูมือนั้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาหลักการเขียนเอกสารคูม ือทางวิชาการใหนาสนใจ
2. เพื่อสรางแนวทางการเขียนเอกสารคูม อื ทางวิชาการใหนาสนใจ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาแนวทางการเขียนเอกสารคูม ือทางวิชาการใหนาสนใจ โดยมีขั้นตอน องคประกอบรวมถึง
เทคนิคในการเขียนเอกสารคูมอื พรอมทั้งสรางแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ เพื่อใชใน
การประกอบการเขียนเอกสารคูม ือทางวิชาการ เพื่อประกอบการจัดการเรียนรูทงั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

นิยามศัพทเฉพาะ
เอกสารคูมือ หมายถึง สื่อทีอ่ ธิบายถึงแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยูใน
ลักษณะตาง ๆ เปรียบเสมือนแผนที่ในการปฏิบัตงิ าน เชน ระเบียบปฏิบัติ คูมือปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน
รูปภาพ แบบฟอรม เปนตน
เอกสารทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนที่ใชถอยคําสํานวนภาษาและรูปแบบไปในทางสงเสริม
ความคิดหรือแสดงขอเท็จจริงพรอมทั้งมีหลักเกณฑบางประการ

2
แนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ หมายถึง รูปแบบหรือขั้นตอน ของการเขียน
สื่อ เพื่อเปนระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ทําใหผอู านเขาใจไดงาย ประกอบดวย ขั้นตอนการจัดทําเอกสาร
มาตรฐานการจัดทําเอกสาร และเทคนิคการจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. ผูศึกษามีความรูความเขาใจในการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ
2. ผูศึกษามีเอกสารคูม ือแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ
3. ผูศึกษามีเอกสารคูม ือแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจเปนที่ยอมรับสามารถ
นําไปใชงานได

กรอบแนวคิดในการวิจัย
เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัย แนวทางการเขียน
เอกสารคูมือทางวิชาการให
นาสนใจ

แนวทางการเขียนเอกสารคูมอื
ทางวิชาการใหนาสนใจ

ระดับความพึงพอใจเอกสารคูมอื
แนวทางการเขียนเอกสารคูมอื
ทางวิชาการใหนาสนใจ
ศึกษานิเทศกกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1
จํานวน 13 คน

บทที่ 2
ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรือ่ ง “แนวทางการเขียนเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจ” ผูศึกษาคนควาไดศึกษา
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การศึกษาแนวทางในการเขียนเอกสาร
2. หลักการเขียนเชิงวิชาการ
3. มาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการ
4. ขั้นตอนการจัดทําเอกสารวิชาการ
5. เทคนิคการจัดทําคูม ือการปฏิบัติงานใหนาสนใจ

การศึกษาแนวทางในการเขียนเอกสาร
เอกสาร หมายถึง หนังสือที่เปนหลักฐาน (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 : 617)
เอกสาร หมายถึง สิง่ หรือสื่อที่ใชอธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะ
อยูในลักษณะตาง ๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ คูมือปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน รูปภาพ แบบฟอรม เปนตน
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ 2549 : 4)
การจัดทําเอกสาร คือ การกําหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการ
ติดตอสื่อสาร หรือเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ านวิธีปฏิบัตงิ าน (Procedure) หรือใชเรียกตางกันไป คือ
Quality Procedure, System Procedure, Policy, Standard Operating Procedure (SOP), Work
Methodology แตมีความหมายเปนอันเดียวกัน คือ Procedure เปนเอกสารที่จะบอกวา ใคร ทําอะไร เมื่อไร
เปนตัวระบบที่จะระบุถึงการทํางานทีม่ ีความเกี่ยวเนือ่ งกันในหนวยงานตั้งแต 2 หนวยงานขึ้นไปซึ่งเกิดการ
ประสานงานกัน โดยมีการสงผานวัตถุ ขอมูลหรือเอกสารทัง้ ไปและกลับ หรืออาจเปนทางเดียวก็ได โดยจะ
กลาวถึงหัวเรื่องของการท างานนั้น ๆ แตก็ไมไดหมายความวาทุก Procedure จะตองมีหนวยงานมากกวา 1
หนวย เกี่ยวของเสมอไป อาจจะจํากัดเพียงภายในหนวยงานยอย หนวยงานเดียวก็ได แตจะตองอธิบาย
รายละเอียดของงาน ความรับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับแหลงขอมูลหรือทรัพยากรที่ตองใช
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานทีป่ ฏิบัติงาน แมกระทั่งเหตุผลที่ตอ งปฏิบัติ (ถาจําเปน) Procedure
เปรียบเสมือนการตอภาพ (Jigsaw) แตละชิ้น โดยเมื่อนําทุกชิ้นมาตอกันอยางถูกตองก็จะไดภาพรวมใหญ
หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน
คูม ือคุณภาพ (Quality Manual) คือ รัฐธรรมนูญ ขั้นตอนการทํางาน (Procedure) คือ กฎหมาย
สาหรับคูมือการทางาน (Work Instruction) เปนเอกสารทีก่ ลาวถึงรายละเอียดของงานเฉพาะอยาง แบบทีละ
ขั้นทีละตอน (Step by Step) เพื่อทีจ่ ะควบคุมใหผปู ฏิบัติ ทําตามไดอยางถูกตองทุกครัง้ ตั้งแตเริม่ แรก (Do it
Right / It the First Time) เพื่อปองกันหรือลดโอกาสการเกิดปญหาตาง ๆ
คูม ือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานทีม่ ีจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีการควบคุม
กระบวนการนั้น มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานทีซ่ ้ําซอน มีหลาย ขั้นตอน และเกี่ยวของกับหลายคนสามารถ
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ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ
2549 : 12)
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานทีม่ ีจุดเริ่มตน และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําขึน้ สําหรับงานทีมี
ความซับซอน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนีเ้ พื่อใหผปู ฏิบัติงานไวใชอางอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ
และจารุวรรณ ณ ยอดระฆัง 2552 : 26)
วิธีปฏิบัติงาน /วิธีการทางาน (Work Instruction) เปนเอกสารทีม่ ีรายละเอียดวิธีการทํางานเฉพาะ
หรือแตละขั้นตอนยอยของกระบวนการ เปนขอมูลเฉพาะ มีคําแนะนําในการทํางานและรวมทั้งวิธีที่องคกรใช
ในการปฏิบัตงิ านโดยละเอียด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ 2549 : 16)
คูม ือการปฏิบัตงิ าน เปนเอกสารที่ประกอบดวยหลักการและวิธีปฏิบัติงานตาง ๆ รวมทั้งระเบียบ
ขอบังคับโดยระบุลักษณะของงาน วิธีการทํางานเปนขั้นตอนตามลําดับ เขียนเปนขอ ๆ เพื่อใหดูงาย (ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยแมโจ ครัง้ ที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548)
คูม ือการปฏิบัติงาน หมายความวา เอกสารในเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หลัก
ปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมทัง้ แนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหา
ขอเสนอแนะ หรือคูม อื การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตาง ๆ (อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยแมโจ ครั้งที่ 6/2542 เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2542)
สรุปไดวา เอกสาร หมายถึง สือ่ ที่อธิบายถึงแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยูใน
ลักษณะตาง ๆ เปรียบเสมือนแผนที่ในการปฏิบัตงิ าน เชน ระเบียบปฏิบัติ คูมือปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน
รูปภาพ แบบฟอรม เปนตน
1. การเขียนที่ดจี ะเกิดขึน้ ไดจากการมีความคิดที่ดี ไมวาจะเปนการคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิพากย
การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงสังเคราะห การคิดเชิงมโนทัศน การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงอนาคต
การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงประยุกต การคิดเชิงกลยุทธ องคประกอบ ของแนวคิดที่ดี (ไพฑูรย สินลารัตน
2514) คือ
1.1 ตองคิดใหลึก ใหกวาง และใหไกล
1.2 ตองคิดในสิง่ ที่ดี ในสิ่งที่งามและเปนความจริง
1.3 ตองคิดอยางยุติธรรมและเพื่อสวนรวม
2. การใชสํานวนโวหาร ถือวาเปนศิลปะการใชภาษาการเขียน อาจจะใหมีความหมาย หนักเบา เขมขน
คลุมเครือ หรือกํากวมก็ยอ มได แตก็ขึ้นอยูกับพื้นฐานความรู และโลกทัศนของผูอาน ผูนั้นวาจะแคบหรือ
กวางขวางเพียงใด
3. ความแปลกใหม ถือวาเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่ง ความแปลก ความใหม จะดึงดูดใหผูอานสนใจติดตาม
ผูเชี่ยวชาญดานการเขียน กลาวไววา อาจไมจําเปนตองใหมเอี่ยม แตอาจเปนเรื่องเกาเขียนแนวใหม ยังไมมีใคร
คิด ใครเขียนมากอน จึงอาจจะอยูในหลายลักษณะ เชน เนื้อเรื่องใหม ถอยคําใหม สํานวนโวหารใหม
แตหลักสําคัญคือ การเสนอเนื้อหาใหม ๆ
4. คติพจน คําพังเพย พุทธสุภาษิต เปนสิ่งจูงใจใหผูอานมีความรูสกึ บันดาลใหเกิด อารมณ อาจนําไปใช
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ประกอบการเขียนได
5. การใชถอยคําในภาษาเขียน
5.1 ใชถอยคําใหถูกตองตามหลักภาษาและความนิยม
5.2 ใชถอยคําใหสัมพันธตอเนื่องโดยพิจารณาถึงหนาที่ของคําเปนสําคัญ วาทําหนาที่ อะไรเปนประธาน
กริยา กรรม หรือคําขยาย
5.3 เรียบเรียงถอยคําเขาประโยค ตองใหความหมายเดนชัดเพียงประการเดียว อยาใชคํากํากวมหรือ
หลายนัย
5.4 ใชถอยคําที่ตางกัน แตใหความหมายใกลเคียงกัน เพื่อเนนความหมาย และอาจชวยในหลักการใช
ถอยคําที่ซ้ํา ๆ กัน

หลักการเขียนเชิงวิชาการ
การเขียนเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียนที่ใชถอยคําสํานวนภาษาและรูปแบบไปในทางสงเสริม
ความคิดหรือแสดงขอเท็จจริงพรอมทั้งมีหลักเกณฑบางประการ ในอันที่จะแสดงใหเห็น
ถึงการศึกษาคนควาอยางมีระบบ มีหลักฐานอางอิงประกอบ (บุญยงค เกศเทศ 2524 : 156)
ขั้นตอนในการเขียนเชิงวิชาการ
1. เลือกเรื่อง
1.1 ควรเปนเรื่องที่ตนเองสนใจและมีประโยชน
1.2 เรื่องทีเ่ ลือกตองสามารถหาขอมูลหรือเอกสารประกอบการคนควาไดอยางเพียงพอ
1.3 เรื่องทีเ่ ลือกจะตองไมมีขอบเขตกวางขวางจนเกินไป
1.4 เมื่อเลือกเรื่องแลวควรปรึกษาผูเ ชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
2. การอานเพื่อการศึกษาคนควารวบรวม
2.1 ศึกษาจากบัตรรายการ (Card catalog) ดูตามชื่อหัวเรื่อง (Subjects)
2.2 ศึกษาความหมายของศัพทเฉพาะ จากพจนานุกรม สารานุกรม และหนังสือทีเ่ กี่ยวของ
2.3 เลือกบทความ จากสารานุกรมเฉพาะวิชา (Special Subject Encyclopedia)
2.4 เลือกตําราหนังสือทีเ่ กี่ยวของอยางนอย 3 – 5 เลม ดูจากบรรณานุกรม จากตําราหนังสือของนัก
การศึกษาที่รจู ักกันอยางกวางขวาง
2.5 ดูดรรชนีวารสาร เพือ่ ศึกษาคนควาจากวารสารที่เกี่ยวของ
3. การบันทึกการอาน
3.1 เมื่อไดตามขอ 2 แลว ตองอานศึกษาคนควาจดบันทึก
3.2 การจดบันทึกตองประณีตอานงาย ใหไดความสมบูรณอยายอ อาจลืมได แยกเปนเรื่องๆ ไมให
ประปนสับสนตอนเรียบเรียง
3.3 การจดบันทึกอาจจะยอเรื่อง ถอดความเปนสํานวนของผูบันทึก คัดลอกทําอัญประกาศ หรือสรุป
ความเห็นก็ได สิ่งที่สําคัญในการบันทึกตองมีหัวเรื่อง แหลงที่มา และขอความ
4. การทําโครงเรือ่ งฉบับราง
4.1 หัวขอ (Headings) หัวขอหลัก หัวขอรอง
4.2 หัวขอตองกะทัดรัด ไดใจความ ไมควรยาวเกินไป
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4.3 ไมควรแบงหัวขอยอยหลายขอจนเกินไป หัวขอใหญ ๆ ในบทหนึ่ง จะตองเปนประโยชน ตอการ
จัดเสนอกระบวนการคิด และผลจากการศึกษาคนควา
4.4 ควรใชตัวเลข ตัวอักษร และยอหนาใหเหมาะสมกัน และควรใชระบบใดระบบหนึง่ อยางเดียวกัน
ทั้งเลม
5. การใชภาษาในการเขียน
5.1 ตรงไปตรงมา เขาใจงาย และประหยัด
5.2 เปนภาษามาตรฐาน ไมควรใชภาษาถิ่น
5.3 ยอหนาหนึง่ ๆ ตองมีใจความสําคัญเดียว
5.4 ในแตละยอหนาจะตองมีความสัมพันธของขอความ และมีการสงทอดเนื้อความไปหายอหนาตอ
ๆ กันไป
5.5 คําอธิบายสวนที่ไมใชเปนเรือ่ งเฉพาะวิชา ควรใชคําธรรมดามากกวาศัพทเฉพาะ
5.6 การใชคําศัพทเฉพาะ ควรใชศัพทตามทีร่ าชบัญฑิตยสถานไดบญ
ั ญัติไวแลว
5.7 ในสวนของคําอธิบายทั่วไป ไมควรใชอักษรยอ ยกเวนที่ใชกันแพรหลายแลวเชน 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 สวนเนื้อเรื่อง
6.2.1 สวนที่เปนเนื้อหา
6.2.2 สวนประกอบในเนือ้ หา
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 “งานเขียนเปน
ศิลปะมุง ที่ความงามเหมือนคนจะสวยงามไดอยางไร ศิลปะตองอาศัยการฝกฝนจน ชํานาญตองเขียนบอย ๆ”
งามที่รูป คือมีหัว เปรียบเหมือนตอนตนหรือคํานํา มีตัว เปรียบเหมือนตอนกลางหรือ
ตัวเรื่อง การดําเนินเรื่องและทอนลางคือตอนทายหรือคําลงทาย แตละสวนตองไดสัดสวนที่ เหมาะสม งดงาม
จึงวางามที่รปู
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งามในความ คือ มีความสมบูรณ เนนทีส่ าระสําคัญ อยาออกนอกเรือ่ ง หลงประเด็น มีความแจมแจง
จัดลําดับเคาโครงเรื่องใหชัดเจน แตละยอหนาตองสัมพันธกนั มีความถูกตอง ทันสมัย ตรงกับขอเท็จจริง ตาม
กฎระเบียบ หลักเกณฑ มีทวงทํานองในการเขียน การใชภาษา มีความใหม มีความแปลกในกระบวนการคิด มี
ขอเสนอแนะของตัวเองในฐานะผูท ี่มีประสบการณ
สวนการวางโครงเรื่อง หรือแนวเรือ่ งทานใหขอเสนอไวดังนี้ คือ (1) แยกเนื้อเรื่องที่ รวบรวมไดให
เปนหวดหมูแยกเปนจุดสําคัญ ๆ (2) สรางคําที่เหมาะสมขึ้นใหมตามจุดสําคัญ ๆ (3) จัดลําดับขั้นตอนเรือ่ งใหม
ใหเปนไปตามกระบวนการหรือขั้นตอนของเรือ่ ง (4) สรางคําที่เหมาะสมสําหรับขอยอย (5) เรียงหัวขอใหญ
หัวขอยอยใหเปนระเบียบสําหรับยอหนา คํานํา และคําลงทาย ทานใหขอสังเกตไวดังนี้
ยอหนา จะทําใหรปู ทรงงานเขียนสวยงาม ทําใหผทู านมีเวลาพักสายตา และสมอง ทําใหผูอานมี
โอกาส คิดตามทีผ่ ูเขียนแสดงความงานเขียนไมมีคํานําก็ทําใหขาดองคประกอบแหงศิลป เปรียบเหมือนคนคอ
ขาด คํานําตองใชอุบายที่ชัดชวนใหผูอาน ๆ เรื่องของเราใหตลอดจนจบ ตองกอความสนใจใหผูอานมากที่สุด
ตองเราความสนใจ ตองเปนความคิดที่แปลกใหม ลักษณะนําเชิญ เหมือนโฆษณาสินคาตองเรียกความสนใจ
ของใหผอู านเห็นดวยตองแตตน
คําลงทาย จะทําอยางไรใหผูอานพอใจ มีความรูส กึ สมใจ ตองฝากความคิดใหผูอานเห็นดวยหรือ
เอาชนะใจผูอานได ตองใหผอู านไดความรูเพิม่ เติมจากขอเขียนของเรา หรือเขาอาจไดความคิด แปลกใหม ซึ่ง
อาจถูกหรือผิดก็ตามยอมกระตุนใหเขาคิดเกิด ปญญา หรือ ใหผผู า นไดคติธรรมควรไตรตองหรือมีอุทาหรณชกั
จูงใจเกิดผลทางศีลธรรม(มาดี-คํานําดี ไปดี-คําลงทายดี)
คํานํา บอกขอบขายของเรื่อง สาเหตุที่ผเู ขียนสนใจที่ศึกษามีจุดมุงหมายในการเขียนอยางไร ถามีคน
ชวยเหลือในการเขียนก็ควรขอบคุณไวดวย
สารบัญ เปนบัญชีบอกแตละบท แตละหัวขอสําคัญ ที่เรียงลําดับ ปรากฏในเอกสารทีเ่ ขียน ที่ปรากฏ
อยูหนาใด
บัญชีตารางหรือภาพประกอบ เปนการแยกบอกตาราง หรือภาพประกอบ มีอะไรบางอยูห นาใด
เหมือนสารบัญ บอกเนื้อสาระวาอยูหนาใดบาง
บรรณานุกรม จะอยูทายเลมตอจากบทสุดทาย เปนการบอกวาผูเขียนไดศึกษาคนความาจากที่ใดบาง
ของใครเมือ่ ไร ปจจุบัน จะอางแบบนามป (Name – Year System) และไมควรเกิน 30 รายการ และหากมี
ภาษาไทย และตางประเทศ ควรแยกออกจากกัน โดยเอาบรรณานุกรมภาษาไทยขึ้นกอน และตามดวย
ภาษาตางประเทศ ซึ่งทัง้ ภาษาไทย และตางประเทศ ตองเรียงตามลําดับอักษร
ภาคผนวก เปนสิ่งที่นํามาเพิม่ เติมตอนทายตอจากบรรณานุกรม เพื่อบอกใหผูอานเขาใจชัดเจนยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้สวนทีส่ ําคัญคือ สวนเนื้อเรื่องที่เปนเนื้อหาตองมีตอนนํา ตอนตัวเรื่อง และตอนลงทาย ควรเรียงลําดับ
หัวขอใหชัดเจนตัง้ แตตนจนจบ เนื้อหาที่เขียนตองมีหลักเกณฑ มีการอางอิงหลักวิชา แสดงความคิดความอาน
ที่ลึกซึ้งแหลมคม โดยเฉพาะสวนประกอบของเนื้อหา บางทีตองทําอัญประกาศ หรือ เชิงอรรถ หรืออางอิงใน
เนื้อหา หรือตองมีตารางภาพประกอบ (สนิท ตั้งทวี 2529 : 165 – 167)
อัญประกาศ คือ ขอความที่ตัดมาจากคําพูดหรือ ขอเขียนของผูอื่น โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ มี
เครื่องหมายรูป “........”
1. กอนทําอัญประกาศมาแทรกไว ควรกลาวนําไวในเนื้อเรื่อง วาเปนคําของใคร สําคัญอยางไร จึง
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คัดลอกมาไว
2. ถาทําเชิงอรรถ ตองใสเลขลําดับใหตรงกับเชิงอรรถ
3. ถาเปนการถอดความ หรือเก็บใจความ ไมตองใสเครื่องหมาย อัญประกาศ นับวาเปน
อัญประกาศรอง (Indirect Quotation) แตใสเชิงอรรถไวเชนเดียวกัน
4. อัญประกาศสั้นกวา 4 บรรทัด เขียนแทรกไว คําบรรยายโดยไมตอ งยอหนา และใสในระหวาง
เครื่องหมายอัญประกาศ
5. อัญประกาศ ที่ยาวกวา 4 บรรทัดขึ้นไป ใหขนึ้ ยอหนาใหมแลวตองยอหนาเขามา 3 ชอง
ตัวอักษรพิมพทุกบรรทัด หางจากขอบหลังเปนระยะเทากัน
6. ใชอัญประกาศเดียว '...............' นําหรือขอความที่ลอกมาซอนอยูในอัญประเทศ
7. ถาลอกรอยกรองมากกวา 2 บรรทัด ใหวางบทประพันธไวกลางหนากระดาษ โดยไมตองใส
เครื่องหมายอัญประกาศ
8. ถาคัดลอกลอกบทประพันธไมสงวนสิทธิใ์ หเขียนหรือพิมพชื่อผูประพันธไวใตบทประพันธ
นั้น แทนที่จะเขียนหรือพิมพไวในเชิงอรรถ
9. ถาการละขอความบางตอนในอัญประกาศ ควรใชจุดไขปลาสามจุดแทนไว พรอมทั้ง
เวนระยะหนา ชวงตัวอักษร ทั้งตอนตน และตอนทายของมหันภาค การละขอความตอง ระมัดระวังอยาให
ความหมายเสียไป
เชิงอรรถ (Footnote) คือ ขอความทายหนา เพื่อแจงที่มาของขอความในตัวเรื่อง เพื่อ
อธิบายขอความบางตอน (ปจจุบัน นิยมอางในตัวเนือ้ หา ตอนตนขอความ หรือทายขอความแลว ในตัว
บรรณานุกรมทายเลมอีกดวย เพราะการท าเชิงอรรถจะยากในการพิมพ) ขอความในเชิงอรรถ ควรจบในหนา
เดียว ไมควรคางตอไปหนาใหม
ตารางหรือภาพประกอบ ควรกลาวนําถึงตาราง หรือภาพประกอบเสียกอน เพื่อใหทราบวาจะแสดง
ประกอบอะไร ควรอธิบายและตีความของตารางหรือภาพประกอบใหชัดเจนทุกครั้ง ตารางหรือภาพประกอบ
ตองมีคําวา“ตาราง”และเลขกํากับหรือ“ภาพประกอบ” และมีเลขกํากับ แลวจึงบอกชื่อตาราง หรือภาพนั้น ๆ

มาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการ
การจัดทําเอกสารวิชาการ จะตองมีสวนประกอบที่ทําใหการนําเสนอขอมูล หรือสิง่ ที่ศึกษา
คนควา สามารถสื่อความหมายแนวความคิดในเรื่องที่ศึกษาอยางเปนระบบระเบียบ มีขั้นตอนชัดเจนและ
อานงาย โดยเลือกใชภาษาไทยที่ถูกตองตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และใหใช เลขอารบิก
ในเอกสารวิชาการตลอดทั้งเลม เพื่อใหสอดคลองกับการศึกษา คนควา และการจัดทํางานวิชาการ ที่ใน
ปจจุบันมีการศึกษาเปรียบเทียบ และมีการนําแหลงขอมูลจากตางประเทศมาใชมากขึน้ ประเภทของเอกสาร
วิชาการที่สํานักวิชาการจัดทําและเผยแพร มี 3 ประเภท คือ
1. หนังสือวิชาการ ไดแก ขอมูลพื้นฐาน เอกสารวิชาการเฉพาะสาขา เอกสารในวงงานรัฐสภา
คูมือและรายงานตาง ๆ
2. สิ่งพิมพตอเนือ่ ง ไดแก บทความวิชาการเฉพาะสาขา บทความวิชาการประเด็นรอน
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สาระสังเขปหนังสือใหม สาระสังเขปบทความวารสาร เอกสารขาวสารงานวิจัยและพัฒนา และจุลสาร
พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุรัฐสภา
3. รายงานวิจัย คือ รายงานการศึกษาวิจัยทีบ่ ุคลากรของหนวยงานจัดทําขึ้นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
องคประกอบที่สําคัญของเอกสารวิชาการองคประกอบที่สําคัญของเอกสารวิชาการ มีดังนี้
3.1 สวนนํา (Preliminary) ประกอบดวย
3.1.1 ปก (Cover) ประกอบดวย
3.1.1.1 ปกนอก เปนสวนนอกสุดของหนังสือ ระบุชื่อเรื่องของหนังสือ ชื่อผูจัดทํา
หนวยงาน เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ หรือ ISBN (ถามี) และปที่จัดพิมพ
3.1.1.2 ปกใน เปนปกรองมีขอความเหมือนปกนอก และระบุขอมูลทางบรรณานุกรม
3.1.2 คํานํา (Preface) เปนคํานําของผูเ ขียนในการจัดทําหนังสือวิชาการนั้น ๆ โดยอาจเขียนคํา
ขอบคุณผูใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุนการจัดทําดวยก็ได
3.1.3 บทสรุปผูบ ริหาร (Executive Summary) (ถามี) สรุปประเด็นเนื้อหาทีเ่ ปนสาระสําคัญควร
เขียนใหสั้น กระชับ และนําเสนอภาพรวมทัง้ หมดของหนังสือ
3.1.4 สารบัญ (Table of Contents) เปนสวนที่แสดงบทและหัวขอของหนังสือวิชาการ เพื่อแจง
ใหทราบวา เนื้อหาของหนังสือวิชาการนั้นกลาวถึงอะไรบาง เรียงลําดับการน าเสนออยางไร และอยูห นาใด
เพื่อใหติดตามและทําความเขาใจไดงายขึ้น ทั้งนี้ ในสวนของสารบัญใหจัดลําดับ ดังนี้
3.1.4.1 สารบัญ
3.1.4.2 สารบัญตาราง (ถามี)
3.1.4.2 สารบัญภาพ (ถามี)
3.2 สวนเนื้อความ (Text) ใหนําเสนอตามรูปแบบของหนังสือวิชาการแตละประเภทซึ่งโดยทั่วไปควร
ประกอบดวย
3.2.1 บทนํา (Introduction) หรือบทที่ 1 กลาวถึงความเปนมา ความสําคัญของเรื่องทีเ่ ขียน
รวมทั้งสภาพปญหา สถานการณในขณะนั้น ๆ ผลกระทบของปญหาทีเ่ กิดขึ้น โดยอาจบอกวัตถุประสงค
ตลอดจนขอบเขตของเนื้อหา และประโยชนทผี่ ูอานจะไดรับจากการอานงานเขียนวิชาการเรือ่ งนั้น ๆ ดวยก็ได
3.2.1 ตัวเรื่อง (Body Text) แสดงรายละเอียดของเนื้อหาตามประเภทของหนังสือวิชาการ
เปนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษา คนควา และนํามาเรียบเรียงตามวัตถุประสงคที่กลาวไวในสวนนํา
เนื้อหาของขอมูลอาจแบงออกเปนบท โดยจํานวนบท สามารถแบงไดตามความจําเปน หรือเพื่อนําเสนอเนื้อหา
ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปการบรรยาย ตาราง หรือแสดงภาพ/แผนภูมิประกอบตาง ๆ ตามความเหมาะสม
ซึ่งจะตองมีบทวิเคราะหแทรกในเนื้อหา เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในประเด็นตาง ๆ ที่นําเสนอไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3.2.3 เนื้อหาที่เกี่ยวของกับรัฐสภา (ถามี) เปนการนําเสนอเนื้อหาเรือ่ งทีจ่ ัดทํา หรือประเด็นที่
ทําการศึกษา โดยเนื้อหาที่นําเสนอในสวนนี้ อาทิ
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3.2.4 บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusions and Recommendations) เปนสวนที่รวมความ
ของเนื้อหาที่นําเสนอโดยยอ หรือสรุปประเด็นหลักของเรือ่ งทั้งหมดในหนังสือวิชาการนั้น ๆ โดยอาจมีการ
นําเสนอขอเสนอแนะในประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับเรื่องที่จัดทําดวย
3.3 สวนอางอิง (References) ประกอบดวย
3.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) เปนการจัดทําบัญชีรายการเอกสาร หลักฐานทั้งหมดที่
ใชอางอิงในการเขียน โดยใชการอางอิงระบบนาม-ป หรือระบบ APA (American Psychological
Association) ระบบนี้ไดพฒ
ั นาขึ้นโดยสมาคมจิตวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา สวนการลงรายการอางอิงในสวน
เนื้อหาจะระบุชื่อเจาของผลงานและปทพี่ ิมพเปนหลัก
3.3.2 ภาคผนวก (Appendix) (ถามี) รายละเอียดในสวนของภาคผนวกจะเปนสวนให
รายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะมีภาคผนวกหรือไมนั้น ขึ้นกับความจําเปนและความเหมาะสม และหากมี
ภาคผนวกใหเริม่ ภาคผนวกในหนาถัดจากบรรณานุกรม โดยมีขอความวา “ภาคผนวก” อยูกลางหนากระดาษ
และระบุรายละเอียดในภาคผนวก ใหแสดงในบรรทัดถัดไป หรือในหนาถัดไปตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการจัดทําเอกสารวิชาการ
1. การจัดทําหนังสือวิชาการ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาติดตามสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ที่กําลังอยูในความสนใจโดยอาจพิจารณา
จากสถิติการขอใชบริการขอมูลทางวิชาการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดเรื่องและจัดทําเปนเอกสาร
วิชาการ
1.2 ดําเนินการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล สถิติบทความ งานวิจัย จากแหลงขอมูลทัง้ จาก
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งความคิดเห็นจากนักวิชาการ และ
สื่อมวลชน ในประเด็นที่ศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลาย ครบถวน และสมบูรณมากทีส่ ุด
1.3 วิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการคนควา รวบรวม แปลเอกสารและได
ศึกษาวิเคราะหไวตามเคาโครงเรื่อง และหัวขอที่ไดกําหนดไว
1.4 จัดทําตนฉบับของเอกสาร ซึ่งประกอบดวย สวนนํา สวนเนื้อความ และสวนอางอิง โดย
คํานึงถึงมาตรฐานความถูกตองของรูปแบบเอกสารทางวิชาการ และใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่นําเสนอ
1.5 เสนอตนฉบับตอผูบงั คับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของขอมูล
และรูปแบบการนําเสนอตามมาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการกอนอนุญาตใหมกี ารเผยแพร
1.6 ในกรณีที่ผบู ังคับบัญชามีการแกไขเพิม่ เติม ใหนําขอมูลไปศึกษาเพิ่มเติมเพือ่ แกไขตาม
ขอเสนอแนะ
1.7 จัดพิมพตนฉบับทีส่ มบูรณในรูปแบบสิง่ ตีพิมพ และ/หรือควบคูกบั การจัดทําเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
1.8 เผยแพรเอกสารวิชาการ

11

เทคนิคการจัดทําคูม อื การปฏิบตั ิงานใหนาสนใจ
1. การใชแบบฟอรม มีขอดี คือ มีความชัดเจนในปฏิบตั ิงานไดตามขั้นตอนไมผิด ขั้นตอนเก็บ
รายละเอียดไดครบ มีความสมบูรณเปนเอกสารอางอิงในการพิจารณา มีความยืดหยุนในการแกไข แตมีขอดอย
คือ หากไมมีการชี้แจงใหเขาใจอาจผิดพลาดได แกไขไดยาก หากพิมพจากโรงพิมพ ไมมรี ายละเอียดวิธีการใช
2. การใชภาพการตูน มีขอดี คือมีสีสัน สะดุดตานาสนใจ เขาใจไดงายทุกระดับ แตมขี อจํากัดอยูที่วา
ดูไมเปนทางการ ลงรายละเอียดไดไมครบถวน และหาคนมีฝมือทําภาพการตูน ไดคอนขางยาก
3. การใชภาพถาย มีขอดี คือเขาใจงาย ประหยัดเนื้อที่ ดูเปนรูปธรรม และจูงใจใหเกิดการปฏิบัติตาม
ไดงาย แตมีขอดอยคือ การหาภาพที่เหมาะสม ความสามารถในการถายภาพ ความพรอมของอุปกรณและ
เทคนิคถายภาพ
4. การใช Multi Media ขอดีคือ มีความทันสมัย มีพรอมทั้งภาพและเสียง นาสนใจ นาติดตาม
มีประสิทธิภาพในการทําความเขาใจ สะดวกตอการเผยแพร จัดเก็บ แตมีขอจํากัด คือเสีย คาใชจายคอนขาง
สูง ความสามารถของผูใชงาน ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณและสถานที่
5. การทดสอบหรือทดลองใชปฏิบัติ โดยการใหเพือ่ นผูรวมงานในสาขาวิชาชีพและผูท ี่เกี่ยวของอาน
และทดลองปฏิบัติ บันทึกหาจุดเดนจุดดอย แลวนํามาปรับปรุงแกไข และใหผูที่ ไมไดปฏิบัติงานโดยตรงกับ
สาขาวิชาชีพ อานและใหขอเสนอแนะวาตรงไหนที่เขาใจยากหรือไมเขาใจ ไมชัดเจน ควรตองเพิม่ เติมอะไร
ทางไหน หรือตรงไหน สับสน วกวนเกินไป หรือซ้ําซอน เปนตน แลวนํามาปรับปรุงพัฒนาอีกครัง้

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาในครั้งนีเ้ ปนการคนควา “แนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ” เพื่อ
ศึกษาหลักการเขียนและสรางแนวทางเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ พรอมทัง้ มีเอกสารคูมือแนวทางการ
เขียนเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจเปนที่ยอมรับ ผูศึกษามีวิธีการดําเนินการคนควาดังนี้
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
2. ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
สําหรับการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูศึกษาใชประชากรทั้งหมดในการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสารคูมือทางวิชาการ ผูใ หขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในการจัดทํา
เอกสารคูมือทางวิชาการ ประกอบดวยศึกษานิเทศกกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จํานวน 12 คน

ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ศึกษาคนควาและสรางเอกสารคูม ือแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ
1.1 ศึกษาคนควาแนวทางการเขียนเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจ โดยการศึกษาเอกสาร
(Documentary Studies) ผูศึกษาคนควาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
1.2 นําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยขั้นที่ 1 มาวิเคราะหเชิงคุณภาพ
1.3 สรุปแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ
ระยะที่ 2 ประเมินความพึงพอใจเอกสารคูม ือประกอบการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ
โดยบุคคลบุคลกรที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสารคูมือทางวิชาการ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ใน
การจัดทําเอกสารคูม ือทางวิชาการ ประกอบดวย ศึกษานิเทศกกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จํานวน 13 คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. แบบบันทึกเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการเขียนเอกสาร
คูมือทางวิชาการใหนาสนใจ
2. แบบประเมินความพึงพอใจแนวทางการเขียนเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจ
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การสรางและหาคุณภาพของคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบประเมินความพึงพอใจ
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวจึงกําหนดกรอบเนื้อหาของเครื่องมือ
2. ดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยการยกรางแบบประเมินขั้นตนใหครอบคลุม ตามกรอบแนวคิด
การศึกษาคนควา
3. ผูศึกษานําแบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจใหทปี่ รึกษาตรวจสอบและปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของทีป่ รึกษา
4. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการตรวจสอบแลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการศึกษาเอกสาร และประเมินความพึงพอใจ โดยมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังนี้
1. ผูศึกษาศึกษาคนควาเกี่ยวกับแนวทางการเขียนเอกสารคูม ือทางวิชาการใหนาสนใจทั้งงานวิจัย
อินเตอรเน็ต และเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
2. ผูศึกษาประเมินความพึงพอในตอแนวทางการเขียนคูมือทางวิชาการใหนาสนใจโดยบุคคลบุคลกร
ที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสารคูม ือทางวิชาการ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในการจัดทําเอกสาร
คูมือทางวิชาการ ประกอบดวยศึกษานิเทศกกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จํานวน 12 คน

การวิเคราะหขอ มูล
เมื่อผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตามกรอบของการศึกษาคนควาแลว ผูศ ึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. ขอมูลที่ไดจากเอกสาร วิเคราะหขอมูลโดยสรุปแตละประเด็นแลวนําเสนอโดยใชวิธีการเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis)
2. ขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และระดับความพึงพอใจ โดยกําหนดใหเกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย
2.1 การวิเคราะหขอมูลมีระดับคะแนน ดังนี้
2.1.1 มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน เทากับ 5
2.1.2 มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เทากับ 4
2.1.3 มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เทากับ 3
2.1.4 มีความพึงพอใจนอย ระดับคะแนน เทากับ 2
2.1.5 มีความพึงพอใจนอยทีส่ ุด ระดับคะแนน เทากับ 1
2.2 การหาคาเฉลี่ย เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑการประเมินคาเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด
2532 : 111
2.2.1 คาเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สดุ
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2.2.2 คาเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก
2.2.3 คาเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง
2.2.4 คาเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจนอย
2.2.5 คาเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจนอยทีส่ ดุ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคนควาเรื่อง “แนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ” ผูศึกษาไดนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลวิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ที่ไดจากการศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัย และไดประเมินความพึงพอใจแนวเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ ดังนี้
1. จากการศึกษาคนควาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย แนวทางการเขียนเอกสารคูมือ
ทางวิชาการใหนาสนใจ พบวา การเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจนั้น ประกอบดวย
1.1 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารวิชาการ
1.2 มาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการ
1.3 เทคนิคการจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานใหนาสนใจ
2. การประเมินความพึงพอใจแนวเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจ โดยศึกษานิเทศกกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จํานวน 12 คน
เพื่อใหแนวทางเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจเปนที่ยอมรับสามารถนําไปใชงานได

ผลการวิเคราะหขอ มูล
1. แนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ ประกอบดวย
1.1 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารวิชาการ
1.1.1 ศึกษาติดตามสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ที่กําลังอยูในความสนใจโดยอาจพิจารณา
จากสถิติการขอใชบริการขอมูลทางวิชาการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดเรื่องและจัดทําเปนเอกสาร
วิชาการ
1.1.2 ดําเนินการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล สถิตบิ ทความ งานวิจัย จากแหลงขอมูลทั้งจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งความคิดเห็นจากนักวิชาการ และ
สื่อมวลชน ในประเด็นที่ศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลาย ครบถวน และสมบูรณมากทีส่ ุด
1.1.3 วิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการคนควา รวบรวม แปลเอกสารและ
ไดศึกษาวิเคราะหไวตามเคาโครงเรือ่ ง และหัวขอที่ไดกําหนดไว
1.1.4 จัดทําตนฉบับของเอกสาร ซึง่ ประกอบดวย สวนนํา สวนเนื้อความ และสวนอางอิง โดย
คํานึงถึงมาตรฐานความถูกตองของรูปแบบเอกสารทางวิชาการ และใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่นําเสนอ
1.1.5 เสนอตนฉบับตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของ
ขอมูลและรูปแบบการนําเสนอตามมาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการกอนอนุญาตใหมีการเผยแพร
1.1.6 ในกรณีที่ผูบงั คับบัญชามีการแกไขเพิ่มเติม ใหนําขอมูลไปศึกษาเพิ่มเติมเพือ่ แกไขตาม
ขอเสนอแนะ
1.1.7 จัดพิมพตนฉบับที่สมบูรณในรูปแบบสิ่งตีพมิ พ และ/หรือควบคูกับการจัดทําเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
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1.1.8 เผยแพรเอกสารวิชาการ
1.2 มาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการ
การจัดทําเอกสารวิชาการ จะตองมีสวนประกอบที่ทาํ ใหการนําเสนอขอมูล หรือสิ่งที่ศกึ ษา
คนควา สามารถสื่อความหมายแนวความคิดในเรื่องที่ศึกษาอยางเปนระบบระเบียบ มีขั้นตอนชัดเจนและ
อานงาย โดยเลือกใชภาษาไทยที่ถูกตองตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และใหใช เลขอารบิก
ในเอกสารวิชาการตลอดทั้งเลมองคประกอบที่สําคัญของเอกสารวิชาการองคประกอบทีส่ ําคัญของเอกสาร
วิชาการ มีดังนี้
1.2.1 สวนนํา (Preliminary) ประกอบดวย
1.2.1.1 ปก (Cover) ประกอบดวย
1.2.1.1.1 ปกนอก เปนสวนนอกสุดของหนังสือ ระบุชื่อเรื่องของหนังสือ ชื่อผูจัดทํา
หนวยงาน เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ หรือ ISBN (ถามี) และปที่จัดพิมพ
1.2.1.1.2 ปกใน เปนปกรองมีขอความเหมือนปกนอก และระบุขอมูลทาง
บรรณานุกรม
1.2.1.2 คํานํา (Preface) เปนคํานําของผูเ ขียนในการจัดทําหนังสือวิชาการนั้น ๆ โดยอาจ
เขียนคําขอบคุณผูใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุนการจัดทําดวยก็ได
1.2.1.3 บทสรุป (Executive Summary) (ถามี) สรุปประเด็นเนื้อหาทีเ่ ปนสาระสําคัญ
ควรเขียนใหสั้น กระชับ และนําเสนอภาพรวมทัง้ หมดของหนังสือ
1.2.1.4 สารบัญ (Table of Contents) เปนสวนที่แสดงบทและหัวขอของหนังสือวิชาการ
เพื่อแจงใหทราบวา เนื้อหาของหนังสือวิชาการนั้นกลาวถึงอะไรบาง เรียงลําดับการน าเสนออยางไร และอยู
หนาใดเพื่อใหติดตามและทําความเขาใจไดงายขึ้น ทั้งนี้ ในสวนของสารบัญใหจัดลําดับ ดังนี้
1.2.1.4.1 สารบัญ
1.2.1.4.2 สารบัญตาราง (ถามี)
1.2.1.4.2 สารบัญภาพ (ถามี)
1.2.2 สวนเนื้อความ (Text) ใหนําเสนอตามรูปแบบของหนังสือวิชาการแตละประเภทซึ่ง
โดยทั่วไปควรประกอบดวย
1.2.2.1 บทนํา (Introduction) หรือบทที่ 1 กลาวถึงความเปนมา ความสําคัญของเรื่องที่
เขียนรวมทัง้ สภาพปญหา สถานการณในขณะนั้น ๆ ผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจบอกวัตถุประสงค
ตลอดจนขอบเขตของเนื้อหา และประโยชนทผี่ ูอานจะไดรับจากการอานงานเขียนวิชาการเรือ่ งนั้น ๆ ดวยก็ได
1.2.2.1 ตัวเรื่อง (Body Text) แสดงรายละเอียดของเนื้อหาตามประเภทของหนังสือ
วิชาการเปนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษา คนควา และนํามาเรียบเรียงตามวัตถุประสงคที่กลาวไวใน
สวนนําเนื้อหาของขอมูลอาจแบงออกเปนบท โดยจํานวนบท สามารถแบงไดตามความจําเปน หรือเพือ่
นําเสนอเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปการบรรยาย ตาราง หรือแสดงภาพ/แผนภูมิประกอบตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสมซึ่งจะตองมีบทวิเคราะหแทรกในเนื้อหา เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในประเด็นตาง ๆ ที่
นําเสนอไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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1.2.2.3 เนื้อหาที่เกี่ยวของกับรัฐสภา (ถามี) เปนการนําเสนอเนื้อหาเรือ่ งทีจ่ ัดทํา หรือ
ประเด็นที่ทําการศึกษา โดยเนื้อหาที่นําเสนอในสวนนี้ อาทิ
1.2.2.4 บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusions and Recommendations) เปนสวนที่
รวมความของเนื้อหาที่นําเสนอโดยยอ หรือสรุปประเด็นหลักของเรื่องทั้งหมดในหนังสือวิชาการนั้น ๆ โดยอาจ
มีการนําเสนอขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องทีจ่ ดั ทําดวย
1.2.3 สวนอางอิง (References) ประกอบดวย
1.2.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) เปนการจัดทําบัญชีรายการเอกสาร หลักฐาน
ทั้งหมดที่ใชอางอิงในการเขียน โดยใชการอางอิงระบบนาม-ป หรือระบบ APA (American Psychological
Association) ระบบนี้ไดพฒ
ั นาขึ้นโดยสมาคมจิตวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา สวนการลงรายการอางอิงในสวน
เนื้อหาจะระบุชื่อเจาของผลงานและปทพี่ ิมพเปนหลัก
1.2.3.2 ภาคผนวก (Appendix) (ถามี) รายละเอียดในสวนของภาคผนวกจะเปนสวนให
รายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะมีภาคผนวกหรือไมนั้น ขึ้นกับความจําเปนและความเหมาะสม และหากมี
ภาคผนวกใหเริม่ ภาคผนวกในหนาถัดจากบรรณานุกรม โดยมีขอความวา “ภาคผนวก” อยูกลางหนากระดาษ
และระบุรายละเอียดในภาคผนวก ใหแสดงในบรรทัดถัดไป หรือในหนาถัดไปตามความเหมาะสม
1.3 เทคนิคการจัดทําเอกสารคูม ือการปฏิบัติงานใหนาสนใจ
1.3.1 การใชแบบฟอรม มีขอดี คือ มีความชัดเจนในปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนไมผิด ขั้นตอนเก็บ
รายละเอียดไดครบ มีความสมบูรณเปนเอกสารอางอิงในการพิจารณา มีความยืดหยุนในการแกไข แตมีขอดอย
คือ หากไมมีการชี้แจงใหเขาใจอาจผิดพลาดได แกไขไดยาก หากพิมพจากโรงพิมพ ไมมรี ายละเอียดวิธีการใช
1.3.2 การใชภาพการตูน มีขอดี คือมีสสี ัน สะดุดตานาสนใจ เขาใจไดงายทุกระดับ แตมขี อจํากัด
อยูที่วาดูไมเปนทางการ ลงรายละเอียดไดไมครบถวน และหาคนมีฝมือทําภาพการตูน ไดคอนขางยาก
1.3.3 การใชภาพถาย มีขอดี คือเขาใจงาย ประหยัดเนื้อที่ ดูเปนรูปธรรม และจูงใจใหเกิดการ
ปฏิบัติตามไดงาย แตมีขอดอยคือ การหาภาพที่เหมาะสม ความสามารถในการถายภาพ ความพรอมของ
อุปกรณและเทคนิคถายภาพ
1.3.4 การใช Multi Media ขอดีคือ มีความทันสมัย มีพรอมทั้งภาพและเสียง นาสนใจ นาติดตาม
มีประสิทธิภาพในการทําความเขาใจ สะดวกตอการเผยแพร จัดเก็บ แตมีขอจํากัด คือเสีย คาใชจายคอนขาง
สูง ความสามารถของผูใชงาน ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณและสถานที่
1.3.5 การทดสอบหรือทดลองใชปฏิบัติ โดยการใหเพื่อนผูรวมงานในสาขาวิชาชีพและผูท ี่เกี่ยวของ
อานและทดลองปฏิบัติ บันทึกหาจุดเดนจุดดอย แลวนํามาปรับปรุงแกไข และใหผทู ี่ ไมไดปฏิบัติงานโดยตรง
กับสาขาวิชาชีพ อานและใหขอเสนอแนะวาตรงไหนทีเ่ ขาใจยากหรือไมเขาใจ ไมชัดเจน ควรตองเพิม่ เติมอะไร
ทางไหน หรือตรงไหน สับสน วกวนเกินไป หรือซ้ําซอน เปนตน แลวนํามาปรับปรุงพัฒนาอีกครัง้
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2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของผูใหขอมูลสําคัญ ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูใหขอมูลสําคัญจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
จํานวน (คน)
รอยละ
1. เพศ ชาย
7
53.85
หญิง
6
46.15
2. วุฒิการศึกษา สูงกวาปริญญาตรี
13
100
3. ตําแหนง
ระดับผูบริหาร
1
7.69
ระดับหัวหนากลุม
5
38.46
ระดับผูป ฎิบัติ
7
53.85
จากตาราง 1 พบวา ผูใหขอมูลสําคัญเปนเพศชาย จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 53.85 เพศหญิง
จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 46.15 ทั้งหมดมีวุฒกิ ารศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 100 มีตําแหนง
ระดับผูบริหาร จํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 7.69 ระดับหัวหนากลุม จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 38.46 ระดับ
ผูปฎิบัติ จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 53.85
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจแนวทางการเขียนเอกสารคูมือใหนาสนใจ
ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
รายการ
X S.D
ระดับ
1. แนวทางการเขียนเอกสารคูมือนาสนใจ นาอาน
3.69 0.75
มาก
2. เนื้อหาของแนวทางการเขียนเอกสารคูมืออานแลวเขาใจงาย
4.08 0.28
มาก
3. เนื้อหาของแนวทางการเขียนเอกสารคูมือมีความทันสมัยทันตอ
3.69 0.48
มาก
เหตุการณ
4. เนื้อหาของแนวทางการเขียนเอกสารคูมือตรงตอความตองการ
4.31 0.48
มาก
ของทาน
5. ความรูจากแนวทางการเขียนเอกสารคูมือ จะสามารถนําไปใช
4.69 0.48
มากที่สุด
ประโยชนในการปฏิบัตงิ านได
6. ความพึงพอใจโดยรวม
4.54 0.66
มากที่สุด
รวม
4.17 0.52
มาก
จากตาราง 2 แสดงวาผูใหขอมูลสําคัญมีระดับความพึงพอใจตอแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทาง
วิชาการใหนาสนใจ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.17, S.D. = 0.52) และเมื่อวิเคราะหรายละเอียดแตละ
ขอ พบวาผูใหขอมูลสําคัญมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในเรื่อง ความรูจ ากแนวทางการเขียน
เอกสารคูมือ จะสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดและความพึงพอใจโดยรวม สวนแนวทางการ
เขียนเอกสารคูมอื นาสนใจ นาอาน เนื้อหาของแนวทางการเขียนเอกสารคูมืออานแลวเขาใจงาย เนื้อหาของ
แนวทางการเขียนเอกสารคูมอื มีความทันสมัยทันตอเหตุการณ และเนื้อหาของแนวทางการเขียนเอกสารคูมือ
ตรงตอความตองการของทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาหลักการเขียนเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจ
2) เพื่อสรางแนวทางการเขียนเอกสารคูม ือทางวิชาการใหนา สนใจ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจเอกสารคูม ือ
แนวทางการเขียนเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจ กลุม ตัวอยาง ไดแก บุคลากรทีเ่ กี่ยวของกับการจัดทํา
เอกสารคูมือทางวิชาการ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในการสรางเอกสารคูมอื ทางวิชาการ
ประกอบดวยศึกษานิเทศกกลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 จํานวน 12 คน จากนั้นไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ใชสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
1. แนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ ประกอบดวย
1.1 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารวิชาการ
1.1.1 ศึกษาติดตามสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ที่กําลังอยูในความสนใจโดยอาจพิจารณา
จากสถิติการขอใชบริการขอมูลทางวิชาการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดเรื่องและจัดทําเปนเอกสาร
วิชาการ
1.1.2 ดําเนินการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล สถิตบิ ทความ งานวิจัย จากแหลงขอมูลทั้งจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งความคิดเห็นจากนักวิชาการ และ
สื่อมวลชน ในประเด็นที่ศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลาย ครบถวน และสมบูรณมากทีส่ ุด
1.1.3 วิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการคนควา รวบรวม แปลเอกสารและ
ไดศึกษาวิเคราะหไวตามเคาโครงเรือ่ ง และหัวขอที่ไดกําหนดไว
1.1.4 จัดทําตนฉบับของเอกสาร ซึง่ ประกอบดวย สวนนํา สวนเนื้อความ และสวนอางอิง โดย
คํานึงถึงมาตรฐานความถูกตองของรูปแบบเอกสารทางวิชาการ และใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่นําเสนอ
1.1.5 เสนอตนฉบับตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของ
ขอมูลและรูปแบบการนําเสนอตามมาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการกอนอนุญาตใหมีการเผยแพร
1.1.6 ในกรณีที่ผูบงั คับบัญชามีการแกไขเพิ่มเติม ใหนําขอมูลไปศึกษาเพิ่มเติมเพือ่ แกไขตาม
ขอเสนอแนะ
1.1.7 จัดพิมพตนฉบับที่สมบูรณในรูปแบบสิ่งตีพมิ พ และ/หรือควบคูกับการจัดทําเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
1.1.8 เผยแพรเอกสารวิชาการ
1.2 มาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการ
การจัดทําเอกสารวิชาการ จะตองมีสวนประกอบที่ทาํ ใหการนําเสนอขอมูล หรือสิ่งที่ศกึ ษา
คนควา สามารถสื่อความหมายแนวความคิดในเรื่องที่ศึกษาอยางเปนระบบระเบียบ มีขั้นตอนชัดเจนและ
อานงาย โดยเลือกใชภาษาไทยที่ถูกตองตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และใหใช เลขอารบิก
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ในเอกสารวิชาการตลอดทั้งเลมองคประกอบที่สําคัญของเอกสารวิชาการองคประกอบทีส่ ําคัญของเอกสาร
วิชาการ มีดังนี้
1.2.1 สวนนํา (Preliminary) ประกอบดวย
1.2.1.1 ปก (Cover) ประกอบดวย
1.2.1.1.1 ปกนอก เปนสวนนอกสุดของหนังสือ ระบุชื่อเรื่องของหนังสือ ชื่อผูจัดทํา
หนวยงาน เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ หรือ ISBN (ถามี) และปที่จัดพิมพ
1.2.1.1.2 ปกใน เปนปกรองมีขอความเหมือนปกนอก และระบุขอมูลทาง
บรรณานุกรม
1.2.1.2 คํานํา (Preface) เปนคํานําของผูเ ขียนในการจัดทําหนังสือวิชาการนั้น ๆ โดยอาจ
เขียนคําขอบคุณผูใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุนการจัดทําดวยก็ได
1.2.1.3 บทสรุป (Executive Summary) (ถามี) สรุปประเด็นเนื้อหาทีเ่ ปนสาระสําคัญ
ควรเขียนใหสั้น กระชับ และนําเสนอภาพรวมทัง้ หมดของหนังสือ
1.2.1.4 สารบัญ (Table of Contents) เปนสวนที่แสดงบทและหัวขอของหนังสือวิชาการ
เพื่อแจงใหทราบวา เนื้อหาของหนังสือวิชาการนั้นกลาวถึงอะไรบาง เรียงลําดับการน าเสนออยางไร และอยู
หนาใดเพื่อใหติดตามและทําความเขาใจไดงายขึ้น ทั้งนี้ ในสวนของสารบัญใหจัดลําดับ ดังนี้
1.2.1.4.1 สารบัญ
1.2.1.4.2 สารบัญตาราง (ถามี)
1.2.1.4.2 สารบัญภาพ (ถามี)
1.2.2 สวนเนื้อความ (Text) ใหนําเสนอตามรูปแบบของหนังสือวิชาการแตละประเภทซึ่ง
โดยทั่วไปควรประกอบดวย
1.2.2.1 บทนํา (Introduction) หรือบทที่ 1 กลาวถึงความเปนมา ความสําคัญของเรื่องที่
เขียนรวมทัง้ สภาพปญหา สถานการณในขณะนั้น ๆ ผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจบอกวัตถุประสงค
ตลอดจนขอบเขตของเนื้อหา และประโยชนทผี่ ูอานจะไดรับจากการอานงานเขียนวิชาการเรือ่ งนั้น ๆ ดวยก็ได
1.2.2.1 ตัวเรื่อง (Body Text) แสดงรายละเอียดของเนื้อหาตามประเภทของหนังสือ
วิชาการเปนการนําเสนอขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษา คนควา และนํามาเรียบเรียงตามวัตถุประสงคที่กลาวไวใน
สวนนําเนื้อหาของขอมูลอาจแบงออกเปนบท โดยจํานวนบท สามารถแบงไดตามความจําเปน หรือเพือ่
นําเสนอเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปการบรรยาย ตาราง หรือแสดงภาพ/แผนภูมิประกอบตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสมซึ่งจะตองมีบทวิเคราะหแทรกในเนื้อหา เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในประเด็นตาง ๆ ที่
นําเสนอไดชัดเจนยิ่งขึ้น
1.2.2.3 เนื้อหาที่เกี่ยวของกับรัฐสภา (ถามี) เปนการนําเสนอเนื้อหาเรือ่ งทีจ่ ัดทํา หรือ
ประเด็นที่ทําการศึกษา โดยเนื้อหาที่นําเสนอในสวนนี้ อาทิ
1.2.2.4 บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusions and Recommendations) เปนสวนที่
รวมความของเนื้อหาที่นําเสนอโดยยอ หรือสรุปประเด็นหลักของเรื่องทั้งหมดในหนังสือวิชาการนั้น ๆ โดยอาจ
มีการนําเสนอขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องทีจ่ ดั ทําดวย
1.2.3 สวนอางอิง (References) ประกอบดวย
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1.2.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) เปนการจัดทําบัญชีรายการเอกสาร หลักฐาน
ทั้งหมดที่ใชอางอิงในการเขียน โดยใชการอางอิงระบบนาม-ป หรือระบบ APA (American Psychological
Association) ระบบนี้ไดพฒ
ั นาขึ้นโดยสมาคมจิตวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา สวนการลงรายการอางอิงในสวน
เนื้อหาจะระบุชื่อเจาของผลงานและปทพี่ ิมพเปนหลัก
1.2.3.2 ภาคผนวก (Appendix) (ถามี) รายละเอียดในสวนของภาคผนวกจะเปนสวนให
รายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะมีภาคผนวกหรือไมนั้น ขึ้นกับความจําเปนและความเหมาะสม และหากมี
ภาคผนวกใหเริม่ ภาคผนวกในหนาถัดจากบรรณานุกรม โดยมีขอความวา “ภาคผนวก” อยูกลางหนากระดาษ
และระบุรายละเอียดในภาคผนวก ใหแสดงในบรรทัดถัดไป หรือในหนาถัดไปตามความเหมาะสม
1.3 เทคนิคการจัดเอกสารทําคูม ือการปฏิบัติงานใหนาสนใจ
1.3.1 การใชแบบฟอรม มีขอดี คือ มีความชัดเจนในปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนไมผิด ขั้นตอนเก็บ
รายละเอียดไดครบ มีความสมบูรณเปนเอกสารอางอิงในการพิจารณา มีความยืดหยุนในการแกไข แตมีขอดอย
คือ หากไมมีการชี้แจงใหเขาใจอาจผิดพลาดได แกไขไดยาก หากพิมพจากโรงพิมพ ไมมรี ายละเอียดวิธีการใช
1.3.2 การใชภาพการตูน มีขอดี คือมีสสี ัน สะดุดตานาสนใจ เขาใจไดงายทุกระดับ แตมขี อจํากัด
อยูที่วาดูไมเปนทางการ ลงรายละเอียดไดไมครบถวน และหาคนมีฝมือทําภาพการตูน ไดคอนขางยาก
1.3.3 การใชภาพถาย มีขอดี คือเขาใจงาย ประหยัดเนื้อที่ ดูเปนรูปธรรม และจูงใจใหเกิดการ
ปฏิบัติตามไดงาย แตมีขอดอยคือ การหาภาพที่เหมาะสม ความสามารถในการถายภาพ ความพรอมของ
อุปกรณและเทคนิคถายภาพ
1.3.4 การใช Multi Media ขอดีคือ มีความทันสมัย มีพรอมทัง้ ภาพและเสียง นาสนใจ นาติดตาม
มีประสิทธิภาพในการทําความเขาใจ สะดวกตอการเผยแพร จัดเก็บ แตมีขอจํากัด คือเสีย คาใชจายคอนขาง
สูง ความสามารถของผูใชงาน ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณและสถานที่
1.3.5 การทดสอบหรือทดลองใชปฏิบัติ โดยการใหเพื่อนผูรวมงานในสาขาวิชาชีพและผูท ี่เกี่ยวของ
อานและทดลองปฏิบัติ บันทึกหาจุดเดนจุดดอย แลวนํามาปรับปรุงแกไข และใหผทู ี่ ไมไดปฏิบัติงานโดยตรง
กับสาขาวิชาชีพ อานและใหขอเสนอแนะวาตรงไหนทีเ่ ขาใจยากหรือไมเขาใจ ไมชัดเจน ควรตองเพิม่ เติมอะไร
ทางไหน หรือตรงไหน สับสน วกวนเกินไป หรือซ้ําซอน เปนตน แลวนํามาปรับปรุงพัฒนาอีกครัง้
2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจแนวทางการเขียนเอกสารคูมือทางวิชาการใหนาสนใจ
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญเปนเพศชาย จํานวน
7 คนคิดเปนรอยละ 53.85 เพศหญิง จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 46.15 ทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 100 มีตําแหนงระดับผูบริหาร จํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 7.69 ระดับหัวหนากลุม
จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 38.46 ระดับผูปฎิบัติ จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 53.85
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจแนวทางการเขียนเอกสารคูมือใหนาสนใจ
การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญมีระดับความพึง
พอใจตอแนวทางการเขียนเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.17, S.D. =
0.52) และเมื่อวิเคราะหรายละเอียดแตละขอ พบวาผูใหขอมูลสําคัญมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด
ในเรื่อง ความรูจ ากแนวทางการเขียนเอกสารคูม ือ จะสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดและความ
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พึงพอใจโดยรวม สวนแนวทางการเขียนเอกสารคูมอื นาสนใจ นาอาน เนื้อหาของแนวทางการเขียนเอกสาร
คูมืออานแลวเขาใจงาย เนื้อหาของแนวทางการเขียนเอกสารคูมือมีความทันสมัยทันตอเหตุการณ และเนื้อหา
ของแนวทางการเขียนเอกสารคูมือตรงตอความตองการของทาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่องแนวทางการเขียนเอกสารคูม ือทางวิชาการใหนาสนใจมีประเด็นทีผ่ ูวิจัยได
นํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
แนวทางการเขียนเอกสารคูมอื ทางวิชาการใหนาสนใจนั้น ประกอบดวย
1. ขั้นตอนการจัดทําเอกสารวิชาการ ประกอบดวย การศึกษาติดตามสถานการณหรือเหตุการณ
ตาง ๆ เปนแนวทางในการกําหนดเรือ่ งและจัดทําเปนเอกสารวิชาการ ดําเนินการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล
สถิติบทความ งานวิจัย จากแหลงขอมูลทัง้ จากภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
รวมทั้งความคิดเห็นจากนักวิชาการ นํามาวิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการคนควา
รวบรวม แปลเอกสารและไดศึกษาวิเคราะหไวตามเคาโครงเรื่อง และหัวขอที่ไดกําหนดไว โดยคํานึงถึง
มาตรฐานความถูกตองของรูปแบบเอกสารทางวิชาการ สอดคลองกับเอกสารการเขียนคูมือ เสถียร คามีศักดิ์
(2553:11) กลาววา ความแปลกใหม ถือวาเปนเรื่องสําคัญเรือ่ งหนึง่ ความแปลก ความใหม จะดึงดูดให
ผูอานสนใจติดตาม ผูเ ชี่ยวชาญดานการเขียน กลาวไววา อาจไมจําเปนตองใหมเอี่ยม แตอาจเปนเรือ่ งเกาเขียน
แนวใหม ยังไมมีใครคิด ใครเขียนมากอน จึงอาจจะอยูในหลายลักษณะ เชน เนื้อ เรื่องใหม ถอยคําใหม สํานวน
โวหารใหมแตหลักสําคัญคือ การเสนอเนื้อหาใหม ๆ
2. มาตรฐานการจัดทําเอกสารวิชาการ สิ่งที่ศึกษาคนควาที่สามารถสื่อความหมายแนวความคิดใน
เรื่องที่ศึกษาอยางเปนระบบระเบียบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยเลือกใชภาษาไทยที่ถูกตอง ซึ่งประกอบดวย สวนนํา
สวนเนื้อความ และสวนอางอิง สอดคลองกับคูมือการจัดทําเอกสารวิชาการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) สํานัก
วิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558:11) กลาววา การจัดทําเอกสารวิชาการ จะตองมี
สวนประกอบที่ทําใหการนําเสนอขอมูล หรือสิ่งที่ศึกษาคนควา สามารถสื่อความหมายแนวความคิดในเรื่องที่
ศึกษาอยางเปนระบบระเบียบ มีขั้นตอนชัดเจนและอานงาย โดยเลือกใชภาษาไทยที่ถูกตองตาม
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และใหใช เลขอารบิกในเอกสารวิชาการตลอดทั้งเลม เพื่อให
สอดคลองกับการศึกษา คนควา และการจัดทํางานวิชาการ ที่ในปจจุบันมีการศึกษาเปรียบเทียบ และมีการนํา
แหลงขอมูลจากตางประเทศมาใชมากขึ้นประเภทของเอกสารวิชาการที่สํานักวิชาการจัดทําและเผยแพร มี 3
ประเภท คือ หนังสือวิชาการ สิ่งพิมพตอเนื่อง รายงานวิจัย
3. เทคนิคการจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานใหนาสนใจ มีการใชแบบฟอรม มีความชัดเจนใน
ปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนไมผิด ใชภาพการตูน ภาพถาย ทําใหนาสนใจ นาติดตาม มีการทดสอบหรือทดลอง
หาจุดเดนจุดดอย แลวนํามาปรับปรุงแกไข แลวนํามาปรับปรุงพัฒนาอีกครัง้ สอดคลองกับเอกสารการเขียน
คูมือ เสถียร คามีศักดิ์ (2553:16) กลาววา ปจจุบัน จากการศึกษาคนควา การเขียนคูมือปฏิบัติงานยังไมมีใคร
กําหนดไวชัดเจน เขียนไดหลายลักษณะ ตามความเหมาะสม โดยการประยุกตแนวทางการเขียนตาง ๆ มาใช
เปนโครงสรางในการเขียนคูมอื การปฏิบัติงานแตสิ่งทีส่ ําคัญตองใหเขาใจงาย มีความยืดหยุน รวมทั้ง
อาจนําเสนอในลักษณะของ Flow Chart แผนกลยุทธ รูปภาพ รูปการตูน ซีดี หรือวีดีโอก็ได
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนีม้ ีขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ ควรเพิ่มความละเอียดตัวอยางของ
การเขียนเอกสารคูมือวิชาการ เพื่อเพิ่มความเขาใจในองคประกอบตาง ๆ ไดอยางชัดเจน และอาจจะใหผูตอบ
แบบสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอแนะความคิดเห็นเขาไปในแบบสอบถามไดเพื่อจะไดนําขอมูลมาปรับใชในการ
ออกแบบสอบถามครัง้ ตอไป
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