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คํานํา 
 
 เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ เรื่อง การพิจารณาของฝายอํานวยการ (อทร. ๘๓๐๒) เลมน้ี ไดรับการ
ปรับปรุงมาจากคูมือประกอบการบรรยายหัวขอวิชา   “การพิจารณาของฝายอํานวยการ”    ของ พล.ร.อ.ชวลิต 
อิศรางกูร ณ อยุธยา  ท่ีใชศึกษาในหลักสูตรตางๆ  ของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ซึ่งการจัดพิมพครั้งน้ีเปน
การปรับปรุงแกไขครั้งที่ ๑  เพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณ   และสอดคลองกับวิวัฒนาการทางดานการศึกษา     
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   โดยในเอกสารไดกลาวถึงขั้นตอนการดําเนินการสําหรับการพิจารณาปญหาของฝายเสนาธิการ/
ฝายอํานวยการ และขั้นตอนการเขียนรายงานไวโดยละเอียด  ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแกปญหา
สําหรับผูทําหนาท่ีฝายเสนาธิการ / ฝายอํานวยการในระดับตางๆ ไดเปนอยางดี 
 คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารอางอิงของกองทัพเรือเลมน้ี จะเปนประโยชนท้ังในดานการศึกษา และการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของหนวยไดอยางเหมาะสม และหากทานใดตรวจพบขอบกพรองที่เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขเพื่อให
เอกสารเลมน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  กรุณาสงขอคิดเห็นดังกลาวมายังคณะทํางานพิจารณาและจัดทํา
เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ   ดานการศึกษาชั้นสูง   สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง   ตําบลศาลายา       
อําเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม   จักเปนพระคุณอยางสูง 
     
    คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ 
                      ดานการศึกษาชั้นสูง  
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สารบัญ 
 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
บทที่ หนา 

๑ บทนํา  
    ฝายเสนาธิการ หรือฝายอํานวยการ  ๑ 
    งานของฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการ ๑ 

๒ องคประกอบและขั้นตอนการพิจารณาของฝายอํานวยการ  
    องคประกอบการพิจารณาปญหาของฝายอํานวยการ ๓ 
      -  ปญหา ๓ 
      -  การวิเคราะหปญหา ๔ 
      -  ขอมูล ๕ 
      -  การวิเคราะหขอมูล ๖ 
      -  วิธีการแกปญหา ๖ 
    ขั้นตอนการพิจารณาปญหาของฝายอํานวยการ ๖ 
         -  ขั้นท่ี ๑ การกําหนดปญหา ๗ 
         -  ขั้นท่ี ๒ การตั้งขอแถลงปญหา ๗ 
         -  ขั้นท่ี ๓ การรวบรวมขอมูล ๘ 
         -  ขั้นท่ี ๔ การอภิปราย (การวิเคราะหขอมูล การกําหนดวิธีการแกปญหา  

                   และการทดสอบวิธีการแกปญหา)  
๙ 

๓ การจัดทํารายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ  
    ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน ๑๒ 
    การกําหนดชั้นความลับ ๑๓ 

๔ ขอบกพรองและคําแนะนําในการเรียบเรียงการพิจารณาของฝายอํานวยการ  
    การเลือกเรื่องที่เขียน ๑๔ 
    แบบฟอรมการเขียนรายงาน ๑๕ 
    การกําหนดขอแถลงปญหา ๑๕ 
    การกําหนดสมมติฐาน ๑๖ 
    การกําหนดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา ๑๖ 
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บทที่ หนา 
    การอภิปราย ๑๖ 
    การกําหนดวิธีการแกปญหา ๑๖ 
    การกําหนดเกณฑท่ีใชในการทดสอบวิธีการแกปญหา ๑๗ 
    ขอผิดพลาดอื่นๆ ๑๗ 

ผนว
ก 

  

 ก  แบบฟอรมการจัดทําเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ ๑๘ 
 ข  แบบฟอรมคําขออนุมัติโครงเรื่องการพิจารณาของฝายอํานวยการ ๓๑ 
 ค  แบบทดสอบความเขาใจ ๓๔ 
       -  ตอนที่ ๑  เลือกตอบ ๓๔ 
       -  ตอนที่ ๒  เติมคํา ๓๕ 
       -  ตอนที่ ๓  การวิเคราะหและการแสดงเหตุผล ๓๕ 
       -  เฉลย ๓๖ 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ฝายเสนาธิการ หรือฝายอํานวยการ 
        หนาท่ีสําคัญของผูบังคับบัญชาหนวยทหารในทุกระดับ คือการบริหารงานภายในหนวยดวยการใช 
ทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังหมดของหนวยใหสามารถปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายจนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาถึงขอบเขตและหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวย
หลักและหนวยรองแลว จะพบวางานของหนวยรองนั้นมีขอบเขตและหนาท่ีรับผิดชอบที่ไมซับซอนและมีนอยกวา 
กับทั้งงาน/แผนงานหรือการดําเนินงานตางๆ มักจะถูกกําหนดไวอยางชัดเจนแลวโดยหนวยหลัก ดังน้ัน
ผูบังคับบัญชาของหนวยรองจึงอาจสามารถเปนผูปฏิบัติงานทุกอยางไดดวยตนเอง ในทางตรงกันขาม        
สําหรับผูบังคับบัญชาหนวยหลัก  จะมีลักษณะการดําเนินงานที่มีความสลับซับซอนยิ่งกวา  ดังน้ันจึงเปนการยาก  
ท่ีจะทํางานทุกอยางใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยตนเองแตเพียงลําพัง ทําใหมีความจําเปนตองมีผูใหความชวยเหลือ  
การทํางานดานตางๆ อาทิเชน ดานขอมูลขาวสาร  การจัดทําประมาณสถานการณ  การพัฒนาแผน การจัดทํา
เอกสารสั่งการ  แผนการดําเนินงาน  การกํากับดูแล  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวย   โดยใน
หนวยงานทางทหารจะเรียกผูท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือดังกลาวน้ีวา  “นายทหารฝายเสนาธิการ” หรือ “นายทหาร     
ฝายอํานวยการ” และโดยหลักการจัดแลวนายทหารเหลาน้ีจะไมถูกจัดไวในสายการบังคับบัญชาของหนวย และ
ไมใชผูบังคับบัญชาของหนวย  ดังน้ันบทบาทในการบังคับบัญชาหรือสั่งการตางๆ  ตอหนวยรองจะเปน          
ในลักษณะการ   “รับคําสั่ง……”    ในนามของผูบังคับบัญชา ภายในขอบเขตและนโยบายที่ผูบังคับบัญชา
กําหนดใหเทาน้ัน 
 คุณสมบัติสําคัญของนายทหารฝายเสนาธิการ  ท่ีจําเปนตองมีคือ  จะตองเปนผูท่ีมีความสามารถ         
ในการสรางความสัมพันธ และสรางบรรยากาศอันกอใหเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือท่ีดีในหนวยงาน  
รวมทั้งมีความสามารถในการแกปญหาดวยความรอบคอบ ถูกตองตามหลักการและเหตุผล  ปฏิบัติงานไดรวดเร็ว
และทันเวลา   มีความอดทน   และซื่อสัตย   โดยมีเปาหมายหลักของการทํางานอยูท่ี “การบรรลุภารกิจ        
ของหนวย”  ดวยการเสนอแนะขอยุติท่ีไดผานการพิจารณาแลววาดีท่ีสุดใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจ  อยางไรก็ตาม   
เม่ือผูบังคับบัญชาไดตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติใดเปนการแนนอนแลว ซึ่งอาจจะไมใชขอเสนอแนะของ        
ฝายเสนาธิการโดยตรง  นายทหารฝายเสนาธิการที่ดีจะตองดําเนินการตามขอตกลงใจนั้นตอไป  โดยไมมี       
ขอโตแยงใดๆ อีก 
 
งานของฝายเสนาธิการ / ฝายอํานวยการ 
 การบริหารงานในหนวยทหารโดยทั่วไปแลวมีอยู ๒ ลักษณะคือ งานทางดานยุทธการและงานดานธุรการ  
โดยงานทางดานยุทธการนั้น เปนงานที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของกําลังรบและการใชกําลังรบ        
ซึ่งจะตองมีการวางแผนทางทหารสําหรับการปฏิบัติตางๆไวต้ังแตยามสงบอยางเปนขั้นตอนซึ่งในการดําเนินการน้ัน  
จะเริ่มต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารตามภารกิจ         

 



 ๒

ท่ีไดรับมอบ การประมาณสถานการณ เพื่อกําหนดขีดความสามารถและหนทางปฏิบัติของขาศึก  รวมทั้ง       
การวิเคราะหเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของท้ังสองฝาย เพื่อกําหนดเปนขอตกลงใจที่ดีท่ีสุด แลวจัดทําเปน     
แผนยุทธการหรือคําสั่งยุทธการ แจกจายใหแกหนวยรอง และหนวยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป ซึ่ง       
การดําเนินการดังกลาวน้ีจัดเปนงานที่ตองใชความละเอียดรอบคอบ ความรอบรู และประสบการณ              
จากการปฏิบัติงานเปนอยางมาก 
 นอกจากน้ัน ผูบังคับบัญชายังอาจเผชิญกับปญหาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยที่ไมใช 
ปญหาทางดานยุทธการโดยตรง หรือเปนปญหาดานธุรการ ซึ่งอาจเปนปญหาที่มีความยุงยาก ซับซอน และ        
มีขอบเขตของการพิจารณาที่กวางขวาง ซึ่งปญหาเหลาน้ีผูบังคับบัญชามักจะมอบหมายใหนายทหารฝายเสนาธิการ
หรือนายทหารฝายอํานวยการคนใดคนหนึ่ง รับไปศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดอยางเปนระบบ เพ่ือใหได    
ขอยุติในวิธีการแกปญหาที่ดีท่ีสุด อันเปนการชวยแบงเบาภาระงานดานการศึกษาคนควาขอมูลใหกับผูบังคับบัญชา
ไดเปนอยางดี  
 “การพิจารณาของฝายอํานวยการ”   เปนกระบวนการอยางหนึ่งที่กําหนดขึ้นสําหรับการปฏิบัติงาน       
ของนายทหารฝายเสนาธิการ เพื่อใชเปนเครื่องมือหรือกรอบในการพิสูจนทราบประเด็นสําคัญของปญหา        
เพื่อคนหาเหตุและผลที่แทจริง   แลวนําเอาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับปญหามาวิเคราะหหาความสัมพันธ        
โดยละเอียด เพื่อกําหนดวิธีการแกปญหาที่อาจเปนไปไดใหไดอยางครอบคลุม แลวจึงพิจารณาตามทฤษฎีและ
หลักการ เกี่ยวกับทรัพยากรตางๆ ของหนวยที่มีอยู เชน กําลังพล งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ เวลา 
กฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือนโยบาย เพ่ือใหไดเปนขอยุติท่ีดีท่ีสุดสําหรับเสนอแนะใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจ 
โดยจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนด  
 สําหรับที่มาของปญหาการพิจารณาของฝายอํานวยน้ัน  อาจเปนเรื่องที่ผูบังคับบัญชามอบหมายให      
โดยมักจะไมมีการกลาวถึงประเด็นปญหาที่ชัดเจนมากนัก สวนใหญจะเปนการกลาวถึงปญหาในภาพรวม      
อยางกวางๆ เทาน้ัน ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของผูทําหนาท่ีนายทหารฝายเสนาธิการที่จะตองตรวจสอบคําปรารภ     
ของผูบังคับบัญชาเพื่อหาประเด็นปญหาที่แทจริงใหได หรือในบางประเด็นอาจเปนเรื่องที่นายทหารฝายเสนาธิการ
เปนผูริเริ่มจัดทําขึ้นเองก็ได ซึ่งทั้งสองกรณีจะตองจัดทําเปนโครงเรื่องการพิจารณาปญหา (รายละเอียดตาม   
ผนวก ข) ซึ่งมีหัวขอท่ีสําคัญประกอบดวย ชื่อเรื่อง ขอสังเกตเพื่อต้ังปญหา ขอแถลงปญหา ขอเท็จจริงหรือ
องคประกอบที่ทําใหเกิดปญหา วิธีการแกปญหา และสมมติฐานที่จําเปน แลวนําเสนอขอความเห็นชอบ         
จากผูบังคับบัญชา เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนของการพิจารณาตอไป  อน่ึงขอให
เขาใจไววา  “การพิจารณาของฝายอํานวยการ” น้ัน   เปนการดําเนินงานภายในของฝายเสนาธิการ              
ท่ีเกี่ยวของเทาน้ัน  
 

 - ๒ -



บทที่ ๒ 
องคประกอบและขั้นตอนการพิจารณาของฝายอํานวยการ 

 
องคประกอบการพิจารณาปญหาของฝายอํานวยการ 
 การพิจารณาของฝายอํานวยการ เปนกระบวนการแกปญหาที่มีลําดับขั้นตอนการคิดท่ีสอดคลองกับ    การ
แกไขปญหาในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป กลาวคือ เม่ือมีปญหาหรือขอขัดของใดๆ เกิดขึ้น ขอมูลขาวสาร       ท่ี
เกี่ยวของและประสบการณในดานตางๆ จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา สําหรับปญหา  ท่ีมี
ความยุงยากซับซอนมาก ประสบการณอยางเดียวอาจไมเพียงพอ จึงจําเปนตองคนควาขอมูลจากแหลงอื่นๆ 
เพ่ิมเติมดวย สําหรับการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพน้ัน จะขึ้นอยูกับความสมบูรณของขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูลท่ีละเอียดรอบคอบ ต้ังอยูบนหลักการของเหตุผลจากสถานภาพความเปนจริงขณะนั้น และความเปนไปไดใน
การใชทรัพยากรของหนวยที่มีอยู    ซึ่งจะเห็นวามีองคประกอบสําคัญอยู ๓ ประการ (ดูภาพท่ี ๑) คือ ปญหา 
ขอมูล และการวิเคราะห   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปญหา การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูล 

ปญหา การวิเคราะหภาพรวม วิธีการแกปญหา 

การวิเคราะหปญหา ปญหา 

ขอมูล 

ภาพที่ ๑ องคประกอบการพิจารณาปญหาของฝายอํานวยการ 
ปญหา 
 ปญหาเปนปจจัยเริ่มตนของการพิจารณา ซึ่งจะตองทําการวิเคราะหใหทราบถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหได ท้ังน้ีเพื่อประโยชนในการกําหนดแนวทางการแกปญหาที่ถูกตอง มีความ
เหมาะสม และตรงกับสิ่งมุงประสงคท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูแกปญหาตองการ ตัวอยางของปญหาที่พบเห็น              
ในชีวิตประจําวันและภายในหนวยงาน เชน การเลือกซื้อรถยนตภายในวงเงินท่ีมีอยูอยางจํากัด การเลือกเสนทาง
ไปทํางานใหทันเวลาโดยสามารถประหยัดคาใชจายดานนํ้ามันเชื้อเพลิงไดมากท่ีสุด การเลือกซื้อท่ีพักอาศัย           
ใหสอดคลองกับสถานที่ทํางานและสถานศึกษาของบุตร หรือปญหาความเดือดรอนเรื่องที่พักอาศัยของขาราชการ
กองทัพเรือ เปนตน โดยปญหาตางๆ เหลาน้ีจะมีผลกระทบที่แตกตางกันออกไป  ซึ่งจะขึ้นอยูกับลักษณะ        
ของปญหาของแตละคนหรือแตละหนวยเปนหลัก ดังน้ันเม่ือมีปญหาเกิดขึ้นแลวจะตองไดรับการแกไข          
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อยางเหมาะสมและทันทวงที เพื่อปองกันมิใหเกิดความเดือดรอน หรือเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น สําหรับปญหาที่
ประสบโดยทั่วไปสามารถจําแนกออกไดเปน ๓ ประเภท คือ 
 ๑. ปญหาขัดของ  เปนขอขัดของที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน เชนการปฏิบัติ     
ในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเกิดมีการเบี่ยงเบนไปจากแนวทางที่เคยปฏิบัติอยูเดิม ทําใหผลลัพธท่ีไดออกมานั้น 
ตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด หรือทําใหเจาหนาท่ีเกิดมีอุปสรรคไมสามารถทํางานไดตามปกติ ดังน้ันผูเกี่ยวของจะตอง  
ทําการสํารวจหาสาเหตุของปญหาใหพบแลวทําการแกไขใหกลับสูภาวะปกติดังเดิม ตัวอยางเชน โรงงานผลิตลูกปน 
เคยมีอัตราการผลิตปกติชั่วโมงละ ๒๕๐ นัด แตปจจุบันพบวาสามารถผลิตไดเพียงชั่วโมงละ ๑๘๐ นัดเทาน้ัน 
ดังน้ันจะตองทําการแกไขใหสามารถคงอัตราการผลิตใหอยูในระดับปกติโดยเรงดวนตอไป 
 ๒. ปญหาปองกัน เปนสิ่งที่หนวยหรือผูเกี่ยวของสามารถวิเคราะหใหเห็นถึงแนวโนมของปญหาหรือ
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากสิ่งบอกเหตุบางประการ โดยหากปลอยท้ิงไวเชนน้ันตอไปอาจจะเปนปญหาขัดของ
ขึ้นได ดังน้ันจึงจําเปนท่ีจะตองหาทางปองกันไวกอน ตัวอยางเชน เครื่องอัดดินเทรเซอร ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ    
ของการผลิตลูกปน ปจจุบันพบวาเกิดการขัดของบอยครั้ง เน่ืองจากใชราชการมานาน หากปลอยไวอาจมีผลทําให
การผลิตหยุดชะงักลงได ดังน้ันจึงจําเปนตองจัดหาอะไหลเพื่อการซอมทํา หรืออาจจําเปนตองจัดหาเครื่องอัด   
ดินเทรเซอรไวสํารองราชการเพิ่มเติม  เปนตน 
 ๓. ปญหาเชิงพัฒนา เปนสิ่งที่หนวยหรือผูเกี่ยวของพิจารณาเห็นวา จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ในดานตางๆ ไดเอื้ออํานวยตอการปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งของหนวยที่กําลังดําเนินการอยู  
ใหสอดคลองกับความตองการ ภารกิจ หรือเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ตัวอยางเชน ทร. ไดพิจารณา
จัดหาเรือตรวจการณไกลฝงเพิ่มเติมจากเรือประเภทอื่นๆ ท่ีมีอยู เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการคุมครอง
และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล หรือจากการพัฒนาของระบบสารสนเทศในปจจุบัน ทร. ไดเล็งเห็น     
ถึงความสําคัญและจําเปนท่ีจะตองนําระบบดังกลาวมาใชในการบริหารงานของ ทร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ        
ในการทํางานและกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม 

 จากปญหาทั้ง ๓ ประเภทขางตน  หากกําหนดใหผลของกิจกรรมที่มีคา “ตํ่ากวา” การปฏิบัติเดิม     “เปน
ลบ” ผลการปฏิบัติในภาวะปกติ “เปนศูนย” และผลกิจกรรมที่มีคา “สูงกวา” การปฏิบัติเดิม “เปนบวก” แลว 
สามารถสรุปลักษณะเฉพาะของการแกปญหาทั้ง ๓ ประเภทไดดังน้ี: 
 - การแกปญหาขัดของ  เปนการแกปญหาโดยทําให “คาลบ” หมดไป เพื่อกลับสูภาวะปกติคือ “ศูนย” 
 - การแกปญหาปองกัน เปนการปองกันเพื่อมิใหเกิดปญหาขึ้นในอนาคต เปนลักษณะของการดํารง     
“คาศูนย” ใหคงอยู หรือใหสถานภาพโดยทั่วไปคงอยูในภาวะปกติตอไป 
 - การแกปญหาเชิงพัฒนา เปนการแกปญหาที่ทําให “คาลบหรือศูนย” มีคาเปน “บวก” หรือ           ดี
ขึ้นกวาเดิม 

การวิเคราะหปญหา  
 เม่ือตรวจพบหรือมีปญหาสําคัญเกิดขึ้นภายในหนวยแลว ผูท่ีเกี่ยวของจะตองทําการวิเคราะหปญหา   ดวย
ความรวดเร็ว และละเอียดรอบคอบ ดวยการรวบรวมและศึกษาขอมูลตางๆ ท่ีเห็นวาเกี่ยวของกับปญหา         
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ซึ่งอาจเปน นโยบาย เอกสารสั่งการ ระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ คูมือ หลักปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติ ปูมบันทึก
การปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังน้ีจะตองคํานึงถึงเหตุการณเฉพาะที่เกิดขึ้น     
ในขณะนั้นเปนหลัก  นอกจากน้ันในบางกรณีอาจมีความจําเปนตองมองยอนไปจากผลกระทบที่เกิดขึ้น         
เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา  หรือวิเคราะหท่ีสาเหตุเพ่ือคาดการณถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป
ดวย สําหรับปญหาที่มีความซับซอนมากน้ัน มีความเปนไปไดท่ีผูรับผิดชอบในการแกไขปญหาอาจเกิด        
ความเขาใจที่สับสน   อันจะสงผลกระทบตอระดับความเหมาะสมในการกําหนดแนวทางเพื่อการแกปญหา หรือ 
ผิดไปจากสิ่งมุงประสงคท่ีตองการอยางแทจริง น่ันคือไมสามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางตรงประเด็น  

ขอมูล 
 ขอมูลถือเปนสวนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพิจารณาของฝายอํานวยการ ซึ่งจะประกอบดวยขอมูล    
ในสวนที่เกี่ยวของกับสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา และขอมูลท่ีจะใชในการแกไขปญหา โดยประสิทธิภาพของการแกไข
ปญหาน้ันจะขึ้นอยูกับความพอเพียง ความถูกตอง ทันสมัย และทันเวลา ของขอมูลท่ีรวบรวมไดตามสภาวะ
แวดลอมของเหตุการณ  ซึ่งอาจเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับองคบุคคล องควัตถุ องคยุทธวิธี หลักปฏิบัติ คําสั่ง 
กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารหลักฐานของทางราชการ องคกรภาคเอกชน งานสํารวจ และงานวิจัย รวมทั้ง 
การสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ ซึ่งโดยปกติแลวจะมีขอมูลอยู ๒ ลักษณะคือ  
 ๑. ขอเท็จจริง (Fact) เปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับปญหาที่กําลังพิจารณาอยูในทุกแงมุม  ซึ่งจะตอง     
มีหลักฐานเพื่อรับรองความถูกตองเสมอ เชน เอกสารทางราชการ ผลงานวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว ผลการ
สัมภาษณตามกรรมวิธีท่ีเชื่อถือได เปนตน ซึ่งจะทําใหการพิจารณามีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น ดังน้ันในการวิเคราะห
ประเด็นปญหาสําคัญแตละครั้ง จะตองมีการอางถึงหรือการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลตางๆ เหลาน้ัน           
ประกอบดวยเสมอ ยกตัวอยางเชน  
 - “สมศรีจะมีอายุครบ ๓๕ ปบริบูรณในวันศุกรท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕” หลักฐานที่สามารถใช 
ประกอบเพื่อความนาเชื่อถือ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สูจิบัตร ใบขับขี่ หรือพาสปอรต เปนตน 
 - “โครงสรางการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพเรือ และโรงเรียนตางๆ ของสถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง ประกอบดวย หมวดวิชา ตอนวิชา และชุดวิชา รวมทั้งระยะเวลาการศึกษา ตามที่กองทัพเรือไดให
ความเห็นชอบและอนุมัติใหใชจนกวากองทัพเรือจะอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงใหม” หลักฐานประกอบสําคัญคือ 
ระเบียบสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง วาดวยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ และหรือระเบียบกองทัพเรือวาดวย
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 ๒. สมมติฐาน (Assumption) เปนขอมูลท่ีไดจากการคาดการณลวงหนาจากหลักฐานหรือเหตุผล       
ท่ีปรากฏอยูในปจจุบันวานาจะมีแนวโนมเกิดขึ้นไดจริงในอนาคต      หรืออาจเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือปรากฏ
อยูแลวแตยังไมสามารถหาเอกสารหลักฐานมายืนยันความถูกตองไดในระหวางการพิจารณา  ซึ่งในบางปญหาอาจ 
มีความจําเปนตองกําหนดสมมติฐานของขอมูลท่ีเกี่ยวของขึ้นมาเพื่อใหการพิจารณาสามารถดําเนินการตอไปได  
และเมื่อสามารถคนหาเอกสารหลักฐานมาประกอบไดแลว    สมมติฐานดังกลาวจะถูกปรับใหเปนขอเท็จจริง     
แตหากไมสามารถหาหลักฐานได   สมมติฐานนี้จะตองปรากฏอยูในรายงานในหัวขอสมมติฐาน ท้ังน้ีในการเขียน
สมมติฐานจะตองมีคําวา “จะ” อยูในประโยคดวยเสมอ ตามตัวอยางการตั้งสมมติฐานดังน้ี  
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 - “สะพานขามแมนํ้าแควจะซอมแซมแลวเสร็จในชวงปลายป ๒๕๔๖” เปนขอมูลท่ีทราบมาเชนน้ี แตยัง
ไมเห็นหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรยืนยัน จําเปนตองสอบถามหรือหารายละเอียดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
หรือบริษัทผูรับเหมาโดยตรง 
 - “ในทศวรรษหนาเรือดํานํ้าจะยังคงเปนภัยคุกคามสําคัญตอกระบวนเรือลําเลียง” เปนขอมูลท่ีไดจาก
การประมวลผลที่ไดจากขอมูลคุณลักษณะพิเศษของเรือดํานํ้าและขีดความสามารถของเครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช    
ในการคนหาและปราบเรือดํานํ้าในปจจุบัน ซึ่งคํากลาวน้ีจะยังคงเปนจริงตอไปตราบเทาท่ีเครื่องมือหรือมาตรการ
ตางๆ ในการตอตานเรือดํานํ้า ยังไมไดรับการพัฒนาใหสามารถขจัดขอเดนของเรือดํานํ้าได 

การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาท่ีรวบรวมไดถือเปนขอเท็จจริงท่ีมีความสําคัญในการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง
สาเหตุท่ีแทจริงของปญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะนําไปสูการกําหนดวิธีการหรือหนทางปฏิบัติในการ
แกปญหาที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป การวิเคราะหขอมูลหรือสามารถเรียกอีกอยางหนึ่งไดวา “การอภิปราย”    
น้ัน เปนสิ่งสําคัญที่ผูรับผิดชอบจะตองใชความรูความสามารถ ประสบการณ และวิจารณญาณในการวิเคราะห
ขอมูลท่ีเปนเหตุเปนผล และตองตั้งอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่รวบรวมได  

วิธีการแกปญหา 
 เม่ือไดทําการอภิปรายในปจจัยท่ีเกี่ยวของโดยละเอียดแลว จะพบวาในแตละประเด็นปญหาลวนมีวิธีการ
ตางๆ ท่ีอาจนํามาแกปญหาได ดังน้ันในเบื้องตนควรจะไดกลาวถึงวิธีการแกปญหาตางๆ น้ัน ไวในการอภิปราย
ดวยพอสังเขป แลวจึงนํามาสรุปเพื่อกําหนดเปน “วิธีการแกปญหา” ท่ีชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และหลังจากนั้น             
จะถูกนํามาสังเคราะหรวมกับทรัพยากรดานตางๆ ของหนวยที่มีอยูในขั้นตอนการทดสอบวิธีการแกปญหาตอไป   
วาจะสามารถใชในการแกปญหาไดหรือไม อยางไร รวมทั้งการวิเคราะหหาวิธีการแกปญหาที่ดีท่ีสุดตอไป สําหรับ
ปญหาที่ไมมีความยุงยากหรือซับซอนมากนัก ผูวิเคราะหอาจสามารถใชความรูความสามารถ ประสบการณ และ
การศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อทําการแกไขปญหาไดดวยตนเอง แตในปญหาที่มีขอบเขตของการพิจารณากวางขวาง
อาจมีความจําเปนตองอาศัยความรูและความสามารถจากบุคคลหลายฝายท่ีเกี่ยวของมารวมกันแกปญหา โดยวิธี 
การระดมความคิดเห็น (Brainstorming) อันจะนําไปสูแนวความคิดท่ีหลากหลาย  และมีความละเอียด
รอบคอบในการพิจารณามากยิ่งขึ้น 

ข้ันตอนการพิจารณาปญหาของฝายอํานวยการ 
 การพิจารณาของฝายอํานวยการอาจเริ่มตนท่ีนายทหารฝายอํานวยการ หรือคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชาเพื่อใหทําการศึกษาหรือวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือชวยให        
การพิจารณาเกิดความรอบคอบ รัดกุม และครอบคลุมปจจัยสําคัญตางๆที่เกี่ยวของไดอยางครบถวน (ดูภาพท่ี ๒)  
 
 
 
 

 การรวบรวมขอมูล การตั้งขอแถลงปญหา การกําหนด

การอภิปราย 
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ภาพที่ ๒ ข้ันตอนการพิจารณาของฝายอํานวยการ 

ข้ันที่ ๑ การกําหนดปญหา 
 ประเด็นปญหาที่ใหความสนใจ หรือท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาน้ัน จะตองทําการศึกษา       
โดยละเอียดเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง โดยจะตองพิสูจนทราบใหไดวา อะไรคือสาเหตุและอะไรคือผล     
ของปญหาที่แทจริง ตามที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอองคประกอบของการพิจารณาปญหา  ดังน้ันเพื่อให          
เกิดความเขาใจถึงลักษณะสําคัญของปญหา และแนวทางในการวิเคราะหปญหา จึงขอใหศึกษาจากตัวอยาง
ดังตอไปนี้  

            “ครอบครัวหนึ่งเคยมีฐานะพอกินพอใชตามสมควรแกอาชีพการงานของผูเปนพอและแม แตปจจุบัน
กลับมีฐานะที่ยากจนลง ดวยในระยะหลังผูเปนแมชอบเลนแตการพนัน และพอติดสุราตองมีการด่ืมกินกับเพื่อน 
ฝูงเปนประจํา สวนลูกชาย ๑ คนท่ีมีก็ไมคอยใสใจในการศึกษาเลาเรียนเทาท่ีควร เอาแตเท่ียวเตรไปวันๆ.....”   

 เม่ือพิจารณาปญหาของครอบครัวน้ีแลวจะพบวา ความขัดสนเรื่องเงินท่ีบังเกิดขึ้นภายในครอบครัว    
ระยะหลังน้ัน อาจมีสาเหตุมาจาก การพนัน การด่ืมสุรา หรือการผลาญเงินของลูกท่ีขาดการเอาใจใสดูแลที่ดี    
จากผูปกครอง อยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังหมด แตเม่ือพิจารณาใหดีจะพบวา สาเหตุสําคัญของปญหานี้นาจะอยูท่ี
การพนัน เพราะสามารถทําใหครอบครัวสูญเสียทรัพยสินไปไดเปนจํานวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น และทําให   
มีหน้ีสินเพ่ิมมากขึ้น สําหรับการดื่มสุราของผูเปนพอ และการใชจายเงินของบุตรนั้นถือเปนสาเหตุในลําดับรอง    
ลงไป ไมถึงกับทําใหเกิดความยากจนขึ้นไดอยางเห็นไดชัดเจน นอกจากน้ันยังพบวาภายในครอบครัวน้ีไมมี     
การควบคุมการใชจายท่ีดีพอ โดยแตละคนอาจสามารถใชจายกันไดตามอําเภอใจ  

ข้ันที่ ๒ การตั้งขอแถลงปญหา 
 เม่ือสามารถวิเคราะหใหทราบถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาแลว จะทําใหทราบถึงแนวทางในการแกปญหา
ดวยวาควรจะตองทําอยางไรบาง จากน้ันจึงจะกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติขึ้นมาใหตรงกับประเด็นปญหา       
ท่ีตองการ โดยเขียนใหอยูในรูปของ “ภารกิจ (Mission)” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและงายตอความเขาใจวา    
“จะทําอะไร (What to do) เพ่ืออะไร (Purpose)” ตามรูปแบบที่กําหนดดังน้ี :   

   “ให……(กิจ)……เพ่ือ……(มุงประสงค)……+ขอบเขต (ถามี)”                  
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 - “กิจ” หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือแกไขสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นน้ัน     
ใหหมดไปภายใตสภาวะแวดลอมดานทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบัน เชน บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ 
สถานที่ ทฤษฎี หลักการ กฎระเบียบ ขอบังคับ สั่งการ นโยบาย เทคโนโลยี ระยะเวลา หรืออื่นๆ ท่ีเห็นวา
เกี่ยวของ  
 จากกรณีตัวอยางขางตน เม่ือวิเคราะหแลวจะพบวา สาเหตุสําคัญของปญหาท่ีแทจริงที่ทําใหฐานะ        
ทางการเงินของครอบครัวแยลงคือ “การเลนการพนันของผูเปนแม” สําหรับความประพฤติของพอและลูกชายน้ัน
ถือเปนอีกสาเหตุหน่ึงแตมีความสําคัญในระดับรองลงไป ดังน้ันกิจที่จะกําหนดในที่น้ีจึงควรจะเปน   

  “การทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหผูเปนแมเลิกเลนการพนัน”  

 - “มุงประสงค” เปนการขจัดผลของปญหาท่ีเกิดขึ้นใหหมดไป หรือดํารงสภาวะที่เปนปกติไว หรือพัฒนาให
ดียิ่งขึ้น 
 จากกรณีตัวอยาง ผลของปญหาคือ “ความยากจนหรือความขัดสนทางการเงินท่ีเกิดขึ้น” ดังน้ันการขจัด
ปญหาความยากจนจากการสูญเสียทรัพยสินไปกับการเลนการพนัน จึงหมายถึง การมีเงินเก็บสวนหนึ่งที่เหลือ จาก
การใชจายท่ีจําเปนอื่นๆ อันจะทําใหครอบครัวมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงขึ้น ซึ่งจากตัวอยางถือเปน          
“ปญหาขัดของ” ท่ีบังเกิดขึ้นกับครอบครัวน้ี และสามารถเขียนเปนขอแถลงปญหาไดดังน้ี 

  “ใหหาวิธีการทําใหผูเปนแมเลิกเลนการพนัน เพ่ือสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับครอบครัว”  

 อยางไรก็ตามในการกําหนดกิจ และสิ่งมุงประสงค สําหรับแตละประเภทของปญหา ซึ่งไดแก ปญหาขัดของ 
ปญหาปองกัน และปญหาเชิงพัฒนา น้ัน อาจมีรายละเอียดอื่นๆ ท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังน้ีขึ้นอยูกับลักษณะ   
ของปญหาเปนสําคัญ และในบางกรณีการเขียนขอแถลงปญหาอาจจําเปนตองกําหนดขอบเขตของปญหาเพิ่มเติม
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น    โดยอาจนําเอาเงื่อนไขของระยะเวลาหรือขอกําหนดพิเศษอื่นๆ มาเปนขอบเขตได  
ท้ังน้ีเพื่อปองกันมิใหมีประเด็นท่ีตองพิจารณากวางเกินไป ยกตัวอยางเชน  

 “ใหพิจารณาเลือกสถานที่กอสรางสนามบินนานาชาติแหงใหมทดแทนสนามบินดอนเมือง เพ่ือรองรับ 
จํานวนผูโดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในอีก ๑๐ ปขางหนา”  

 ท้ังน้ีเปนการเนนใหเห็นวาในอีก ๑๐ ปขางหนา สนามบินดอนเมืองจะไมสามารถรองรับจํานวนผูโดยสาร   
ท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกปไดอีกตอไป  ดังน้ันเพื่อใหไทยยังคงสามารถดํารงความเปนศูนยกลาง    
การบินในภูมิภาคน้ีไดตอไป  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองขยายขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารที่เพ่ิมขึ้นโดย
การหาสถานที่กอสรางสนามบินแหงใหมท่ีใหญขึ้น และจะตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา     
ท่ีกําหนด  

ข้ันที่ ๓ การรวบรวมขอมูล  
 เปนการรวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหาท้ังหมดที่เห็นวาจําเปนตองใชในการวิเคราะหปญหา 
ซึ่งในรายละเอียดไดกลาวไวแลวในหัวขอองคประกอบของการพิจารณาปญหา สําหรับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ
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ผูเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงานตามสาขาที่เกี่ยวของ หรือจากเอกสารหลักฐานของทางราชการ  รายงานผลการวิจัย 
และจากแบบสอบถาม น้ัน ควรจัดทําเปนตารางรายการขอมูลพรอมระบุแหลงที่มาไวใหชัดเจน และควรจัด
เรียงลําดับใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริง ท้ังน้ีเพื่อประโยชนในการใชอางอิงในภายหลัง และเพื่อ     
การวิเคราะหท่ีเปนลําดับขั้นตอน  

ข้ันที่ ๔  การอภิปราย  
  ในขั้นตอนการอภิปราย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการวิเคราะห น้ัน   จะมีรายละเอียดประกอบดวย  
การวิเคราะหขอมูล การกําหนดวิธีการแกปญหา และการทดสอบวิธีการแกปญหา ดังน้ี 

     ๔.๑ การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิเคราะหขอมูลตางๆ น้ัน จะตองพยายามชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นกับปญหาโดยละเอียด 
และครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งตองกลาวโยงใหเห็นถึงวิธีการแกไขปญหาในเบื้องตน     
ไวโดยสังเขป สําหรับการนําขอมูลมาขยายเพื่อใหทราบในรายละเอียดเพิ่มเติมแตเพียงอยางเดียวโดยไมไดชี้ใหเห็น
ถึงความสัมพันธกับตัวปญหาอยางละเอียดน้ัน จะไมชวยใหสามารถมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง   
ซึ่งอาจทําใหเกิดความไมรอบคอบ หรือขาดความรัดกุมในการพิจารณาขึ้นได นอกจากน้ันในบางกรณี             
อาจจําเปนตองจัดใหมีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของโดยตรง (Brainstorming)  เพ่ือรวมกัน
กําหนดแนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสม แลวใหทําการบันทึกวิธีการแกปญหาที่อาจเปนไปไดท้ังหมดนั้นไวกอน  

    ๔.๒ การกําหนดวิธีการแกปญหา  
 ใหนําวิธีการแกปญหาที่รวบรวมไดจากการอภิปรายขางตนมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยจะตองกําหนด   
ใหเปนวิธีการแกปญหาที่มีแนวทางการปฏิบัติท่ีแตกตางกันและมีความหมายแยกจากกันอยางชัดเจน สําหรับ
จํานวนของวิธีการแกปญหานั้นขึ้นอยูกับลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน 
องคบุคคล องควัตถุ กฎระเบียบ ทฤษฎีหรือหลักการปฏิบัติตางๆ เปนตน  
 จากกรณีตัวอยาง เปนท่ีทราบดีวาปญหาการเลนพนันของผูเปนแมมีองคประกอบหลายประการ          
ท่ีเกี่ยวของ เชน กลุมเพื่อนฝูงที่คบหาสมาคมกันอยู สภาพสังคมของที่ทํางาน สถานที่และเวลาที่อํานวยตอการเลน
พนัน และความโลภ เปนตน ซึ่งผูติดการเสี่ยงโชคในประเภทตางๆ ก็เพ่ือหวังรวยทางลัดกันท้ังสิ้น และขาดสติ   
ในความจริงที่วาไมมีใครร่ํารวยหรือม่ังค่ังไดดวยการพนันท้ังปวง และโดยทั่วไปเมื่อยิ่งเสียก็ยิ่งอยากจะไดคืน    
เลยทําใหตองเสียทรัพยสินมากยิ่งขึ้นไปอีก เกิดหน้ีสิน และอาจจะเกิดปญหาครอบครัวตามมาในภายหลัง ดังน้ัน
แนวทางที่จะชวยใหผูเปนแมสามารถเลิกเลนการพนันได จึงอาจจะเปน การแยกตัวออกมาจากกลุมเพื่อนฝูง      
ท่ีคบหากันอยู  การทําใหไมมีเวลาวางพอที่จะไปเลนพนันได  การทําใหเกิดความลําบากในการติดตอสื่อสารและ
การเดินทางเพื่อไปเลนพนัน   การชักจูงใหเขาถึงหลักธรรมะเพื่อละความโลภ  การชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ      
ของการอดออมและความอบอุนของคนในครอบครัว เปนตน ซึ่งแนวทางดังกลาวน้ีอาจมีหลายหัวขอท่ีสามารถ  
จัดกลุมรวมกันได เน่ืองจากเปนการปฏิบัติท่ีตองดําเนินการใหสอดคลองกัน หลังจากนั้นจึงใหนําแนวทาง          
การแกปญหาดังกลาวน้ีไปกําหนดเปนวิธีการแกปญหา    

 



 ๑๐

 อยางไรก็ตามในปญหาดังกลาวขางตนน้ัน อาจมีความยุงยากในการแกไขอยูบาง เพราะผูนําครอบครัว   
ก็มีปญหาสวนตัวเชนเดียวกันคือการติดสุรา แตถาหากทั้งสองคนไมจับเขาคุยกันและชวยกันแกปญหาอยางจริงจัง
ครอบครัวจะไมสามารถอยูไดอยางมีความสุข และจะพบกับปญหาที่ยากแกการแกไขมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ันบุคคล
อื่นจะไมสามารถเขามาชวยแกไขปญหานี้ไดโดยตรง  ดังน้ันจึงควรกําหนดวิธีการแกปญหาเปนดังน้ี 

 วิธีการแกปญหาที่ ๑  ควบคุมความประพฤติประจําวันและการคบเพื่อนฝูงของผูเปนแมโดยผูเปนสามี 
 วิธีการแกปญหาที่ ๒ ควบคุมการใชจายเงินประจําวันของผูเปนแมโดยผูเปนสามี 
 วิธีการแกปญหาที่ ๓ ชักจูงผูเปนแมใหเขาถึงหลักธรรมะโดยการสนับสนุนของผูเปนสามีและบุตร 

   ๔.๓ การทดสอบวิธีการแกปญหา  
 เปนแนวทางที่กําหนดขึ้นเพื่อวิเคราะหหาวิธีการแกปญหาที่ดีท่ีสุด โดยจะตองสอดคลองกับทฤษฎี 
หลักการปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับ บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา เทคโนโลยี และอื่นๆ ท่ีสําคัญตอการ
ดําเนินการของผูเกี่ยวของ ซ่ึงในการพิจารณาของฝายอํานวยการไดกําหนดการทดสอบไว ๓ ประการ ดังนี้ 

๔.๓.๑ ความเหมาะสม (Suitability) เปนการตรวจสอบวิธีการแกปญหาที่กําหนดขึ้นมาน้ันวา สามารถ
นําไปใชในการแกปญหาไดจริงหรือไม โดยเกณฑท่ีจะนํามาใชในการพิจารณาใหดูจากสวนของ “กิจ” ในขอแถลง
ปญหาวาหากปฏิบัติเชนน้ันแลวจะสามารถบรรลุ “มุงประสงค” ไดอยางสมบูรณ สําหรับกรณีท่ีมีวิธีการแกปญหา
มากกวา ๓ วิธี ใหพิจารณาความเหมาะสมจากองคประกอบรวมของแตละวิธีการแกปญหาวามีความยุงยาก หรือ  
มีความสลับซับซอนมากนอยกวากันเพียงใด แลวจึงตัดใหเหลือเพียง ๓ วิธีท่ีดีท่ีสุด ซึ่งถือวามีความเพียงพอแลว
สําหรับการทดสอบวิธีการแกปญหา   ดังน้ันจึงไมเห็นความจําเปนท่ีจะตองคงวิธีการแกปญหาไวมากกวาน้ี   
อยางไรก็ตาม  ในบางปญหาอาจมีวิธีการแกปญหาที่สามารถรวบรวมไดเพียง ๒ วิธีเทาน้ัน ในกรณีน้ีอาจสามารถ
ยอมรับไดโดยอนุโลม  แตจะตองระมัดระวังในการพิจารณาใหมาก  เพราะปญหาที่มีทางเลือกเพียงสองวิธีน้ัน  
อาจเปนขอจํากัดในการเขียนขอพิจารณาที่ดีได 

๔.๓.๒ ความเปนไปได (Feasibility) เปนการตรวจสอบวิธีการแกปญหาที่กําหนดขึ้นมาน้ัน วาสามารถ
ปฏิบัติไดดวยทรัพยากร และหลักเกณฑตางๆ ของหนวยที่มีอยูหรือไม อยางไร เกี่ยวกับองคบุคคล องควัตถุ  
องคยุทธวิธี งบประมาณ หรือหลักการปฏิบัติตางๆ โดยเกณฑท่ีจะนํามาใชในการพิจารณา ใหกําหนดจากสวน  
ของ  “กิจ”  วาในวิธีการแกปญหาดังกลาวน้ันมีองคประกอบสําคัญอะไรบาง  จะใชทรัพยากรประเภทใด    
ปริมาณเทาใดและสอดคลองกับจํานวนที่มีอยูหรือไม  และอื่นๆ ท่ีเห็นวามีความสําคัญและสัมพันธกับการปฏิบัติ 

๔.๓.๓ ความยอมรับได (Acceptability) เปนการตรวจสอบวิธีการแกปญหาที่กําหนดขึ้นมาน้ันวา     
“มีความคุมคา” หรือ “มีความเสี่ยง” ตอการบรรลุภารกิจหรือไม อยางไร โดยใหพิจารณาจากทั้งสวนของ       
“กิจ”  และ “มุงประสงค”   ในขอแถลงปญหาวามีการใชทรัพยากรของหนวยไดอยางเหมาะสมกับผลสําเร็จ       
ท่ีจะไดรับในแตละวิธีการแกปญหาที่เหลืออยู  และมีความเสี่ยงใดบางที่จะสงผลกระทบตอผลสําเร็จของกิจ    
หรือมุงประสงค ท้ังน้ีอาจมีระยะเวลาเขามาเกี่ยวของดวยก็ได 
 ตามหลักการเม่ือวิธีการแกปญหาใดไดผานเกณฑการพิจารณา “ความเหมาะสม ความเปนไปได และ  
ความยอมรับได” ในขั้นตอนน้ีแลว ถือไดวาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด อยางไรก็ตามในบางกรณีอาจมีวิธีการแกปญหา        

 



 ๑๑

ท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑดังกลาวมากกวา ๑ วิธี ซึ่งโดยทั่วไปแลว สามารถที่จะเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงก็ได 
แตในทางปฏิบัติมักจะนําวิธีการแกปญหาเหลาน้ันมาพิจารณาเปรียบเทียบในรายละเอียดที่สําคัญตางๆ           
อีกครั้งหนึ่ง เชน ราคา ลักษณะพิเศษของการใชงาน ประโยชนท่ีจะไดรับ หรือหลักความงาย เปนตน หรือ       
ในบางกรณีอาจจําเปนตองนํามาผสมผสานกัน แลวจึงพิจารณาเปรียบเทียบ เพ่ือใหไดหนทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  
อีกครั้งหนึ่ง (Superior Solution)  
 

 



บทที่ ๓ 
การจัดทํารายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ 

 
 รายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอตอผูบังคับบัญชาใหรับทราบผล
ของการพิจารณา และอนุมัติตามขอยุติท่ีไดเม่ือเห็นพองดวย โดยจะตองจัดทํารายละเอียดใหไดใจความ          
ท่ีกะทัดรัด  ชัดเจน ครบถวน และมีความงายในการอานเขาใจ ท้ังน้ีมีความจําเปนตองใชทักษะการเขียนหนังสือ
ราชการ เพื่อสรุปสาระสําคัญใหไดภายในกรอบความยาวของเอกสาร ๔ ๑/๒ หนา ท่ีกําหนดไว ดังน้ันเพื่อให    
การจัดทํารายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประเด็นสําคัญตางๆ ครบถวน 
จึงไดกําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานไวใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติ               
ในการเขียนเอกสารราชการตางๆ ท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยในเอกสารจะประกอบดวย ๓ สวนสําคัญ คือ         
สวนหัวเรื่อง สวนตัวเรื่อง และสวนทายเรื่อง โดย สวนหัวเรื่อง แสดงใหทราบถึงหนวยผูจัดทําเอกสาร ท่ีต้ังหนวย 
เลขท่ีสําหรับการอางอิง และหมูวันเวลาที่ออกเอกสาร สวนตัวเรื่อง แสดงรายละเอียดและขอสรุปขาวสารที่สําคัญ
เพ่ือผลในการประเมินคาท่ีรวดเร็ว โดยมีหัวขอตางๆ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง อางถึง ขอแถลงปญหา สมมติฐาน 
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา ขออภิปราย ขอยุติ และขอเสนอแนะ และสวนทายเรื่อง เปนสวนประกอบที่ทําให    
ตัวเอกสารหลักมีความสมบูรณในรายละเอียดของขอมูลมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางครั้งขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณา  
อาจมีมากจนไมสามารถสรุปใจความสําคัญไวในเอกสารหลักไดอยางครบถวน เพราะจะทําใหเอกสารมีความยาว
เกินกวาท่ีกําหนดไว และขาดความกะทัดรัด ปกติสวนทายเรื่องจะประกอบดวย รายการผนวก ความคิดเห็น    
ของผูท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ขอพิจารณาแยงความเห็นของผูท่ีไมเห็นดวย รวมทั้งรายการผนวกเพิ่มเติมอื่นๆ 
สําหรับการพิจารณาเห็นแยง และการสั่งการของผูบังคับบัญชา โดยผนวกที่มักบรรจุไวในสวนทายเรื่องเสมอ เชน 
รายการเอกสารที่อางถึง(ถามีมากกวา ๔ เรื่อง) รายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา และรายละเอียด        
ขออภิปราย เปนตน  

ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน 
  ๑. การอางถึงนามหนวย เม่ือมีการอางถึง หนวยหรือผูบังคับบัญชาของหนวย ใหใชนามหนวยตนสังกัด
ของหนวยน้ัน หรือใชชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาท่ีเปนหนวยตนสังกัดของหนวยน้ันแทน  ตัวอยางเชน             
ใช บก.ทหารสูงสุด แทนหนวย ยก.ทหาร ท่ีตองการเขียนถึง หรือ ใช ผบ.นย. แทน ผบ.ศฝ.นย. เปนตน 
 ๒. การใชคํายอ  การใชคํายอมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหเอกสารมีความกะทัดรัด และงายตอการอานเขาใจ 
อยางไรก็ตามการใชคํายอจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจเดียวกัน  สอดคลองกับคํายอท่ีไดมีการกําหนด 
ไวแลว  ท้ังใน กห และสวนราชการอื่นๆ โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังน้ี 
  ๒.๑ หนวยราชการในระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ (นขต.ทร.) หรือ นขต.เหลาทัพ หรือในระดับ
เทียบเทากัน ใหกลาวถึงโดยใชคํายอไดเลย อยางไรก็ตามสําหรับชื่อหนวยนอก ทร. ท่ีไมคอยเปนท่ีคุนเคยมากนัก 
อาจเขียนครั้งแรกดวยชื่อเต็มกอนแลววงเล็บชื่อยอกํากับไว ครั้งตอไปจึงใชคํายอน้ันแทน 

 



 ๑๓

 ๒.๒ หนวยราชการในระดับต่ํากวา นขต.ทร. หรือของ นขต.เหลาทัพ หรือในระดับเทียบเทากัน     
ใหเขียนครั้งแรกดวยคําเต็มกอนแลววงเล็บชื่อยอกํากับไว ครั้งตอไปจึงใชคํายอน้ันแทน 
 ๓. การเนนคํา  เม่ือตองการเนนคําหรือขอความใดๆ สามารถใชการขีดเสนใตกํากับ หรือใชวิธีเนนอักษร
ตัวหนา และหรือตัวเอียง ไดตามความเหมาะสม 

การกําหนดชั้นความลับ 
 ๑. การกําหนดชั้นความลับ  ใหกําหนดดวยชั้นความลับที่ไมตํ่ากวาชั้นความลับสูงสุดของขอความตอนใด
ตอนหนึ่งในรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ  โดยการประทับตราชั้นความลับทั้งเลม บริเวณกึ่งกลาง
หนากระดาษทั้งดานบนและดานลางของทุกหนา ดวยตัวอักษรสีแดงที่เห็นชัดเจน ดวยขนาดตามที่กําหนดไว     
ในระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๙  ในกรณีเย็บเปนเลมเขาปก ใหทําเครื่องหมาย
ดังกลาวไวท่ีดานนอกของปกหลังดวย  
 ๒. การปรับชั้นความลับและการยกเลิกช้ันความลับโดยอัตโนมัติ      ใหเจาของเอกสารระบุการปรับลด 
ชั้นความลับหรือยกเลิกชั้นความลับไวท่ีปกหนา หรือในหนาแรกของเอกสารแตละฉบับ ในตําแหนงใกลเคียงกับ
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ  โดยใชขอความแบบใดแบบหนึ่ง ไดแก 
     - “ปรับเปนชั้น........เม่ือ วัน เดือน ป  เวลา หรือเหตุการณท่ีระบุไวไดผานไปแลว...” หรือ  
     - “ยกเลิกชั้นความลับเม่ือ...เหตุการณท่ีระบุไวไดผานไปแลว” หรือ  
     - “ยกเลิกชั้นความลับตั้งแต วัน เดือน ป เวลา”   
 ท้ังน้ีในการจัดทําผนวก อนุผนวก และใบแทรก ก็ใหถือปฏิบัติตามแนวทางที่กลาวไวแลวน้ี 

 



 

บทที่ ๔ 
ขอบกพรองและคําแนะนําในการเรียบเรียงการพิจารณาของฝายอํานวยการ 

 
 การเรียบเรียงการพิจารณาของฝายอํานวยการอาจเปนเรื่องที่ยากตอการทําความเขาใจ โดยเฉพาะผูท่ี    
ยังไมเคยผานลักษณะงานของฝายอํานวยการมากอน ซึ่งการจะศึกษาใหไดผลดีน้ัน มีความจําเปนท่ีจะตอง    
หม่ันทบทวนทฤษฎีและหลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวของจนเกิดความเขาใจ สําหรับการเรียบเรียงถอยความ           
ใหมีความสละสลวยและอยางเปนเหตุเปนผลน้ัน จะตองพยายามฝกใหเกิดทักษะในการเขียนหนังสือราชการ 
กอปรกับการหัดสังเกตและจดจําสํานวนการใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากเอกสารที่เคยอาน ซึ่งจะชวยเพิ่ม       
ขีดความสามารถเหลาน้ีไดอีกทางหนึ่ง ในบทนี้จะกลาวถึงขอบกพรองตางๆ ท่ีมักเกิดขึ้นในการเรียบเรียงเอกสาร 
โดยอาจสามารถนําไปใชเปนแนวทาง ประยุกตใช หรือชวยใหเกิดความเขาใจในหลักการบางอยางไดดียิ่งขึ้น ท้ังน้ี
รายละเอียดบางสวนไดมีกลาวไวแลวเชนกันในหัวขอแบบฟอรมการจัดทําเอกสารตาม ผนวก ก 

การเลือกเรื่องที่เขียน 
 สวนใหญมักจะประสบกับปญหาความยุงยาก     ในการเลือกเรื่องที่เหมาะสมในการเขียนเอกสาร    ท้ังน้ี
สืบเน่ืองมาจากความแตกตางในความรูพื้นฐาน และประสบการณในการทํางานที่ผานมากอนท่ีจะเขารับการศึกษา
ในหลักสูตรของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง    โดยนายทหารนักเรียนบางสวนอาจไมมีความถนัดในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งเปนพิเศษ    หรือสวนใหญเปนเรื่องที่เคยมีการจัดทํามากอนแลวจึงทําใหเปนขอจํากัดอยางหนึ่ง หรือ 
บางเรื่องอาจเปนเรื่องที่งายหรือยากเกินไปจึงไมมีความเหมาะสม อยางไรก็ตามหัวขอเรื่องที่จะเขียนควรพิจารณา 
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับกองทัพไทยเปนหลัก หรือหนวยราชการอื่นๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหาร 
โดยมีแนวทางที่จะนําไปสูการเลือกเรื่องที่เหมาะสมเพื่อการเขียนเอกสารไดดังน้ี 

๑. เปนเรื่องที่ตนมีความชํานาญหรือสนใจเปนพิเศษ 
๒. เปนปญหาในทางปฏิบัติ หรือท่ียังหาขอยุติไมได 
๓. เปนปญหาทางวิชาการในแขนงใดแขนงหนึ่ง 
๔. การขยายขอบเขต การทบทวนรายละเอียด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางบางอยางจากเอกสารท่ีได    

มีการจัดทําไวแลว 
๕. ปญหาที่ไดจากประสบการทํางานที่ผานมาทางดานตางๆ ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ : 

๕.๑ ดานการบริหารงาน เชน การกําลังพล การขาว การสงกําลังบํารุง การศึกษา การฝก การอบรม  
การขนสงของหนวยทางบก/ทางเรือ/ทางอากาศ การบํารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ  
การจัดการพัสดุ การตั้งคลัง พัสดุสํารองคลัง การแพทย โรงพยาบาล การบริการดานตางๆ การเงิน การกอสราง  
การซอมแซม  การปรับปรุงพัสดุราชการ ฯลฯ 

๕.๒ ดานการปฏิบัติการทางทหาร เชน การปฏิบัติการทางบก/ทางเรือ/ทางอากาศ การปฏิบัติ      
การรวม/รวมผสม การสราง/พัฒนาฐานทัพ สถานีเรือ ฐานสงกําลังบํารุง การรักษากฎหมายตามอํานาจ          
ท่ีไดรับมอบ ทหารกับการพัฒนาประเทศ การปองกันและขจัดมลภาวะ การอนุรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

 



 

๑๕

๕.๓ ดานการชาง เชน การซอม สราง ผลิต ปรับปรุง พัฒนา ในระบบของยานรบ ยานชวยรบ 
ยุทโธปกรณ การผลิตชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณตางๆ การกอสรางสถานที่ทํางานและที่พัก การประหยัดพลังงาน 
การนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การจัดหาแหลงพลังงานทดแทน ฯลฯ 

๕.๔ ดานสวัสดิการ เชน คุณภาพชีวิตของกําลังพล การกีฬา การสโมสร สหกรณ ภัณฑุปกรณ 
รานคา ท่ีพักอาศัย การฝกอาชีพเสริม ฯลฯ 

๕.๕ ดานนโยบาย เชน การกําหนดนโยบายดานความม่ันคง การเงิน การงบประมาณ ความพรอมรบ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ ฯลฯ 

แบบฟอรมการเขียนรายงาน 
 บางครั้งอาจดูเหมือนวาเปนเรื่องยุงยากทางธุรการที่ไมนาใหความสําคัญมากนัก เพราะโดยปกติ            
จะมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดพิมพใหอยูแลว อยางไรก็ตามแบบฟอรมเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใหการจัดทํา
เอกสารมีความเปนระเบียบเรียบรอย   และเปนมาตรฐานเดียวกัน  และถือเปนการฝกเพื่อใหทราบหรือรูใหจริง
ในประเด็นท่ีจะตองนําไปใชในการตรวจสอบ  และใหคําแนะนําหรือแกไขในสิ่งที่เจาหนาท่ีปฏิบัติไมถูกตอง        
เม่ือนายทหารนักเรียนไดสําเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานตามหนวย   ซึ่งจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพใน
การทํางานของนายทหารนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ดังน้ันเม่ือไดจัดทํารายละเอียดขอมูลและขออภิปรายตางๆ 
รวมทั้งไดมีการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ในขั้นสุดทายจึงคอยปรับรูปแบบเอกสารใหตรงกับแบบฟอรม               
ท่ีกําหนดไวน้ัน  

๑. การกําหนดระดับหนวยเจาของเรื่อง 
 ขอผิดพลาด ในสวนหัวเรื่องของเอกสารรายงานยังกําหนดระดับหนวยเจาของเรื่องไดไมเหมาะสม  
หรือไมสอดคลองกับผูท่ีตองลงนามในการจัดทําเอกสาร และผูบังคับบัญชาที่จะใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติ 
 คําแนะนํา ใหดูคําอธิบายหรือตัวอยางเพิ่มเติมท่ีใหไวใน ผนวก ก 

๒. การลงรายละเอียดของตําบลที่ต้ังหนวย เลขที่เอกสาร และ มวว.  
 ขอผิดพลาด ยังมีท่ีกําหนดไมถูกตองตามแบบฟอรม  
 คําแนะนํา ใหดูคําอธิบายหรือตัวอยางเพิ่มเติมท่ีใหไวใน ผนวก ก 
  ๓. การอางถึง  
 ขอผิดพลาด ไมมีหัวขออางถึงในเรื่องที่จัดทํา หรือระบุไมตรงตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให 
  คําแนะนํา เรื่องทุกเรื่องที่จัดทําจะตองมี อางถึง โดยมีจํานวนขอขึ้นอยูกับขอมูลท่ีจําเปนตองใช         
ในการอภิปราย และใหดูคําอธิบายเพิ่มเติมใน ผนวก ก 

การกําหนดขอแถลงปญหา 
  ขอผิดพลาด ยังกําหนดกิจ และมุงประสงคไดไมตรงกับความตองการที่แทจริง หรือยังไมสามารถ   
เรียบเรียงไดอยางกะทัดรัด ชัดเจน   
 
 

 



 

๑๖

  คําแนะนํา ทบทวนปญหาใหเขาใจ และทบทวนวัตถุประสงควาตองการจะ ทําอะไร เพ่ืออะไร        
แลวปรับการเรียบเรียงถอยความใหม 

การกําหนดสมมติฐาน 
 ขอผิดพลาด กําหนดสมมติฐานขึ้นมาโดยไมจําเปน หรือไมถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด 
 คําแนะนํา ใหทบทวนความจําเปนในการใชขอมูล และดูคําอธิบายเพิ่มเติมในผนวก ก 

การกําหนดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา 
 ขอผิดพลาด กําหนดไดไมถูกตองตามหลักเกณฑ เชน สั้นเกินไป ไมไดใชประโยชนในการอภิปราย 
นําไปใสไวในผนวกโดยไมจําเปน  เปนเรื่องที่ทราบกันดีอยูแลวภายในหนวย นําชื่อระเบียบ/คําสั่ง/บันทึกขอความ
มาใสไวโดยไมแสดงใหทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร แยกเปนขอยอยมากเกินไปทั้งๆ ท่ีสามารถรวมเปนหัวขอ
เดียวกันได หรือไมไดจัดเรียงลําดับใหสอดคลองกับหัวขออางถึงและหรือท่ีจะนําไปอภิปราย 

การอภิปราย 
 ขอผิดพลาด   
  - นําเอาขอเท็จจริงมากลาวขยายความในรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงอยางเดียว โดยไมมี     
การวิเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธหรือความเกี่ยวของที่มีตอประเด็นปญหาที่กําหนดไว  
  - อภิปรายสั้นเกินไปจนไมทราบความหมายหรือรายละเอียดที่เพียงพอสําหรับการวิเคราะห 
  - อภิปรายยาวเกินความจําเปนในสิ่งที่ไมเกิดประโยชนหรือไมเกี่ยวของ 
  - ไมมีการกลาวนําไปสูวิธีการแกปญหาที่จะกําหนดในหัวขอถัดไป  
  - ไมสามารถแสดงใหเห็นความเปนเหตุเปนผลในการวิเคราะหขอเท็จจริงที่มีนํ้าหนักเพียงพอ 
  - มีการนําเอาขอเท็จจริงหรือขอสมมติฐานที่ไมไดระบุไวในหัวขอกอนหนามากลาวอภิปราย 
 คําแนะนํา ใหทําการทบทวนทฤษฎีและหลักการอภิปรายใหเขาใจ และศึกษาปญหารวมทั้งขอมูล       
ท่ีรวบรวมไดใหเขาใจอยางถองแท 

การกําหนดวิธีการแกปญหา  
 ขอผิดพลาด   
   - กําหนดวิธีการแกปญหาไมสอดคลองกับสวนของกิจในขอแถลงปญหา 
   - เปนวิธีการแกปญหาที่โผลขึ้นมาลอยๆ เน่ืองจากไมไดมีการกลาวนําไวในหัวขอการอภิปราย
กอนหนา 
   - วิธีการแกปญหาบางขอมีความสัมพันธกันหรือแยกจากกันไมชัดเจน เชน วิธีการแกปญหา
หน่ึงเปนการปฏิบัติท่ีตอเน่ืองหรือเกี่ยวเนื่องกับวิธีการแกปญหาอื่น 
   - กําหนดวิธีการแกปญหาที่มีนัยซ้ําซอนกับวิธีการแกปญหาที่กําหนดไวแลว แมจะเปนการ    
ใชคําท่ีไมเหมือนกัน 

 



 

๑๗

 คําแนะนํา ทบทวนขอแถลงปญหาใหเขาใจอยางถองแทวาตองการ ทําอะไร เพื่อใหสามารถบรรลุ     
มุงประสงคท่ีกําหนดไวน้ัน และดูคําอธิบายเพิ่มเติมในผนวก ก 

การกําหนดเกณฑท่ีใชในการทดสอบวิธีการแกปญหา 
 ขอผิดพลาด ในการพิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปได และความยอมรับได ยังกําหนดเกณฑท่ีจะนํามาใช  
ในการพิจารณาไดไมเหมาะสม หรือไมครบถวน จึงทําใหขาดเหตุผลที่มีนํ้าหนักเพียงพอในการพิจารณาตัดวิธีการแกปญหา   
ท่ีไมผานเกณฑออกไป  
 คําแนะนํา ศึกษา ทบทวนทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการทดสอบวิธีการแกปญหาใหเขาใจอยางถองแท และ
หรือใหขอคําปรึกษาจากอาจารยประจํากลุมท่ีจัดไวให ท้ังน้ีเน่ืองจากเกณฑท่ีกําหนดไวใหดูตามตัวอยาง  ซึ่งเปนการกลาว           
ไวอยางกวางๆ   น้ันอาจจะไมสามารถนําไปใชไดกับเรื่องที่นายทหารนักเรียนเลือกเขียน   เพราะอาจมีองคประกอบของ
ปญหา ท่ีแตกตางออกไป  

ขอผิดพลาดอื่นๆ 
 - การรวมวิธีการแกปญหาเขาดวยกัน ในกรณีท่ีมีวิธีการแกปญหาผานเกณฑการทดสอบมากกวา ๑ วิธี   
ยังไมสามารถอภิปรายเหตุผลประกอบไดชัดเจน  
 - ในการอภิปราย กรณีกลาวถึงวิธีการแกปญหาตางๆ ยังมีการกลาวเฉพาะ วิธีการแกปญหาที่ ๑      
วิธีการแกปญหาที่ ๒ หรือ วิธีการแกปญหาที่ ๓  มิไดกลาวถึงสาระสําคัญของวิธีการแกปญหาดังกลาวดวย ทําให
ไมทราบวาหมายถึงอะไร ซึ่งตองยอนกลับไปดูทุกครั้ง ทําใหไมมีความตอเน่ืองในการอานติดตาม 
 - การจัดทําผนวกรายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา ยังมีรายละเอียดท่ีเกินความจําเปน หรือ        
ไมเกี่ยวของกับปญหา หรือสําเนามาใสไวท้ังระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ นอกจากนั้นบางกรณีก็มีรายละเอียด    
เหมือนกันกับขอความในเอกสารหลักทุกประการ 
 - การจัดทําผนวกรายละเอียดขออภิปราย สวนใหญจัดทําในลักษณะรายละเอียดของขอเท็จจริง เปนแหลง
รวมของบรรณสาร/เอกสาร   หรือขยายรายละเอียดขอมูลมากจนเกินความจําเปน หรือไมมีความสัมพันธกับ
ขอความในเอกสารหลัก  
   
 
 
 

 



 

ผนวก ก 
แบบฟอรมการจัดทําเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ 

 
        หนวยเจาของเรื่อง  (๑) 

๑ น้ิว 

        ตําบลท่ีต้ังหนวย   (๒) 
        เลขท่ีเอกสาร   (๓) 
        มวว. เดือนยอ xx  (๔) 
(๑ เคาะ)            (ระยะหาง เวนบรรทัด ๑ เคาะ Enter) 

๑ ๑/๒ น้ิว 

๐.๗๕ นิ้ว การพิจารณาของฝายอํานวยการ (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
(๑ เคาะ)            (ระยะหางระหวางหัวขอใหญใหเวนบรรทัด ๑ เคาะ Enter) 
เรื่อง   (๕)    
(๑ เคาะ)            (ระยะหางระหวางหัวขอใหญใหเวนบรรทัด ๑ เคาะ Enter) 
อางถึง ๑. ...................... (๖)........................... 

๒. ....................................................... 
๓. .......................................................  
๔. .......................................................  

(๑ เคาะ)            Enter 
๑. ขอแถลงปญหา  ให........(กิจ) .........เพ่ือ......... (สิ่งที่มุง) ...... + ขอบเขต (ถามี)...(๗)....... 
  
(๑ เคาะ)  
๒. สมมติฐาน  (ถาไมมีใหรนหัวขอถัดไปขึ้นมาแทน)  (๘) 
 ๒.๑  
 
 ๒.๒  
 
(๑ เคาะ)  
๓. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา (ดูผนวก .....รายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา, ถามี)  (๙) 
 ๓.๑  
 
 ๓.๒  
 
 
 

๑ น้ิว 

 



 

๑๙
 

๔. ขออภิปราย (ดูผนวก .....ขออภิปราย, ถามี)  (๑๐) 
 ๔.๑  
 
 ๔.๒ 
 
   ๔.๒.๑      (ถามี) 
 
   ๔.๒.๒      (ถามี) 
 
 ๔.๓ (กลาวนําสูการกําหนดวิธีการแกปญหา) 
 
 วิธีการแกปญหาที่ ๑  
 วิธีการแกปญหาที่ ๒  
 วิธีการแกปญหาที่ ๓  
 ๔.๔ การประเมินคาวิธีการแกปญหา  (กลาวนําสูการประเมินคาวิธีการแกปญหา) 
 
 ๔.๔.๑ การพิจารณาความเหมาะสม     (กลาวถึงเกณฑท่ีใชในการพิจารณาและเริ่มการวิเคราะห) 
 
 วิธีการแกปญหาที่ ๑  
 วิธีการแกปญหาที่ ๒  
 วิธีการแกปญหาที่ ๓  
 ๔.๔.๒ การพิจารณาความเปนไปได     (กลาวถึงเกณฑท่ีใชในการพิจารณาและเริ่มการวิเคราะห ยกเวน
วิธีการแกปญหาที่ตกไปแลวไมตองนํามาวิเคราะหอีก) 
 วิธีการแกปญหาที่ ๑  
 วิธีการแกปญหาที่ ๒  
 วิธีการแกปญหาที่ ๓  
 ๔.๔.๓ การพิจารณาความยอมรับได    (กลาวถึงเกณฑท่ีใชในการพิจารณาและเริ่มการวิเคราะห ยกเวน
วิธีการแกปญหาที่ตกไปแลวไมตองนํามาวิเคราะหอีก) 
 วิธีการแกปญหาที่ ๑  
 วิธีการแกปญหาที่ ๒  
 วิธีการแกปญหาที่ ๓  
 
 
๕. ขอยุติ     (๑๑) 



 

๒๐
 

(๑ เคาะ) 
๖. ขอเสนอแนะ (ถามี)     (๑๒) 
 ๖.๑  
 ๖.๒ 
(๑ เคาะ) 
       (ลงชื่อ)................ (๑๓)................ 
                (ตําแหนง) 
(๑ เคาะ) 
หมายเหตุ    ลําดับหัวขอท่ีปรากฏในแบบฟอรมเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน  ในการจัดทําเอกสารใหลําดับหัวขอ  
จากขอมูลท่ีมีอยูจริงเปนหลัก 
 
ผนวก     (๑๔) 

ก  (บันทึกหรือสั่งการของผูบังคับบัญชา) 
ข  (อางถึง) 
ค  (สมมติฐาน หรือสมมติฐานเพิ่มเติม) 
ง  (รายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา ใหจัดทําเฉพาะหัวขอท่ีมีรายละเอียดเพิ่มเติมเทาน้ัน) 
จ  (รายละเอียดขออภิปราย ใหจัดทําเฉพาะหัวขอท่ีมีรายละเอียดเพิ่มเติมเทาน้ัน) 
ฉ  (เอกสารอื่นๆ หรือสิ่งที่สงมาดวย เฉพาะที่เห็นวามีความสําคัญ) 
ช  (บรรณานุกรม  ถามีใหจัดทําเปนผนวกสุดทายเสมอ) 

หมายเหตุ หัวขอผนวกใดไมมี ใหเลื่อนลําดับหัวขอผนวกอื่นขึ้นไปแทน 
(๑ เคาะ) 
เอกสารประกอบที่จัดทําข้ึนตามขอเสนอแนะ   (๑๕) 
 
 
(๑ เคาะ) 
ผูท่ีเห็นดวย      (๑๖) 
  
 
(๑ เคาะ) 
ผูไมเห็นดวย      (๑๗) 
  
 
ขอพิจารณาแยงความเห็นของผูไมเห็นดวย   (๑๘) 



 

๒๑
 

  
 
(๑ เคาะ) 
ผนวกเพิ่มเติม     (๑๙) 
 
 
(๑ เคาะ) 
ขอตกลงใจของผูบังคับบัญชา    (๒๐) 
  
 
 
      (ลงชื่อ)............. (๒๑)..........................             
                  ตําแหนง 
             ....../....../...... 



 

๒๒
 

การจัดทําผนวก อนุผนวก และใบแทรก 
ผนวก…(ลําดับหัวขอผนวก)… 
………(ชื่อเรื่อง)……… 

(ลําดับหัวขอผนวก และชื่อเรื่อง ใหพิมพตัวหนา ขนาดอักษร ๒๐ พอยต ไมตองขีดเสนใต) 
(๑ เคาะ Enter) 
- เริ่มพิมพหัวขอ ลําดับหัวขอ หรือยอหนา โดยจะตองสอดคลองกับการอางถึงในเอกสารหลัก (ขนาดตัวอักษร
ปกติ ๑๖ พอยต) 
- คัดสําเนาหรือสรุปเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของ ไมใชการคัดลอกมาทั้งเอกสาร ระเบียบ หรือคําสั่ง ฯลฯ 
- อยาลืมการรับรองความถูกตอง และระบุแหลงที่มาของขอมูล 
- ลําดับเลขหนากระดาษใหถูกตอง 
- อนุผนวก หรือใบแทรก    ใหใชรูปแบบเดียวกันน้ี   โดยปรับแบบการใหลําดับเลขหนาใหสอดคลองกับเอกสาร
ที่จัดทํา 



 

คําอธิบาย 
แบบฟอรมการจัดทําเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ 

 
ขอกําหนดทั่วไป 

๑. รูปแบบเอกสาร ประกอบดวย : 
- ปกนอก มีขนาด สี และรูปแบบหนาปกตามที่ทางโรงเรียนกําหนดและแจกให หรือท่ีจะกําหนดเพิ่มเติม 

 - ปกใน   มีรูปแบบเหมือนปกนอก ใชกระดาษชนิดเดียวกับที่ใชพิมพเอกสาร 
- ปกหลัง  ใชกระดาษเปลาชนิดและสีเดียวกับปกหนา และใหค่ันดวยกระดาษเปลาสีขาว ๑ แผน 

๒. การกําหนดขอบกระดาษ แบบตัวอักษร หัวขอตางๆ การยอหนา และเลขหนา  
๒.๑ ระยะขอบกระดาษ 

๒.๑.๑ ขอบบน ๑ น้ิว (๒.๕๔ ซม.)  
๒.๑.๒ ขอบลาง ๑ น้ิว (๒.๕๔ ซม.)  
๒.๑.๓ ขอบซาย ๑.๕ น้ิว (๓.๗๕ ซม.)  

๒.๑.๔ ขอบขวา ๐.๗๕ น้ิว (๒ ซม.)  
๒.๑.๕ Header ๐.๕ น้ิว (๑.๒๕ ซม.) 
๒.๑.๖ Footer ๐.๕ น้ิว (๑.๒๕ ซม.)  

๒.๒ แบบตัวอักษร    ท้ังเลมใหใชลักษณะตัวอักษรแบบ “DilleniaUPC” ขนาด ๑๖ พอยต (pt) ยกเวน
หัวขอของหนาหรือหัวขอผนวกตางๆ ใหใชขนาดตามที่ไดระบุไวแลวในแบบฟอรม ท้ังน้ีขอความในตาราง       
อาจปรับใชขนาด ๑๔ พอยตไดตามความเหมาะสม  สําหรับขอความภาษาอังกฤษไมกําหนดชนิดของแบบ
ตัวอักษร แตใหปรับขนาดตัวอักษรใหเทากับหรือใกลเคียงกับขนาดตัวอักษรภาษาไทยที่กําหนด (สังเกตขนาด  ได
ในจอภาพ) 

๒.๓ หัวขอตางๆ ใหเนนการพิมพ ตัวหนา/ตัวปกติ และการขีดเสนใต/ไมขีดเสนใต ตามที่ไดระบุไวแลว
ในแบบฟอรม  

๒.๔  การยอหนา 
๒.๔.๑  การยอหนาสําหรับหัวขอใหญและหัวขอยอยตางๆ ในกรณีท่ีเริ่มพิมพในบรรทัดตอไป     

ใหเริ่มพิมพตัวอักษรแรกในตําแหนงที่ตรงกับ อักษรตัวแรกของหัวขอใหญหรือหัวขอยอยขางตน และในบรรทัด
ตอๆ ไปใหเริ่มพิมพอักษรตัวแรกที่ตําแหนงขอบกระดาษดานซายสุดเสมอ   ในกรณีท่ีโปรแกรมตัดบรรทัด      
ใหโดยอัตโนมัติ ใหจัดระยะใหม โดยใหจัดชิดขอบกระดาษดานซายเสมอ 

๒.๔.๒ ระยะหางระหวางหัวขอใหญใหใชระยะ ๑ บรรทัด โดยการเคาะปุม Enter ๑ ครั้ง  
๒.๕ การกําหนดลําดับเลขหัวขอ สําหรับหัวขอใหญ และหัวขอยอย 

๒.๕.๑  ใหใชระบบตัวเลข โดยกําหนดใหใชเฉพาะเลขไทย เทาน้ัน 
๒.๕.๒ หัวขอใหญใหกําหนดชิดขอบซายของหนากระดาษเสมอ 
๒.๕.๓  ในการเริ่มพิมพขอความหลังหัวขอใหญ หรือหัวขอยอย “ใหเวนระยะหนึ่งเคาะ             

(กดปุม space bar ๑ ครั้ง)” 
 

 



 

๒๔
 

 
๒.๕.๔  หัวขอยอยตางๆ ใหเริ่มพิมพตรงกับตําแหนงอักษรตัวแรกของหัวขอใหญ 
๒.๕.๕  ขอความในบรรทัดตอไปของทุกยอหนาใหจัดชิดขอบซายหนากระดาษเสมอ  ท้ังน้ีใหใช    

กับการกําหนดหัวขอยอยท่ีเปน “สัญลักษณแสดงหัวขอยอย” ดวยเชนเดียวกัน 

 
๒.๖ เลขหนา 

๒.๖.๑ ใหใชเลขไทยทั้งหมด ตําแหนง ดานลาง กึ่งกลางหนากระดาษ ขนาด ๑๖ พอยต 
๒.๖.๒ เอกสารหลัก ใหใชรูปแบบดังน้ีคือ  - ๑ -   - ๒ -   - ๓ - … (หนาแรกไมตอง        

ใสเลขหนา) 
๒.๖.๓ ผนวก (ถามี)เชน ก-๑   ก-๒   ก-๓ …  (หนาท่ี ๑ …๒ …๓ …ของผนวก ก) 
๒.๖.๔ อนุผนวก (ถามี) เชน ก-๑-๑  ก-๑-๒  ก-๑-๓ … (หนาท่ี ๑…๒…๓…               

ของอนุผนวก ๑ ของผนวก ก) 
๒.๖.๕ ใบแทรก (ถามี) เชน ก-๑-ก-๑   ก-๑-ก-๒   ก-๑-ก-๓ …(หนาท่ี ๑…๒…๓…       

ของใบแทรก ก  ของอนุผนวก ๑ ของผนวก ก) 
๒.๖.๖ กรณีกําหนดชั้นความลับ ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๒๙  
 

ความหมายของหมายเลขกํากับแบบฟอรม 
(๑) หนวยเจาของเรื่อง   

- เปนสวนที่บอกถึงที่มาของรายงาน ประกอบดวย ชื่อหนวยเหนือ และหนวยที่จัดทํารายงาน  
- เขียนคําเต็ม เชน  กรมยุทธการทหารเรือ  (หนวยเหนือ จก.ยก.ทร. เปนผูอนุมัติการพิจารณา) 

        กองวิจัยและพัฒนา    (หนวยที่จัดทํารายงาน ผอ.กวพ.ยก.ทร. เปนผูลงนาม)  

(๒) ตําบลที่ต้ังหนวย  
- ใชตามจาหนาท่ีอยูไปรษณีย และใหระบุหมายเลขรหัสไปรษณียดวย 



 

๒๕
 

 
- เขียนคําเต็ม เชน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

 (๓) เลขที่เอกสาร  
- เลขท่ีหนังสือของหนวยที่จัดทํารายงาน 
- นทน.หลักสูตร อส. และหลักสูตร สธ.ทร. กําหนดใหใช ดังน้ี 

ที่ อส หมายเลขประจําตัวในหลักสูตร / ปการศึกษา(เลข ๒ หลัก) เชน “ที่ อส ๑๒๓/๔๖”  หรือ  
ที่ สธ หมายเลขประจําตัวในหลักสูตร / ปการศึกษา(เลข ๒ หลัก) เชน “ที่ สธ ๔๕๖/๔๖”  (ไมมี

จุดทศนิยมหลัง อส หรือ สธ) 

 (๔) มวว. เดือนยอ xx  
- ปกติใชไดทั้ง แบบยอ เชน ๑๙๐๙๐๐ พ.ย. ๔๖  และ แบบเต็ม เชน  
     ๑๙๐๙๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
- สําหรับหลักสูตรตางๆ ใน สรส. กําหนดใหใช “แบบยอ” เทาน้ัน 

 (๕) เรื่อง (ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 
- กําหนดชื่อเรื่องใหกะทัดรัด ตรงประเด็น เพื่อประโยชนในการจัดเก็บเอกสารและการคนหา ไมควร

ปรากฏนามหนวย เน่ืองจากสวนใหญจะเปนเรื่องของหนวยอยูแลว และไมควรมีความยาวเกิน ๑ บรรทัด 
- สามารถนําการแถลงปญหาในสวนที่เปน “กิจ” มาตั้งเปนชื่อเรื่องได โดยปรับใหมีความเหมาะสม 

     (๖) อางถึง (ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 
- ใหลงรายการเอกสารหลักฐานหรือรายการสิ่งที่สงมาดวยที่จะใชเปนขอมูลในขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับ

ปญหา โดยจะตองจัดเรียงลําดับใหสอดคลองกับประเด็นปญหาที่จะอภิปราย 
- ถามีอางถึงเพียงขอเดียว ไมตองใสลําดับหมายเลข 
- ถามีมากกวา ๔ ขอ ใหจัดทําเปนผนวก โดยใชขอความ “อางถึง   ดูผนวก…อางถึง” 
- ทุกเรื่องจําเปนตองมีอางถึง จํานวนตามเหมาะสมกับขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

     (๗) ขอแถลงปญหา  (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
- เขียนขอแถลงปญหาใหชัดเจน ตรงประเด็นปญหา ในรูปของ  “ภารกิจ”  โดยไมตองแยกบรรทัดใน

สวนของกิจ และสิ่งที่มุง ตามรูปแบบดังน้ี : 
“ให................(กิจ)...............เพื่อ............ (สิ่งที่มุง) ...... + ขอบเขต (ถามี)” 

ไมถูกตองถาเขียนแยกบรรทัด เชน 
ให................(กิจ)...................................................................... 
เพื่อ..................(สิ่งที่มุง) ...... + ขอบเขต (ถามี) 

     (๘) สมมติฐาน (ตัวหนา ขีดเสนใต) 



 

๒๖
 

- เปนขอเท็จจริงที่ยังหาเอกสารหลักฐานไมได     แตในขั้นการจัดทําเอกสารเมื่อหาหลักฐานไดแลว 
จะตองปรับใหเปนขอเท็จจริง และนําไปใสไวในหัวขอ ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา  

- เปนขอมูลท่ีคาดวาอาจจะเกิดขึ้นหรือมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นจริงในวันขางหนาหรือในอนาคตอันใกล 
โดยพิจารณาจากเหตุผลหรือขอเท็จจริงที่เชื่อถือไดในปจจุบัน หรือจากสถิติที่ผานมาในอดีต 

- กําหนดเม่ือเห็นวาเปนขอมูลท่ีมี “ความสําคัญและจําเปน” สําหรับการพิจารณาแกปญหาเทาน้ัน 
หลีกเลี่ยงการใชใหมากท่ีสุด  

- รูปแบบการเขียนสมมติฐานจะตองมีคํากริยาท่ีประกอบดวยคําวา “จะ” 
- ถาไมมีสมมติฐานใหรนหัวขอในลําดับถัดไปขึ้นมาแทน 

     (๙) ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา  (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
- ขอเท็จจริงที่ลงไวจะตองมีความสัมพันธกับปญหาและเอกสารในหัวขออางถึง มีความถูกตอง และ

เชื่อถือไดโดยการระบุแหลงที่มาของขอมูลและการลงนามรับรองเอกสาร 
- ขอเท็จจริงที่ทราบกันท่ัวไป ไมตองนํามาลงไว เชน หนาท่ีและภารกิจของหนวยตางๆ  พระอาทิตย

ขึ้นทางทิศตะวันออก ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กองเรือยุทธการเปนหนวยขึ้นตรงของ
กองทัพเรือ หรือกองเรือยุทธการมีที่ตั้งอยูที่อําเภอสัตหีบ เปนตน 

- อยานําปญหามาเปนขอเท็จจริง นอกจากไดตั้งปญหาไววาใหพิจารณาทบทวนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
- จัดเรียงลําดับขอเท็จจริงใหสอดคลองกับลําดับของเอกสารหลักฐานที่แสดงในหัวขอ “อางถึง” และ 

ที่จะใชอภิปรายในหัวขอ “ขออภิปราย” 
- เปนขอเท็จจริงโดยแท ซึ่งตองสรุปรายละเอียดใหกะทัดรัด ไดใจความ ตรงประเด็น อยางไรก็ตาม

จะตองมีสาระสําคัญและมีรายละเอียดพอสังเขป   ไมมีความคิดเห็น หรือขออภิปราย    หรือการขยายความ  
ของผูเขียนรวมอยูดวย ถาจําเปนตองขยายความใหจัดทําเปนผนวก   ทั้งน้ีจะตอง “หลีกเลี่ยงการนําสําเนา 
เอกสารทั้งฉบับมาใสไว” 

- ควรเปนขอเท็จจริงที่ทันสมัย หรือใกลเคียงกับเวลาปจจุบัน 
- การสัมภาษณจัดเปนขอเท็จจริงไดแตตองมีรายละเอียดปรากฏอยูในผนวก อนุผนวก หรือใบแทรก 

โดยระบุวันเวลา หัวขอ และนามผูถูกสัมภาษณ ไวดวย 
- ถามีคําจํากัดความที่จําเปน ใหนํามาใสไวในหัวขอน้ี 

    (๑๐) ขออภิปราย (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
- ขอเท็จจริงทุกขอตองถูกนํามาอภิปรายใหเห็นความสัมพันธกับปญหา (มิใชการนํามาขยายความ

เพียงอยางเดียว) และจัดเรียงลําดับการอภิปรายใหสอดคลองกัน 
- ตองไมอภิปรายโผลขึ้นมาลอยๆ โดยไมเกี่ยวเนื่องกับขอเท็จจริงที่มีอยู 
- กรณีมีการอภิปรายรวมขอเท็จจริงไวในขอเดียวกัน จะตองเปนลําดับหัวขอท่ีตอเน่ืองกัน มิใช

กระโดดขามไปหัวขออื่น หรือถาสามารถรวมใหเปนขอเท็จจริงขอเดียวกันไดจะเหมาะสมกวา 



 

๒๗
 

- เรื่องที่มีความสลับซับซอน ตองอภิปรายอยางยืดยาว ใหสรุปเฉพาะสาระสําคัญใสไวในหัวขอน้ี และ
ใหนํารายละเอียดเพิ่มเติมไปใสไวในผนวก อนุผนวก หรือใบแทรก  

- ใหอภิปรายขอเท็จจริงโดยละเอียด โดยอาศัยความรู ประสบการณ การศึกษาคนควา และ      
ตองชี้ใหเห็นความสัมพันธกับประเด็นปญหาที่สําคัญ รวมทั้งตองโยงเขาสูวิธีการแกปญหาตางๆ ที่อาจเปนไปได 
หรือปจจัยสําคัญบางประการซึ่งอาจสามารถใชตั้งเปนเกณฑอยางหนึ่งสําหรับการพิจารณาความเหมาะสม     
ความเปนไปได หรือความยอมรับได  

- การอภิปรายในขอความท่ีสําคัญ   ควรจะตองอางอิงเอกสาร หลักฐานที่ระบุไวในหัวขออางถึง หรือ
ที่ไดจัดทําเปนผนวก ทั้งน้ีเพื่อยืนยันความนาเชื่อถือ และความถูกตอง เชน “(ตามอางถึง ๑) (ตามอางถึง ๒) 
หรือ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในผนวก/อนุผนวก/ใบแทรก)” เปนตน 

- ใหกําหนดวิธีการแกปญหาที่สามารถรวบรวมไดจากการอภิปรายขางตนประมาณ ๓ วิธี  โดยให  
จัดเรียงลําดับความนาจะเปนไปไดจากนอยไปหามาก    หรือจัดเรียงใหสอดคลองกันระหวางวิธีการแกปญหา   
ในแตละวิธี อยางไรก็ตามหากปญหาใดมีวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมเพียงแค ๒ วิธีเทาน้ัน ก็ยังสามารถยอมรับ 
ไดโดยอนุโลม ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม 

- วิธีการแกปญหาที่กําหนดขึ้นในแตละวิธี     จะตองสอดคลองกับสวนของกิจในขอแถลงปญหา 
(เปนจุดหน่ึงที่มีการกําหนดผิดพลาดกันมาก) และตองตั้งอยูบนตัวแปรเดียวกัน ไมซ้ําหรือคลายคลึงกัน หรือมิใช
การเลือกแบบอยางใดอยางหนึ่งในของอยางเดียวกัน ยกตัวอยางเชน : 
 “ใหพิจารณาหาระบบการปองกันฝง เพื่อ...............................” 
การกําหนดวิธีการแกปญหา ในลักษณะนี้ เชน  
 วิธีการแกปญหาที่ ๑ ใชเรดารแบบ AN/SPS 53 ในระบบปองกันฝง 
 วิธีการแกปญหาที่ ๒ ใชเรดารแบบ AN/SPS 55 ในระบบปองกันฝง 
 วิธีการแกปญหาที่ ๓ ใชเรดารแบบ AN/SPS 57 ในระบบปองกันฝง 
ไมมีความเหมาะสม เน่ืองจากเปนลักษณะของการเลือกแบบของเรดารที่จะนํามาใชในระบบปองกันฝง           
ซึ่งยังกําหนดไดไมตรงประเด็นของขอแถลงปญหาตามที่กําหนดไวขางตน ดังน้ันท่ีเหมาะสมจึงควรจะกําหนดเปน 
 วิธีการแกปญหาที่ ๑ จัดตั้งหนวยยามฝงขึ้นรับผิดชอบการปองกันฝง 
 วิธีการแกปญหาที่ ๒ ใชกําลังทางเรือและอากาศยานที่มีอยู   จัดต้ังเปนหนวยเฉพาะกิจขึ้นปฏิบัติการ
ปองกันฝง 
 วิธีการแกปญหาที่ ๓ จัดต้ังระบบตรวจฝงขึ้นเปนหนวยปฏิบัติการพิเศษของ ศอร.บก.ทหารสูงสุด เพื่อ
ใชกําลังจากสามเหลาทัพรับผิดชอบการปองกันฝง 

- ในขั้นการพิจารณา “ความเหมาะสม ความเปนไปได และความยอมรับได” น้ัน ใหกําหนด        
ตัวเกณฑที่ใชในการพิจารณาใหเหมาะสม โดยตัวเกณฑบางอยางอาจนํามาจากขออภิปรายที่ไดกลาวไว          
ในขออภิปรายขางตนแลวก็ได 



 

๒๘
 

- การพิจารณาความเหมาะสม (Suitability) คือแนวทางหรือการปฏิบัติที่กําหนดน้ัน สามารถ 
นําไปสูการบรรลุภารกิจไดอยางเหมาะสมแลวหรือไม  โดยไดพิจารณาถึงปจจัยและสภาวะแวดลอมตางๆ      
ของหนวยในขณะนั้นแลว น่ันคือใหลงรายการวิธีการแกปญหาที่รวบรวมไดทั้งหมดไวกอน แลวจึงพิจารณา     

 
ตัดทอนใหเหลือประมาณ ๓ วิธี โดยตองใหเหตุผลในแตละวิธีการแกปญหาที่ถูกตัดออกไปดวยวา เปนเพราะ  
เหตุใด ตัวอยางเชน ในการพิจารณาจัดครูชวยสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร สธ.ทร. อาจสามารถจัดไดจาก 
๑. ครูภาษาจาก ยศ.ทร. หรือ รร.นร. 
๒. นายทหารสัญญาบัตรใน ทร. ที่มีทักษะการใช  

ภาษาอังกฤษดี 
๓. ครูภาษาจากเหลาทัพอื่น 

๔. ครูภาษาจากมหาวิทยาลัย หรือองคการของรัฐ 
๕. ครูภาษาจากภาคเอกชน 
๖. ครูภาษาชาวตางประเทศ 

 โดยเม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาทุกวิธีสามารถใหความรูภาษาอังกฤษแก นทน.ในหลักสูตร สธ.ทร.         
ไดเปนอยางดี แตจะพบวาการจัดครูภาษาตามขอ ๑ - ๓ น้ันมีความเหมาะสมมากกวาขอ ๔ - ๖ เน่ืองจาก       
มีความออนตัวมากกวาในหลายๆ ดาน ดังน้ันจึงควรคงวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมไวเพียง ๓ วิธี ก็เพียงพอแลว 
โดยมีเหตุผลสําหรับวิธีที่ถูกตัดออกไปเชน มีคาสมนาคุณการสอนคอนขางสูง หรือมีความยุงยากในการติดตอ
ประสานงาน การรับ-สง และการใหการตอนรับ เปนตน 

- การพิจารณาความเปนไปได (Feasibility) คือแนวทางหรือการปฏิบัติที่กําหนดน้ันสามารถ      
ใชทรัพยากรที่มีอยู ตามสภาวะแวดลอมท่ีเปนอยูปจจุบันเพื่อนําไปสูการบรรลุภารกิจที่กําหนดไวได เชน กําลังพล 
งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ เวลา สถานที่ เทคโนโลยี กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบาย เปนตน 

- การพิจารณาความยอมรับได (Acceptability)     คือแนวทางหรือการปฏิบัติที่กําหนดนั้น       
มีความคุมคาตอทรัพยากรที่ใชไปและมีอัตราเสี่ยงตอความสําเร็จมากนอยเพียงใด หรือมีผลกระทบเกิดขึ้น      
ตอสิ่งอื่นท่ัวไปหรือสิ่งแวดลอม รวมทั้งยังคงมีความยุติธรรมอยูอีกตอไปหรือไม 

- วิธีการแกปญหาใดที่ถูกตีใหตกไปจะตองใหเหตุผลประกอบที่มีนํ้าหนักอยางเพียงพอ 
- การเปรียบเทียบ “ขอดีขอเสีย” ไมถือเปนเกณฑที่จะนํามาใชในการพิจารณาของฝายอํานวยการ 

    (๑๑)  ขอยุติ   (ตัวหนา ขีดเสนใต)   
- ใหนําวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดมาเปนขอยุติ โดยคัดลอกขอความลงมาใสไว ไมตองมีขอความอื่น

เพิ่มเติม และตองไมมีขอเสนอแนะในที่น้ี 

    (๑๒) ขอเสนอแนะ (ถามี) (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
- เสนอการปฏิบัติที่มีผลมาจากขอยุติ เพื่อใหวิธีการแกปญหานั้นบังเกิดผล  
- ตองสรุปใหกะทัดรัด ชัดเจนวา ใคร ทําอะไร อยางไร ที่ไหน เม่ือไร 
- ขอเสนอแนะที่ใหมีการศึกษาปญหาตอไป เปนขอเสนอแนะที่ยอมรับไมได 
- ขอเสนอแนะที่ใหมีการประชุมหรือตั้งกรรมการแกปญหาถือวาการพิจารณานั้นไมมีความสมบูรณ 
- ไมตองเสนอแนะผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบในขอยุติที่ได  



 

๒๙
 

- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแจกจาย เชน การสําเนารายงานฉบับน้ีใหแกหนวยและผูเกี่ยวของทราบ 

 
 
    (๑๓) การลงชื่อ และตําแหนง 

- นทน. เปนผูลงนามผูจัดทําเอกสาร โดยใชยศและตําแหนงสมมติ ที่สอดคลองกับนามหนวย  
เจาของเรื่องที่จัดทําเอกสาร 

    (๑๔)  ผนวก      (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
- ควรจัดทําเทาท่ีจําเปนเพื่อขยายความชัดเจนของขอเท็จจริง หรือขออภิปราย ไมควรสําเนาระเบียบ 

คําสั่ง บันทึกการประชุม ฯลฯ มารวมไวใหเลมหนา ควรคัดสําเนาหรือสรุปมาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของเทาน้ัน 
- ไมนําประวัติหรือสิ่งที่เปนท่ีรูกันดีอยูแลววาเปนจริง หรือนําสิ่งที่ไมเกี่ยวของมาลงไว  
- ลงนามรับรองสําเนาความถูกตองของเอกสาร และระบุแหลงที่มาของขอมูลภาพ แผนผัง  ตาราง 

ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความนาเชื่อถือ 
- ในตัวเรื่องของเอกสารหลักตองระบุแหลงที่ใชผนวกที่จัดทําขึ้นน้ีดวย เพื่อใหเห็นความสัมพันธ  

ของขอความและงายตอการตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือ 
- บรรณานุกรม คือรายการเอกสารตางๆที่ใชอางอิงในรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ 

    (๑๕) เอกสารประกอบที่จัดทําข้ึนตามขอเสนอแนะ    (ตัวหนา ขีดเสนใต) 

    (๑๖) ผูที่เห็นดวย       (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
 เมื่อฝายอํานวยการที่เกี่ยวของเห็นดวยกับขอยุติและขอเสนอแนะ  จะลงนามพรอมยศและตําแหนง 

    (๑๗) ผูไมเห็นดวย       (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
 ในกรณีที่ฝายอํานวยการที่เกี่ยวของไมเห็นดวย ใหแสดงเหตุผลเปนขอความสั้นๆ ประมาณ ๒-๓ 
บรรทัด  แลวลงชื่อกํากับพรอมยศและตําแหนง  หากเหตุผลดังกลาวน้ีมีรายละเอียดจํานวนมาก ใหจัดทํา     
เปนผนวกประกอบแลวอางถึงไวในหัวขอน้ี 

    (๑๘) ขอพิจารณาแยงความเห็นของผูไมเห็นดวย    (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
 เม่ือมีผูที่ไมเห็นดวย ฝายอํานวยการผูจัดทํารายงานจะเขียนขอความแสดงความเห็นโตแยงดวยขอความ
สั้นๆ ประมาณ ๒-๔ บรรทัด   โดยการลําดับเปนรายบุคคลที่ไมเห็นดวย หรืออาจรวมโตแยงในประเด็นท่ีสําคัญ  
ในกรณีขอโตแยงดังกลาวมีรายละเอียดมาก ใหจัดทําเปนผนวกประกอบแลวอางถึงไวในหัวขอน้ี 

    (๑๙) ผนวกเพิ่มเติม              (ตัวหนา ขีดเสนใต) 
 ลงรายการผนวก “ผูที่ไมเห็นดวย” และ ผนวก “ขอพิจารณาแยงความเห็นของผูที่ไมเห็นดวย” 
ตามลําดับ 

    (๒๐) ขอตกลงใจของผูบังคับบัญชา    (ตัวหนา ขีดเสนใต) 



 

๓๐
 

- ใหใชชื่อสมมติ ไมตองลงนาม (ใหเวนวางไว) โดยปกติเม่ือผูบังคับบัญชาลงนามพรอมยศ และ
ตําแหนง เรียบรอยแลว จึงจะถือไดวารายงานการพิจารณาฝายอํานวยการนี้มีความสมบูรณ 

- เรื่องที่เลือกเขียน ควรอยูในระดับ ผอ.กอง เจากรม หรือ เสธ.ทร. เทาน้ันไมควรถึงระดับ 
ผบ.ทร. 

 
- หากผูบังคับบัญชาไมเห็นดวยกับรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการทั้งหมดหรือบางสวน     

จะเขียนคําสั่งการหรือขอเสนอแนะไวในหัวขอน้ี   ซึ่งฝายอํานวยการผูจัดทําจะนําไปเปนแนวทางใน            
การดําเนินการตอไป 
 
หมายเหต ุ

- ขอความที่พิมพตัวเอียง เปนเพียงคําอธิบายไมตองพิมพลงในเอกสารที่จัดทํา 



 

ผนวก ข 
แบบฟอรม  

คําขออนุมัติโครงเรื่อง การพิจารณาของฝายอํานวยการ 
โรงเรียน..............(พิมพคําเต็ม)....................... สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

(ขอความหัวกระดาษขนาดตัวอักษร ๒๐ พอยต พิมพตัวหนา) 
เวนระยะ ๑ เคาะ Enter     
เรียน หน.ชุดวิชา (ผานอาจารยท่ีปรึกษา) 
  กระผมขออนุมัติโครงเรื่อง การพิจารณาของฝายอํานวยการ เรื่อง                                          
                                                                                                                          
ตามที่แนบ โดยขอให                 (ยศ ชื่อ สกุล)                                    เปนอาจารยท่ีปรึกษา 
      (ลงชื่อ) ………………………………(นทน.) 
               (……………………………) 
            ……/……/…… 
เรียน หน.ชุดวิชา 
  พิจารณาแลวเห็นดวยกับโครงเรื่องที่เสนอ และยินดีรับเปนอาจารยท่ีปรึกษา   การเขียน
เอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ ครั้งน้ี 
      (ลงชื่อ) …………………………………… 
       (…………………………………) 
                …………(ตําแหนง)…………… 
             ……/……/…… 
 
      (ลงชื่อ) …………………………………… 
       (…………………………………) 
             อาจารยประจํากลุม 
               ……/……/…… 
 
สง (ยศ ชื่อ สกุล ผูจัดทําเอกสาร) 
  อนุมัติดําเนินการ  ปรับปรุงตามที่แกไข 

      (ลงชื่อ) …………………………………… 
              หน.ชุดวิชา 
              ……/……/……

 



 ๓๒

โครงเรื่อง การพิจารณาของฝายอํานวยการ 
หลักสูตร …………รุนที่………ปการศึกษา…………… 
(ขอความหัวกระดาษขนาดตัวอักษร ๒๐ พอยต พิมพตัวหนา) 

เรื่อง    (สั้น ตรงประเด็น เพื่อแยกเก็บเอกสาร และสะดวกในการคนหา) 
(๑ เคาะ) 
ขอสังเกตเพื่อต้ังปญหา 
                     (พรรณนาใหเห็นถึงสาเหตุ และความสําคัญของปญหาที่แทจริง ซึ่งอาจกลาวในภาพรวมแลว
นําเขาสูประเด็นปญหาที่แทจริง จากน้ันจึงชี้ใหเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหนวยงาน และระบบการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป ท้ังดานธุรการ กําลังพล ยุทธการ การขาว การสงกําลังบํารุง การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส กิจการพล
เรือน หรือในดานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือกิจการทางทหาร โดยอาจเปนปญหาขัดของ ปญหาปองกัน 
หรือปญหาเชิงพัฒนา ท่ีจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขมิฉะน้ันจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของหนวย หรือ
องคการ ท้ังน้ีขอใหเนนความเหมาะสมของเรื่องที่จะเขียนมิใหเปนเรื่องที่งายหรือยากเกินไป ถาเรื่องใด            
มีขอบเขตการพิจารณาที่กวางใหกําหนดขอบเขตใหเหมาะสมกับขอมูลหรือขอเท็จจริงปจจุบันท่ีรวบรวมได และ
พยายามเรียบเรียงใหกะทัดรัด ตรงประเด็น เขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน) 
(๑ เคาะ) 
ขอแถลงปญหา 
                   (ใหแถลงปญหาในรูปของ ภารกิจ โดยการระบุวา “ให…..” ทําอะไร ซึ่งหมายถึงกิจ การ
กระทํา หรือการปฏิบัติท่ีตองดําเนินการ “เพื่อ……”  อะไร ซึ่งหมายถึงสิ่งมุงประสงค หรือความสําเร็จ              
ของการดําเนินการที่ตองการใหบรรลุ อันเปนการทําใหปญหานั้นหมดไปหรือไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น) 
(๑ เคาะ) 
ขอเท็จจริง หรือองคประกอบที่ทําใหเกิดปญหา 
                    (เปนการสรุปรายการขอเท็จจริงหรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับปญหาที่สามารถรวบรวมได  
ซึ่งจะนําไปใชในการอภิปรายในขั้นตอนการพิจารณาปญหาตอไป เปนขอเท็จจริงลวนๆ ท่ีไมมีความคิดเห็น หรือ  
ขออภิปรายใดๆ ของผูเขียนเพิ่มเติม โดยเรียบเรียงใหกะทัดรัด ไดใจความ และเรียงลําดับใหสอดคลอง และ
สัมพันธกับปญหาที่กําหนดไวแลว) 
(๑ เคาะ) 
วิธีการแกปญหา 
 วิธีการแกปญหาที่ ๑     
 วิธีการแกปญหาที่ ๒    
 วิธีการแกปญหาที่ ๓     
 (กําหนดวิธีการแกปญหาใหสอดคลองกับ “ขอแถลงปญหา” ท่ีไดกลาวไวในขางตน โดยการแกปญหา   
ในแตละวิธีน้ันจะตองมีความชัดเจน  และแตกตางจากกันอยางเห็นไดชัด กลาวคือจะตองไมมีสวนเกี่ยวของ หรือ

 



 ๓๓

สัมพันธกับวิธีการแกปญหาในขออื่นๆ และตองสามารถทําใหบรรลุสิ่งมุงประสงคได ท้ังน้ีพยายามกําหนดใหได
ประมาณ ๓ วิธีท่ีคิดวามีความเหมาะสมที่สุดแลวเปนสําคัญ) 
(๑ เคาะ) 
สมมุติฐาน (ถามี) 
                    (ลงหัวขอรายการเหตุการณสมมติท่ีคาดวาหรือมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นในวันขางหนา หรือ      
ในอนาคต ท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลหรือหลักฐานปจจุบันท่ีเชื่อถือได หรือขอเท็จจริงที่ยังหาหลักฐานไมได     
แตมีความจําเปนตองใชในการพิจารณาปญหา) 
(๑ เคาะ) 
      (ลงชื่อ) ………………………………(นทน.) 
 
หมายเหต ุ 

๑. แบบอักษร  กําหนดใหใชฟอนต DelleniaUPC ขนาด ๑๖ พอยต   ขอความที่เปนภาษาอังกฤษ 
ไมกําหนด แตขอใหใช “ขนาดความสูง” ของตัวอักษรเทียบเทาหรือใกลเคียงกับขนาดฟอนตภาษาไทย            
ท่ีกําหนดให 
 ๒. ระยะขอบกระดาษ หัวกระดาษ ๑ น้ิว ทายกระดาษ ๑ น้ิว ขอบขวา ๐.๗๕ น้ิว ขอบซาย ๑ ๑/๒ 
น้ิว 
 ๓. ขอความหัวกระดาษ หรือหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร ๒๐ พอยต พิมพตัวหนา (ตามตัวอยาง) 
 ๔. รูปแบบการใหหมายเลขหนา  
  - ใชเลขไทย ฟอนต DelleniaUPC ขนาด ๑๖ พอยต  
  - ตําแหนง ดานลาง-กึ่งกลางหนากระดาษ ตามตัวอยาง - ๑ -  - ๒ -  - ๓ - … 
  - หนาแรกไมตองใสเลขหนากระดาษ 
 ๕. ขอความที่พิมพในวงเล็บและใชตัวอักษรเอียง  เปนคําอธิบาย ไมตองพิมพในเอกสารจริง 
 

 



 

ผนวก ค 
แบบทดสอบความเขาใจ 

 
ตอนที่ ๑ เลือกตอบ 
๑. ในการพิจารณาแกไขปญหาการดําเนินงานของกรมอูทหารเรือ ขอใดตอไปเปนขอเท็จจริงที่ควรนํามากําหนดไว 

ก. อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดชมีท่ีต้ังอยูท่ี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ข. กรมอูทหารเรือเปนหนวยขึ้นตรงหนวยหนึ่งของกองทัพเรือ 
ค. ทร. มีนโยบายโอนงานซอมบํารุงเรือขนาดเล็กไปใหอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
ง. ท่ีต้ังของ ศูนยพัสดุชางอยูหางไกลจาก อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 

๒. ขอใดตอไปนี้ถูกตองเกี่ยวกับขอกําหนดในการพิจารณาของฝายอํานวยการ 
ก. สมมติฐานคือการสมมุติใหเปนจริง สําหรับขอมูลท่ีไมสามารถพิสูจนความเปนจริงได 
ข. การพิจารณาเกณฑความยอมรับได คือการพิจารณาในเรื่องทรัพยากรที่มีอยูในมือ 
ค. สมมติฐานคือสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง สําหรับการพิจารณาของฝายอํานวยการที่ดี  
ง. ขอบเขตเปนสวนที่สําคัญที่สุดของการกําหนดขอแถลงปญหา 

๓. ขอใดตอไปนี้คือขอแถลงปญหาที่สมบูรณท่ีสุด 
ก. ใหพิจารณาแกปญหากําลังพลของกรมสื่อสารทหารเรือ เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
ข. พิจารณาปรับปรุงอาคารที่พักขาราชการ เพื่อการยกระดับมาตรฐานความเปนอยู 
ค. ใหพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานของกําลังพลชางเทคนิคท่ีมีความชํานาญสูง เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจ

ของหนวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ง. ใหพิจารณากําหนดที่ต้ังของโรงพยาบาลมาหานคร ๒ บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ 

รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 

๔. ขอใดตอไปนี้ถือเปนตัวอยางของวิธีการแกปญหาท่ีไมสอดคลองกับขอแถลงปญหาที่กําหนดไววา “ใหพิจารณา
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการทํางานของพนักงานฝายการตลาด องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
เพื่อ...............................................................................” 

ก. จัดฝกอบรมคอมพิวเตอร 
ข. จัดระบบการตอบแทนและชดเชยผลการทํางาน 
ค. จัดระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทํางาน  
ง. ถูกทุกขอ 

๕. หากขอยุติท่ีได คือ การเลือกเรือดํานํ้าแบบ A-19   ขอเสนอแนะในขอใดกลาวไมถูกตองตามหลักการเรียบ
เรียงการพิจารณาของฝายอํานวยการ 

 



 ๓๕

ก. สําเนาเรื่องใหคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาเรือดํานํ้า(กศด.) เพ่ือเปนขอมูลพิจารณา
จัดหาเรือดํานํ้าตอไป 

ข. เห็นควรใหคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาเรือดํานํ้า(กศด.) รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม 
พรอมกับพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

ค. สําเนาสวนของอนุผนวกทั้งหมดใหกับคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาเรือดํานํ้า (กศด.) 
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงาน 

ง. หากเห็นสมควรตามขอยุติ กรุณาลงนามในบันทึกขอความเสนอผลการพิจารณาใหกับ คณะกรรมการ
ศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาเรือดํานํ้า(กศด.) ตามผนวก ก. 

ตอนที่ ๒  เติมคํา 

๑. จุดประสงคของหัวขออภิปราย ในการพิจารณาปญหามี ๒ ประการ คือ……………………………………………… 
๒. การพิจารณาทรัพยากรท่ีมีอยูในมือสําหรับเกณฑความเปนไปได(Feasibility)  นทน.จะใชประโยชน       
จากสวนใดของขอแถลงปญหาเปนองคประกอบหลักในการพิจารณา………………………………………… 
๓. หัวขอท่ีเปรียบเสมือนอุปกรณควบคุมทิศทางของการพิจารณาวิธีการแกปญหา คือ……………………… 
๔. หากเชาวันหน่ึง ผบ.กภ.๒ กร. ไดกลาวถึงปญหากับ นทน. วา “ผมวา ฮ.ลล.๔ (S-76B) ท่ีใชราชการอยูกับ 
มวบ.กภ.๒ กร. ในปจจุบันมีอัตราเสี่ยงตอการชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลสูงขึ้น เน่ืองจากมีขอจํากัดในเรื่อง
ความคงทนตอสภาพแวดลอมและสมรรถนะของเครื่องยนต และยังไมสามารถทําการลาดตระเวนไดครอบคลุม
พื้นท่ีรับผิดชอบ ดวยขอจํากัดในเรื่องรัศมีทําการ คงถึงเวลาแลวที่จะเปลี่ยนเอาของที่ดีกวามาใช” จากคําพูด
ดังกลาวน้ี นทน.จะนํามาตั้งเปนขอแถลงปญหาไดวา………………………………………………… 
๕. ขอเท็จจริงตอไปนี้มีลักษณะเปนอยางไร  
 ๕.๑ กบร.กร. มีกลองสองกลางคืนระบบรังสีความรอนแบบ FLIR 2000G Thermal Image system

สําหรับติดต้ังกับอากาศยานแบบตางๆ……………………………………………………………… 
 ๕.๒ จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ทําใหทะเลอันดามันมีสภาพคลื่นลมแรง และทัศนวิสัย 
จํากัด………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕.๓ ทร.กําลังจะมีนโยบายติดต้ังระบบตรวจการณพื้นนํ้า ใหครอบคลุมพื้นท่ีทางทะเล………………… 
 ๕.๔ กภ.๓ กร. มีภารกิจประการหนึ่งคือการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลในพื้นท่ีรับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ ๓  การวิเคราะหและการแสดงเหตุผล 

๑. จงใหเหตุผลของปญหาตอไปนี้ 

 ขอเท็จจริง “กรมการบินพาณิชย มีหนาท่ีเปนศูนยประสานงานในการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย 
(RCC: Rescue Co-ordination Center) ท้ังทางอากาศและทางเรือของประเทศไทย โดย ทร. เปนหนวย      
ใหการสนับสนุนในพื้นท่ีทางทะเล”  

 



 ๓๖

 ขออภิปราย “กรมการบินพาณิชยทําหนาท่ี RCC ท้ังทางอากาศยานและทางเรือ ในพื้นท่ีท่ีประเทศไทย
รับผิดชอบ โดย ทร. ทําหนาท่ีเปนหนวยคนหา และหนวยระวังภัย ใหการสนับสนุนในพื้นท่ีท่ีเปนทะเล            
มี ศปก.ทร. เปนศูนยประสานงานการคนหาและชวยเหลือของ ทร. นอกจากน้ีควรมีศูนยประสานงานคนหา และ
ชวยเหลือเฉพาะในแตละพื้นท่ี ดังน้ันเพ่ือใหมีหนวยงานที่เหมาะสม ดําเนินการเปนหนวยประสานงานระหวาง
หนวยงานที่มีขีดความสามารถในการคนหาและชวยเหลือทางฝงทะเลอันดามัน คณะกรรมการแหงชาติในการ 
คนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยขอให ทร.จัดต้ัง RSC ทางฝงทะเลอันดามัน ซึ่ง ทร.          
ไดใหความเห็นชอบในหลักการที่จะใหมีการจัดต้ัง”  

ขอคิดเห็นของ นทน. และขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

๒. ในการกําหนดสถานที่ติดต้ังเรดาร โดยมีมุงประสงคในขอแถลงปญหาเปน “……เพ่ือเสริมการลาดตระเวน 
ตรวจการณของเรือและอากาศยาน” นทน. คิดวาการอภิปรายในเกณฑความเหมาะสมท่ีวา “เกาะตะรุเตา          
มีบริเวณที่เหมาะสมในการติดต้ังเรดารคือปลายเกาะดานใตมีพื้นท่ีประมาณ ๕๐ ไร ” ถูกตองหรือไมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

๓. ในการพิจารณาหาพื้นท่ีเพื่อจัดต้ังหนวยใหมโดยมีมุงประสงค “………เพ่ือลดความเดือดรอนของขาราชการ   
ตอปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ” นทน. คิดวาการอภิปรายในเกณฑความยอมรับไดในสวนของความคุมคาท่ีวา 
“การเลือกพื้นท่ีบริเวณหุบเขาตลุมพุก จะทําใหตองเสียคาใชจายท้ังในเรื่องการเชาซื้อพื้นท่ีจากเอกชน การลําเลียง 
ขนยายและการกอสรางอาคาร รวมทั้งการวางระบบน้ําอุปโภค/บริโภค คิดเปนจํานวนเงิน ๔๐ ลานบาท ซึ่งเปน
จํานวนเงินท่ีสูงมากจัดวาไมคุมคาตอการลงทุน” ถูกตองหรือไมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

เฉลย 

ตอนที่ ๑ เลือกตอบ     ๑.  ค   ๒.  ค   ๓.  ง   ๔.  ก   ๕.  ข   
ตอนที่ ๒ เติมคํา 
        ๑.   การอภิปรายนําสูวิธีการแกปญหา และการอภิปรายนําสูขอยุติ 

 



 

 

๓๗

        ๒.   กิจ และมุงประสงค 
        ๓.   ขอแถลงปญหา 
        ๔.   ใหพิจารณาจัดหา ฮ. ทดแทน ฮ.ลล.๔ เพื่อให มวบ.กภ.๒ กร. สามารถปฏิบัติภารกิจไดตรง
ตามขอบเขตที่กําหนด 
  ๕.   ลักษณะของขอเท็จจริงมีดังน้ี   
   ๕.๑ หากขอความ FLIR 2000 Thermal Image System ไมใชสวนหลักท่ีนําไปอภิปราย      
ก็จะเปนสวนที่ควรนําไปไวใน ผนวกรายละเอียดขอเท็จจริง 
   ๕.๒ หากไมมีเอกสารอางอิง ขอความน้ีมีลักษณะของการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ         
ที่คลื่นลมแรง และทัศนวิสัยจํากัดน้ัน เปนผลมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต 
   ๕.๓ หากไมมีเอกสารอางอิง ขอความนี้มีลักษณะของการกลาวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต       
ซึ่งมีลักษณะเปนสมมติฐาน 
   ๕.๔  เปนสิ่งที่ขาราชการ กภ.๓ กร. ทุกนาย ควรจะตองรู 

ตอนที่ ๓  การวิเคราะหและการแสดงเหตุผล 
      ๑. มีการนําขอมูลท่ีมิไดกลาวไวในขอเท็จจริงมาอภิปราย  และการเรียบเรียงขอมูลยังขาด         
ความตอเน่ือง รวมทั้งขอเท็จจริงที่นํามากลาวไวมิใชประเด็นหลักของการอภิปราย 
      ๒. ไมถูกตอง เพราะการที่ปลายเกาะตะรุเตาดานใตมีพื้นท่ีประมาณ ๕๐ ไรน้ัน มิไดแสดงใหเห็น
ประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่มีการติดต้ังเรดารบนเกาะตะรุเตาแลว จะเสริมการตรวจการณของเรือและอากาศยาน     
ไดอยางไรบาง ดังน้ันในการพิจารณาเกณฑความเหมาะสมที่ถูกตองจึงควรแสดงใหเห็นถึง ลักษณะที่ตั้งของเกาะ 
ตะรุเตาที่ทําใหรัศมีตรวจการณของเรดารมีความครอบคลุมพื้นท่ี หรือ สามารถตอระยะการตรวจการณของเรือ 
และอากาศยานได 
      ๓. ไมถูกตอง เพราะการพิจารณาจํานวนเงิน ๔๐ ลานบาท วาเปนจํานวนเงินท่ีสูงมากแลวสรุปวา      
ไมคุมคาน้ัน ไมสมเหตุสมผลเนื่องจากขาดเกณฑอางอิง ทั้งน้ีการพิจารณาความคุมคาของวิธีการแกปญหานั้น
จะตองพิจารณาการใชทรัพยากรท่ีหนวยมีอยู และการใหผลที่สอดคลองกับรายละเอียดความสมบูรณของ       
มุงประสงค ซึ่งในที่น้ีคือ “การลดความเดือดรอนของขาราชการตอปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ” 
 


