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การศึกษาดูงาน (Field Trip) เปนเครื่องมือการพัฒ นานักศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการ
มอบหมายใหนักศึกษาที่รวมศึกษาดูง านไดไ ปสังเกตเหตุการณ การกระทํา หรือบุคคลที่ตองการใน
สถานที่เฉพาะแหงใดแหงหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง ในชวงเวลาสั้นๆ ซึ่งจะชวยให
บุคคลที่เกี่ยวของไดรับรูประสบการณใหมๆ การไดเห็นรูปแบบการทํางานใหม ไดเรียนรูเรื่องใหมๆ ที่ดี
จากองคการภายนอก ซึ่ง วิธีการดัง กลาวนี้จะทําใหบุคคลที่เกี่ยวของสามารถนําแนวคิดที่ไ ดรับจาก
การศึกษาดูง าน ไปประยุกตใชในการปรับปรุง และพัฒ นาความสามารถของตน อีกทั้ง นําความรูและ
ประสบการณใหมๆ ที่ไดรับรูไปใชเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น

อยางไรก็ตาม ในการจัดโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ ขาพเจาในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ มีขอสังเกตเพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการศึกษาดูง านประการหนึ่ง คือ หลัง จากการศึกษาดูงานแลว ไดมอบหมายให
นักศึกษาไดสงบันทึกการศึกษาดูงานเพื่อประมวลความรูของนักศึกษาที่เขารวมในสิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน โดย
นับเปนคะแนนสวนหนึ่งในการเรียน และรวบรวมไวเปนองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน ซึ่งสอดคลองกับขอเขียน
ของ ณัฐวรรธน นวะมะรัตน (2553) ไดกลาวถึง วิธีการศึกษาดูงานใหเกิดประสิทธิภาพ หรือใหเกิดประโยชนจาก
การศึกษาดูงานนั้น นอกจากจะตองมีการเตรียมความพรอมกอนศึกษาดูงานใหกับผูที่เขารวมในการศึกษาดูงาน ทั้งทาง
กายและทางอารมณและความคิด เตรียมความพรอมในขณะศึกษาดูงาน ไดแก รับฟง คิดตาม ถามดู และรูเขียน
การเตรียมความพรอมหลังศึกษาดูงานเสร็จสิ้น ไดแก ทบทวนความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานของตนเอง นําความรูที่
ไดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการทํางาน จดบันทึกเตือนความจําถึงวิธีการแกปญหาตามประเด็นปญหาที่ตั้ง
ไวกอ นการศึกษาดูงาน ความรูท่ีสามารถนํามาประยุกตใช ตลอดจนความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้น การจดบันทึกนี้เปน
การตรวจสอบความรูของตนเองที่ไดรับในอีกทางหนึ่งดวย
ดัง นั้นในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงขอนําประเด็นปญหาเรื่อง การบันทึกเรื่อ งราว มาสะทอนเปนองคค วามรู
เพื่อใหผูที่สวนในการจัดการศึกษาดูงานของนักศึกษา สามารถนําไปปรับใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษาดู
งานตอไป
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1. ความสําคัญและประโยชนในการบันทึกเรื่องราว
การบันทึกเรื่องราว หลายคนไมคอยใหความสําคัญ สวนใหญจะไปใหความสําคัญกับหนังสือที่เปน
พิธีการและมีรูปแบบที่ชัดเจน หากแตผูใดที่เขียนบันทึกไดดี สามารถเขียนเรื่องราวใหเขาใจอยางตรงประเด็น
มีขอมูลที่ถูกตองครบถวน แสดงความเห็นที่เปนประโยชนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน และให
ขอเสนอที่เปนไปได จะสงผลใหผูเขียนหรือผูบันทึกนั้นประสบความสําเร็จได ไมเพียงแตในการบันทึกทั่วไป
รวมถึงการบันทึกอยางเปนทางการที่จะทําใหทุกฝายสามารถเขาใจตรงกันไดโดยเร็ว
การรูทฤษฎีหลักการในการบันทึกเรื่องราว และฝกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ จะมี
ความสําคัญและเปนประโยชนทั้งตอตนเองและหนวยงาน ดังนี้
1.1 เปนการชวยเหลือผูบังคับบัญชา ดวยการชวยสรุปยอเรื่องใหเขาใจไดงาย ถูกตอง
ตรงประเด็น ชวยใหขอเท็จจริงที่เปนสาเหตุ เรื่องราวเหตุการณ ระเบียบ ชวยแสดงขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และชวยใหขอเสนอในการดําเนินการ ซึ่งจะสะดวกและ
ประหยัดเวลาแกผูบังคับบัญชาในการศึกษาเรื่องและตกลงใจ
1.2 เปนโอกาสดีในการปฏิบัติงาน การบันทึกเรื่องราวเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานตองใชตลอดระยะเวลา
ทํางาน หากผูใดสามารถเขียนบันทึกไดดี ตอบสนองผูบังคับบัญชาได ก็จะเปนโอกาสดีในอาชีพการงาน
1.3 เปนหนาตาของผูเขียน ผูตรวจ ผูลงนาม และหนวยงาน หนังสือหรือบันทึกแตละ
ฉบับเกิดขึ้นจากผลพวงของการปฏิบัติงาน ตั้งแตการหาขอมูล การประสานงาน การคิดพิจารณา การ
หาขอสรุปแนวทางปฏิบัติ ซึ่งการเขียนหนังสือจะบงบอกประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูเขียน ผูตรวจ
ผูลงนาม และหนวยงาน วามีความรูความเขาใจมากนอยเพียงใด อันสงผลตอภาพลักษณที่เกี่ยวของทั้งดี
และไมดีดวย
1.4 เปนแนวทางในการเขียนบันทึกเรื่อ งราวตอไป ผูปฏิบัติงานรุนหลังจะสามารถใช
ตัวอยางการบัน ทึกเรื่องราวที่ดีเปน แนวทางในการปฏิบัติง าน ซึ่ง จะชวยใหงายตอการปฏิบัติและ
ประหยัดเวลา
2. สภาพปญหาในการบันทึกเรื่องราว
ปญหาในการบันทึกเรื่องราวที่ผูบันทึกทั่วไปประสบคือ การสื่อสารที่ไมเขาใจประเด็นของ
เรื่อง ไมทราบความตองการ ขาดขอมูลประกอบการพิจารณา การลําดับความคิดเรื่องราว สับสน
วกวน ยืดยาว เยิ่นเยอ ซึ่งปญหาดังกลาวมีสาเหตุ สรุปไดดังนี้
2.1 ปญหาเรื่องความคิด ความคิดเปนจุดกําเนิดของการเขียน เปนสิ่งที่สําคัญมากตอการ
เขียน ปญหาดานความคิด ไดแก
คิดไมออกวาจะเขียนอยางไร เราจะสังเกตเห็นวาถาคิดออก อยูที่ไหนก็เขียนได แตถาคิด
ไมออก เดินวนอยูสามวันก็เขียนไมได เนื่องจากขาดวิธีคิด
คิดสับสน วกวน เริ่มคิดออกแตความคิดยังสับสน ไมรูจะเริ่มตนอยางไร เขียนยอหนา
แรกแลวไมรูจะเขียนตออยางไร บางทีเขียนวกวนซ้ําแลวซ้ําอีก
คิดไมจบกอนเขียน เปนสาเหตุอยางหนึ่งที่ผูเขียนสวนใหญมักจะอานเรื่องเดิมพรอมๆ กับ
เขียนไปดวย โดยไมศึกษาใหเขาใจและคิดใหจบกอนเขียน
ดังนั้นผูบันทึกจะตองรูวิธีคิดกอนเขียน รูลําดับความคิด รูโครงสรางความคิด รู
องคประกอบเนื้อหาของหนังสือ จบอยางไร จะทําใหเขียนหนังสือไดเขาใจงาย ไมสับสนวกวน
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2.2 เขียนยืดยาวเยิ่นเยอ สิ่งนี้เปนปญหาสําคัญของการเขียน ผูบัง คับบัญชาโดยมาก
ตองการหนังสือที่สั้น กระชับ ชัดเจน ถูกตอง ตรงประเด็น แตวิธีการเขียนใหสั้นและรูเรื่อง ไมคอยมี
ใครสอนวาเขียนอยางไร ผูบันทึกสวนใหญยังขาดความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนหนังสือใหสั้น แต
เนื้อหาสาระสําคัญครบถวน ดังนั้นผูบันทึกตองพยายามทําความเขาใจในเรื่องนี้ใหถูกตอง รูคําวา กลาว
นํา ที่แทจริงความหมายวาอยางไร รูคําวา เรื่องเดิม นั้นเทาความเดิมไปไกลขนาดไหน รูการใชเอกสาร
แนบอธิบายรายละเอียดประกอบที่จะเปนตัวชวยใหหนังสือสั้นกระชับขึ้น
2.3 ขาดการประเมิน การเขียนหนัง สือหรือการอานหนังสือตองสามารถประเมินไดวา
หนังสือที่เราเขียนหรืออานเปนหนังสือที่ดีหรือไมดีอยางไร ดังนั้นการบันทึกเรื่องราว ผูบันทึกจึงตองรูวา
ลักษณะที่ดีของหนังสือเปนอยางไร ลักษณะหนังสือที่ดีก็คือ หนังสือที่เรียบๆ งายๆ ซื่อๆ อานเพียงเที่ยว
เดียวก็เขาใจ รูเรื่อง นําไปปฏิบัติได
2.4 เขียนแลวรูเรื่องคนเดียว ผูเขียนสวนใหญมักเปนเจาของเรื่อง มักเขาใจเรื่องดีรูวาทําไมจึงทาเรื่องนี้

ทําไปเพื่ออะไร ทําอยางไร ทําแลวเกิดประโยชนอยางใด มีความตองการอะไรรูหมด แตเวลาสื่อสารไปถึง
ผูบังคับบัญชาแลว ผูบังคับบัญชาอานไมเขาใจ ใหผูบันทึกมาอธิบายความก็สามารถอธิบายไดถูกตอง เขาใจหมด
ผูบังคับบัญชาใหไปเขียนใหมตามที่อธิบายมา

สาเหตุที่ผูบันทึกเขาใจเรื่องดี แตสื่อสารไปแลวผูอื่นไมเขาใจ เนื่องจากเวลาบันทึกผูบันทึก
มักจะนําเอาของเดิมมาวางไวขางๆ แลวเขียนตามของเดิม ใชของเดิมกําหนดความคิดมิไดบันทึกอยางที่
ตนเองเขาใจ ทั้งๆ ที่ก็ไมทราบวาของเดิมถูกตองหรือไม นี่เปนปญหาที่เกิดขึ้นกับทุกหนวยงาน เชน คํา
วา เรื่องเดิม ที่นิยมใชเปนยอแรกของบันทึก แตไมรูวาเดิมขนาดไหน ผูบันทึกหลายคนบันทึกตามเดิมที่
ทํากันมาเริ่มตนตั้งแตแรก ที่มาของเรื่องแลวกลาวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตามลาดับ กวาจะเขาประเด็น
ของเรื่องก็คอนหนาเขาไปแลวทาใหเขาใจเรื่องยาก
3. ลักษณะและรูปแบบของการบันทึกเสนอ
บันทึก หมายถึง ขอความที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสั่งการแก
ผูใตบังคับบัญชา ขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานติดตอกันในการปฏิบัติราชการ ตามความหมายใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 บันทึกจัดอยูในหนังสือราชการชนิดที่ 6
บันทึก มี 3 ประเภท คือ
3.1 บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา แบงไดเปน 4 ชนิด คือ บันทึกยอเรื่อง บันทึกรายงาน
บันทึกขออนุญาตหรือขออนุมัติ และบันทึกความเห็น
3.2 บันทึกสั่งการของผูบังคับบัญชา
3.3 บันทึกติดตอราชการ

ในที่นี้ขอนําเสนอเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการนําไปใชในการศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอนไดเกิดประโยชนมากที่สุด ดังนี้
3.1.1 ลักษณะของบันทึกยอเรื่อง บันทึกยอเรื่องคือ ขอความที่ผูใตบังคับบัญชา
เขียนเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยยอความจากตนเรื่องที่มีมา เพื่อใหผูบังคับบัญชาอานเขาใจไดงายๆ สั้นๆ
ทราบสาระสําคัญสมบูรณโดยไมตองเสียเวลาศึกษาเรื่อง หรือไมตองอานโดยละเอียดตลอดเรื่อง
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การทําบันทึกยอเรื่องเสนอตอผูบังคับบัญชานั้น โดยปกติจะเปนเรื่องที่ยาวหรือสับสน
เจาหนาทีผ่ ูบันทึกตองสรุปเฉพาะใจความสําคัญเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบ อาจมีขอเสนอของเจาหนาที่
ผูบันทึกเกี่ยวกับการดําเนินการตอเอกสารดวย
3.1.2 ลักษณะของบันทึกรายงาน บันทึกรายงานคือ ขอความที่ผูใตบังคับบัญชา
เขียนเสนอผูบังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย หรือรายงานเหตุการณตามที่
ไดประสบพบเห็นมา อาจเปนเรื่องในหนาที่หรือเรื่องนอกหนาที่ที่เปนประโยชนแกราชการ เพื่อให
ผูบังคับบัญชารับทราบและพิจารณาสั่งการ
การบันทึกรายงาน ผูบันทึกตองบันทึกสาระสําคัญที่เปนเหตุการณความเปนมาของ
เรื่อง รายละเอียดการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ พรอมแสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชา เพื่อสามารถพิจารณาสั่งการได การบันทึกรายงานที่พึงประสงค
นั้น ไมควรรายงานเพียงที่มาของเรื่อง รายละเอียดการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติเทานั้น ควร
รายงานใหทราบถึงปญหาอุปสรรค พรอมขอคิดเห็นและใหขอเสนอดวย ถึงแมจะไมมีปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงๆ ก็สามารถแสดงขอ คิดเห็นและใหขอ เสนอในการพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได
3.1.3 ลักษณะของบันทึกของอนุญาตหรืออนุมัติ บันทึกขออนุญาตหรือขออนุมัติคือ
ขอความที่ผูใตบังคับบัญชาเขียนเสนอตอผูบังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตหรือขออนุมัติทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือของเงินขอวัสดุอุปกรณ
การบันทึกขออนุญาตหรืออนุมัติ ผูบันทึกจะตองบันทึกใหผูบังคับบัญชาทราบเหตุผล
ความจําเปน วัตถุประสงคที่ขอ ขอมูลประกอบการณพิจารณาหรือรายละเอียดการดําเนินการ
ขอคิดเห็นวาจะเปนประโยชนอยางไร และประเด็นที่ขอใหชัดเจน
3.1.4 ลักษณะของบันทึกความเห็น บันทึกความเห็นคือ ขอความที่ผูใตบังคับบัญชาเพื่อ
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอในการแกปญหา พัฒนางาน ตอบขอหารือ ชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
การบันทึกความเห็น ผูทําบันทึกจะตองบันทึกใหผูบังคับบัญชาเขาใจถึงประเด็นที่เปน
ปญหาของเรื่องที่ตองพิจารณา ใหขอมูลประกอบการพิจารณาที่ถูกตอง ครบถวน แสดงขอคิดเห็นอยาง
มีหลักเกณฑ เหตุผล พรอมทั้งใหขอเสนอที่มีความเปนไปได บรรลุวัตถุประสงค ไมกระทบกระเทือน
และมีความเสี่ยงนอยที่สุด
4. ลักษณะทั่วไปของการบันทึกเรื่องราวที่ดี
บันทึกเรื่องราวที่ดีควรมีลักษณะ 8 ประการ ดังนี้
4.1 มีความเปนเอกภาพ หมายถึง ความเปนหนึ่งเดียวกันในการบันทึก กลาวคือ มี
เอกภาพในยอหนาเดียวกันและเอกภาพทั้งฉบับ ในแตละยอหนาตองมีประเด็นสําคัญเพียงประเด็นเดียว
ซึ่ง จะอยูตนยอหนาหรือทายยอหนาก็ไ ดแลวแตกรณี ประเด็นหลักตองเหตุเดนชัด ทั้ง นี้สามารถมี
รายละเอียดหรือประเด็นยอยไดตามสมควร
4.2 สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ความยาวไมเกิน 1-2 หนา มีความเขาใจผิดคิดกันวา การทํา
บันทึกยาวเปนการแสดงผลงานวามีมาก แตแทจริงการทําบันทึกเสนอหลายหนา สะทอนใหเห็นวา ผู
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เสนอรายงานไมรูจักเรียบเรียงใหกระชับ การบันทึกใหสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ใชหลัก 5W1H ไดแก
who what when where why how
4.3 ขอมูลถูกตอง ครบถวน ตรงประเด็น ขอมูลเปนสวนที่สําคัญมากในการทําบันทึก
เสนอผูบังคับบัญชา เพราะคาตอบหรือขอเสนอจะถูกตองเหมาะสมเพียงใดก็อยูที่ขอมูลหรืออาจกลาวได
วา ขอมูลคือคําตอบ
4.4 ขอพิจารณามีหลักเกณฑ เหตุผล หมายถึง การวิเคราะหหรือใหขอคิดเห็น มี
หลักเกณฑและเหตุผล ซึ่งหลักเกณฑที่ใชสวนมากจะอางอิงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักการ มติที่
ประชุม ระดับมาตรฐานตางๆ นโยบายหรือแผนงาน
4.5 ไมนําความรูสึกสวนตัวเขามาพัวพัน ควรระมัดระวังความรูสึกสวนตัว โดยเฉพาะ
ความรูสึกรังเกียจ หรือความรูสึกรักชอบบุคคลที่เกี่ยวของกับบันทึก เพราะความรูสึกเหลานี้จะทาใหเกิด
ความลําเอียงได
4.6 มีความสมบูรณ ไดแก การเสนอความเห็นและเตรียมหนังสือใหลงนามในขั้นตอนเดียว
จัดเรียงเอกสารใหถกู ตอง และติดเครื่องหมายที่จะใหลงนามใหเห็นอยางชัดเจน
4.7 เวลา เปนเรื่องที่ควรคํานึงเปนพิเศษ หากไมทันเวลาถือเปนความลมเหลวในการทํางาน
ควรมีแผนเวลาใหเหมาะสม
4.8 ชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการทํางาน เชน สรุปยอเรื่องใหสั้นเขาใจงายตรงประเด็น
ใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนตรงประเด็น ใหขอคิดเห็นอยางมีหลักเกณฑเหตุผล ใหขอเสนอที่เปนไปได
บรรลุวัตถุประสงค มีผลกระทบและความเสี่ยงนอยที่สุด
จะเห็นไดวา การบันทึกเรื่องราวในการศึกษาดูงาน จะเปนประโยชนและสงผลใหการศึกษาดู
งานนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดเพิ่มขึ้น ดังนั้นผูรับผิดชอบโครงการ ควรตองมีการติดตาม
และดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาตอยอดและปรับใชตามความสามารถของนักศึกษาที่เขารวมศึกษาดู
งาน ซึ่งจะชวยใหการศึกษาดูงานเกิดประโยชนสูงสุด
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