
โดย

ธรรญชนก  ขนอม 

เจ้าหน้าทีบ่รหิารงาน ช านาญการพิเศษ

คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจ า

ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 8

ระหว่าง วันที่ 2 – 3 มกราคม 2565
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ประกาศ ก.พ.อ.
เร่ือง 

มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง ขรก.
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้น พ.ศ.2553

(ลงวันท่ี 22 ธค. 53)
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การก าหนดระดับต าแหน่งใดให้สูงข้ึน ต าแหน่งนั้นจะต้องมี
หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของ
งานในต าแหน่งเพ่ิมขึ้นหรือเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญ ถึง
ขนาดท่ีจะต้องก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงข้ึน โดยต้อง
ด าเนินการอย่างโปร่งใส
- ต้องเป็นต าแหน่งตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนก
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

-ไม่มีผลให้เพิ่มงบประมาณ
-ไม่มีผลท าให้อตัราก าลงัเพิ่มขึ้น
-ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ าซ้อน และประหยัด
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หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังน้ี
-การประเมินค่างาน
-การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (ภาระงานหลัก/รอง/เชิง
พัฒนา/อื่นๆ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี)
-ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน (ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี)
-ผลงานที่แสดงความเป็นผูช้ านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ



เอกสารประกอบการบรรยาย คณุธรรญชนก ขนอม

5



6



7

การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ให้
กระท าได้ 2 วิธี คือ 

1. วิธีปกติ
2. วิธีพิเศษ



เอกสารประกอบการบรรยาย คณุธรรญชนก ขนอม
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เอกสารประกอบการบรรยาย คณุธรรญชนก ขนอม
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เอกสารประกอบการบรรยาย คณุธรรญชนก ขนอม
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เอกสารประกอบการบรรยาย คณุธรรญชนก ขนอม
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ผลงานที่ใช้ยื่นขอต าแหน่ง

คู่มือปฏิบัติงานหลัก (เฉพาะช านาญการ)

งานวิเคราะห์/งานสังเคราะห์

งานวิจัย

เอกสารประกอบการบรรยาย คณุธรรญชนก ขนอม
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ผลงานวิเคราะห์



การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ หมายถึง การจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบของส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพ่ือค้นหาว่ามาจากอะไร เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างไร เพ่ือค้นหาสาเหตุแท้จริงของส่ิงที่เกิดข้ึน (เกรียงศักด์ิ วงศ์เจริญ
วงศ์ศักดิ.์2547 : 2)    

การวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบของ
เรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา ( ม .มหาสารคาม)

ผลงานวิเคราะห์



การวิเคราะห์ กับ การสังเคราะห์
การวิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะทางความคดิ หรือทางวัตถุของสิ่งใด   

สิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อให้เห็น องค์ประกอบ เพื่อศกึษาแต่ละ
องค์ประกอบหรือว่าแยกแยะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ ขององคป์ระกอบต่างๆ ที่ท า
ให้เกดิสิ่งนั้น หรือเร่ืองนั้น เวลาวิเคราะห์ตอ้งพยายามหาค าตอบว่า ข้อความ 
บทความ เนื้อเร่ืองนั้นให้ความรู้อะไรบ้าง ผู้เขียนแสดงความคดิเห็นอะไรให้ทราบ
บา้ง มีความรูส้ึกอยา่งไร

ตัวอย่างการวิเคราะห ์เช่น การอ่านหนังสือ หรือบทความต่างๆ แล้ว
วิเคราะหว์่าจากการอ่านมีอะไรที่เป็นส่วนส าคัญ และก็สามารถแบ่งส่วน
ความส าคัญของเนื้อหาที่อ่านได้ 

งานวิเคราะห์



การวิเคราะห์ กับ การสังเคราะห์
การสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึง กระบวนการหรือ

ผลของการน าเอาปัจจัยสองอย่างหรือมากกว่าทีแ่ยกกัน 
โดยเฉพาะความคิด น ามารวมกันเข้าเป็นหน่ึง ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น
เป็นความรู้ใหม่ เคร่ืองมือใหม่ทางความคิด เช่น การรวมกันให้
เป็นทฤษฎี

ตัวอย่างการสังเคราะห์ เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
ที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว มาสังเคราะห์ใหเ้หลือเพียงสิ่งที่ส าคัญ
ท่ีสุด เพียง 1 เดียวเท่านั้น

งานวิเคราะห์



เค้าโครง
งานวิเคราะห์

มหาวิทยาลัยต่างๆ 
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มทร.









มทษ.
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งานวิเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย 
หรือ อีกนัยหนึ่ง เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ
ประเภทหนึ่ง เป็นผลงานที่จ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มี
การ ศึกษา ในแต่ละอง ค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ นั้น
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ความแตกต่างระหว่าง วิจัย และ วิเคราะห์

1. ชื่อเรื่อง การศกึษา, การส ารวจ, ทัศนคต,ิ ผลกระทบ, ความพึงพอใจ 

ฯลฯ 

การวิเคราะห ์.............................

2. บทคัดย่อ    บทสรุป

3. สมมุติฐาน (วิจัย ม ี   วิเคราะห์ ไม่ม)ี

4. กรอบแนวคิดของการวจิัย (วิจัย ม ี     วิเคราะห์ ไม่ม)ี

5. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (วิจัย ประชากรเปน็คน มกีารสุ่มตัวอย่าง, 

วิเคราะห์ ประชากรเปน็ข้อมูลหรือเอกสาร ไม่มกีารสุ่มกลุ่มตัวอย่าง)



29

ความแตกต่างระหว่าง วิจัย และ วิเคราะห์

6. เครื่องมอืและการเก็บรวบรวมข้อมูล วจิัย มีแบบสอบถาม 

วเิคราะห์ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องมอืที่เป็นแบบสอบถาม แต่เก็บรวบรวม
ข้อมูล

มาวิเคราะห์)

7. สถิตทิี่ใช้  วจิัย อาจใช้สถิตขิั้นสูง

วเิคราะห์ ใช้ ร้อยละ 

8. ชื่อบทที่ 3 วจิัย วิธีด าเนนิการวจิัย  วเิคราะห์ วธิดี าเนินการวเิคราะห์

9. ชื่อบทที่ 4 วจิัย ผลการวิจัย, วเิคราะห์ ผลการศึกษาวเิคราะห์

10. ชื่อบทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

วเิคราะห์  สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ)



ม.มหาสารคาม ม.ทักษิณ มทร.
บทที่ 1 บทน า
-ความเป็นมาและเหตุผล
ความจ าเป็นของการ
วิเคราะห์ 
-วัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์
-ขอบเขตของการวิเคราะห์
-ประโยชน์การวเิคราะห์ตอ่
การพัฒนางานในหน้าที่
-นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 1 บทน า
-ความเป็นมา/ความจ าเป็น/
ความส าคัญ
-วัตถุประสงค์
-ประโยชน์
-ขอบเขตของการวิเคราะห์
-ข้อตกลงเบื้องต้น (ถา้ม)ี
-นิยามศัพทเ์ฉพาะ/ค า
จ ากัดความ

บทที่ 1 บทน า
-ความเป็นมาและเหตุผล
ความจ าเป็นของการ
วิเคราะห์
-วัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์
-ขอบเขตของการวิเคราะห์
-ประโยชน์การวเิคราะห์ตอ่
การพัฒนางานในหน้าที่
-นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวเิคราะห์/วจิัย ที่
เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวเิคราะห์/วจิัย ที่
เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวเิคราะห์/วจิัย ที่
เกี่ยวข้อง
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ม.มหาสารคาม ม.ทักษิณ มทร.
บทที่ 3 วธิกีารวิเคราะห์
-ประชากร/กลุ่มตัวอยา่ง 
หรือ แหล่งข้อมูล
-เคร่ืองมือที่ใชใ้นการ
วิเคราะห์
-การเก็บรวบรวมข้อมูล
-สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์
(ถา้ม)ี
-วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การน าเสนอ

บทที่ 3 วธิดี าเนินการ
วเิคราะห์
-วิธีการหรือขั้นตอนการ
วิเคราะห์
-เคร่ืองมือที่ใชใ้นการ
วิเคราะห์
-การเก็บรวบรวมข้อมูล
-การวิเคราะหข์้อมูล

บทที่ 3 วธิกีารวิเคราะห์
-ประชากร/กลุ่มตัวอยา่ง/
แหล่งข้อมูล
-เคร่ืองมือที่ใชใ้นการ
วิเคราะห์
-การเก็บรวบรวมข้อมูล
-สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห ์
(ถ้าม)ี
-วิธีวเิคราะห์และการ
น าเสนอ

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
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ม.มหาสารคาม ม.ทักษิณ มทร.

บทที่ 5 สรุปผลและ
ข้อเสนอ

บทที่ 5 สรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ

บทที่ 5 สรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัตผู้เขียน

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัตผู้เขียน

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัตผู้เขียน
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โครงร่างของผลงานการวิเคราะห์ (แนะน า)

บทที่  1 บทน า 

บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวเิคราะห์หรืองานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วธิดี าเนินการวิเคราะห์

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์   

บทที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก

ประวัติผู้เขียน

33



โครงร่างของผลงานการวิเคราะห์

บทสรุป

ค าน า

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญกราฟ

บทที่  1 บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ

วัตถุประสงค์

ประโยชน์

ขอบเขตของการวเิคราะห์

ค าจ ากัดความ
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โครงร่างของผลงานการวิเคราะห์

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์หรืองานวิจัย ท่ีเก่ียวข้อง

บทท่ี  3 วิธีด าเนินการวิเคราะห์

ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ 
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โครงร่างของผลงานการวิเคราะห์

บทท่ี  5 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ  

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
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เร่ิมเขียนไปทีละบท
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บทสรุป 

เป็นการเขียนเฉพาะสาระส าคัญที่ครอบคลุมเร่ืองราว

ในการวิเคราะห์ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพสรุป
ของส่วนต่างๆ ก่อนที่จะเปิดอ่านในเล่ม ได้แก่ ความ
เป็นมา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการ
วิเคราะห์ ผลของการวิเคราะห์ และข้อสรุป ทั้งหมด

ข้ามไป



ค าน า

ค าน า คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน 
ซ่ึงจะเล่าถึงวัตถุประสงค์ ท าข้ึนเพ่ืออะไร รายงานเล่มนี้มี
ความส าคัญอย่างไรบ้าง ขอบเขตของการเขียนรายงาน อาจมี
การเขียนเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน 
และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านอย่างไร และไม่ควร
เขียนยาวหรือสั้นเกินไปด้วย เมื่อเขียนเสร็จ ควรลงท้ายผู้จัดท า 
หรือคณะผู้จัดท ารายงานด้วย 



ค าน า

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ..................... ฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ..................................(เอาวัตถุประสงค์มาเขียน) ผู้วิเคราะห์
ด าเนินการวิเคราะห์...............(เอาขอบเขตมาเขียน) ผลการวิเคราะห์สามารถ
เป็นข้อมูลในการ....................... และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของ
ผูบ้ริหาร

รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความ
อนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ............... (ใครก็ว่าไป เช่น หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ให้ข้อมูล) ผู้วิเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและค้นคว้าต่อไป

ช่ือ-นามสกุล

ต าแหน่ง

เดือน/ปี







บทที่  1 บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ
วัตถุประสงค์
ประโยชน์
ขอบเขตของการวิเคราะห์
ค าจ ากัดความ
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ความเป็นมาและความส าคัญ

ความเป็นมาและความส าคัญ เป็นการเขียนอธิบาย

ภูมิหลงั และความส าคญัของเร่ืองท่ีน ามาวิเคราะห์ ว่าเป็นมา

อย่างไร ท าไมจึงสนใจท าการวิเคราะหเ์ร่ืองน้ี ท าแลว้ไดอ้ะไร 

และควรมีหลกัฐานสนับสนุนขอ้ความท่ีเขียนขึ้ น เช่น ปัญหาท่ี

พบ เร่ืองน้ีส าคญัต่อองคก์รในดา้น..... ก่อใหเ้กิดความรูใ้หม ่

หรือเทคนิควธีิการใหมอ่ยา่งไร............
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ความเป็นมาและความส าคัญ

ให้เขียน 3  ย่อหน้า

ย่อหน้าแรก เขียนให้เห็นความเป็นมาของงานที่น ามา
วิเคราะห์ ประเด็นหลักของงานที่วิเคราะห์ มีข้อมูลหรือหลักฐาน
สนับสนุนการเขียนงานวิเคราะห์นั้น (เขียนร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราว
เดียวกัน)

ย่อหน้าท่ี 2 เขียนให้เห็นความส าคัญ ประโยชน์ที่ต้อง
วิเคราะห์เรื่องนี้ ............ (เขียนร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน)

ย่อหน้าท่ี 3 สรุปความเป็นมา และความส าคัญ จึงจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์เรื่องนี้ ......................
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ความป็นมา



ความส าคัญ

ความจ าเป็น
ที่ต้องเขียน
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50 ความเป็นมา



51 ความส าคัญ

ความจ าเป็นที่ต้องเขียน
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ความ
เป็นมา



ความส าคัญ



สรุป
ความจ าเป็นที่
ต้องเขยีน



วัตถุประสงค์

ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจง ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการวิเคราะห์เรื่องนั้นๆ (จะจ าแนกแยะแยะอะไร) 
เช่น...

- เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของก าลังคนในหน่วยงาน
(วิเคราะห์อัตราก าลัง)     หรือ...

- เ พ่ือ วิ เคราะห์ภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน
(วิเคราะห์อัตราก าลัง)     หรือ...

- เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมของบุคลากร  
ในหน่วยงาน(วิเคราะห์อัตราก าลัง)

-
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ประโยชน์

ต้องเขียนอธิบายชี้แจงให้ทราบประโยชน์ของ
การศึกษาวิเคราะห์เรื่องนั้นๆ (จ าแนกแยะแยะแล้วได้
อะไร) เช่น...

จากเพื่อ             ได้

- ได้สภาพปัจจุบันของก าลังคนในหน่วยงาน

- ได้ภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน

- ไ ด้ ก ร อบ อั ต ร า ก า ลั ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม ขอ ง บุ ค ล า ก ร  
ในหน่วยงาน

*** ควรตอบวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ครบทุกข้อ***
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วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
1. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี
การศึกษา 2551 – 2554

2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2551-2554





61
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ขอบเขตของการวิเคราะห์

ต้องเขียนอธิบายชี้แจง ให้ทราบถึงขอบเขตหรือ
ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์เร่ืองนั้นๆ ว่ามีขอบเขตครอบ
คลุมอะไรบ้าง ประเด็นอะไรบ้าง อาจระบุเป็นปี เช่น การ
วิเคราะห์นี้ครอบคลุมเฉพาะ ปี 2556-2557 หรือ ระบุ
เป็นเร่ืองเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมเฉพาะ

ข้าราชการ ไม่รวมถึงพนักงาน  ฯลฯ 
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ตัวอย่าง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมิน การตรวจสอบ
ภายใน ในการปฏิบัติงานด้านงานคลังของหน่วยรับตรวจ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ

พ.ศ.2559 และพ.ศ.2560





ค าจ ากัดความ

ต้องเขียนอธิบายชี้แจงให้ทราบถึงค าจ ากัดความต่างๆ 

ที่มีอยู่ในเรื่องที่ท าการศึกษาวิเคราะห์นั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรง
กับผู้เขยีน 

ค า ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ที่ มี ใ น คู่ มื อ อ า จ เ ป็ น ภ า ษ า ไ ท ย  ห รื อ 
ภาษาต่างประเทศ หรือ ค าย่อ ก็ได้ เช่น...

สายสนับสนุน หมายถึง.............

สายวชิาการ หมายถงึ.............

งบประมาณ หมายถึง.............

พนักงานมหาวทิยาลัย หมายถงึ.............
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เขียนเสร็จ

บทที่  1

ค าถาม???

77



บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี งาน
วิเคราะห์หรืองานวิจัย ทีเ่ก่ียวข้อง

78
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ในบทที่ 2 นี้จะมี 2 หัวข้อใหญ่คือ…

2.1 แนวคิด ทฤษฎี

2.2 งานวิเคราะห์/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง



80 2.1 แนวคิด ทฤษฎี

۞ จัดหมวดหมู่ของแนวคิด-ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น
หมวดๆ เพื่อให้เห็นแนวทางในการ review literature 
อย่างชัดเจน

۞ เรียงล าดับให้เหมาะสม
۞ เขียนและเรียบเรียงความรู้ด้วยภาษาวิชาการให้เป็น
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

หลักในการเขียนแนวคิด ทฤษฎี มีดังน้ี



81

ตัวอย่างการเขียน
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

ในบทที่ 2
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
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91
2.2 งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

۞ ช่ือผู้เขียน

۞ ช่ือเร่ืองที่เราอา่นมา

۞ ช่ือสถาบันของเร่ือง

۞ ปี พ.ศ. ที่พิมพ์

۞ วัตถุประสงคข์องวรรณกรรมนั้น

۞ วิธีการที่เขาศึกษา/วิเคราะห์(ท าอย่างไรเขาจึงได้ข้อสรุปออกมา)

۞ ผลการศึกษา/วิเคราะห์ของเขา ค้นพบความจริงอะไรบ้าง

การเขียนเอกสารทีเ่กี่ยวข้องนั้น ก่อนอื่นเราต้องย่อเอกสารเอาไว้ก่อน ในการ
ย่อนั้นจะต้องมีหัวข้อ ดังนี้



92

ตวัอยา่ง หวัขอ้ 2.2 วเิคราะห/์งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีถ่กูตอ้ง



93

ตัวอย่างการเขียน
ทบทวนวรรณกรรม

ในบทท่ี 2
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
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เขียนเสร็จ

บทที่  2

ค าถาม???
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บทที่  3 วิธีด าเนินการวิเคราะห์
ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
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102
บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิเคราะห์                               

ในบทท่ี 3 ผู้วิเคราะห์จะต้องอธิบายให้ทราบถึง

- มีขั้ นตอนอะไร บ้างในการด า เ นินการ
วิเคราะห์ 

- ใช้อะไรเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
- ผู้เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร 
- วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร

โดยเขียนตามล าดับ ดังน้ี
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1. เกร่ินน า 

การวิเคราะห์............................ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ.................ผู้วิเคราะห์ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะหข้์อมูลและการน าเสนอ
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2. อธิบายการด าเนินการทีละขั้นตอน

1.ขั้นตอนการด าเนนิการวิเคราะห์ 

ผู้วเิคราะห์ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศกึษาปัญหา ก าหนดหัวข้อ ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของ

ข้อมูลท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์
1.2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูล......................... จาก..............

1.3 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีที่เกี่ยวข้อง
1.4 ออกแบบการวเิคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ของการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเปรยีบเทยีบข้อมูล (Comparative Techniques)
1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล 
1.6 วิเคราะห์ข้อมูล 
1.7 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.8 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ท่ีใช้ในการวิเคราะห์....(เอกสาร
อะไร)................... ได้แก่.....................................
จ านวน

กลุ่มตัวอย่าง คือ ...............................
จ านวน.........
กรณีท่ีเป็นเอกสารเดียวกัน อาจใช้ว่า
ใ ช้ประชากรทั้ งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ 1 )  ข้อ
มูล..............................................จ านวน.................
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

วิเคราะห์ ได้แก่ ตารางเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้มาจาก
การน าข้อมูล.......................................มาวิเคราะห์ใน
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิเคราะห์ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

1.1.1..... .(เช่น เพศ ระยะเวลาการศึกษา ประเภทนิสิต 
หมายเลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อเคร่ืองปรับอากาศ.....)

2. แหล่งข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ มีการเก็บรวบรวมและบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผู้วิเคราะห์
เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูล ดังนี้

2.1.1 ส าเนาเอกสาร ...........(การจัดซื้อ จัดจ้าง)..
2.1.2 ระบบฐานข้อมูล............
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ

ผู้วิเคราะห์ด าเนินกาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูล.......................(เช่น เพศ ระยะเวลา

การศึกษา ประเภทนิสิต ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ .....) 
น าเสนอในรูปแบบจ านวน และร้อยละ 

2. ข้อมูล............... (เช่น สาเหตุท่ีนิสิตพ้น
สภาพ)...น าเสนอในรูปแบบจ านวน และร้อยละ 
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ตัวอย่างการเขียน
วิธีด าเนนิการวิเคราะห์

ในบทที่ 3
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เกริ่นน า
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
114



ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
115



ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
116



ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร

119



เขียนเสร็จ

บทที่  3

ค าถาม???

120



เทคนิคการเขียน 
บทท่ี 4

ผลการวิเคราะห์

ในบทนีจ้ะเขียนถงึผลของการวิเคราะห์

121

* บทนี้ส าคัญ ต้องเขียนให้ได้ 30-40 หน้า ข้ึนไป

* เขียนเหมือนการเขียนผลการวิจัยน าส่ิงที่ได้จากการวิเคราะห์

มาน าเสนอส่ิงที่ค้นพบ (แป้ง ไข่ กะทิ น้ าตาล) ในรูปตาราง เป็นแผนภูมิ
กราฟแท่ง กราฟวงกลม

*การน าเสนอจะน าเสนอตามล าดับเรื่องของวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ซ่ึงผลของการศึกษาวิเคราะห์จะต้องตอบ

วัตถุประสงค์ได้ทุกข้อตามที่ตั้งไว้





วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
1. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี
การศึกษา 2551 – 2554

วิธีการ
จ าแนกสถานภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะ
เศรษฐศาสตร์ ว่ามีอะไรบ้าง (อะไร คือ แป้ง ไข่ กะทิ น้ าตาล)
เพศ  ชาย-หญิง
ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี

ประเภทของนิสิต  ภาคปกติ ภาคสมทบ
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แป้ง ไข ่

กะทิ

น า้ตาล

แต่ละสถานภาพ 

สามารถแตกตารางได ้

อกี  3 ตาราง ตามปี

การศึกษา
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วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับ

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีการศึกษา 2551-2554
วิธีการ
จ าแนก สาเหตุที่นิสิตพ้นสภาพ ว่ามีอะไรบ้าง (อะไร คือ แป้ง ไข่ 
กะทิ น้ าตาล)
ส าเร็จการศึกษา ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ลาออก คะแนน
เฉล่ียไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน เสียชีวิต 
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ตอ้งการหา แป้ง ไข่

กะท ิน า้ตาล ของการ

พน้สภาพของนิสติ ...

คา้ปลกี ก็จะแตก

ตารางไดอ้กี 11 

ตาราง





135

ยงัม ีนิสติ ปกติ

เรยีนเทยีบ 4ปี 

นิสติ สมทบ 

เรยีนเทยีบ 4 ปี
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เทคนิคการเขียน 
บทท่ี 4

ผลการวิเคราะห์

141

• ท าตารางไว้ก่อน ว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง

• เม่ือท าตารางเสร็จแล้ว ให้อธิบายใต้ตาราง โดยบรรยาย 3
ส่ิง คือ

• 1. มากท่ีสุด

• 2. รองลงมา

• 3. น้อยท่ีสุด
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บรรยาย 3 สิง่ 
1.มากทีส่ดุ 
2.รองลงมา 
3.นอ้ยทีส่ดุ
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171



172
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181
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ตัวอย่าง 
วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ าปี 2554

186
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3,847.7325



บทที่ 5
สรุปผลการวิเคราะห์และ

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิเคราะห์

193

• ข้อเสนอแนะ

–ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้

–ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป

ในบทท่ี 5 จะมี 2 หัวข้อใหญ่คือ...



ในบทน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์โดยย่อ 
ในสิ่งท่ีพบในบทที่ 4 โดยการสรุปรายละเอียดที่เราพบให้
เหลือเพียง 2-3 หน้า

194

การเขียนสรุปผลการวิเคราะห์



การเขียนข้อเสนอแนะ
195

หลังจากการวิเคราะห์เสร็จ ก็จะเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ เราก็มาแยกว่า
แต่ละปัญหา ถ้าเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร และมีผลกระทบมากในระดับไหน

สุดท้ายก็เสนอแนะวิธีการแก้ไข หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกของ
ปัญหานั้น ส่วนข้อดีไม่ต้องเอามาเสนอ การเสนอแนะจะท าก็ต่อเม่ือเจอข้อที่ควร
ปรับปรุง หรือต้องการให้เกิดสิ่งทีดแีละเหมาะสมกวา่

และให้ข้อเสนอแนะ ว่าจะน าผลการศึกษาวิเคราะห์นีไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนา
งานงาน หรือปรับปรุงงานได้อยา่งไร? ต้องท าอะไร? เตรยีมอะไร? มีข้อปฏิบัติ
อย่างไร?

และถา้จะศกึษาวิเคราะห์ในครั้งตอ่ไป ควรจะเป็นเร่ืองใด?และท าในลักษณะใด?



196 การเขียนข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย/วิเคราะห์ในครั้ง
ต่อไป เป็นการน าเสนอว่า ถ้าจะมีการวิจัย/วิเคราะห์ต่อไป 
ควรค านึงถึงอะไรบ้าง หรือควรท าเรื่องอะไรบ้าง หรือ ควรจะ
เพิ่มตัวแปรอะไรบ้าง ควรปรับปรุงวิธีด าเนินการอย่างไร 
เครื่องมือในการวิจัย/วิเคราะห์ควรใช้แบบไหน

ให้เสนอแนะว่าใคร หน่วยงานใด ควรจะด าเนินการอะไร
ต่อไป ข้อเสนอแนะต้องเป็นข้อเสนอท่ีได้จากการวิจัย /
วิเคราะห์ ไม่ใช่ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฏี ท่ีไม่ได้มาจากข้อ
ค้นพบในการวิจัย/วิเคราะห์ และต้องเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีวิจัย/วิเคราะห์



197

ตาราง 1

ตาราง 6

ในบทที ่4 น าเสนอผลไว ้ 2 

ตอน (สถานภาพท ัว่ไป, 

สาเหตกุารพน้สภาพ)
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ตาราง 9

ในบทที ่4 น าเสนอผลไว ้ 2 

ตอน (สถานภาพท ัว่ไป, 

สาเหตกุารพน้สภาพ)

น าเสนอใหเ้หน็ แป้ง ไข ่

กะท ิน า้ตาล ของนิสติสาขา

บรหิารธุรกจิ 

สรุปเพือ่น าไปสู่

การแกป้ญัหา

หรอืใชไ้ดจ้รงิ
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ตาราง 23, 58

ตาราง 28, 58

ตาราง 9
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ตาราง 28, 59
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ตวัอยา่ง วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยเครือ่งปรบัอากาศ คณะ SC ม.นเรศวร

202



203



204



205



206
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การเขียนข้อเสนอแนะ
208

หลังจากการตรวจสอบ หรือการวิจัย/วิเคราะห์เสร็จ 
ก็จะเจอกับปัญหาอุปสรรค ต่างๆ แล้วต้องมานั่ง สรุป
ปัญหาทั้ งหมด เ ม่ือสรุปปัญหาทั้ งหมดแล้วเราก็ก็
เสนอแนะวิธีการแก้ไข หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทางออกของปัญหานั้น ส่วนข้อดีไม่ต้องเอามาเสนอ การ
เสนอแนะจะท าก็ต่อเ ม่ือต้องการให้ เกิด ส่ิง ท่ี ดีและ
เหมาะสมกว่า
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211



212 การเขียนข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย/วิเคราะห์ในครั้ง
ต่อไป เป็นการน าเสนอว่า ถ้าจะมีการวิจัย/วิเคราะห์ต่อไป ควร
ค านึงถึงอะไรบ้าง หรือควรท าเรื่องอะไรบ้าง หรือ ควรจะเพ่ิมตัว
แปรอะไรบ้าง ควรปรับปรุงวิธีด าเนินการอย่างไร เครื่องมือใน
การวิจัย/วิเคราะห์ควรใช้แบบไหน

ให้เสนอแนะว่าใคร หน่วยงานใด ควรจะด าเนินการ
อะไรต่อไป ข้อเสนอแนะต้องเป็นข้อเสนอท่ีได้จากการ
วิจัย/วิเคราะห์ ไม่ใช่ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฏี ท่ีไม่ได้มา
จากข้อค้นพบในการวิจัย/วิเคราะห์ และต้องเป็นเร่ืองท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีวิจัย/วิเคราะห์
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การเขียนบรรณานุกรม

โดยแยกบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและ
บรรณานุกรมส่ิงพิมพ์ภาษาต่างประเทศ และแต่ละภาษานั้น
ให้เรียงตามล าดับอักษร แบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน และ พจนานุกรมภาษาอังกฤษทั่วไป

214

การเขียนบรรณานุกรม ให้ยึดแนวทางตามคู่มือการ
จัดท าปริญญา วิทยานิพนธ์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
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บทสรุป 

เป็นการเขียนเฉพาะสาระส าคัญท่ีครอบคลุมเร่ืองราว

ในการวิเคราะห์ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพสรุป
ของส่วนต่างๆ ก่อนที่จะเปิดอ่านในเล่ม ได้แก่ ความ
เป็นมา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการ
วิเคราะห์ ผลของการวิเคราะห์ และข้อสรุป ทั้งหมด

ข้ามไป



สรุปความคดิรวบยอด (ใหค้นอืน่อา่น 

และวิเคราะหว์า่เขา้ใจหรอืไม่?



ขอ้เสนอแนะ





การเผยแพร่งานวิเคราะห์ ท าได้โดยการ
ส าเนาเล่ม ไปยังหน่วยงานต่างๆ และมีแบบ
ตอบรับเป็นหลักฐาน หรือน าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการต่างๆ 



221



ระดับคุณภาพ
ระดับดี เป็นเอกสารแสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเร่ืองอย่างมรีะบบ 
มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพ่ือพัฒนา
งานในหน้าที่หรืองานในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหเ้กิดความรู้ ความเข้าใจ
ในเร่ืองนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย และสามารถน าไปใชเ้ป็น
แหล่งอา้งองิหรือน าไปปฏิบัติได้

ระดับดีมาก ใช้เกณฑเ์ดยีวกับระดับด ีและต้อง

1. ก่อให้เกดิความรู้ใหมห่รือเทคนิควิธีการใหม่

2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑเ์ดยีวกับระดับดมีาก และต้อง

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรูใ้หม่ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

2. มีการกระตุ้นใหเ้กิดความคิดและค้นคว่าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ
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ค าถาม???
มีข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษา

E-mail : nuk_nuk21@hotmail.com

line : nuknuk21

โทรศัพท์  081-4799953
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ค าแนะน าเพิ่มเติม

ขนาดของตัวอักษรของบทและช่ือบท  ควรใหญ่กวา่ หัวข้อ และ หัวข้อจะ
ใหญ่กวา่ตัวเนื้อหาภายในแต่ละบท(ตามล าดับ) เช่น 24-18-16 เป็นต้น 
ให้ดูการเขียนเอกสารผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ว่าเขา
ก าหนดขนาดตัวอักษร เป็นเท่าไร

ไม่ควรใช้ “วงกลม” และ “สี่เหลี่ยม” ตัวอยา่งเชน่ 

กัน้หน้า – กัน้หลัง ตามรูปแบบสากล คือ บน/ซ้าย 1.5, ล่าง/ขวา 1 
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บทที่  ๑

บทน า

ความเป็นมาและความส าคัญ


