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ก 
 
 

ค ำน ำ 
 
 
เอกสารเทคนคิการเขยีนผลงานวเิคราะหเ์ลม่ทีอ่ยูใ่นมอืของทา่นนี ้ เป็นเอกสารที่

ผูเ้ขยีนไดร้วบรวมมาจากประสบการณ์ ในการปฏบิัตงิานในสายงานวเิคราะหน์โยบายและ
แผนมานานกวา่ 19 ปีและประสบการณ์จากการเป็นวทิยากร ทีผู่เ้ขยีนไดรั้บเชญิในการ
เป็นวทิยากรในเรือ่งนี้ ในการอบรมเชงิปฏบิัตกิารใหก้ับบคุลากร ขา้ราชการ พนักงาน 
สายสนับสนุนวชิาการในมหาวทิยาลัยตา่งๆ ประกอบกับ ก.พ.อ. มกีารปรับระบบการ
บรหิารงานบคุคลของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา ตามระบบบรหิารงาน
บคุคลใหมท่ีย่กเลกิการบรหิารงานบคุคลเดมิในระบบพซี ี มาเป็นการบรหิารงานบคุคล
ใหมใ่นระบบแทง่ โดย ก.พ.อ.ไดอ้อกประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ 
พ.ศ.2553(ประกาศเมือ่ 22 ธันวาคม 2553)  โดยในประกาศดังกลา่วผูท้ีจ่ะขอก าหนด
ต าแหน่งใหส้งูขึน้ เป็นผูช้ านาญการ ผูช้ านาญการพเิศษ  ผูเ้ชีย่วชาญ และ ผูเ้ชีย่วชาญ
พเิศษ จะตอ้งเสนอผลงานวชิาการเพือ่ประเมนิเขา้สูต่ าแหน่งดังกลา่ว หนึง่ในผลงานนี ้
ก.พ.อ. ก าหนดใหม้ผีลงานวเิคราะหเ์ป็นหนึง่ในผลงานทีใ่ชย้ืน่ขอก าหนดต าแหน่งให ้
สงูขึน้ 

ผูเ้ขยีนจงึไดร้วบรวมเอกสารวชิาการ ความรู ้ และประสบการณ์จากการปฏบิัตงิาน
และจากการเป็นวทิยากรมาเขยีนเป็นเอกสารเลม่นีข้ ึน้ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ใหบ้คุลากร
สายสนับสนุนวชิาการในมหาวทิยาลัย ทัง้ทีเ่ป็นขา้ราชการก็ด ี พนักงานมหาวทิยาลัยก็ด ี
ใชเ้ป็นแนวทางในการเขยีนเป็นผลงานทางวชิาการของตนเอง ในการเขยีนงานวเิคราะห ์
เป็นผลงานในการขอก าหนดต าแหน่งใหส้งูขึน้ เป็นผูช้ านาญการ ผูเ้ชีย่วชาญ และ
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ของมหาวทิยาลัยของตนตอ่ไป  

 
 
 
 

 
(เรอืงชยั  จรงุศริวฒัน)์                                                                                                                         

มนีาคม  2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
สำรบญั 

                 
                                                    หนำ้ 
 

ค ำน ำ            ก 
 
สำรบญั           ข 
 
1  ควำมรูเ้บ ือ้งตน้ในกำรเขยีนงำนวเิครำะห ์        1 

- ความหมายของการวเิคราะห ์        1 
- ความส าคัญของผลงานวเิคราะห ์       2 
- แนวคดิในการวเิคราะห ์        3 
- ขัน้ตอนในการวเิคราะห ์        7 
- องคป์ระกอบในการวเิคราะห ์        8 
-    โครงรา่งของผลงานวเิคราะห ์                          9 
 

2  เทคนคิกำรเขยีน บทที ่1 บทน ำ      10 
- การเขยีนบทน า                    10 
- การเขยีนความเป็นมาและความส าคัญ                  11 
- การเขยีนวตัถปุระสงค ์                    12 
- การเขยีนประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ              13 
- การเขยีนขอบเขตของการศกึษา                  14 
- การเขยีนค าจ ากัดความ/นยิามศัพทเ์ฉพาะ                 14 
- การเขยีนขอ้ตกลงเบือ้งตน้                   15 

 
3  เทคนคิกำรเขยีน บทที ่2 แนวคดิทฤษฎ/ีกำรทบทวนเอกสำร   16 

              ทีเ่ก ีย่วขอ้ง       
     -   การเขยีนแนวคดิทฤษฎ ี      16 

          -   การทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง      18 
 
4  เทคนคิกำรเขยีน บทที ่3 สตูร หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรวเิครำะห ์ 20 
     -   การเขยีนสตูร หลักเกณฑ ์และวธิกีารวเิคราะห ์   20 
     -   การเขยีนวธิกีารเก็บและรวบรวมขอ้มลู     27 
     -   การเขยีนวธิกีารวเิคราะห ์      28 

 
   5  เทคนคิกำรเขยีน บทที ่4 ผลกำรวเิครำะห ์    30 

     -    หลักและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู     30 
     -    การแปลความหมายการวเิคราะห ์     31 
     -    ตัวอยา่งผลงานวเิคราะห ์      32 
    
6  เทคนคิกำรเขยีน บทที ่5 สรปุและขอ้เสนอแนะ   56 
     -    การเขยีนสรปุผลการวเิคราะห ์     56 
     -    การเขยีนขอ้เสนอแนะ       61 
 
 
 
 

ข 



 5 

ค 
 
 
7  เทคนคิกำรเขยีนสว่นอืน่ๆ      63 
     -   การเขยีนค านยิม       63 
     -   การเขยีนบทคัดยอ่       64 
     -   การเขยีนสารบัญ       65 
     -   การเขยีนสารบัญตาราง      67 
     -   การเขยีนสารบัญแผนภาพ      68 
     -   การเขยีนค าน า                     68 

- การเขยีนเอกสารอา้งองิ                   70 
- การเขยีนภาคผนวก                    77 

     -    การเขยีนประวตัผิูเ้ขยีน                                         78 
 
บรรณำนกุรม         79 
 
ประวตัผิูเ้ขยีน        80 



 1 

 
 
 

ควำมรูเ้บือ้งตน้ 
ในกำรเขยีนงำนวเิครำะห ์

 
1.1 ควำมหมำยของกำรวเิครำะห ์       

 
ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรือ่ง  มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง  และ 

การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ.2553(เอกสารแนบ 5) ไดใ้หค้วามหมายของผลงานเชิงว ิเคราะห ์
หมายถงึ ผลงานทีแ่สดงการแยกแยะองคป์ระกอบตา่งๆ ของเรือ่งอยา่งมรีะบบ 
มีการศกึษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของ
หน่วยงานหรอืสถาบันอดุมศกึษา 
 
 วรภัทร์  ภู่เจรญิ(2546 : 106) ไดใ้หค้วามหมายของการวเิคราะห ์
หมายถงึ การแยกแยะหาตน้ตอสาเหต ุหาตัวแปรทีส่ าคัญ การใชเ้ครือ่งมอืทาง
สถิติ ใชเ้ครื่องมืออุปกรณ์มาท าการวเิคราะห์ หรือคิดแบบวเิคราะห์ (ผัง
กา้งปลา  ผังรากไม ้ กราฟ การดูแนวโนม้ ฯลฯ) ส่วนการสังเคราะห ์คอื การ
รวม  การสรปุ  คดิรวบยอด เป็นเรือ่งทีท่ าจะยากกวา่การวเิคราะห ์ 
 
          วกิพิเีดยี   สารานุกรมเสร ี(อา้งองิจากเวปไซค ์ http://th.wikipedia. 
org/wiki/..วันที่ 16 ธันวาคม 2553) การวเิคราะห์ เป็นการแยกแยะสิง่ที่จะ
พจิารณาออกเป็นสว่นย่อยที่มคีวามสัมพันธก์ัน เพือ่ท าความเขา้ใจแต่ละสว่น
ใหแ้จม่แจง้รวมทัง้การสบืคน้ความสัมพันธข์องสว่นตา่งๆ เพือ่ดวูา่สว่นประกอบ
ปลกียอ่ยนัน้สามารถเขา้กันไดห้รอืไม ่สัมพันธเ์กีย่วเนื่องกันอยา่งไร ซึง่จะชว่ย
ใหเ้กดิความเขา้ใจตอ่สิง่หนึง่ส ิง่ใดอยา่งแทจ้รงิ โดยพืน้ฐานแลว้ การวเิคราะห์
ถอืเป็นทักษะทีม่นุษยฝึ์กได ้โดยมผีูก้ลา่วไวว้า่ทักษะการวเิคราะหป์ระกอบดว้ย 
3 สว่นคอื 

1. ความรูค้วามเขา้ใจ ประสบการณ์ ตลอดจนทัศนะคตใินเรือ่งทีจ่ะ
วเิคราะหนั์น้ๆ 40% รวมเรยีกวา่ศาสตร ์ 

2. ศลิปะการใชภ้าษา การสือ่สาร การถา่ยทอดใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจมมุมอง 
40% รวมเรยีกวา่ศลิป์  

3. สญัชาตญิาณและความกลา้หาญอกี 20% เรยีกวา่พรสวรรค ์ 

 วรัิช  วรัิชนภิาวรรณ(2552:31) การวเิคราะห(์analysis)เป็นการหาเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่เป็น “ขอ้เท็จจรงิ” หรือ “ความคิดเห็น” มาสนับสนุน
ความคดิและการกระท า โดยควรน า “หลักวชิาการ” มาประกอบการวเิคราะห์
ดว้ย เพือ่ชว่ยใหก้ารหาเหตผุลนัน้สมบรูณ์ มคีุณคา่ และเป็นทีย่อมรับเพิม่มาก
ขึน้ นอกจากนี้ การวเิคราะห์ที่เจาะลกึลงไปอกีพรอ้มกับแนวคดิอย่างนอ้ย 2 
แนวคดิมารวมกัน(combination) หรอืผสมผสานกัน(integration) อาจเรยีกวา่ 
การสงัเคราะห(์synthesis)  

1 

http://th.wikipedia/
http://th.wikipedia.org/wiki/..วันที่
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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1.2 ควำมส ำคญัของผลงำนวเิครำะห ์
 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ พ.ศ. 
2553(ลงวนัที ่ 22 ธันวาคม 2553) โดยประกาศฉบับนีไ้ดย้กเลกิประกาศ 
ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง และการแตง่ตัง้ขา้ราชการ
พลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ ทีป่ระกาศ ณ วนัที ่ 2 
กมุภาพันธ ์2550 และ ฉบับที ่2 ณ วนัที ่20 สงิหาคม 2551 โดยประกาศฉบับ
ใหมน่ีข้อง ก.พ.อ. เพือ่ใหส้ภาสถาบันอดุมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการออก
ขอ้บังคับวา่ดว้ยการก าหนด ระดับต าแหน่งและการแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอดุมศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ 
 
 ในประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ พ.ศ. 
2553  
 

 ขอ้ 5 หลักเกณฑก์ารประเมนิเพือ่แตง่ตัง้บคุคลใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ 
 

      ขอ้ (2) ต ำแหนง่ประเภทท ัว่ไป1 ระดับช านาญงาน และระดับช านาญ
งานพเิศษ 
        (ค) ผลงานทีแ่สดงความเป็นผูช้ านาญงาน และผูช้ านาญงานพเิศษ 
ไดแ้ก ่
        (ค1) ระดบัช ำนำญงำนตอ้งมคีูม่อืปฏบิัตงิานหลักอยา่งนอ้ยหนึง่เลม่ 
        (ค2)ระดบัช ำนำญงำนพเิศษตอ้งมคีูม่อืปฏบิัตงิานหลักอยา่งนอ้ยหนึง่ 
เลม่และผลงานเชงิวเิครำะหซ์ ึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการพัฒนางานในหนา้ทีอ่ยา่ง
นอ้ยหนึง่เรือ่ง 
 

 ขอ้ (3) ต ำแหนง่ประเภทวชิำชพีเฉพำะหรอืเชีย่วชำญเฉพำะ2 
 

 (ก 1) ระดบัช ำนำญกำร  
 (ก 1.3) ผลงานทีแ่สดงความเป็นผูช้ านาญการ ไดแ้ก ่
 (1.3.1) คูม่อืการปฏบิัตงิานหลัก อยา่งนอ้ย 1 เลม่ และ   
 (1.3.2) ผลงานเชงิวเิครำะห ์หรอืสงัเครำะห ์หรอื งานวจิยั ซึง่แสดง
ใหเ้ห็นถงึการพัฒนางานในหนา้ที ่อยา่งนอ้ยหนึง่เรือ่ง 
 

 (ก 2) ระดบัช ำนำญกำรพเิศษ  
 (ก 2.3) ผลงานทีแ่สดงความเป็นผูช้ านาญการพเิศษ ไดแ้ก ่
 (2.3.1) ผลงานเชงิวเิครำะห ์ หรอืสงัเครำะห ์ ซ ึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการ
พัฒนางานของหน่วยงาน อยา่งนอ้ยหนึง่เรือ่ง และ   
 (2.3.2)งานวจิยั หรอืผลงำนในลกัษณะอืน่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่หน่วย 
งาน อยา่งนอ้ยหนึง่เรือ่ง/รายการ 
          (ก 3) ระดบัเชีย่วชำญ  
 (ก 3.3) ผลงานทีแ่สดงความเป็นผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้ก ่
 
1 ต าแหน่งประเภทท่ัวไป หมายถงึ ต าแหน่งแรกบรรจทุีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยวฒุกิาร 

     ศกึษาต า่กวา่ปรญิญา 
2 ต าแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะหมายถงึ ต าแหน่งแรก 

    บรรจทุีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยวฒุกิารศกึษาปรญิญาตรขี ึน้ไป 
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 (3.3.1) ผลงานเชงิวเิครำะห ์หรอืสงัเครำะห ์หรอืผลงำนในลกัษณะ
อืน่ ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการพัฒนางานของสถาบันอดุมศกึษา อยา่งนอ้ยหนึง่
เรือ่ง/รายการ และ   
 (3.3.2) งานวจิยั ซึง่ไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดับชาตหิรอืระดับ
นานาชาต ิอยา่งนอ้ยหนึง่เรือ่ง/รายการ 
      (ก 4) ระดบัเชีย่วชำญพเิศษ  
    (ก 4.3) ผลงานทีแ่สดงความเป็นผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ไดแ้ก ่
     (4.3.1)ผลงานเชงิวเิครำะห ์หรอืสงัเครำะห ์หรอืผลงำนในลกัษณะอืน่ 
ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการพัฒนางานของสถาบันอดุมศกึษา อยา่งนอ้ยหนึง่เรือ่ง/
รายการ และ   
     (4.3.2) งานวจิยั ซึง่ไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดับชาตหิรอืระดับนานา 
ชาต ิอยา่งนอ้ยหนึง่เรือ่ง/รายการ 

จากประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ พ.ศ. 
2553 ขา้งตน้มขีอ้สงัเกตวา่.... 

 [1] ก.พ.อ.ไดก้ าหนด(บังคับ)ใหผู้ท้ีจ่ะขอก าหนดต าแหน่งเป็น ผู ้
ช านาญงาน ผูช้ านาญงานพเิศษตอ้งสง่ผลงานทีเ่ป็นคูม่อืปฏบิตังิำน ทัง้สอง
ระดับ สว่นในระดับผูช้ านาญงานพเิศษไดบ้วกเพิม่ผลงำนเชงิวเิครำะหอ์กี
อยา่งนอ้ยหนึง่เรือ่ง 

 [2] ก.พ.อ.ไดก้ าหนด(กึง่บังคับ)ใหผู้ท้ีจ่ะขอก าหนดต าแหน่งเป็น 
ผูช้ านาญการ ผูช้ านาญการพเิศษ ผูเ้ชีย่วชาญ และ ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ตอ้ง
สง่ผลงานทีเ่ป็นงำนวจิยั ในทกุระดับทีย่ืน่ขอก าหนดต าแหน่ง ทีเ่บากวา่เพือ่น
คอืระดับผูช้ านาญการยังมโีอกาสใหเ้ลอืกเป็นผลงานเชงิวเิครำะห ์หรอืผลงาน 
สงัเครำะห ์ถา้ไมส่ง่เป็นงำนวจิยั   
 

ถัดมาในต าแหน่งผูช้ านาญการพเิศษทีใ่หเ้ลอืกวา่จะสง่งานวจิยั หรอื
ผลงำนในลกัษณะอืน่ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่หน่วยงาน(หากจะไมส่ง่งานวจัิย) 
เมือ่ตามไปดทูีเ่อกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. ๆ ไดใ้หค้ านยิามผลงำนใน
ลกัษณะอืน่หมายถงึ สิง่ประดษิฐ ์ หรอืงานสรา้งสรรค ์ หรอืผลงานดา้นศลิปะ 
ตกแตง่ ซอ่มบ ารงุ ซึง่มใิชม่ลีักษณะเป็นเอกสาร หนังสอื คูม่อื หรอืงานวจัิย  
 

 สรปุ ผลงานวเิคราะหข์องขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา
ประเภทวชิาชพีเฉพาะ หรอืเชีย่วชาญเฉพาะจงึมคีวามส าคัญและจ าเป็นในการ 
ใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการ เพือ่ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งใหส้งูขึน้เป็น 
ผูช้ านาญการ ผูช้ านาญการพเิศษ ผูเ้ชีย่วชาญ และผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ 
 

1.3 แนวคดิในกำรวเิครำะห ์
 

เดวดิ เอ คอล์บ(อา้งองิจาก เวปไซค์ ภาควชิาเทคโนโลยีและการ
สือ่สารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร วันที ่16 ธันวาคม 
2553 http://www.analusis.ispace.in.th/WBI_aum/ webpage/ 
Analysis1.html)  ไดใ้หแ้นวคิดการวเิคราะห์  โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรูเ้ชงิ
ประสบการณ์แบง่วกิารคดิวเิคราะห ์เป็น 4 กลุม่คอื 

http://www.analusis.ispace.in.th/WBI_aum/webpage/Analysis1.html
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1) แบบนกัคดิทำงเดยีว  เป็นกลุม่ทีม่ลีักษณะ 
-  ตัดสนิใจเลอืกจากทางเลอืกหลากหลายได ้
-  มุง่ทีจ่ะพยายาม 
-  ประเมนิแผนและโครงการ 
-  ตรวจสอบสมมตุฐิาน 
2) แบบชำ่งคดิ  เป็นกลุม่ทีม่ลีักษณะ 
-  สรา้งโอกาสและทางเลอืกทีห่ลากหลาย 
-  มคีวามสามารถในการรับรู ้และมสีว่นรว่มในประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรม 
-  สามารถคดิไตรต่รองจนเห็นภาพรวมได ้
-  รว่มระดมสมองไดด้ ี
-  สรา้งจนิตนาการสบืหารปูแบบใหม่ๆ  
-  ยอมรับปัญหา 
-  สรา้งทางเลอืกทีห่ลากหลาย 
3) แบบเจำ้หลกักำร  เป็นกลุม่ทีม่ลีักษณะ 
-  สามารถสรปุหลักการ สรา้งกฎเกณฑ ์พัฒนาทฤษฎ ี
-  สนใจหลักการเชงินามธรรม ก าหนดสมมตุฐิาน 
-  ชีห้รอืท าความเขา้ใจปัญหาไดด้ ีมลีักษณะมองเห็นประเด็นของปัญหา 
-  เปรยีบเทยีบทางเลอืก 
4) แบบนกัปฏบิตั ิ เป็นกลุม่ทีม่ลีักษณะ 
-  ก าหนดต าแหน่งหรอืแนวคดิ 
-  ก าหนดวตัถปุระสงค ์
-  มตีารางการท างานทีแ่น่นอน 
-  ทดลองปฏบิัตติามแนวทางทีเ่ลอืก 

โฮเวริด์ การด์เนอร ์นักจติวทิยาและนักการศกึษาแหง่มหาวทิยาลัยฮาร์
วารด์(อา้งองิจาก เวปไซค ์ ภาควชิาเทคโนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา คณะ 
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร วนัที ่16 ธันวาคม 2553   http://www. 
analusis.ispace.in.th/WBI_aum/webpage/Analysis1.html)ไดศ้กึษาศักย 
ภาพและความถนัดของคนแลว้จ าแนกปัญญาดา้นตา่งๆของ มนุษยอ์อกเป็น 7 
ดา้นตามทฤษฎพีหปัุญญา ดังนี้ 

http://www.analusis.ispace.in.th/WBI_aum/webpage/Analysis1.html
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1)ดำ้นภำพและมติ ิ 
           ความสามารถในการรับรูภ้าพและมติติา่งๆ มคีวามโนม้เอยีงทีจ่ะ คดิ
ในลักษณะทีเ่ป็นภาพ มคีวามประสงคท์ีจ่ะสรา้งสรรคภ์าพทีช่ดัเจนของ สิง่ใดๆ
ขึน้ในใจเพือ่ใหส้ามารถคงความทรงจ าในสาระขอ้มลู ของภาพนัน้ไว ้้ ้ชอบที ่
จะดภูาพแผนที ่ แผนภมู ิ ภาพ วดีทัิศน ์ และภาพยนตร ์ บคุคลใน กลุม่ปัญญา
ประเภทนีไ้ดแ้ก ่ นักเดนิเรอื นักบนิ ประตมิากร ศลิปิน นักวาดภาพ สถาปนกิ 
 
2)ดำ้นค ำศพัทแ์ละภำษำ  
           มคีวามสามารถในการใชค้ าศัพทแ์ละภาษา มพัีฒนาการทีเ่กีย่วกับ 
ทักษะทางดา้นเสยีง มักจะเป็นนักพดูทีม่ชี ือ่เสยีงคนกลุม่นีจ้ะคดิเป็นค ามาก 
กวา่ทีจ่ะคดิเป็นภาพ บคุคลในกลุม่ปัญญาประเภทนี ้ ไดแ้ก ่ บคุคลในกลุม่
ปัญญาประเภทนีไ้ดแ้ก ่กว ีนักเขยีน นักพดู นักโตว้าท ี 
 
3)ดำ้นตรรกะและคณิตศำสตร ์ 
          มคีวามสามารถในการใชเ้หตผุล ตรรกะและจ านวน การคดิจะเป็นไป
โดยใชแ้นวคดิและหลกัการทีเ่กีย่วกับเหตผุลและรปูแบบทางดา้นตัวเลข
สามารถสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งขอ้มลูหลายๆดา้นชอบถามค าถามแลชอบ 
การคน้ควา้ทดลอง บคุคลในกลุม่ปัญญาประเภทนีไ้ดแ้ก ่ นักวทิยาศาสตร ์ นัก
คณติศาสตร ์นักคดิ นักสถติ ิ
 
4)ดำ้นรำ่งกำยและกำรเคลือ่นไหว  
           มคีวามสามารถในการควบคมุการเคลือ่นทีแ่ละเคลือ่นไหวรา่งกาย
สามารถควบคมุการใชง้าน สิง่ตา่งๆอยา่งมคีวามช าน ิช านาญ แสดงออก ดว้ย
การเคลือ่นไหว มปีระสาทสมัผัสทีด่ใีน เรือ่ง การทรงตัวและการประสาน 
สมัพันธร์ะหวา่งมอืกับตาบคุคลในกลุม่ปัญญาประเภทนีไ้ดแ้ก ่ นักเตน้ร า ศัลย 
แพทย ์นักประดษิฐ ์นักกฬีา 
 
5)ดำ้นดนตร ี 
          มคีวามสามารถในการสรา้งสรรคด์นตร ีมคีวามพงึพอใจ  ในเรือ่งของ  
ดนตร ี คดิเป็นเสยีงและคดิ เป็นจังหวะ มกีารตอบสนองตอ่ดนตรแีละมคีวามไว
ตอ่เสยีงตา่งๆในสภาพแวดลอ้มบคุคลใน กลุม่ปัญญาประเภทนีไ้ดแ้ก ่นักดนตร ี
นักแตง่เพลง วาทยกร 
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6)ดำ้นตวัตนตนเอง  
          มคีวามสามารถในการสะทอ้นแนวคดิทีเ่กีย่วกับตนเอง 
และสามารถ ตระหนักรูใ้นสภาวะภายในจติใจของตน พยายามท าความเขา้ใจ
ในเรือ่งของ ความรูส้กึภายใน ความฝันความสมัพันธก์ับคนอืน่ๆรูถ้งึจดุเดน่และ
จดุดอ้ยบคุคลในกลุม่ปัญญาประเภทนีไ้ดแ้ก ่ นักจติวทิยา ผูน้ าทางศาสนา นัก
ปรัชญา 
 
7)ดำ้นมนษุยส์มัพนัธ ์ 
          มคีวามสามารถในการสรา้งสมัพันธ ์ และการท าความเขา้ใจกับบคุคล
อืน่ๆ พยายามพจิารณาสิง่ตา่งๆในมมุมองของคนอืน่เพือ่ใหเ้ขา้ใจวา่ คนอืน่ๆ
คดิและ รูส้กึอยา่งไร เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการจัดการกับเรือ่งตา่งๆและ
พยายามทีจ่ะด ารงสนัตภิาพของกลุม่ไวใ้หไ้ด ้ กระตุน้สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่ม 
มอืบคุคลในกลุม่ปัญญาประเภทนีไ้ดแ้ก ่ คร ู นักสงัคมสงเคราะห ์ นักแสดง 
นักการเมอืงพนักงานขายของ 
 
 กลิฟอรด์(อา้งองิจาก เสถยีร  คามศีักดิ ์2551: 8-9)  ไดจั้ดความคดิ
ของบุคคลออกมาในรูปพฤตกิรรมเป็นมติขิองโครงสรา้งเชาวน์ปัญญา (The  
structure  of  Intellect)  ทีเ่ป็นความสามารถทางสมอง ประกอบดว้ย 3 มติ ิ
คอื มติดิา้นเนือ้หา (Contents)  มติดิา้นการปฏบิัตงิาน (Operations)  และมติ ิ
ดา้นผลผลติ (Products) ซึง่มติดิา้นการปฏบิัตงิานเป็นพฤตกิรรมความคดิว่า
ดว้ยการรู ้(Cognition) คอื ความสามารถของสมองในการเขา้ใจสิง่ต่างๆ ได ้
อย่างรวดเร็ว การจ า (Memory) คือ ความสามารถของสมองในการสะสม
ขอ้มูลต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้และสามารถระลกึออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเมือ่
ตอ้งการ การคดิหลายทศิทาง (Divergent Thinking) คอื ความสามารถจาก
สมอง ในการตอบสนองต่อสิง่เรา้หนึง่ๆ ไดห้ลายๆ อย่างโดยไม่จ ากัดจ านวน 
การคิดแบบทิศทางเดียว (Convergent Thinking) คือ ความสามารถของ
สมองในการใหก้ารตอบสนองที่ถูกตอ้ง และดีที่สุด โดยขอ้มูลที่ก าหนดให ้
สดุทา้ยคอืการประเมนิผล (Evaluation) หมายถงึ ความสามารถของสมองใน
การตัดสนิขอ้มลูตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 โดยกลิฟอรด์  จัดวชิาการคดิหลายทศิทางเป็นการคดิของบุคคลที่
ใชค้ดิ เพื่อแกปั้ญหา และเป็นการคดิที่ก่อใหเ้กดิสิง่ใหม่ๆ ซึง่ประกอบดว้ย
ความสามารดังตอ่ไปนี ้
 1. ความคดิรเิริม่ (Originality) 
 2. ความคดิคลอ่งตัว (Fluency) 
 3. ความยดืหยุน่ในการคดิ (Flexibility) 
 4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) 
 ความคดิรเิริม่  หมายถงึ  ความคดิแปลกใหม่ แตกต่างจากความคดิ
ธรรมดา  เป็นการน าเอาความรูเ้ดมิ มาคดิดัดแปลง และประยกุตใ์หเ้กดิเป็นสิง่
ใหมข่ ึน้ บอ่ยครัง้ตอ้งอาศัยจนิตนาการ คอื จตินาการประยกุตด์า้นการคดิ และ
หาทางท าใหเ้กดิผลงาน 
 ความคดิคล่องตัว  หมายถงึ ความคดิทีไ่ม่ซ ้ากันในเรือ่งเดยีวกันทัง้
ทางดา้นถอ้ยค า  ดา้นการโยงสมัพันธ ์ ดา้นการแสดงออกทางประโยค หรอืวล ี
และความคลอ่งแคลว่ในการคดิทีม่ากมายหลายอยา่งแตกตา่งกัน 
 ความคดิยดืหยุ่น ที่เกดิขึน้ทันที คดิไดห้ลายอย่าง อย่างอสิระ หรอื
ยดืหยุน่ดา้นดัดแปลงจากสิง่หนึง่ไปเป็นหลายสิง่ได ้
 ความคดิละเอียดลออ หมายถงึ  สามารถตกแต่ง หรือขยายความ
หลักใหไ้ดค้วามหมายสมบรูณ์ยิง่ข ึน้ 
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 เกรยีงศักดิ ์  เจรญิวงศศ์ักดิ ์(อา้งองิจาก เสถยีร  คามศีักดิ ์2551: 12-
13) กลา่ววา่ เป็นการพัฒนาความสามารถในการใชเ้หตผุล การพัฒนา
ความสามารถในการจ าแนกแจกแจง ตคีวามขอ้มลูทีไ่ดรั้บวเิคราะหค์วาม 
สมัพันธข์ององคป์ระกอบตา่งๆ  ชว่ยใหเ้รารูข้อ้เท็จจรงิ รูเ้หตเุบือ้งหลังของสิง่
ทีเ่กดิขึน้เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตกุารณ์ตา่งๆ ท าใหเ้ราไดข้อ้เท็จจรงิ 
ทีเ่ป็นพืน้ฐานความรูใ้นการน าไปใชใ้นการตัดสนิใจแกปั้ญหา การประเมนิและ
การตัดสนิใจเรือ่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 โดยเกรยีงศักดิ ์ เจรญิวงศ์ศักดิ ์เสนอแนวคดิการคดิวเิคราะห์ของ
คนเราตอ้งเกีย่วโยงโดยตรงกับความสามารถในการใชเ้หตผุลในการวเิคราะห์
ส ิง่ตา่งๆ ใน 2 ลักษณะ คอื การใหเ้หตผุลแบบอปุนัย (Inductive  reasoning) 
ซึง่เป็นกระบวนการใชเ้หตุผล โดยสรุปจากเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ซ ้าๆ กันอย่าง
เฉพาะเจาะจงหลายๆ กรณี และลักษณะที่สอง คอื การใหเ้หตุผลแบบนรินัย 
(deduction reasoning) เป็นกระบวนการใชเ้หตุผลที่ยดึหลักที่เชื่อว่าส ิง่ที่
น ามาดว้ยนัน้ ถกูตอ้งเป็นจรงิ ดังนัน้ ยอ่มน าไปสูข่อ้สรปุทีเ่ป็นจรงิดว้ย โดยเอา
ความรูท้ีม่อียูส่รปุเหตกุารณ์ที ่   พบเห็น 
 อนึง่การคดิเชงิวเิคราะห ์เป็นการคดิทีไ่มด่ว่นสรปุทันทวีา่ ผลลัพธม์ัน
เกดิมาจากสาเหตใุด มอีงคป์ระกอบอยา่งไร  แตจ่ะพยายามหาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ
คอือะไร โดยยดึหลักทีว่า่ ทุกสิง่ทุกอยา่งยอ่มมทีีม่าทีไ่ป ยอ่มมเีหตมุผีลซอ่น
อยู่ภายในสิง่นั้นๆ  ดังนั้นจงึตอ้งมีเครื่องมือช่วยในการวเิคราะห์ คือ ขอ้มูล 
ความรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 
 ความสามารถในการตคีวาม (Interpretation) หมายถงึ การพยายาม
ท าความเขา้ใจ และให เ้หตุผลแก่ส ิ่งที่ เราตอ้งการวิเคราะห์ เพื่อแปล
ความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิง่นั้น เป็นการสรา้งความเขา้ใจต่อสิง่ที่
ตอ้งการวเิคราะห ์โดยสิง่นัน้ไม่ไดป้รากฏโดยตรง (ขอ้มลูไมไ่ดบ้อกโดยตรง) 
แต่เป็นการสรา้งความเขา้ใจ (บนพืน้ฐานของขอ้มลู ทีน่ ามาวเิคราะห)์ เก็บเอา
สิง่ที่ปรากฏโดยเกณฑ์การตัดสนิของแต่ละคน สรา้งขึน้ในการตีความย่อม
แตกต่างกันตามความรู ้ประสบการณ์ และค่านยิมของแต่ละบุคคล เช่น การ
ตีความจากความรู ้(ถา้มีการศกึษา  มีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องไดด้ี ก็จะ
ตคีวามในเรื่องนั้นไดด้ี) การตีความจากประสบการณ์ (ถา้มีประสบการณ์ใน
เรือ่งนัน้ๆ ซ ้าๆ ก็จะมองเห็นทะลปุโุปรง่)  การตคีวามจากขอ้เขยีน (เขยีนต าหน ิ
เขยีนท าใหแ้ตกแยก เป็นตน้) 
 ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งที่จะวเิคราะห ์ ตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ในเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะห ์เพราะจะไดก้ าหนดขอบเขตของการวเิคราะห ์แจก
แจง จัดหมวดหมู ่ล าดับขัน้ตอน กระบวนการ หาเหตแุละผลมาท าการวเิคราะห์
ได ้
 

1.4 ข ัน้ตอนในกำรวเิครำะห ์

        ขัน้ตอนของวธิคีดิเชงิวเิคราะห ์(อา้งองิจาก เวปไซค ์ ภาควชิาเทค 
โนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร  
วนัที ่16 ธันวาคม 2553 http://www.analusis.ispace.in.th/WBI_aum/ 
webpage/Analysis1.html) ม ี5 ขัน้ตอนคอื 

1. ก าหนดขอบเขตหรอืนยิามสิง่ทีเ่ราจะวเิคราะหใ์หช้ดัเจน  
2. ก าหนดจดุมุง่หมายวา่จะวเิคราะหเ์พือ่อะไร  

 

http://www.analusis.ispace.in.th/WBI_aum/
http://www.analusis.ispace.in.th/WBI_aum/webpage/Analysis1.html
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3. พจิารณาหลักความรูห้รอืทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งวา่จะใชห้ลักใด 
ในการวเิคราะห ์ 

4. ใชห้ลักความรูนั้น้ใหต้รงกบัเรือ่งทีจ่ะวเิคราะหเ์ป็นกรณีๆไป 
และตอ้งรูว้า่ควรจะวเิคราะหอ์ยา่งไร  

5. สรปุและรายงานผลใหเ้ป็นระเบยีบ  

 ประชุม  รอดประเสรฐิ (อา้งองิจาก เสถียร  คามีศักดิ ์2551 : 17)  
กล่าวว่า การวเิคราะห์ มีลักษณะคลา้ยคลึงกับวจัิยเชงิปฏิบัต ิการ ซึ่งเป็น
กระบวนการศกึษาถงึขอบข่ายการปฏบิัตสิัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบหรือ
หน่วยงานตา่งๆ  แตเ่ป็นกระบวนการในการสนับสนุนการพัฒนาวธิกีารใหม่ๆ  ใน
การปฏบิัตงิาน โดยมขีัน้ตอนการด าเนนิการวเิคราะหด์ังนี้ 
 1. การก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
 2. การเก็ บ รวบ รวมข อ้ มู ล   แล ะก ารวิเค ราะห์ข อ้ มู ล  (Data  
Collection  And  Analysis) 
 3. การวิเค ราะห์ ระบบแนวท างเลือ ก  (Analysis  of  System  
Alternative) 
 4. การก าหนดความเป็นไปได ้(Determination  of  Feasibility) 
 5. การพัฒนาเคา้โครงหรือโครงร่างระบบ (Development of the 
Systems Propasal) 
 6. การพัฒนาระบบน าร่องหรือระบบตน้แบบ (Pilot Prototype 
systems Development) 
 7. การออกแบบระบบ (Systems Design) 
 8. การใชร้ะบบ (Systems  Implementation) 
 9. การตดิตามประเมนิผลระบบ (Systems  Follow – up) 
 
         วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร(ีอา้งองิจากเวปไซค ์http://th.wikipedia.org/ 
wiki/..วนัที ่16 ธันวาคม 2553)วธิคีดิเชงิวเิคราะห ์ม ี5 ขัน้ตอนดังนี ้ 

1. ก าหนดขอบเขตหรอืนยิามสิง่ทีเ่ราจะวเิคราะหใ์หช้ดัเจน  
2. ก าหนดจดุมุง่หมายวา่จะวเิคราะหเ์พือ่อะไร  
3. พจิารณาหลักความรูห้รอืทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งวา่จะใชห้ลักใดในการ

วเิคราะห ์ 
4. ใชห้ลักความรูนั้น้ใหต้รงกบัเรือ่งทีจ่ะวเิคราะหเ์ป็นกรณีๆไปและตอ้งรูว้า่

ควรจะวเิคราะหอ์ยา่งไร  
5. สรปุและรายงานผลใหเ้ป็นระเบยีบ  

1.5 องคป์ระกอบของเอกสำรงำนวเิครำะห ์
 
เนือ่งจากการวเิคราะห ์มลีักษณะคลา้ยคลงึกับวจัิย(ประชมุ    รอดประ 

เสรฐิ  อา้งองิจาก เสถยีร คามศีักดิ ์2551 : 17) ดังนัน้ ในทีน่ีจ้งึอยากจะใหผู้ท้ี ่
จะเขยีนผลงานการวเิคราะหใ์หเ้ขยีนองคป์ระกอบของงานวเิคราะหโ์ดยลอ้ตาม
องคป์ระกอบของงานวจัิย ซึง่มดีังนี ้
 
     •   ความเป็นมาและความส าคัญ 

•   วตัถปุระสงค(์Objectives) 
     •   ขอบเขต(Scope) 
 

http://th.wikipedia.org/%0bwiki/..วันที่
http://th.wikipedia.org/%0bwiki/..วันที่
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5
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    •   ค าจ ากัดความ(Definition) 
    •   ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ 

•   ทฤษฎแีละหลักเกณฑใ์นการวเิคราะห ์
     •   เอกสารอา้งองิ(Reference Document) 
 

1.6 โครงรำ่งของงำนวเิครำะห ์
 
ประชุม  รอดประเสรฐิ (อา้งอิงจาก เสถียร  คามีศักดิ์ 2551 : 17)  

กลา่ววา่ การวเิคราะห ์มลีักษณะคลา้ยคลงึกับวจัิยเชงิปฏบิัตกิาร  
 
ดังนัน้ในที่นี้เพื่อใหก้ารเขยีนโครงร่างของงานวเิคราะห์ใหเ้ป็นไปตาม

แบบของประชมุ รอดประเสรฐิ  จงึเขยีนลอ้ตามโครงรา่งของการเขยีนงานวจัิย 
โดยแบง่เป็น 5 บท ดังนี ้

 
  บทที ่1 บทน า 
  บทที ่2 ทฤษฎแีละงานวเิคราะห/์วจัิย ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  บทที ่3 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารวเิคราะห ์
  บทที ่4 ผลการวเิคราะห ์
  บทที ่5 สรปุและขอ้เสนอแนะ 
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เทคนคิกำรเขยีน บทที ่1 บทน ำ 
 

  

 ในบทนี ้ จะขออธบิายความหมายและวธิกีารเขยีนรายละเอยีดในแตล่ะ
หัวขอ้ของบทน า ทีเ่ป็นเพยีงตัวอยา่ง/แนวทางเทา่นัน้ ในการทีจ่ะน าไปเขยีน
และสามารถน าไปพัฒนา ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมตามประกาศ  หรอื
ขอ้บังคับ เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอผลงานเพือ่ขอก าหนดต าแหน่งให ้
สงูขึน้เป็น ผูช้ านาญงาน ผูช้ านาญงานพเิศษ ผูช้ านาญการ ผูเ้ชีย่วชาญและ
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ของแตล่ะมหาวทิยาลัย/สถาบันของตนเองตอ่ไป 
 

1.1  กำรเขยีนทบน ำ 
 
 บทน าเป็นบทที ่1 เป็นเนือ้หาสว่นแรกหรอืบทเริม่ตน้ของงานทีเ่ขยีนจงึ
มวีามส าคัญและมคีวามจ าเป็นในการน าเขา้สูเ่นือ้เรือ่งของงานทีเ่ขยีนบทอืน่ๆ 
การเขยีนบทน าจะตอ้งกลา่วถงึความเป็นมาและความส าคัญของงานทีป่ฏบิัต ิ
ใหช้ดัเจน รวมถงึแนวคดิ วตัถปุระสงค ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บจากการ 
วเิคราะหน์ี้ 
 
หลกักำรท ัว่ไปของกำรเขยีนบทน ำ 
 
 การเขยีนบทน ามหีลักการท่ัวๆไปในการเขยีน ดังนี้ 
 

- ควรเขยีนน าใหผู้อ้า่นเขา้ใจถงึปัญหา แนวคดิ วตัถปุระสงค ์
ขอบเขต และประโยชนข์องเรือ่งทีก่ าลังเขยีนนี ้

- ควรเขยีนใหผู้อ้า่นอยากอา่นเรือ่งทีก่ าลังเขยีนวา่เป็นเรือ่งทีส่ าคัญ 
มคีวามทา้ทาย และน่าสนใจอยา่งไร 

- ควรกลา่วน าใหผู้อ้า่นเห็นความส าคัญ เหตผุล ตลอดจนความ
จ าเป็นทีต่อ้งมกีารวเิคราะห ์

- ควรมกีารใชภ้าษาทีเ่รยีบงา่ย อา่นแลว้เขา้ใจงา่ย สอดคลอ้ง 
กลมกลนื ไมส่บัสน วกไปเวยีนมา 

- การเขยีนบทน าไมค่วรใหม้จี านวนหลายๆ หนา้ ใหม้จี านวนหนา้
พอประมาณจ านวน 2-3 หนา้ 
 

สว่นประกอบของบทน า การเขยีนควรครอบคลมุหัวขอ้ส าคัญๆ ดังนี.้.. 
                - ความเป็นมาและความส าคัญ 
                      - วตัถปุระสงค ์
      - ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ 
                      - ขอบเขตของ 
     - ค าจ ากัดความเบือ้งตน้ 
     - ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
 
 

2 
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1.2  กำรเขยีนควำมเป็นมำและควำมส ำคญั  
 

การเขยีนความส าคัญและความเป็นมาของการวเิคราะห ์ เป็นการเขยีน
เพือ่ตอบค าถามวา่เหตใุดจงึตอ้งท าการวเิคราะหใ์นเรือ่งนี ้ ขอ้คน้พบจากการ
วเิคราะหจ์ะน ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร? มคีวามคุม้คา่หรอืไม?่ ในการวเิคราะห์
เรือ่งดังกลา่ว การเขยีนความส าคัญนยิมเขยีนเนน้ความเรยีงทีเ่นน้ความเป็น
เหตเุป็นผล มคีวามสมัพันธเ์ชือ่มโยงของเนือ้หาสาระ โดยใหม้คีวามกระชบั
เขา้ใจงา่ย การเขยีนน าเขา้สูปั่ญหาการวเิคราะหค์วรเป็นเรือ่งทีใ่กลต้ัวปัญหา 
โดยเขยีนใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนวา่ ณ เวลาปัจจบุันยังไมม่หีลักฐานงานวเิคราะหใ์น
อดตีทีส่ามารถตอบปัญหาดังกลา่วได ้ และปัญหาดังกลา่วสมควรไดรั้บการ
แกไ้ขดว้ยการหาค าตอบ โดยกระบวนการวเิคราะห/์วจัิย 
 

 
 
 

 

 

 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
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1.3  กำรเขยีนวตัถปุระสงค ์
   
          วตัถปุระสงค ์ถอืเป็นสว่นทีส่ าคัญทีส่ดุสว่นหนึง่ของการเขยีนเอกสาร
ทางวชิาการเพราะจะท าใหผู้อ้า่นหรอืน าเอกสารไปใชท้ราบวา่ตอ้งการท าอะไร
ในงานชิน้นี ้และจะน าไปสูก่ารพจิารณาตัดสนิวา่ควรจะท าหรอืไมท่ างานนีด้ ี
ดังนัน้ ผูเ้ขยีนงานวเิคราะหจ์งึควรใสใ่จทีจ่ะเขยีนวตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจนและ
กระชบัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้  
 

แนวทำงกำรเขยีนวตัถปุระสงค ์ 
        ในการเขยีนวตัถปุระสงคม์หีลกัการดังนี ้
 
1. มคีวามชดัเจน  
2. มคีวามสมัพันธต์อ่เนือ่งกันในวตัถปุระสงคแ์ตล่ะขอ้และไมม่คีวามซบัซอ้น 
3. ผูอ้า่นสามารถเขา้ใจไดง้า่ย และตอ้งใชป้ระโยคบอกเลา่ 
4. สามารถหาค าตอบจากการวเิคราะหไ์ด ้
5. ตอ้งสอดคลอ้งกับเรือ่งทีเ่ขยีน 
 
          โดยท่ัวไป การเขยีนวตัถปุระสงค ์ควรพจิารณาลักษณะทีด่ ี5 ประการ 
ทีเ่รยีกวา่ “SMART” ดังนี ้
        S = SENSIBLE(เป็นไปได)้:วตัถปุระสงคท์ีด่ตีอ้งมคีวามเป็นไปไดใ้น
การด าเนนิงาน 
        M  =  MEASURABLE(สามารถวดัได)้:วตัถปุระสงคท์ีด่จีะตอ้งระบสุ ิง่ที่
ตอ้งการใหช้ดัเจน 
        A = ATTNABLE(สิง่ทีต่อ้งการ) : วัตถปุระสงคท์ีด่ตีอ้งระบสุ ิง่ที ่
ตอ้งการ 
        R  =  REASONABLE(เป็นเหตเุป็นผล):วัตถปุระสงคท์ีต่อ้งการตอ้งมี
เหตผุลในการท า 
        T  =  TIME(เวลา):ตอ้งมขีอบเขตดา้นเวลาไวด้ว้ย 

 
ใชค้ าระบเุจตนาใหช้ดัเจน: ขึน้ตน้ดว้ย “เพือ่” ในวตัถปุระสงคท์กุขอ้ 

หรอืใชค้วามน าวา่ “งำนวเิครำะหน์ ีม้วีตัถรุะสงคเ์พือ่” แลว้ตอ่ดว้ยตัววตัถ ุ
ประสงคใ์นแตล่ะขอ้โดยขึน้ตน้ดว้ยค ากรยิาทีร่ะบกุจิกรรมหรอืพฤตกิรรมทีต่อ้ง 
การศกึษา หากมวีตัถปุระสงคห์ลายประการควรแยกเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน ขอ้ละ 
1 ประการส าคัญ วตัถปุระสงคจ์ะตอ้งครอบคลมุประเด็นทีศ่กึษาจ านวนขอ้ของ
วตัถปุระสงคจ์ะมมีากหรอืนอ้ยขึน้อยูท่ีเ่จตนาทีจ่ะศกึษา การวเิคราะหบ์างเรือ่ง
อาจมวีตัถปุระสงคเ์พยีงขอ้เดยีว บางเรือ่งอาจมหีลายขอ้ 



 13 

 
 
 

 
 

 
1.4  กำรเขยีนประโยชนท์ีค่ำดวำ่จะไดร้บั 
 

         ในการเขยีนประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ 
 
۞  ระบถุงึความคาดหวงัทีจ่ะไดรั้บเมือ่การวจัิยเสร็จสิน้ 
۞  ความคาดหวังทีต่ัง้ไวนั้น้ควรเขยีนลอ้กับวตัถปุระสงค ์เพือ่ใหเ้ห็น    
     ชดัเจนวา่ตัง้วตัถปุระสงคไ์วอ้ยา่งไรก็จะไดผ้ลตอบสนองตามนัน้ 
۞  อาจขึน้ตน้ขอ้ความทีค่าดหวงัดว้ยค า “ไดร้บั” หรอืแสดง     
     พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้หรอืเปลีย่นแปลงไปตามทีผู่ว้จัิยคาดหวงั ทัง้นี้ 
     จะตอ้งไมข่ ึน้ดว้ยค าวา่ “เพือ่” 

 
หลกัในกำรเขยีนประโยชนท์ีค่ำดวำ่จะไดร้บั    มดีังนี ้
 
1. เขยีนดว้ยขอ้ความสัน้ กะทัดรัด ชดัจน 
2. สอดคลอ้งกับวตัถปุระสงคแ์ละอยูใ่นขอบเขตของการวเิคราะห ์
3. ระบปุระโยชนท์ีเ่กดิจากผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์
4. ในกรณีทีร่ะบปุระโยชนม์ากกวา่ 1 ประการ ควรระบเุป็นขอ้ 
 
 
 
 
 

 
 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนวตัถปุระสงค ์

ตวัอยำ่งกำรเขยีนประโยชนท์ีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

  ทีม่ำ : เรอืงชยั  จรงุศริวฒัน ์เอกสารคูม่อืการวเิคราะหเ์พือ่ก าหนด 
           ต าแหน่งอาจารยส์ถาบันอดุมศกึษาในแผนระยะกลาง(3-5 ปี) 
  

 ทีม่ำ : เรอืงชยั  จรงุศริวฒัน ์เอกสารคูม่อืการวเิคราะหเ์พือ่ก าหนด 
           ต าแหน่งอาจารยส์ถาบันอดุมศกึษาในแผนระยะกลาง(3-5 ปี) 
  



 14 

1.5  กำรเขยีนขอบเขตของกำรศกึษำ 
 
 เป็นการเขยีนทีอ่ธบิายใหท้ราบถงึ ขอบเขตของการวเิคราะหน์ีว้า่ครอบ 
คลมุตัง้แตข่ัน้ตอนใด? ถงึขัน้ตอนใด? ของหน่วยงานใด? เกีย่วขอ้งกับใคร? ที่
ใด? และเมือ่ใด? ตลอดจนครอบคลมุถงึ กฎ ระเบยีบ มตทิีป่ระชมุ ขอ้บังคับ 
หลักเกณฑ ์หนังสอืเวยีน อะไร? ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 

1.6  กำรเขยีนค ำจ ำกดัควำม/นยิำมศพัทเ์ฉพำะ 
 
 เป็นการเขยีนอธบิายให ้ทราบถงึค าศัพทเ์ฉพาะใหม้คีวามเขา้ใจตรงกัน 
ส าหรับค าทีค่วรใหค้ านยิามนัน้อาจเป็นค ายอ่ๆ หรอืค าสัน้ๆ ทีใ่ชแ้ทนขอ้ความ
ยาวๆ เพราะถา้เขยีนขอ้ความยาวๆ ซ ้ากันบอ่ยๆ จะท าใหเ้สยีเวลาในการเขยีน 
จงึตอ้งก าหนดเป็นค าย่อ หรอืค าสัน้ๆแทน ซึง่ค าเหล่านี้จะตอ้งใหน้ยิามศัพท์
เฉพาะไวด้ ว้ย  ว่าค านั้นๆ หมายถึงอะไร ซึ่งอาจเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ หรอือาจเป็นค ายอ่ก็ได ้ซึง่อาจนยิามโดยอาศัยจากทฤษฎ ีจาก
หลักการ หรอืจากแนวคดิของผูรู้ ้ 
 

 
 

 

 
 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนขอบเขตของกำรศกึษำ 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนค ำจ ำกดัควำม/นยิำมศพัทเ์ฉพำะ 

  ทีม่ำ : เรอืงชยั  จรงุศริวฒัน ์เอกสารคูม่อืการวเิคราะหเ์พือ่ก าหนด 
           ต าแหน่งอาจารยส์ถาบันอดุมศกึษาในแผนระยะกลาง(3-5 ปี) 
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1.7  กำรเขยีนขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
 

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ เป็นขอ้ความทีแ่สดงถงึสิง่ทีเ่ป็นจรงิอยูแ่ลว้โดยไม่
ตอ้งน ามาพสิจูนอ์กี และการเขยีนขอ้ตกลงเบือ้งตน้มปีระโยชนท์ีจ่ะชว่ยใหผู้ใ้ช ้

ผลงานวเิคราะห/์ผูศ้กึษาคน้ควา้มคีวามเขา้ใจตรงกัน ในประเด็นทีอ่าจเป็น
ปัญหาในการปฏบิัตงิาน  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

  ทีม่ำ : เรอืงชยั  จรงุศริวฒัน ์เอกสารคูม่อืการวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดต าแหน่ง 
           อาจารยส์ถาบันอดุมศกึษาในแผนระยะกลาง(3-5 ปี) 



 16 

 
 
 

เทคนคิกำรเขยีน  
บทที ่2 แนวคดิทฤษฎ/ีงำนวเิครำะห/์ 

วจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

  

 ในบทนีจ้ะเป็นการเขยีนแนวคดิทฤษฎ ี งานวเิคราะห/์วจัิย ในเรือ่งที่
เกีย่วขอ้งกับงานวเิคราะหท์ีก่ าลังจะเขยีน 
 
3.1 กำรเขยีนแนวคดิทฤษฎ ี
 
۞ จัดหมวดหมูข่องแนวคดิ-ทฤษฎตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นหมวดๆเพือ่ให ้
     เห็นแนวทางในการ review literature อยา่งชดัเจน 
۞ จัดล าดับของหมวดหมูใ่หเ้หมาะสม 
۞ เขยีนเรยีบเรยีงความรูด้ว้ยภาษาวชิาการใหเ้ป็นความตอ่เนือ่งเชือ่มโยง 
     ถงึกัน 
۞ ถา้มผีูใ้หค้วามเห็นในเรือ่งเดยีวกันเหมอืนกันแลว้น ามาอา้งองิ ไม่ 
    จ าเป็นตอ้งอา้งทลีะคน อาจอา้งพรอ้มกันครัง้เดยีวไดเ้ลย แตถ่า้แนวคดิ 
    ตา่งกันจงึคอ่ยแยกกันอา้งคนละครัง้ 
۞ เขยีนเชือ่มโยงเนือ้ความใหต้อ่เนือ่งกัน อยา่ใหรู้ส้กึวา่เป็นชิน้ๆ แบบ 
    ตัดแปะ 

 
กำรเขยีนอญัพจน ์  

 
มอีัญพจนแ์บบไมเ่กนิ 3 บรรทัด และแบบเกนิ 3 บรรทัด 
 
۞ แบบไมเ่กนิ 3 บรรทัด คัดลอกมาโดยใสเ่ครือ่งหมายอัญประกาศ เขยีน 
    ตอ่กับขอ้ความเดมิไดเ้ลย 
۞ แบบเกนิ 3 บรรทัด ใหข้ ึน้ยอ่หนา้ใหม ่และบรรทัดตอ่ไปใหต้รงแนว 
    เดยีวกันกับยอ่หนา้ 

 
แนวคดิทำงทฤษฎ(ีTheoretical Framework) 
 

ดร.บญุเสรมิ บญุเจรญิผล(2552:1) กรอบแนวคดิทางทฤษฎเีป็นเรือ่ง 
การคดิเชงิทฤษฎขีองผูเ้ขยีนทีจ่ะน าไปเป็นแนวทางการวเิคราะห ์ เป็นแนวคดิ
ของเราเองเพยีงแนวคดิเดยีวส าหรับการวเิคราะหเ์รือ่งหนึง่เทา่นัน้ก็พอแลว้ ถา้
วเิคราะหส์องเรือ่ง ก็ใชแ้นวคดิทฤษฎสีองอยา่ง อยา่ลอกเอาความคดิของใคร
ตอ่ใครทีเ่ขยีนเป็นต ารา กลายมาเป็นแนวคดิรอ้ยแปดของใครตอ่ใครเอามตอ่ๆ
กันยาวเหยยีด 
 การทีเ่ราจะมคีวามคดิเชงิทฤษฎ ีเราตอ้งไดเ้รยีนมาในเรือ่งนัน้ๆแลว้ ถา้
ยังไมไ่ดเ้รยีน ก็ตอ้งอา่นหรอืถามจากผูรู้ท้ีไ่ดอ้า่นมามากมายนัน้มาผสมผสาน
เขยีนเองใหเ้ป็นหนึง่เดยีวดว้ยค าของเราเอง ตอนเขยีนก็ปิดต าราเอกสารอืน่ๆ

3 
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ใหห้มด จงเขยีนออกมาจากความคดิเราทีไ่ดก้ลั่นกรองผสมผสานปรงุเรยีบรอ้ย
แลว้ แนวคดิทางทฤษฎทีีเ่ราเขยีนจะกลมกลนืงดงาม หากจ าเป็นตอ้งอา้งเพือ่
ดใูหข้ลัง ก็จงอา้งเฉพาะเมือ่ค ากลา่วของเราพาดพงิถงึเจา้ของทฤษฎนัีน้ อย่า
อา้งมากจนไมเ่ห็นมคีวามคดิอะไรของเราเลย 
 
 คมสนั สรุยิะ (อา้งองิจากเวปไซค ์ttp://www.tourismlogistics.com/ 
index.php?option... 16 มนีาคม 2553) กฏ (Law) คอื สิง่ทีเ่ป็นจรงิเสมอ
ทฤษฎ ี(Theory) คอื สิง่ทีใ่นปัจจบุันเชือ่วา่จรงิ แตอ่าจจะถกูหักลา้งไดใ้น
อนาคต  สมมตฐิาน (Hypothesis) คอื แนวคดิทีค่นคดิกันไว ้หรอือาจเชือ่ตาม
กัน แตย่ังไมไ่ดรั้บการพสิจูนจ์นไดรั้บการยอมรับวา่เป็นความจรงิ 
 

การเขยีนแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง มหีลักการดังนี ้
 
1. อะไรทีท่ าใหเ้ราคดิวา่เราจะไดค้ าตอบอยา่งนัน้  

กอ่นทีเ่ราจะท าวจัิยยอ่มมคี าถามวจัิย และเราก็มักจะเดาค าตอบเอาไว ้
แลว้วา่น่าจะเป็นอยา่งไร ลองยอ้นกลับไปดวูา่เพราะอะไรเราจงึคดิอยา่งนัน้เรา
คดิอยา่งนัน้เพราะวา่มันเป็นกฏหรอืไม่ หากใช ่ใหเ้ขยีนกฎนัน้ เราคดิอย่างนัน้
เพราะวา่มันเป็นไปตามทฤษฎหีรอืไม่ หากใช ่ใหเ้ขยีนทฤษฎนัีน้ เราคดิอยา่ง
นัน้เพราะวา่เราเห็นวา่ใครคดิไวอ้ยา่งนัน้หรอืไม ่หากใช ่ใหย้กแนวคดินัน้มา 
เราคดิอยา่งนัน้เพราะวา่เราคดิเองหรอืไม ่หากใช ่ใหเ้ขยีนแนวคดิของตัวเอง 
 
2. อะไรทีจ่ะท าใหค้ าตอบเป็นอยา่งอืน่ 

งานวจัิยบางเรือ่งสามารถคดิหาค าตอบไดม้ากกวา่หนึง่ค าตอบ หากบร ิ
บทตา่งกัน หรอื คดิมาจากคนละส านักกัน ดังนัน้หากตอ้งการน าเสนอค าตอบที ่
แยง้หรอืต่างออกไป ก็ตอ้งแสดงไวด้ว้ยวา่ค าตอบนัน้คดิมาไดย้่างไร แต่โดย
ปกตกิารท าวจัิยมักจะท าค่ายไหนค่ายนัน้ ไม่ค่อยขา้มค่ายเชน่ เศรษฐศาสตร ์
นีโอคลาสสคิ กับเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง มักจะมกีรอบแนวคดิที่ต่างกัน แต่ก็
อาจจะเป็นไปไดห้ากเป็นการท าวจัิยแบบ Interdisciplinary 

 
3. การยกเอาทฤษฎทีกุเรือ่งทีข่วางหนา้มาไวใ้นเลม่รายงานการวจัิยโดยไมไ่ด ้
มุง่ไปทีจ่ดุมุง่หมายตา่งๆ ดังทีก่ลา่วไวโ้ดยตรง ยอ่มเป็นความฟุ่ มเฟือย ดังนัน้ 
จงึควรยกแตเ่รือ่งทีจ่ าเป็นเทา่นัน้มาเขยีน 
  
4. การเขยีนกฎหรอืทฤษฎทีี่เป็นที่รูก้ันอยู่แลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งเขยีนในรายละ 
เอยีด เพียงแต่ยกหัวใจของกฏหรอืทฤษฎนัี้นมาอา้งก็เพียงพอแลว้ เช่น กฎ
การลดนอ้ยถอยลงของความพอใจสว่นเพิม่ (Law of diminishing marginal 
utility) เกดิจากการไดบ้รโิภคสนิคา้ชนิดเดมิเรือ่ย ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่จ า 
เป็นตอ้งวาดกราฟ ยกตัวอย่างหรอือธบิายเหมอืนกับเล็คเชอร์ เพราะรายงาน
การวจัิยไมใ่ชเ่ล็คเชอร ์
  
5. การเขยีนรายละเอยีดทางเทคนคิของแบบจ าลอง เช่น เศรษฐมติ ินิวรอล 
เน็ตเวริค์ส ์ CGE ใหย้า้ยไปเขยีนไวใ้นเรือ่งวธิกีารศกึษา ไม่ควรเขยีนในเรือ่ง
ทฤษฎทีี่เกีย่วขอ้ง เพราะว่าไม่ไดน้ าไปสู่การอธบิายวา่ท าไมถงึคดิค าตอบนี้
ออกมาได ้แตเ่ป็นวธิกีารหาค านวณเพือ่หาค าตอบ 
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3.2 กำรทบทวนเอกสำรทีเ่ก ีย่วขอ้ง  
 
    วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร(ีอา้งองิจากเวปไซคh์ttp://th.wikipedia.org/ 
wiki/... วนัที ่21 ธันวาคม 2553) การทบทวนวรรณกรรม (อังกฤษ: literature 
review) เป็นเนือ้หาหลักสว่นหนึง่ในการเขยีนรายงานการวจัิย โดยเนน้อธบิาย
เกีย่วกับงานวจัิยหรอืความรูใ้นหัวขอ้เดยีวกันหรอืใกลเ้คยีงในอดตี โดยการทบ 
ทวนวรรณกรรมนัน้มจีดุหมายในการรวบรวมขอ้มลูปัจจบุันของผลงานวจัิยที่
เกีย่วขอ้ง การทบทวนวรรณกรรมมักจะพบไดใ้นงานเขยีนดา้นวชิาการ เชน่ใน
วทิยานพินธ ์ ดษุฎนีพินธ ์ หรอืผลงานในวารสารวชิาการ  การทบทวนวรรณ 
กรรมมักจะถกูล าดับเป็นสว่นทีส่องของงานเขยีนตอ่จากบทน า และมักจะอยู่
กอ่นหนา้เป้าหมายงานวจัิย และขัน้ตอนการวจัิย 
 
 ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(2550:2) เอกสารหรอืงานวจัิยที่
เกีย่วขอ้ง(related literature หรอื  review of related studies) ในสว่นนี้
ผูเ้ขยีนจะตอ้งชีแ้จงวา่ เกีย่วกับเรือ่งทีศ่กึษามใีครเขยีนไวใ้นหนังสอืเลม่ใด 
เรือ่งอะไร มใีจความอะไรบา้งทีเ่ป็นประโยชนใ์หค้วามรูท้ีช่ดัเจน ถกูตอ้งที่
จะตอ้งน ามาใชเ้ป็นกรอบความคดิประกอบการศกึษาเรือ่งนี ้ ทัง้นีผู้เ้ขยีนอาจ
สรปุความ ก าหนดเป็นสมมตุฐิานการวจัิยไวใ้นตอนทา้ยก็ได ้ การกลา่วอา้งถงึ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งนีอ้าจรวมไวใ้นความน าหรอืแยกไวเ้ป็นสว่นหนึง่ตา่งหากก็
ได ้ทัง้นีพ้จิารณาตามความเหมาะสม 
 

ดร.บญุเสรมิ บญุเจรญิผล(2552:2-3) การทบทวนเอกสารหรอืวรรณ 
กรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ก็เพือ่ตรวจดวูา่คนอืน่เขาไดศ้กึษามาอยา่งไรบา้ง จะไดเ้ป็น
พืน้ความรูค้วามเขา้ใจของเรา แลว้เราก็น ามาปรับปรงุใหเ้หมาะสมกับงานของ
เรา เหมอืนกับเราไปชมลักษณะของบา้นคนอืน่กอ่น แลว้น ามาปรับปรงุบา้น
ของเราไดส้วยงาม อยูส่บายกวา่บา้นทีเ่ราไดเ้ห็นมา 

 
การเขยีนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ กอ่นอืน่เราตอ้งยอ่เอกสารเอาไวก้อ่น

เลม่ละ 1-4 หนา้ ในการยอ่นัน้จะตอ้งมหีัวขอ้ ดังนี้ 
 
۞  ชือ่ผูเ้ขยีน 
۞  ชือ่เรือ่งทีเ่ราอา่นมา 
۞  ชือ่สถาบันของเรือ่ง 
۞  ปี พ.ศ. ทีพ่มิพ ์
۞  วตัถปุระสงคข์องวรรณกรรมนัน้ 
۞  วธิกีารทีเ่ขาศกึษา(ท าอยา่งไรเขาจงึไดข้อ้สรปุออกมา) 
۞  ผลการศกึษาของเขา คน้พบความจรงิอะไรบา้ง 
 
เมือ่ไดย้อ่เสร็จแลว้ ก็ท าเชน่เดยีวกับการเขยีนแนวคดิทฤษฎ ี คอื อา่น

เสยีกอ่นวา่เอกสารหรอืวรรณกรรมทัง้หลายทีเ่ราท าความเขา้ใจแลว้และยอ่มา
นัน้ แตล่ะเลม่มปีระเด็นส าคัญอะไรบา้ง ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานของเรา จากนัน้เราก็
รวมประเด็นจากทกุเลม่วา่มปีระเด็นอะไร สมมตุวิา่ม ี 3 ประเด็น(ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานของเรา) เราก็กลา่วทลีะประเด็น 

 
ประเด็นที ่ 1 มใีครเป็นผูเ้ขยีน เขยีนวา่อยา่งไร สรปุความหรอืยกตดั

ตอนออกมาใหด้ก็ูไดถ้า้ไมย่าวจนเกนิไป และอา้งดว้ยวา่มาจากเอกสารอะไร 
 

http://th.wikipedia.org/%20wiki/
http://th.wikipedia.org/%20wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
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ประเด็นที ่ 2 มใีครเป็นผูเ้ขยีน เขยีนวา่อยา่งไร สรปุความหรอืยกตดั
ตอนออกมาใหด้ก็ูไดถ้า้ไมย่าวจนเกนิไป และอา้งดว้ยวา่มาจากเอกสารอะไร 

 
ประเด็นที ่ 3 มใีครเป็นผูเ้ขยีน เขยีนวา่อยา่งไร สรปุความหรอืยกตดั

ตอนออกมาใหด้ก็ูไดถ้า้ไมย่าวจนเกนิไป และอา้งดว้ยวา่มาจากเอกสารอะไร 
 

 ฉะนัน้ผูเ้ขยีนคนหนึง่ทีเ่ราไปอา่นมา ก็อาจถกูอา้งหลายครัง้ในประเด็น
ทีต่า่งกัน ซึง่ถา้ท าอยา่นี ้การทบทวนวรรณกรรมก็จะเป็นงานทีม่คีณุภาพ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนทบทวนเอกสำร 
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เทคนคิกำรเขยีน บทที ่3  

สตูร หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรวเิครำะห ์
 

 ในบทนีจ้ะกลา่วถงึเทคนคิการเขยีนสตูร หลักเกณฑ ์ และ วธิใีนการ
วเิคราะห ์ดังนี้ 
 

4.1 กำรเขยีนสตูร หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรวเิครำะห ์
 
        จะตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงใหท้ราบถงึสตูร หลักเกณฑ ์ และวธิกีารในการ
วเิคราะห ์วา่เกีย่วขอ้งกับกฎ  ระเบยีบ  มตทิีป่ระชมุ ค าสัง่ ขอ้บังคับ  ประกาศ 
หนังสอืเวยีน ตลอดจนเกณฑม์าตรฐาน  สตูร  และ วธิกีารค านวณ ทีต่อ้งใช ้

หรอืเกีย่วขอ้งในการวเิคราะห ์
  

กรณงีานวเิคราะหใ์ดทีต่อ้งมสีตูร มเีกณฑม์าตรฐาน และ วธิกีาร
ค านวณ เชน่ การวเิคราะหอ์ัตราก าลัง , การวเิคราะหก์ารใชพ้ืน้ที ่ , การ
วเิคราะหห์ลักสตูร ฯลฯ ตอ้งเขยีน สตูร เกณฑม์าตรฐาน และอธบิายวธิกีารใช ้

สตูรและเกณฑม์าตรฐานในการค านวณนัน้ๆ ประกอบดว้ย  
 
 
  
 
 
 

 

4 

ตวัอยำ่ง แสดงเกณฑก์ำรค ำนวณอตัรำอำจำรย ์
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ตวัอยำ่งแสดงวธิกีำรค ำนวณ 
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ตวัอยำ่ง แสดงสตูรกำรค ำนวณกำรใชพ้ืน้ท ีอ่ำคำร 
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ตวัอยำ่ง แสดงวธิกีำรค ำนวณสูตรอำคำรตำ่งๆ ท ัง้ 8 สตูร 
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4.2 กำรเขยีนวธิกีำรเก็บและรวบรวมขอ้มลู 
 

ประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง คอื หน่วยศกึษาหรอืกลุม่เป้าหมายทีจ่ะเก็บ
ขอ้มลู ซึง่อาจจะเป็นคน สตัว ์ส ิง่ของ สดุแทแ้ตง่านวจัิย/วเิคราะหนั์น้จะศกึษา
อะไรในเรือ่งใด  กลุม่เป้าหมายในการวจัิย/วเิคราะหใ์นแตล่ะเรือ่งนัน้ อาจจะมี
กลุม่เดยีวหรอืหลายกลุม่ ระดับเดยีวกันหรอืหลายระดับก็ได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
ขอบเขตของการวจัิย/วเิคราะห ์ ซึง่กลุม่เป้าหมายของการวจัิย/วเิคราะหจ์ะมี
ผลอยา่งมากตอ่วธิกีารเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู ดังนัน้การเลอืก 
ประชากร กลุม่ตัวอยา่งตอ้งชดัเจน การเขยีนก็เชน่เดยีวกัน ตอ้งระบใุหช้ดัเจน 
ครอบคลมุ ระบปุระชากรและจ านวนประชากรใหช้ดัเจน จ านวนกลุม่ ตัวอยา่ง
ตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตามหลักวชิาการ กลา่วถงึวธิกีารเลอืก
กลุม่ตัวอยา่ง โดยใชว้ธิทีีเ่หมาะสมและท าใหผู้อ้า่นมองเห็นภาพในการปฏบิัต ิ
จรงิ ๆ พรอ้มทัง้แสดงรายละเอยีดของจ านวนกลุม่ตวัอยา่งใหช้ดัเจน 

เอมอร   จังศริพิรปกรณ์(2552: 88) ประชากร (Population) หมายถงึ 
สมาชกิทกุหน่วยของสิง่ทีส่นใจศกึษา ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึคนเพยีงอยา่งเดยีว 
ประชากรอาจจะเป็นสิง่ของ เวลา สถานที ่   ฯลฯ เชน่ถา้สนใจวา่ความคดิเห็น
ของคนไทยทีม่ตีอ่การเลอืกตัง้ ประชากร คอืคนไทยทกุคน หรอืถา้สนใจอายุ
การใชง้านของเครือ่งคอมพวิเตอรย์ีห่อ้หนึง่ ประชากรคอืเครือ่งคอมพวิเตอร์
ยีห่อ้นัน้ทกุเครือ่ง  แตก่ารเก็บขอ้มลูกับประชากรทกุหน่วยอาจท าใหเ้สยีเวลา
และคา่ใชจ้า่ยทีส่งูมากและบางครัง้เป็นเรือ่งทีต่อ้งตดัสนิใจภายในเวลาจ ากัด  
การเลอืกศกึษาเฉพาะบางสว่นของประชากรจงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามจ าเป็น เรยีก 
วา่กลุม่ตัวอยา่ง 
 กลุม่ตัวอยา่ง (Sample) หมายถงึ สว่นหนึง่ของประชากรทีน่ ามาศกึษา
ซึง่เป็นตัวแทนของประชากร การทีก่ลุม่ตัวอยา่งจะเป็นตัวแทนทีด่ขีอง
ประชากรเพือ่การอา้งองิไปยังประชากรอยา่งน่าเชือ่ถอืไดนั้น้ จะตอ้งมกีาร
เลอืกตัวอยา่งและขนาดตัวอยา่งทีเ่หมาะสม ซึง่จะตอ้งอาศัยสถติเิขา้มาชว่ยใน
การสุม่ตัวอยา่งและการก าหนดขนาดของกลุม่ตัวอยา่ง 
 การสุม่ตัวอยา่ง (Sampling) หมายถงึ กระบวนการไดม้าซึง่กลุม่
ตัวอยา่งทีม่คีวามเป็นตัวแทนทีด่ขีองประชากร 

 
ในการเขียนงานวจัิย ผูว้จัิยตอ้งระบุประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ให ้

ชัดเจน เพื่อที่จะไดท้ราบว่า งานวจัิยไดศ้กึษากับใคร มจี านวนเท่าใด กลุ่ม
ประชำกร คอืใคร เป็นใคร อยู่ที่ไหน มจี านวนเท่าใด กลุม่ตวัอยำ่ง คอืใคร 
เป็นใคร อยู่ที่ไหน มีจ านวนเท่าใด  และไดม้าอย่างไร เช่นงานวจัิยเรื่อง 
“ควำมเห็นของคนจงัหวดัขอนแกน่ตอ่นโยบำยกำรขำยไขเ่ป็นแบบช ัง่
กโิล” ผูว้จัิยเรื่องนี้จะไม่สามารถไปสอบถามความคดิเห็นในเรื่องนี้กับชาว
ขอนแกน่ทุกคนทัง้จังหวัดทีม่อียู่ลา้นกวา่คน(กลุ่มประชากร) ผูว้จัิยจะก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของคนจังหวัดขอนแก่นขึน้มาจ านวนหนึ่ง โดยใชว้ธิกีารทาง
สถติ ิเพือ่เป็นตัวแทนของคนขอนแกน่ทัง้จังหวัดในการสอบถามความคดิเห็น
ในเรื่องนโยบายการขายไข่เป็นแบบชั่งกโิลแทนการซือ้-ขายแบบที่คัดแยก
ตามขนาดใหญ-่เล็ก ในปัจจบุัน 

ผลความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างคนขอนแก่นทีสุ่ม่มาจ านวนหนึง่ ผล
เป็นอยา่งไรก็จะแปรผลไปถงึคนขอนแก่นทัง้จังหวัดในเรือ่งนัน้ ทัง้ๆทีม่ไิดไ้ป
สอบถามกับคนขอนแกน่ทุกคนทัง้จังหวัดก็ตาม ดังนัน้การท างานวจัิยตอ้งระบุ
ใหช้ัดเจนถงึกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่จะศกึษาตลอดจนวธิกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มลู เครือ่งมอื วธิกีารวเิคราะห ์และน าเสนอขอ้มลู 
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ในการเขยีนงานวเิคราะหค์่อนขา้งจะต่างไปจากงานวจัิยอย่างเด่นชัด
คอืงานวเิคราะหส์ว่นใหญ่จะใชป้ระชากรทัง้หมดในการศกึษา โดยไมม่กีารสุม่
กลุ่มตัวอยา่งมาจ านวนหนึง่เพือ่เป็นตัวแทนของประชากรทัง้หมด เชน่ “กำร
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะวิศวกรรมศำสตร์ใน
ปีงบประมำณ 2550-2553” จะใชง้บประมาณที่คณะวศิวกรรมศาสตร์ได ้
รับมาและใชจ้่ายไปในปีงบประมาณ 2550-2553 จ านวนทัง้หมด ไม่ไดม้กีาร
สุม่หรอืเอางบประมาณที่คณะวศิวกรรมศาสตร์ไดรั้บมาเพียงส่วนหนึ่งสว่นใด
เพื่อเป็น “กลุม่ตวัอย่ำง” ในการที่จะวเิคราะห์ผลการใชจ้่ายงบประมาณใน
ช่วงเวลาปีงบประมาณ 2550-2553 เพื่อจะท านายผลหรือแสดงผลไปถึง
งบประมาณทั้งหมดที่เรียกว่า  “ประชำกร” ส่วนวธิีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เครือ่งมอืทีใ่ช ้วธิกีารวเิคราะห ์และน าเสนอขอ้มลูจะตอ้งระบใุชช้ดัเจน 
 

4.3 กำรเขยีนวธิกีำรวเิครำะห ์

สิง่แรกทีต่อ้งพจิารณากอ่นการวเิคราะหข์อ้มลู      คอื การอา่นค าถาม 
     (วตัถปุระสงค)์ของการวเิคราะหท์กุค าถามใหเ้ขา้ใจวา่แตล่ะขอ้ตอ้งการคน้หา 
     อะไร? ตอ้งการท าอะไร? เพือ่การตรวจสอบในทางสถติใิหเ้ขา้ใจทกุขอ้  

การวเิคราะห์ขอ้มูลมีความมุ่งหมายเพื่อสรุปผลของการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูทีเ่สร็จสมบรูณ์แลว้  ในรูปทีจ่ะตอบปัญหาของการวจัิย/วเิคราะหไ์ด ้เมือ่
ผู ศ้ ึกษาไดข้อ้มูลมาแลว้ก็ตอ้งน ามาแปลงเป็นตัวเลขอาจโดยการให ้
คะแนน  หรอื  โดยการแจกแจงความถี ่ แลว้ก็น าไปวเิคราะหเ์พือ่ใหไ้ดค้ าตอบ
ตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจั ย /วิเค ราะห์   โดยใช ร้ะเบียบวิธีสถิติที่
เหมาะสม  จะตอ้งก าหนด  วธิวีเิคราะหข์อ้มลูไวล้ว่งหนา้ตัง้แตข่ัน้วางแผนการ
วจัิย/วเิคราะห ์ ไมค่วรใชว้ธิเีก็บขอ้มลูมากอ่น  แลว้มาพจิารณาหาวธิวีเิคราะห์
ภายหลังซึง่จะท าใหเ้กดิการสญูเปลา่  เนื่องจากตอ้งทิง้ขอ้มลูบางสว่นทีเ่พยีร
พยายามเก็บรวบรวมมาดว้ยความยากล าบาก  เพราะไมส่ามารถทีจ่ะน าขอ้มูล
เหลา่นัน้มาวเิคราะหเ์พือ่ใหไ้ดค้ าตอบปัญหาตามวตัถปุระสงคข์องผูศ้กึษาได ้
 
 ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ (2550:2) กลา่วถงึวธิกีารวจัิย 
อาจกลา่วถงึในสิง่ตอ่ไปนี ้
 

1. หลักการเลอืกวธิกีารวจัิย และการเลอืกสถานทีท่ดลองหรอืศกึษาเพือ่ 
ใหไ้ดผ้ลตรงตามจดุประสงคท์ีต่ัง้ไวแ้ตแ่รก 

2. เทคนคิทีใ่ชใ้นการวจัิย ในตอนนีผู้เ้ขยีนแสดงใหท้ราบวา่ด าเนนิการ
คน้ควา้ทดลองอยา่งไร และรวมรวมขอ้มลูดว้ยวธิใีด 

3. วธิกีระท ากับขอ้มลู เมือ่รวมรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองและเทคนคิ
ตา่งๆ ในขอ้ 2 นัน้แลว้ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขยีนจัดกระท ากับขอ้มมลู
อยา่งไร อาจจะเป็นวธิคี านวณตามวชิาสถติ ิ หรอือาจเป็นวธิสีนันษิฐาน
ตามหลักตรรกศาสตร ์

 
 
เอมอร   จังศิริพรปกรณ์ (2552: 92) การวิเคราะห์ขอ้มูล (analysis 

design) ในการออกแบบการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการเลอืกแบบการวเิคราะหใ์ห ้
เหมาะสมกับขอ้มูลที่ เก็บรวบรวมได ้เพื่อน าไปสู่การตอบค าถามตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวจัิย แบบการวเิคราะห์ขอ้มูลจึงแบ่งตาม
ประเภทของขอ้มูล คอื แบบการวเิคราะห์ส าหรับขอ้มูลเชงิคุณลักษณะ และ
แบบการวเิคราะหส์ าหรับขอ้มลูเชงิปรมิาณ ดังตอ่ไปนี ้
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         1)การวิเค ราะห์ข อ้มูล เชิงป ริม าณ  (quantitative data analysis) 
 เป็นการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิขา้ชว่ย ประกอบไปดว้ย 
                1.1) การเลอืกใชส้ถติเิชงิบรรยาย (descriptive statistics) ใน
การบรรยายลักษณะหรอืความสัมพันธข์องขอ้มลูในกลุม่ตัวอยา่งหรอืประชากร 
โดยเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกับสเกลการวดัและวตัถปุระสงคก์ารวจัิย 
                1.2) การเลอืกใชส้ถติเิชงิสรุปอา้งองิ (inferential statistics) 
เป็นการสรุปขอ้มูลคา่สถติจิากกลุม่ตัวอยา่งไปยังคา่พารามเิตอรข์องประชากร 
ซึง่ตอ้งเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกับวตัถปุระสงคข์องการวจัิย และขอ้ตกลงเบือ้งตน้
ของสถตินัิน้ ๆ 
          2)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (qualitative data analysis) 
 การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคณุภาพ เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชห้ลักความเป็น
เหตุเป็นผล เทคนคิทีใ่ชก้ันอยู่  ไดแ้ก่ การเล่าเรือ่ง (narrative) การบรรยาย
เปรียบ เทียบ(comparative description) การวิเค ราะห์ เนื้ อหา (content 
analysis) เป็นการจัดระเบยีบขอ้มูล การจัดกลุ่มขอ้มูล การสังเคราะหข์อ้มูล 
การหารูปแบบจากขอ้มูล การก าหนดค าส าคัญ (key word) ที่ใชใ้นการจัด
หมวดหมูข่อ้เท็จจรงิ การสรุปประเด็นส าคัญ และการแปลความหมายเพือ่ตอบ
ปัญหาการวจัิย  
 

เกยีรตสิดุา  ศรสีขุ(2552: 163) การวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการน าขอ้มลู
ทีร่วบรวมไดม้าท าการวเิคราะหท์างสถติเิพือ่ตอบวตัถปุระสงคท์ีผู่ว้จัิยได ้
ก าหนดไว ้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จัิยจะตอ้งมคีวามรูท้างสถติพิอทีจ่ะน าสถติ ิ
แตล่ะวธิมีาใช ้สรปุคอื 

1. ตอ้งรูว้า่ขอ้มลูทีร่วบรวมมา อยูใ่นมาตรการวดัระดับใด 
2. ตอ้งรูเ้งือ่นไขและขอ้จ ากดัจองสถติแิละวธิ ี
3. ตอ้งสามารถเลอืกสถติวิเิคราะหไ์ดส้อดคลอ้งกับวตัถปุระสงคใ์นการ

วจัิย 
4. ตอ้งสามารถสรปุผลหรอืแปลผลการวเิคราะหไ์ด ้
 

สิง่ทีผู่ว้จัิยจะตอ้งพจิารณาตอ่ไปก็คอื ในการวจัิยไดม้กีารรวบรวมขอ้มลู 
กับกลุม่ประชากรทัง้หมด หรอืมกีารวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตัวอยา่ง ซึง่หากมี
การรวบรวมขอ้มลูจากประชากรทัง้หมด ก็จะสามารถใชผ้ลการวเิคราะหท์ีเ่รยีก 
วา่คา่พารามเิตอรใ์นการอธบิายลักษณะตา่งๆ ของประชากรไดเ้ลย แตห่ากการ
รวบรวมขอ้มลูมาจากกลุม่ตัวอยา่ง คา่ทีว่เิคราะหไ์ด ้ เรยีกวา่ คา่สถติ ิ ยังไม่
สามารถน าไปอธบิายลักษณะตา่งๆของประชากรได ้ผูว้จัิยจะตอ้งใชว้ธิกีารทาง
สถติทิีเ่รยีกวา่ “สถติอิา้งองิ”  มาชว่ยในการสรปุลักษณะของประชากร                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 
 
 

เทคนคิกำรเขยีน 
บทที ่4 ผลกำรวเิครำะห ์

 

 
 การวเิคราะห ์หมายถงึ การจ าแนก แยก หรอืแจกแจง ออกใหเ้ป็นพวก
หรอืหมวดหมู ่ตามกฎเกณฑห์รอืลักษณะองคป์ระกอบของขอ้มลูใหง้า่ยตอ่การ
น าไปใช ้ เพือ่ท าใหเ้ขา้ใจงา่ยสะดวก ขอ้มลูทีย่ังไมไ่ดม้กีารวเิคราะห ์ จะ
เรยีกวา่ ขอ้มลูดบิ สว่นขอ้มลูทีไ่ดรั้บการวเิคราะหแ์ลว้ จะถอืวา่เป็นความรู ้ ผล
การวเิคราะหห์รอืความรูนั้น้ จะมคีวามลกึซึง้หรอืน่าสนใจหรอืไมอ่ยา่งไร ขึน้อยู่
วา่ผูว้เิคราะหจ์ะมวีธิกีารน าเสนอผลการวเิคราะหห์รอืความรูใ้หแ้กผู่ส้นใจทีต่อ้ง 
การอยากรู ้ หากมกีารวเิคราะหผ์ดิก็จะเป็นความรูท้ีผ่ดิ หากมกีารวเิคราะหถ์กูก็
จะเป็นความรูท้ีถ่กูตอ้ง 
 

5.1 หลกัและวธิกีำรวเิครำะหข์อ้มลู 
 
       เนือ่งจากงานวเิคราะหม์ลีักษณะคลา้ยกับงานวจัิยเชงิปฏบิัตกิาร(ประชมุ 
รอดประเสรฐิ อา้งองิจากเสเถยีร คามศีักดิ ์ 2551:17) ดังนัน้หลักในการการ
เขยีนผลการวเิคราะหใ์นบทนี ้ จงึยดึรปูแบบการเขยีนเชน่เดยีวกับการวจัิย ผล
ของการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นขัน้ตอนในการทีจ่ะตอบโจทยห์รอืปัญหาของการ
วเิคราะห ์ ทีเ่ป็นขัน้ตอนทีส่ าคัญอกีขัน้ตอนหนึง่ ผลงานวเิคราะหเ์รือ่งนัน้ๆจะมี
คณุคา่หรอืไม ่ มคีา่มากหรอื มคีา่นอ้ยขึน้อยูว่า่การวเิคราะหข์อ้มลูเรือ่งนัน้ตรง
ตามวตัถปุระสงคห์รอืไม ่ดังนัน้ ผูท้ีท่ าการวเิคราะหต์อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ 
ในการแปลผลการวเิคราะหอ์อกมาใหเ้ป็นภาษาเขยีน ใหช้ดัเจนมากทีส่ดุ ทัง้นี้
เพือ่ใหค้นอืน่ทีศ่กึษาหรอือา่นแลว้เขา้ใจโดยงา่ย ยิง่ถา้มกีารแปลผลดว้ย
เครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยแลว้ ผูว้เิคราะหย์ิง่ตอ้งแปลผลใหผู้อ้า่นหรอืผูศ้กึษา
อา่นแลว้เขา้ใจไดอ้ยา่งงา่ยๆ เหมอืนกับการชัง่น ้าหนักผูช้ายไทยเพือ่บอกวา่
ชายคนๆนัน้ผอม หรอือว้น โดยม(ีการเทยีบกับ)เกณฑท์ีก่ าหนดวา่ ถา้น ้าหนัก
นอ้ยกวา่ 45 กโิลกรัมใหถ้อืวา่มนี ้าหนักนอ้ยหรอืเรยีกไดว้า่เป็นคนผอม ถา้มนี า
หนักระหวา่ง 45-65 กโิลกรัม ใหถ้อืวา่มนี ้าหนักปานกลางหรอืเรยีกวา่เป็นคน
หุน่ก าลังด ี หากมนี ้าหนักมากกวา่ 65 กโิลกรัมขึน้ไป ใหถ้อืวา่มนี ้าหนักมาก
หรอืเรยีกวา่เป็นคนสมบรูณ์หรอืคนอว้น หากชายไทยคนหนึง่เมือ่ชัง่น ้าหนักได ้
เป็น 82 กโิลกรัมก็จะตัดสนิวา่เขาเป็น “คนอว้น”  
 การทีจ่ะตดัสนิวา่ชายไทยคนนัน้เป็น “คนผอม” หรอื “คนอว้น” หรอื
หุน่ก าลังด ีจะตอ้งมเีกณฑก์ าหนดไว ้ในท านองเดยีวกันหากจะตัดสนิวา่ใครคน
ใดคนหนึง่จะเป็น “คนสวย” หรอื “คนหลอ่” จะตอ้งมเีกณฑก์ารวดัวา่ขนาด
ไหนถงึจะเรยีกวา่เป็นคนสวย ขนาดไหนถงึจะเรยีกวา่เป็นคนหลอ่ และมปัีจจัย
อะไรทีท่ าใหบ้คุคลคนนัน้เป็นคนสวย หรอืคนหลอ่ ค าถามเหลา่นีจ้ะมคี าตอบ
ไดโ้ดยการเก็บรวบรวมขอ้มลู และมกีารวเิคราะหข์อ้มลู กอ่นทีจ่ะวเิคราะห์
ขอ้มลูควรมกีารทบทวนประเด็นตา่งๆ ของการวเิคราะห ์สิง่เหลา่นีไ้ดแ้ก ่
 

5 
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  โจทยห์รอืปัญหาของการวเิคราะห ์
  วตัถปุระสงคข์องการวเิคราะห ์
  ค าส าคัญ หรอืนยิามปฏบิัตกิาร 
  ความหมายของตัวแปร 
   ฯลฯ    
 
 หลักในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้เิคราะหต์อ้งน าทฤษฎหีรอืแนวคดิทีไ่ด ้
ก าหนดไวใ้นกรอบการวเิคราะหใ์นบทกอ่นหนา้นี ้ มาเป็นแบบแผนในการ
วเิคราะห ์ภายใตค้ าถามพืน้ฐานงา่ยๆ ในแตล่ะประเด็นวา่ คอือะไร? เมือ่ไร? ที่
ไหน ? อยา่งไร?  หรอืหากผูว้เิคราะหต์อ้งการวเิคราะหใ์หล้กึซึง้มากกวา่นีอ้กี 
ใหน้ าเงือ่นไขอืน่ๆ มาวเิคราะหร์ว่มดว้ยนอกเหนอืไปจากกรอบทีไ่ดก้ าหนดไว ้
ซึง่ผูว้เิคราะหจ์ะตอ้งเก็บรวมรวมขอ้มลูในเชงิลกึ ทีอ่าจตอ้งใชเ้วลานาน และ
งบประมาณมากขึน้ กรอบเนือ้หาในการวเิคราะห ์ จะขึน้อยูก่ับโจทย(์ปัญหา)
ของการวเิคราะห ์ วา่จะตอ้งการใหต้อบโจทยใ์นลกัษณะใด หรอือาจตอบใน
หลายๆมติก็ิได ้
 ปัจจบุันมคีวามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์  หากมกีารน า
เครือ่งคอมพวิเตอรม์าชว่ยในการวเิคราะหข์อ้มลู โดยเมือ่ไดม้กีารเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดบิมาแลว้  ก็ใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows มาชว่ยในการแปร
ขอ้ความหรอืขอ้มลูเชงิคณุภาพทีนั่บไดย้ากหรอืนับไมไ่ด ้ มาเป็นขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณทีส่ามารถนับได ้เชน่ 
  มากทีส่ดุ ก าหนดใหม้คีา่เป็น 5 
  มาก  ก าหนดใหม้คีา่เป็น 4 
  ปานกลาง ก าหนดใหม้คีา่เป็น 3 
  นอ้ย  ก าหนดใหม้คีา่เป็น 2 
  นอ้ยทีส่ดุ ก าหนดใหม้คีา่เป็น 1 
 แลว้น าขอ้มลูแตล่ะกรณี หรอืหลายกรณีมาผา่นการปฏบิัตกิารทางสถติ ิ
แลว้แปลผลออกมาเป็นคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่อืน่ๆ อกีหลาย
คา่ตามตอ้งการ 
  

5.2 กำรแปลควำมหมำยผลกำรวเิครำะห ์
 
 ในรายงานผลการวเิคราะห ์ มกีารแปลความหมายจากการวเิคราะหใ์ห ้
เป็นเนือ้หา ผูว้เิคราะหต์อ้งใชเ้ทคนคิในการอธบิายความหมายใหเ้กดิความ
เขา้ใจอยา่งเป็นระบบ ดังนี ้ 
 
  เขยีนอธบิายตามล าดับกอ่นหลัง 
  เขยีนอธบิายจากเรือ่งใหญส่ดุไปหาเล็กสดุ   

เขยีนอธบิายจากเรือ่งยากไปหาเรือ่งงา่ย  
เขยีนอธบิายจากเหตไุปหาผล 

  เขยีนอธบิายไปตามขัน้ตอน 
  เขยีนอธบิายจากรปูธรรมไปหานามธรรม 
  เขยีนอธบิายโดยใชภ้าษาทีเ่รยีบงา่ยและถกูตอ้ง 
   ฯลฯ 
 
 ในการแปลความหมาย การเขยีนรายงานผลการวเิคราะหข์อ้มลู       ผู ้
วเิคราะหจั์กตอ้งมกีารฝึกหัดใหเ้กดิทักษะ ผูว้เิคราะหบ์างคนทีเ่คยมปีระสบ 
การณ์ในการท าวเิคราะหว์จัิยมาบา้งแลว้ 3-4 เรือ่ง ก็จะมทัีกษะและเกดิความ
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เชีย่วชาญในการวเิคราะหข์อ้มลู จะท าใหส้ามารถเขยีนรายงานผลการวเิคราะห์
ไดด้ ี  หากผูผู้ว้เิคราะหใ์ดทีย่ังไมเ่คยมปีระสบการณ์ในการวเิคราะหม์ากอ่น 
ควรมกีารฝึกปฏบิัต ิโดยการอา่นบทวเิคราะห/์วจัิย เรือ่งตา่งๆ อา่นใหม้ากๆ ฝึก
การแปลความการเขยีนรายการผลการวเิคราะห ์ และน าผลการศกึษาวเิคราะห์
เสนอในวงสนทนา หรอืมกีารน าเสนอในทีป่ระชมุวชิาการ ทีจั่ดโดยหน่วยงาน
ตา่งๆ      
 
กำรเขยีนผลกำรวจิยัและขอ้วจิำรณ์ 
 
ผลการวจัิย  

ใหร้ะบวุา่เมือ่ศกึษาแลว้ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาขอ้มลูและทดสอบสมมตุ ิ
ฐานเป็นอยา่งไร 
ขอ้วจิารณ์  

ใหว้จิารณ์ผลการวจัิยวา่ในการท าวจัิยนีม้จีดุเดน่ จดุดอ้ยอยา่งไร มี
ขอ้คดิเห็นหรอืขอ้สงัเกตอืน่ๆ อันนอกเหนอืจากทีต่ัง้วตัถปุระสงคไ์วห้รอืไม่ 
อยา่งไร 
 

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ (2550:2) ผลของการวจัิย ใน
สว่นนีผู้เ้ขยีนน าผลงานในการวจัิยมาตคีวามหมายในดา้นวชิาการทีผู่เ้ขยีน
ศกึษาอยู ่ โดยอาศัยความรูเ้กีย่วกับสภาพการณ์โดยท่ัวไป และการอา่น
เอกสารอืน่ๆ ผูเ้ขยีนเสนอผลของการวจัิยรวมทัง้สรปุผลงานตัง้แตต่น้จนถงึผล
ทีไ่ด ้นอกจากนีอ้าจกลา่วถงึ 
         1. ผลทีไ่ดจ้ากการวจัิยครัง้นี ้ มคีวามส าคัญอยา่งไรตอ่สถานการณ์ที่
เป็นจรงิ 
         2.   ขอ้เสนอแนะและการอภปิรายเกีย่วกับผลการคน้ควา้ อาจกลา่วถงึ
การน าผลทีไ่ดจ้ากการวจัิยไปใชใ้นการปรับปรงุสถาน 
การณ์ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุันนี ้ บางกรณีอาจมเีพยีงขอ้เสนอแนะหรอืการอภปิราย
เกีย่วกับผลการวจัิยอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ก็ได ้
         3.  ขอ้เสนอใหม้กีารการวจัิยเกีย่วกับปัญหานีใ้นแงอ่ืน่ๆ หรอืดา้นอืน่ๆ 
เพิม่เตมิ 
 

5.3 ตวัอยำ่งผลงำนวเิครำะห ์
 
 ในทีน่ีจ้ะขอยกตัวอยา่งรายงานผลการวเิคราะห ์ เรือ่ง “กำรวเิครำะห์
อตัรำก ำลงัสำยสนบัสนุนในสถำบนัอดุมศกึษำ” ซึง่เป็นผลงานวเิคราะห์
ของต าแหน่งนักวเิคราะหน์โยบายและแผน ดังนี้ 
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ตวัอยำ่งที ่1   งานธรุการ กองคลัง มหาวทิยาลัยนเรศวร มปีรมิาณงานพมิพ ์
                    ในรอบ 3 ปีเฉลีย่ 3 ปีๆ ละ 15,500 ฉบับ/หนา้ และจากการ 
                    สถติกิารบันทกึไว ้3 ปี พบวา่ เจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดีสามารถพมิพ ์
                    งานโดยเฉลีย่ 10 -15 หนา้ตอ่วนั   
 

จงวเิคราะหห์าจ านวนเจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดี ทีพ่งึจะมใีนงานธรุการ 
 ในกองคลังของมหาวทิยาลัยนเรศวร 

 
วธิกีำรวเิครำะห ์ 

ค านวณหาอัตราก าลัง โดยวธิทีี ่1 ทีค่ านวณจากสถติปิรมิาณงาน
(Tasks Analysis and Work Load Analysis) 

 
เนือ่งจากใน 1 ปีม ี230 วนัท าการ และโดยเฉลีย่เจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดีจะมี

งานพมิพต์อ่วนั เทา่กับ …..  
              15,500 / 230  =   67.39  หนา้ 
 
ดังนัน้ งานธรุการกองคลังจะมเีจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดีอยำ่งนอ้ยทีส่ดุ  

เทา่กับ  ...... 
 

 
จ านวนคน    =      
 
                   
                  
                 =   67.39 / 15  
                 =    4.49  
             
             หรอืประมาณ 4 คน   

 
และงานธรุการกองคลังจะมเีจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดีอยำ่งมำกทีส่ดุ  

เทา่กับ  ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยำ่งผลงำนวเิครำะห ์
เร ือ่ง 

กำรวเิครำะหอ์ตัรำก ำลงัสำยสนบัสนุนในสถำบนัอุดมศกึษำ 
ของ 

ต ำแหนง่นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน 

     ปรมิาณงานทัง้หมด 

มาตรฐานการท างานตอ่คน 
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จ านวนคน    =      
 
                    
                
                =        9 / 10  
                =         6.74  
          
              หรอืประมาณ 7 คน   

 
 
****************************************************** 

 
 
 
ตวัอยำ่งที ่2     หน่วยสารบรรณ  งานบรหิารและธรุการ  คณะวทิยาศาสตร ์ 
                     มหาวทิยาลัยศลิปากร ไดใ้หบ้รกิารงานพมิพแ์กภ่าควชิาตา่งๆ  
                     ในคณะฯ มปีรมิาณงานพมิพ ์ดังตารางขา้งลา่ง  
 
 
จงวเิคราะหห์าจ านวนเจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดีทีพ่งึจะมใีนหน่วยสารบรรณ  งาน

บรหิารและธรุการ  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศลิปากร 
 
 
 

ภำควชิำ 
งำนพมิพท์ ัว่ไป 

(หนำ้) 
งำนพมิพว์ชิำกำร 

(หนำ้) 

1. ชวีวทิยา 1,234 984 

2. เคม ี 2,011 1,004 

3. ฟิสกิส ์ 158 84 

4. สถติ ิ 850 477 

5. จลุชวีวทิยา 454 341 

6. ชวีเคม ี 621 558 

7. วทิยาศาสตร ์
    ส ิง่แวดลอ้ม 

478 214 

8. วทิยาการ 
   คอมพวิเตอร ์

754 568 

9.คณติศาสตร ์ 854 756 

10.ธรณีวทิยา 1,014 984 

 
 
วธิกีำรวเิครำะห ์ 

ค านวณหาอัตราก าลัง โดยวธิทีี ่ 3  การค านวณอัตราก าลังโดยใช ้

เกณฑม์าตรฐานทีว่างไวแ้ลว้(Work Standard)   ดงันี ้
 

 
 

     ปรมิาณงานทัง้หมด 
มาตรฐานการท างานตอ่คน 
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เกณฑม์ำตรฐำน 
 

 
 
 

 
 

ภำควชิำ 
งำนพมิพ์
ท ัว่ไป 

 (หนำ้) 

ก ำลงัคน 
ตำมเกณฑ ์

งำนพมิพ์
วชิำกำร 
(หนำ้) 

ก ำลงัคน 
ตำมเกณฑ ์

1. ชวีวทิยา 1,234        0.36  984 0.43 

2. เคม ี 2,011        0.58  1,004 0.44 

3. ฟิสกิส ์ 158        0.05  84 0.04 

4. สถติ ิ 850        0.25  477 0.21 

5. จลุชวีวทิยา 454        0.13  341 0.15 

6. ชวีเคม ี 621        0.18  558 0.24 

7. วทิยาศาสตร์
ส ิง่แวดลอ้ม 

478 0.14 214 0.09 

8. วทิยาการ
คอมพวิเตอร ์

754 0.22 568 0.25 

9.คณติศาสตร ์ 854        0.25  756 0.33 

10.ธรณีวทิยา 1,014        0.29  984 0.43 

รวมท ัง้ส ิน้ 8,428        2.44  5,970 2.60 

 
 
 
 

  
ดังนัน้ จ านวนเจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดีทีพ่งึจะมใีนหน่วยสารบรรณ  งาน

บรหิารและธรุการ  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศลิปากร เทา่กับ  
                        
                      =   2.44 + 2.60   
                      =   5.04 คน 
 
                    หรอืประมาณ 5 คน 
 
 
 
หมำยเหตุ :  จากตัวอย่างที ่1   และตัวอย่างที ่2  ในการวเิคราะหห์าจ านวน
“เจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดี” ทีพ่งึจะมใีนหน่วยงานนัน้   ผูว้เิคราะหอ์าจพจิารณาถงึการ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การพิมพ์ดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ แทนเครื่อง
พมิพด์ดีธรรมดา หรอื ไฟฟ้าแบบเดมิ 

     ภาระงานพมิพท่ั์วไป     15 หนา้/วนั   =  เจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดี 1 คน 

     ภาระงานพมิพว์ชิาการ 10 หนา้/วนั    =  เจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดี 1 คน 

มาจาก  1,234 หน้า / (15 หน้า x 230 วนั) มาจาก  84 หน้า / (10 หน้า x 230 วนั) 

มาจาก  8,428 หน้า / (15 หน้า x 230 วนั) มาจาก  5,970 หน้า / (10 หน้า x 230 วนั) 
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ตวัอยำ่งที ่3     หน่วยสารบรรณ  งานบรหิารและธรุการ  คณะวทิยาศาสตร ์ 
                      มหาวทิยาลัยศลิปากร ไดใ้หบ้รกิารดา้นธรุการแกภ่าควชิา 
                      ตา่งๆ ในคณะฯ โดยมปีรมิาณงานหนังสอืเขา้ – ออก   ดัง 
                      ตารางขา้งลา่ง  
 
 

จงวเิคราะหห์าจ านวนเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยสารบรรณ  งาน
บรหิารและธรุการ  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศลิปากร 

 
 

ภำควชิำ หนงัสอืเขำ้(เร ือ่ง) หนงัสอืออก(เร ือ่ง) 

1. ชวีวทิยา 2,304 1,132 

2. เคม ี 1,601 1,318 

3. ฟิสกิส ์ 1,361 841 

4. สถติ ิ 754 412 

5. จลุชวีวทิยา 1,005 854 

6. ชวีเคม ี 1,841 344 

7. วทิยาศาสตร ์
    ส ิง่แวดลอ้ม 

1,224 501 

8. วทิยาการ 
    คอมพวิเตอร ์

1,608 756 

9.คณติศาสตร ์ 1,559 614 

10.ธรณีวทิยา 6,201 5,574 

 
วธิกีำรวเิครำะห ์ 

ค านวณหาอัตราก าลัง โดยวธิทีี ่ 3  การค านวณอัตราก าลังโดยใช ้

เกณฑม์าตรฐานทีว่างไวแ้ลว้(Work Standard)   ดงันี ้
 

เกณฑม์ำตรฐำน 
 

    
   โดยที ่..........          
  
จ านวนหนังสอืเขา้-ออกใน 1 วนัทีเ่จา้หนา้ทีป่ฏบิัตไิด ้  =   18  เรือ่ง/วนั 
                       จ านวนวันการใน 1 ปีของเจา้หนา้ที ่  =  230 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอัตราก าลัง  = (ปรมิาณหนังสอืเขา้ + ปรมิาณหนังสอือก) / (18 เรือ่ง x 230 วนั) 
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ตำรำง  แสดงการค านวณภาระงาน 
 
 

ภำควชิำ 
หนงัสอื
เขำ้

(เร ือ่ง) 

หนงัสอื
ออก(เร ือ่ง) 

รวม 
หนงัสอืเขำ้-

ออก 

ก ำลงัคน 
ตำมเกณฑ ์

1. ชวีวทิยา 2,304 1,132 3,436 0.83 

2. เคม ี 1,601 1,318 2,919 0.71 

3. ฟิสกิส ์ 1,361 841 2,202 0.53 

4. สถติ ิ 754 412 1,166 0.28 

5. จลุชวีวทิยา 1,005 854 1,859 0.45 

6. ชวีเคม ี 1,841 344 2,185 0.53 

7. วทิยาศาสตร ์
    ส ิง่แวดลอ้ม 

1,224 501 1,725 0.42 

8. วทิยาการคอมพวิเตอร ์ 1,608 756 2,364 0.57 

9.คณติศาสตร ์ 1,559 614 2,173 0.52 

10.ธรณีวทิยา 6,201 5,574 11,775 2.84 

รวมท ัง้ส ิน้ 19,458     12,346  31,804 7.68 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนัน้ จ านวนเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยสารบรรณ  งานบรหิารและ
ธรุการ  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศลิปากร  เทา่กับ  7.68 คน 
     
                                    หรอืประมาณ 8 คน 
 
 
 

************************************** 

 
 
 
 
 
 

มาจาก  2,202 เร่ือง / ( 18 เร่ือง x 230 วนั) 

มาจาก  31,804  เร่ือง / ( 18 เร่ือง x 230 วนั) 
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ตวัอยำ่งที ่4   หน่วยสารบรรณ งานธรุการ กองแผนงาน มหาวทิยาลัย 
                    เกษตรศาสตร ์ มปีรมิาณงาน ดังตารางขา้งลา่งนี้ 
 
 

กจิกรรม 
หนว่ย
นบั 

ปรมิำณ
งำน 

กำรใช้

เวลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

 

1.ลงทะเบยีน รับ-สง่ และออก 
  เลขทีห่นังสอืของคณะ 

เรือ่ง 5,522 2  

2.จา่ยเรือ่งเพือ่ปฏบิัตเิขา้งานตา่งๆ  
   ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เรือ่ง 4,014 3  

3.แจง้เวยีนหนังสอื(ส าเนา  
   ประทับตราสง่ และเดนิหนังสอื) 

เรือ่ง 1,301 6  

4.พมิพเ์อกสารจากระบบ 
   คอมพวิเตอร ์

ฉบับ 890 4  

5.พมิพห์นังสอืราชการ และรา่ง 
   โตต้อบบางเรือ่ง 

ฉบับ 1,514 10  

6.จัดเรือ่งและเสนอแฟ้มเสนอ 
   ผูอ้ านวยการกอง , รองอธกิารบด ี
   ฝ่ายวางแผนฯ 

ครัง้ 1,222 5  

7.จัดเก็บและคน้หาหนังสอืราชการ ครัง้ 245 5  

8.ด าเนนิการขออนุมัตจัิดซือ้-จัด 
   จา้ง 

ครัง้ 5 12  

9.ด าเนนิการเบกิจา่ยพัสด/ุ    
   ครภุัณฑ ์

ครัง้ 24 6  

  
จงวเิคราะหห์าจ านวนเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยสารบรรณ งานธรุการ 

ในกองแผนงาน ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
วธิกีำรวเิครำะห ์ 
 
 1.ผูว้เิคราะหจ์ะตอ้งค านวณหา “ภาระงาน” โดยรวมของแตล่ะกจิกรรม
วา่ใชเ้วลาทัง้ส ิน้ในการด าเนนิแตล่ะกจิกรรมเป็นจ านวนเทา่ใด 
 2. รวมเวลาทีใ่ชทั้ง้ส ิน้ในการด าเนนิงานทกุกจิกรรม 
 3. ใชเ้กณฑม์าตรฐานการท างานในรอบปีหนึง่ๆ ทีก่ าหนดใหข้า้ราช 
การมวีนัท าการ 230 วนั สัปดาหห์นึง่ท างานจันทร-์ศกุร ์ จ านวน 5 วนั ๆ ละ 6 
ชัว่โมง คดิเป็น 1,380 ชัว่โมง/ปี  หรอื  82,800 นาท/ีปี 
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ตำรำง แสดงการค านวณภาระงาน 
 

กจิกรรม 
หนว่ย
นบั 

ปรมิำณ
งำน 

กำร
ใช้

เวลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

ภำระ
งำน 
(นำท)ี 

1.ลงทะเบยีน รับ-สง่ และออก 
   เลขทีห่นังสอืของคณะ 

เรือ่ง 5,522 2 11,044 

2.จา่ยเรือ่งเพือ่ปฏบิัตเิขา้งาน   
   ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เรือ่ง 4,014 3 
12,042 

3.แจง้เวยีนหนังสอื(ส าเนา  
  ประทับตราสง่ และเดนิหนังสอื) 

เรือ่ง 1,301 6 7,806 

4.พมิพเ์อกสารจากระบบ 
  คอมพวิเตอร ์

ฉบับ 890 4 
3,560 

5.พมิพห์นังสอืราชการ และรา่ง 
  โตต้อบบางเรือ่ง 

ฉบับ 1,514 10 15,140 

6.จัดเรือ่งและเสนอแฟ้มเสนอ 
   ผูอ้ านวยการกอง , รอง 
   อธกิารบดฝ่ีายวางแผนฯ 

ครัง้ 1,222 5 6,110 

7.จัดเก็บและคน้หาหนังสอื 
   ราชการ 

ครัง้ 245 5 
1,225 

8.ด าเนนิการขออนุมัตจัิดซือ้-จัด 
   จา้ง 

ครัง้ 5 12 
60 

9.ด าเนนิการเบกิจา่ยพัสด/ุ 
   ครภุัณฑ ์

ครัง้ 24 6 144 

รวมทัง้ส ิน้ 57,131 

  
 เวลาทีใ่ชทั้ง้ส ิน้ในการด าเนนิงานทกุกจิกรรม    =    57,131  นาท ี
 
จากเกณฑม์าตรฐาน...... 
  เจา้หนา้ที ่1 คน  มเีวลาปฏบิัตงิาน  230 วนัๆ 6 ชัว่โมง  
                             = 82,800 นาท/ีปี 
 
 และจากวธิกีารค านวณอัตราก าลังวธิทีี ่1 วธิคี านวณจากสถติปิรมิาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)  ดังนี ้
 

 
จ านวนคน    =      
 
 
 
จ านวนคน    =     57,131 /  82,800 

         =     0.69  คน 
หรอืประมาณ 1 คน 

ดังนัน้ จ านวนเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยสารบรรณ  งานธรุการ ใน
กองแผนงาน ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ควรมอียา่งนอ้ย 1 คน   

     ปรมิาณงานทัง้หมด 
มาตรฐานการท างานตอ่คน 

มาจาก 
5,522 
คณู 2 

 

มาจาก 
1,514 
คณู 10 
 

มาจาก 
24 

คณู 6 
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ตวัอยำ่งที ่5    จากตัวอยา่งที ่4    “เจา้หนา้ที”่  ทีพ่งึจะมใีนหน่วยสารบรรณ   
                     งานธรุการ กองแผนงาน ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์  
                     ควรจะเป็นต าแหน่งสายงานอะไร ? 
 
วธิกีำรวเิครำะห ์
  

1. วเิคราะหก์ลุม่ต าแหน่งทีจ่ะมใีนหน่วยสารบรรณ  งานธรุการ กอง
แผนงาน 

2. ค านวณเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยสารบรรณ  งานธรุการ กอง
แผนงาน 

 
 ก.ม. (ในขณะนัน้)ไดก้ าหนดกลุม่ต าแหน่งตามโครงสรา้งมาตรฐาน ใน 

กองแผนงาน ควรมตี าแหน่งตา่งๆ ดังนี้ 
 

1.  เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 
2   เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท่ัวไป  
3.  พนักงาน/เจา้หนา้ทีธ่รุการ 
4.  เจา้หนา้ทีบ่ันทกึขอ้มลู 
5.  สถาปนกิ* 
6.  ชา่งเขยีนแบบ* 

 
ต ำแหนง่หมำยเลข 1 (เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน)ส าหรับ 

“เจา้หนา้ที”่  ทีป่ฏบิัตงิานในงานวางแผนและประเมนิผล  งานงานวจัิยสถาบัน
(และสารสนเทศ) และงานวเิคราะหแ์ผนและงบประมาณ 
 ต ำแหนง่หมำยเลข 2 (เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท่ัวไป ) ก.ม. ก าหนดให ้
มไีดเ้พยีง 1  ต าแหน่ง โดยใหท้ าหนา้ทีห่ัวหนา้งานธรุการ 

ต ำแหนง่หมำยเลข 3 และ 4(พนักงาน/เจา้หนา้ทีธ่รุการ  และ 
เจา้หนา้ทีบ่ันทกึขอ้มลู)ส าหรับ “เจา้หนา้ที”่ ทีป่ฏบิตังิานในธรุการ 

ต ำแหนง่หมำยเลข 5 และ 6(สถาปนกิ และ ชา่งเขยีนแบบ) ส าหรับ  
“เจา้หนา้ที”่ ทีป่ฏบิัตงิานในงานวางผังแมบ่ท  และ ก.ม. ใหค้วามเห็นวา่
สมควรจา้งเอกชนมากกวา่ 
 

จากการค านวณในตัวอยา่งที ่4  ....... 
 
เจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยสารบรรณ  งานธรุการ กองแผนงาน  ควรมี

อยา่งนอ้ย 1 คน  และ 1 คนนีค้วรเป็นต าแหน่งหมายเลข 3 (พนักงาน/
เจา้หนา้ทีธ่รุการ)  เท่านัน้ ! 

 
 
และจะเป็นต าแหน่งหมายเลข 4 (เจา้หนา้ทีบ่ันทกึขอ้มลู)  ไมไ่ด ้!      

เนือ่งจากกจิกรรมทีท่ าตัง้แต ่ 1 – 9  สว่นใหญไ่มไ่ดเ้ป็นการพมิพ ์หรอืบันทกึ
ขอ้มลูซึง่เป็นงานหลักของเจา้หนา้ทีบ่ันทกึขอ้มลู 
 
  สว่นจะก าหนดใหเ้ป็นต าแหน่ง “พนกังำนธุรกำร”  หรอื “เจำ้หนำ้ที่
ธุรกำร”  ขึน้อยูก่ับการพจิารณาเนือ้หาของกจิกรรมทีท่ า วา่จะเป็น “พนักงาน
ธรุการ”  หรอื “เจา้หนา้ทีธ่รุการ”  โดยพจิารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ประกอบการพจิารณา  ดังนี้ 
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ต ำแหนง่พนกังำนธุรกำร   (เริม่ตน้จากระดับ 2  วฒุ ิปวส.) 
ลักษณะงานท่ัวไป  : สายงานนีค้ลมุถงึต าแหน่งตา่ง ๆ ทีป่ฏบิัตงิานธรุการและ
งานสารบรรณ ซึง่มลีักษณะ งานทีป่ฏบิัตคิอ่นขา้งยากเกีย่วกับการรับ - สง่ 
ลงทะเบยีนหนังสอื เก็บและคน้หาหนังสอื รวบรวมขอ้มลู รา่งโตต้อบ บันทกึ 
ยอ่เรือ่ง ตรวจทานหนังสอื ดแูลรักษา และเบกิจา่ยพัสดคุรภัุณฑ ์ ดแูล รักษา 
จัดเตรยีม และใหบ้รกิารเรือ่งสถานที ่ วสัด ุ อุปกรณ์ ชว่ยตดิตอ่และ อ านวย
ความสะดวกตา่ง ๆ และปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ต ำแหนง่เจำ้หนำ้ทีธุ่รกำร  (เริม่ตน้จากระดับ 1   วฒุ ิปวช.) 
ลักษณะงานท่ัวไป  : สายงานนีค้ลมุถงึต าแหน่งตา่ง ๆ ทีป่ฏบิัตงิานธรุการ งาน
สารบรรณ และหรอืงาน พมิพด์ดี ซึง่มลีักษณะงานทีป่ฏบิัตเิกีย่วกับการรับ สง่ 
ลงทะเบยีนหนังสอื เก็บและคน้หาหนังสอื รวบรวมขอ้มลู รา่งโตต้อบ บันทกึ 
ยอ่เรือ่ง ตรวจทานหนังสอื การพมิพห์นังสอืดว้ยเครือ่งพมิพด์ดี การท าส าเนา
หนังสอืเอกสารตา่ง ๆ ดว้ยเครือ่งอัดส าเนาหรอืเครือ่งถา่ยเอกสาร ดแูลรักษา 
และเบกิจา่ยพัสด ุ ครภุัณฑ ์ ดแูลรักษา จัดเตรยีม และใหบ้รกิารเรือ่งสถานที ่
วสัด ุอปุกรณ์ ชว่ยตดิตอ่และอ านวย ความสะดวกตา่ง ๆ และปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 
 
 เมือ่พจิารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ทัง้ 2 
ต าแหน่งมลีักษณะของงานทีป่ฏบิัตใิกลเ้คยีงกันมาก  
 กจิกรรมที ่ 1 , 2 , 3 , 7 , 8  และ 9 เป็นลักษณะงานท่ัวไปของทัง้ 
พนักงานธรุการ และ เจา้หนา้ทีธ่รุการ 
 กจิกรรมที ่4 และ 5    เป็นลักษณะงานท่ัวไปของ เจา้หนา้ทีธ่รุการ 
 กจิกรรมที ่6               เป็นลักษณะงานท่ัวไปของ พนักงานธรุการ 
 
 ดังนัน้.... “เจา้หนา้ที”่ ทีพ่งึจะม ี 1 ต าแหน่งในหน่วยสารบรรณ งาน
ธรุการ กองแผนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ ควรจะก าหนดเป็นต าแหน่ง  
“พนักงานธรุการ”  ดว้ยเหตผุลวา่ หากก าหนดต าแหน่งเป็น   “เจา้หนา้ที่
ธรุการ”   ในกจิกรรมที ่6    ซึง่เป็นลักษณะงานท่ัวไปของต าแหน่ง    
”พนักงานธรุการ”  อาจไมส่ามารถปฏบิัตงิานได ้หรอืปฏบิัตไิดแ้ตอ่าจไมด่เีทา่
ต าแหน่ง “พนักงานธรุการ”  
 
 
 
 

******************************************** 
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ตวัอยำ่งที ่  6   หมวดการบรหิารงานบคุคล หน่วยการเจา้หนา้ที ่ งานบรหิาร 
                       และธรุการส านักงานคณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ 
                       มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มปีรมิาณงาน ดังตารางขา้งลา่งนี้ 
 
 

กจิกรรม 
หนว่ย
นบั 

ปรมิำณ
งำน 

กำรใช้

เวลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

 

1. การสรรหาบคุลากร ลกูจา้ง
ชัว่คราว ต าแหน่งอาจารย ์ 
นักวชิาการศกึษา และ ครพูีเ่ลีย้ง 
จ านวน 3 ต าแหน่ง 
  - ท าเรือ่งสง่ไปยังกองการ
เจา้หนา้ที ่
  - สอบคดัเลอืก และรายงานผล 

 
 
 
 

ครัง้ 
 

ครัง้ 

 
 
 
 

6 
 
9 

 
 
 
 

60 
 

180 

 

2. การสรรหาพนักงานมหาวทิยาลัย
(พมิพป์ระกาศรับสมคัร  รับสมัคร  
ตรวจสอบคณุสมบัต ิ รวบรวม
รายละเอยีดแจง้กรรมการท าหนังสอื
เชญิประชมุคัดเลอืก พมิพข์อ้สอบ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

จัดสอบ,พมิพร์ายงานผลและแจง้
ผลไปยังกองการเจา้หนา้ที)่ จ านวน 
6 ต าแหน่ง 
  - การประกาศรับสมคัร 
  - สรปุรายละเอยีดผูส้มคัร 
  - การสอบคดัเลอืกและรายงานผล 

 
 
 

ครัง้ 
ครัง้ 
ครัง้ 

 
 
 
6 
6 
6 

 
 
 
40 
60 
380 

 

3. การลาออก โอนยา้ย ของ
ขา้ราชการและลกูจา้ง(ตรวจสอบ
ใบลาออก ท าหนังสอืเสนอผูบ้รหิาร 
และสง่ไปยังกองการเจา้หนา้ที ่

ครัง้ 8 120  

4. การเสนอบรรจแุตง่ตัง้พนักงาน
มหาวทิยาลัย และลกูจา้งชัว่คราว 
  - แจง้การรายงานตัว 
  - แจง้ผลไปยังกองการเจา้หนา้ที ่

 
ครัง้ 

 
24 120  

5. การขอก าหนดต าแหน่งช านาญ
การ จ านวน  1 ต าแหน่ง 

ครัง้ 1 90  

6. การประเมนิประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอน 

ครัง้ 1 120  

7. การประเมนิเพือ่เลือ่นระดับ
ขา้ราชการ(ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
ประเมนิ และรายงานผล) 

ครัง้ 12 80  

8. การเปลีย่นต าแหน่งขา้ราชการ
(ตรวจสอบคณุสมบตั ิ  รวบรวม
ผลงาน  ท าบันทกึไปยังกองการ
เจา้หนา้ที)่ 

ครัง้ 5 120  
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กจิกรรม 
หนว่ย
นบั 

ปรมิำณ
งำน 

กำรใช้

เวลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

 

9. การเปลีย่นต าแหน่งลกูจา้ง
ชัว่คราว 
  - ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
  - น าเรือ่งเสนอพจิารณา 
  - ท าบันทกึสง่ไปยังกองแผนงาน 

ครัง้ 8 100  

  - ไดรั้บการแจง้ผลจากกองแผน 
งานแลว้ท าเรือ่งเปลีย่นต าแหน่งไป
ยังกองการเจา้หนา้ที ่

    

10. บรรจนัุกเรยีนทนุ 4 ราย 
  - รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบการ
รายงานตัว  
  - ตรวจสอบสญัญา การท า
ขอ้ก าหนดการจา้ง สญัญาจา้ง   
  - รวบรวมหลักฐานสง่กองการ
เจา้หนา้ที ่

ครัง้ 4 120  

  
 

จงวเิคราะหห์าจ านวนเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหมวดการบรหิารงานบคุคล 
หน่วยการเจา้หนา้ที ่ งานบรหิารและธรุการในส านักงานคณบดคีณะพยาบาล
ศาสตรม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 
 
วธิกีำรวเิครำะห ์ 
 
 1.ผูว้เิคราะหจ์ะตอ้งค านวณหา “ภาระงาน” โดยรวมของแตล่ะกจิกรรม
วา่ใชเ้วลาทัง้ส ิน้ในการด าเนนิแตล่ะกจิกรรมเป็นจ านวนเทา่ใด 
 2. รวมเวลาทีใ่ชทั้ง้ส ิน้ในการด าเนนิงานทกุกจิกรรม 
 3. ใชเ้กณฑม์าตรฐานการท างานในรอบปีหนึง่ๆ ทีก่ าหนดใหข้า้ราช 
การมวีนัท าการ 230 วนั สัปดาหห์นึง่ท างานจันทร-์ศกุร ์ จ านวน 5 วนั ๆ ละ 6 
ชัว่โมง คดิเป็น 1,380 ชัว่โมง/ปี  หรอื 82,800 นาท/ีปี 
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ตำรำง  แสดงการค านวณภาระงาน 
 
 

 
กจิกรรม 

หนว่ย
นบั 

ปรมิำณ
งำน 

กำร
ใช้

เวลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

ภำระงำน 
(นำท)ี 

1. การสรรหาบคุลากร ลกูจา้ง
ชัว่คราว ต าแหน่งอาจารย ์ 
นักวชิาการศกึษา และ ครพูีเ่ลีย้ง 
จ านวน 3 ต าแหน่ง 
  - ท าเรือ่งสง่ไปยังกองการ
เจา้หนา้ที ่
  - สอบคดัเลอืก และรายงานผล 

 
 
 
 

ครัง้ 
 

ครัง้ 

 
 
 

 
6 
 
9 

 
 
 

 
60 
 

180 

 
 
 
 

360 
 

1,620 

2. การสรรหาพนักงาน
มหาวทิยาลัย(พมิพป์ระกาศรับ
สมัคร รับสมัคร ตรวจสอบ
คณุสมบัต ิ รวบรวมรายละเอยีด
แจง้กรรมการท าหนังสอืเชญิ
ประชมุคดัเลอืก พมิพข์อ้สอบ จัด
สอบ พมิพร์ายงานผลและแจง้ผล
ไปยังกองการเจา้หนา้ที)่ จ านวน 
2 ต าแหน่ง 
  - การประกาศรับสมคัร 
  - สรปุรายละเอยีดผูส้มคัร 
  - การสอบคดัเลอืกและรายงาน
ผล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ครัง้ 
ครัง้ 
ครัง้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 
6 
6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
40 
60 
380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 
360 

2,280 

3. การลาออก โอนยา้ย ของ
ขา้ราชการและลกูจา้ง(ตรวจสอบ
ใบลาออก ท าหนังสอืเสนอ
ผูบ้รหิาร และสง่ไปยังกองการ
เจา้หนา้ที ่

ครัง้ 8 120 

 
 

960 

4. การเสนอบรรจแุตง่ตัง้พนักงาน
มหาวทิยาลัย และลกูจา้งชัว่คราว 
  - แจง้การรายงานตัว 
  - แจง้ผลไปยังกองการ
เจา้หนา้ที ่

 
ครัง้ 

 
24 120 

2,880 

5. การขอก าหนดต าแหน่งช านาญ
การ จ านวน  1 ต าแหน่ง 

ครัง้ 1 90 
90 

6. การประเมนิประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอน 

ครัง้ 1 120 120 

7. การประเมนิเพือ่เลือ่นระดับ
ขา้ราชการ(ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
ประเมนิ และรายงานผล) 

ครัง้ 12 80 960 

 
 

    

มาจาก 
9 

คณู  
180 

มาจาก 
6 

คณู  
380 

มาจาก 
1 

คณู  
90 
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กจิกรรม 

หนว่ย
นบั 

ปรมิำณ
งำน 

กำร
ใช้

เวลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

ภำระงำน 
(นำท)ี 

8. การเปลีย่นต าแหน่งขา้ราชการ
(ตรวจสอบคณุสมบตั ิ  รวบรวม
ผลงาน  ท าบันทกึไปยังกองการ
เจา้หนา้ที)่ 

ครัง้ 5 120 600 

9. การเปลีย่นต าแหน่งลกูจา้ง
ชัว่คราว 
  - ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
  - น าเรือ่งเสนอพจิารณา 
  - ท าบันทกึสง่ไปยังกอง
แผนงาน 
  -ไดรั้บการแจง้ผลจากกอง
แผนงานแลว้ท าเรือ่งเปลีย่น
ต าแหน่งไปยังกองการเจา้หนา้ที ่

ครัง้ 8 100 800 

10. บรรจนัุกเรยีนทนุ 4 ราย 
  - รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบ
การรายงานตัว  
  - ตรวจสอบสญัญา การท า
ขอ้ก าหนดการจา้ง สญัญาจา้ง   
  - รวบรวมหลักฐานสง่กองการ
เจา้หนา้ที ่

ครัง้ 4 120 480 

รวมท ัง้ส ิน้ 11,750 

  
เวลาทีใ่ชทั้ง้ส ิน้ในการด าเนนิงานทกุกจิกรรม    =    11,750  นาท ี
 
จากเกณฑม์าตรฐาน...... 
 
  เจา้หนา้ที ่1 คน  มเีวลาปฏบิัตงิาน  230 วนัๆ 6 ชัว่โมง = 82,800 
นาท/ีปี 
 
 และจากวธิกีารค านวณอัตราก าลังวธิทีี ่1 วธิคี านวณจากสถติปิรมิาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)  ดังนี ้
 

 
จ านวนคน    =      
 
 
 
จ านวนคน    =     11,750 /  82,800 

         =     0.14  คน 
หรอืประมาณ 1 คน* 
 

     ปรมิาณงานทัง้หมด 
มาตรฐานการท างานตอ่คน 
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ดังนัน้ จ านวน “เจา้หนา้ที”่ ทีพ่งึจะมใีนหมวดการบรหิารงานบคุคล 
หน่วยการเจา้หนา้ที ่ งานบรหิารและธรุการในส านักงานคณบดคีณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ควรมอียา่งนอ้ย 1 คน และจะเป็นต าแหน่งอืน่ใด
ไมไ่ดเ้ลย นอกจากต าแหน่ง “เจา้หนา้ทีบ่คุคล” เทา่นัน้  ! 
 
*  แมผ้ลการค านวณออกมาจะเป็นแค ่0.14 คน ไมถ่งึ 1 คน แตก็่ตอ้งมงีานที่
ตอ้งปฏบิัตใินลกัษณะของการเจา้หนา้ที ่จงึตอ้งมอียา่งนอ้ย 1 คน  แตอ่ยา่งไร
ก็ตามตอ้งพจิารณาภาระงานใน “หมวด” อืน่ๆ ของ “หน่วยการเจา้หนา้ที”่ ใน
ภาพรวมดว้ยวา่ภาระงานทีค่ านวณออกมารวมทัง้ส ิน้ใน “หน่วยการเจา้หนา้ที”่  
เป็นอยา่งไร และเทา่ใด ดังตัวอยา่งที ่7  
 
 
 

********************************************** 
 
 
 
ตวัอยำ่งที ่  7   หน่วยการเจา้หนา้ที ่ งานบรหิารและธรุการ  ส านักงานคณบด ี
                      คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่   มปีรมิาณงาน 
                      เมือ่ค านวณเป็นภาระงานรวมในแตล่ะหมวด    
                                     ดังตารางขา้งลา่งนี้ 

 
 
 

จงวเิคราะหห์าจ านวนเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีน หน่วยการเจา้หนา้ที ่ งาน
บรหิารและธรุการในส านักงานคณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 
 
วธิกีำรวเิครำะห ์ 
 
 1.ผูว้เิคราะหจ์ะตอ้งค านวณหา “ภาระงาน” โดยรวมของแตล่ะกจิกรรม
วา่ใชเ้วลาทัง้ส ิน้ในการด าเนนิแตล่ะกจิกรรมเป็นจ านวนเทา่ใด 
 2. รวมเวลาทีใ่ชทั้ง้ส ิน้ในการด าเนนิงานทกุกจิกรรม  และทกุหมวด
รวมกัน 
 3. ใชเ้กณฑม์าตรฐานการท างานในรอบปีหนึง่ๆ   ทีก่ าหนดใหข้า้ราช 
การมวีนัท าการ 230 วนั สัปดาหห์นึง่ท างานจันทร-์ศกุร ์ จ านวน 5 วนั ๆ ละ 6 
ชัว่โมง คดิเป็น 1,380 ชัว่โมง/ปี  หรอื 82,800 นาท/ีปี 
 
 

หมวด 
ภำระงำนรวม 

(นำท)ี 
 

1.หมวดบรหิารงานบคุคล 11,750  

2.หมวดทะเบยีนประวตั ิ 52,225  

3.หมวดพัฒนาและฝึกอบรม 5,850  

4.หมวดวนัิย 1,360  

5.หมวดสวสัดกิาร 51,200  
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ตำรำง  แสดงการค านวณภาระงาน 
 

หมวด 
ภำระงำนรวม 

(นำท)ี 
ภำระงำน 
(คน) 

1.หมวดบรหิารงานบคุคล 11,750 0.14 

2.หมวดทะเบยีนประวตั ิ 52,225 0.63 

3.หมวดพัฒนาและฝึกอบรม 5,850 0.07 

4.หมวดวนัิย 1,360 0.02 

5.หมวดสวสัดกิาร 51,200 0.26 

รวมท ัง้ส ิน้ 92,385 1.12 

 
เวลาทีใ่ชทั้ง้ส ิน้ในการด าเนนิงานทกุกจิกรรม    =    92,385  นาท ี
 
จากเกณฑม์าตรฐาน...... 
   

เจา้หนา้ที ่1 คน  มเีวลาปฏบิัตงิาน  230 วนัๆ 6 ชัว่โมง = 82,800 
นาท/ีปี 
 
 และจากวธิกีารค านวณอัตราก าลังวธิทีี ่1 วธิคี านวณจากสถติปิรมิาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis) ในหนา้  25 
 

 
จ านวนคน    =      
 
 
 
 
จ านวนคน    =     92,385 /  82,800 

         =     1.12  คน 
 

หรอืประมาณ  1  คน 
 

ดังนัน้ จ านวนเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยการเจา้หนา้ที ่ งานบรหิาร
และธรุการส านักงานคณะบดคีณะพยาบาลศาสตร ์  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
อยา่งนอ้ย  1  คน  และเจา้หนา้ที ่1 คนนีป้ฏบิัตงิานในทกุ “หมวด” ของหน่วย
การเจา้หนา้ที ่

 
* ไมใ่ชเ่ป็นการปัดเศษจากภาระงาน(คน) ในทกุๆ “หมวด” 

หมวดละ 1 คน รวม 5 หมวด ในหน่วยการเจา้หนา้ที ่รวมเป็น  5 คน 
 
 
 
 

************************************************ 
 
 

     ปรมิาณงานทัง้หมด 
มาตรฐานการท างานตอ่คน 
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ตวัอยำ่งที ่ 8   หน่วยพัสด ุ งานคลังและพัสด ุส านักงานคณบด ี คณะ 
                     วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ มปีรมิาณงาน  
                                  ดังตารางขา้งลา่งนี้           
 

กจิกรรม 
หนว่ย
นบั 

ปรมิำณ
งำน 

กำรใช้

เวลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

 

1. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาวสัดโุดยวธิี
ตกลงราคา 

เรือ่ง 1,800 30  

2. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาครภัุณฑ์
โดยวธิตีกลงราคา 

เรือ่ง 12 90  

3. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาวสัดโุดยวธิี
สอบราคา 

เรือ่ง 5 440  

4. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาครภัุณฑ์
โดยวธิสีอบราคา 

เรือ่ง 18 420  

5. จา้งซอ่ม/จา้งเหมา โดยวธิตีกลง
ราคา 

เรือ่ง 90 80  

6. จา้งซอ่ม/จา้งเหมา โดยวธิสีอบ
ราคา 

เรือ่ง 5 400  

7. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาครภัุณฑ์
โดยวธิพีเิศษ 

เรือ่ง 3 140  

8. ท าสญัญาซือ้ขาย เรือ่ง 22 320  

9. ท าสญัญาจา้ง เรือ่ง 5 280  

10.ท าขอ้ตกลงซือ้ขาย เรือ่ง 1,212 60  

11.ท าขอ้ตกลงจา้ง เรือ่ง 92 60  

12.เบกิจา่ยคา่วสัด ุคา่จา้งเหมา คา่
ซอ่มแซมฯ 

เรือ่ง 1,505 20  

13.เบกิจา่ยคา่ครภุัณฑ ์ เรือ่ง 124 160  

14.เบกิพัสด-ุครภุัณฑ ์จากงานพัสดุ
กองคลัง 

ครัง้ 12 30  

15.ท าทะเบยีนคมุการเบกิจา่ยพัสด ุ ชดุ 92 20  

16.ลงบัญชวีสัดผุา่นมอื ชดุ 350 25  

17.ก าหนดหมายเลขครภุณัฑ ์ รายการ 225 30  

18.ด าเนนิการจ าหน่ายพัสดชุ ารดุ 
เสือ่มสภาพ 

ชดุ 8 380  

19.รายงานแผนปฏบิัตกิารจัดซือ้ 
จัดหาครภุัณฑป์ระจ าปี 

ครัง้ 2 60  

20.ตรวจเชค็ครภัุณฑช์ ารดุ ครัง้ 12 25  

21.กันเงนิไวจ้า่ยเหลือ่มปี ครัง้ 1 30  

22.สรปุรายงานผลการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณ 

ครัง้ 3 60  

23.จัดเก็บเอกสารในการจัดซือ้-จัด
จา้ง 

เรือ่ง 1,802 5  

24.ตรวจสอบรายงานการตรวจนับ
ครภุัณฑค์งเหลอืประจ าปี 

รายการ 28 320  

25.จัดสง่ส าเนาสญัญาซือ้-ขาย ชดุ 26 35  
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จงวเิคราะหห์าจ านวนเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยพัสด ุงานคลังและพัสด ุ 

คณะวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 
วธิกีำรวเิครำะห ์ 
 
 1.ผูว้เิคราะหจ์ะตอ้งค านวณหา “ภาระงาน” โดยรวมของแตล่ะกจิกรรม
วา่ใชเ้วลาทัง้ส ิน้ในการด าเนนิแตล่ะกจิกรรมเป็นจ านวนเทา่ใด 
 2. รวมเวลาทีใ่ชทั้ง้ส ิน้ในการด าเนนิงานทกุกจิกรรม 
 3. ใชเ้กณฑม์าตรฐานการท างานในรอบปีหนึง่ๆ ทีก่ าหนดใหข้า้ราช 
การมวีนัท าการ 230 วนั สัปดาหห์นึง่ท างานจันทร-์ศกุร ์ จ านวน 5 วนั ๆ ละ 6 
ชัว่โมง คดิเป็น 1,380 ชัว่โมง/ปี  หรอื 82,800 นาท/ีปี 
 
 
ตำรำง  แสดงการค านวณภาระงาน 
 

กจิกรรม 
หนว่ย
นบั 

ปรมิำณ
งำน 

กำร
ใช้

เวลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

ภำระงำน 
(นำท)ี 

1. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาวสัดุ
โดยวธิตีกลงราคา 

เรือ่ง 1,800 30 54,000 

2. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหา
ครภุัณฑโ์ดยวธิตีกลงราคา 

เรือ่ง 12 90 1,080 

3. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหาวสัดุ
โดยวธิสีอบราคา 

เรือ่ง 5 440 2,200 

4. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหา
ครภุัณฑโ์ดยวธิสีอบราคา 

เรือ่ง 18 420 7,560 

5. จา้งซอ่ม/จา้งเหมา โดยวธิตีก
ลงราคา 

เรือ่ง 90 80 7,200 

6. จา้งซอ่ม/จา้งเหมา โดยวธิี
สอบราคา 

เรือ่ง 5 400 2,000 

7. ด าเนนิการจัดซือ้ จัดหา
ครภุัณฑโ์ดยวธิพีเิศษ 

เรือ่ง 3 140 420 

8. ท าสญัญาซือ้ขาย เรือ่ง 22 320 7,040 

9. ท าสญัญาจา้ง เรือ่ง 5 280 1,400 

10.ท าขอ้ตกลงซือ้ขาย เรือ่ง 1,212 60 72,720 

11.ท าขอ้ตกลงจา้ง เรือ่ง 92 60 5,520 

12.เบกิจา่ยคา่วสัด ุคา่จา้งเหมา 
คา่ซอ่มแซมฯ 

เรือ่ง 1,505 20 30,100 

13.เบกิจา่ยคา่ครภุัณฑ ์ เรือ่ง 124 160 19,840 

14.เบกิพัสด-ุครภุัณฑ ์จากงาน
พัสดกุองคลัง 

ครัง้ 12 30 360 

15.ท าทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย
พัสด ุ

ชดุ 92 20 1,840 

16.ลงบัญชวีสัดผุา่นมอื ชดุ 350 25 8,750 
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กจิกรรม 
หนว่ย
นบั 

ปรมิำณ
งำน 

กำร
ใช้

เวลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

ภำระงำน 
(นำท)ี 

17.ก าหนดหมายเลขครภุณัฑ ์ รายการ 225 30 6,750 

18.ด าเนนิการจ าหน่ายพัสดชุ ารดุ 
เสือ่มสภาพ 

ชดุ 8 380 3,040 

19.รายงานแผนปฏบิัตกิารจัดซือ้ 
จัดหาครภุัณฑป์ระจ าปี 

ครัง้ 2 60 120 

20.ตรวจเชค็ครภัุณฑช์ ารดุ ครัง้ 12 25 300 

21.กันเงนิไวจ้า่ยเหลือ่มปี ครัง้ 1 30 30 

22.สรปุรายงานผลการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณ 

ครัง้ 3 60 180 

23.จัดเก็บเอกสารในการจัดซือ้-
จัดจา้ง 

เรือ่ง 1,802 5 9,010 

24.ตรวจสอบรายงานการตรวจ
นับครภุัณฑค์งเหลอืประจ าปี 

รายการ 28 320 8,960 

25.จัดสง่ส าเนาสญัญาซือ้-ขาย ชดุ 26 35 910 

รวมท ัง้ส ิน้ 251,330 

 
เวลาทีใ่ชทั้ง้ส ิน้ในการด าเนนิงานทกุกจิกรรม    =    251,330  นาท ี
 
จากเกณฑม์าตรฐาน...... 
 
  เจา้หนา้ที ่1 คน  มเีวลาปฏบิัตงิาน  230 วนัๆ 6 ชัว่โมง = 82,800 
นาท/ีปี 
 
 และจากวธิกีารค านวณอัตราก าลังวธิทีี ่1 วธิคี านวณจากสถติปิรมิาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)  ดังนี ้
 

 
จ านวนคน    =      
 
 
 
จ านวนคน    =     251,330 /  82,800 

         =     3.04  คน 
  หรอืประมาณ 3 คน 

 
 

ดังนัน้ จ านวนเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยพัสด ุ  งานคลังและพัสด ุ
ส านักงานคณบดคีณะวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์  อยา่งนอ้ย 3 
คน 
 
 

********************************************* 

     ปรมิาณงานทัง้หมด 
มาตรฐานการท างานตอ่คน 
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ตวัอยำ่งที ่9    จากตัวอยา่งที ่8    “เจา้หนา้ที”่  ทีพ่งึจะมใีนหน่วยพัสด ุ งาน 
                     คลังและพัสด ุ ส านักงานคณบดคีณะวทิยาศาสตร ์ 
                     มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ควรจะเป็นต าแหน่งสายงานอะไร ? 
 
วธิกีำรวเิครำะห ์ 
 

1.  วเิคราะหก์ลุม่ต าแหน่งทีจ่ะมใีนหน่วยการเจา้หนา้ที ่งานบรหิารและ
ธรุการ 

2.  ค านวณเจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยการเจา้หนา้ที ่งานบรหิารและ
ธรุการ 

 
ก.ม.(ในขณะนัน้) ไดก้ าหนดกลุม่ต าแหน่งตามโครงสรา้งมาตรฐาน ใน 

งานบรหิารและธรุการส านักงานคณบด ีควรมตี าแหน่งตา่งๆ ดังนี้ 
 

1.  นักวชิาการ/พนักงาน/เจา้หนา้ทีก่ารเงนิและบัญช ี
2.  นักวชิาการ/พนักงาน/เจา้หนา้ทีพั่สด ุ

 
ต ำแหนง่หมำยเลข 1 (นักวชิาการ/พนักงาน/เจา้หนา้ทีก่ารเงนิและ 

บัญช)ี ส าหรับเจา้หนา้ที”่ ทีป่ฏบิัตงิานในหน่วยการเงนิและบัญช ี
 

ต ำแหนง่หมำยเลข 2 (นักวชิาการ/พนักงาน/เจา้หนา้ทีพั่สด)ุ   
ส าหรับ  “เจา้หนา้ที”่ ทีป่ฏบิัตงิานในหน่วยสารพัสด ุ
 

จากการค านวณในตัวอยา่งที ่8  ....... 
 
เจา้หนา้ทีท่ีพ่งึจะมใีนหน่วยพัสด ุงานคลังและพัสด ุ   ส านักงาน

คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์ ควรมอียา่งนอ้ย 3 คน  และควรเป็นต าแหน่ง
หมายเลข 2 (นักวชิาการ/พนักงาน/เจา้หนา้ทีพั่สด)ุ  เทา่นัน้ ! 

 
 สว่นจะก าหนดใหเ้ป็นต าแหน่ง “นกัวชิำกำรกำรพสัด”ุ  หรอื 
“พนกังำนพสัด”ุ  หรอื “เจำ้หนำ้ทีพ่สัด”ุ  ขึน้อยูก่ับการพจิารณาเนือ้หาของ
กจิกรรมทีท่ า วา่จะเป็น “นักวชิาการการพัสด”ุ  หรอื “พนักงานพัสด”ุ  หรอื 
“เจา้หนา้ทีพั่สด”ุ  โดยพจิารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประกอบการ
พจิารณา  ดังนี้ 
 
ต ำแหนง่นกัวชิำกำรพสัด ุ (เริม่ตน้จากระดับ 3   วฒุ ิปรญิญาตร)ี 
ลักษณะงานท่ัวไป  :  สายงานนีค้ลมุถงึต าแหน่งตา่ง ๆ ทีป่ฏบิัตงิานทางวชิา 
การพัสดทุีต่อ้งใชค้วามรู ้พืน้ฐานระดับปรญิญา      ซึง่มลีักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
เกีย่วกับการพัสดท่ัุวไปของสว่นราชการ รา่งสญัญาซือ้ สญัญาจา้ง การศกึษา
คน้ควา้รายละเอยีดตา่ง ๆ ของพัสดคุรภุัณฑ ์  เพือ่ก าหนดมาตรฐานและคณุ 
ภาพของพัสด ุศกึษาวเิคราะหแ์ละเสนอความเห็นเกีย่วกับพัสด ุและปฏบิัต ิ
หนา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ต ำแหนง่พนกังำนพสัด ุ (เริม่ตน้จากระดับ 2   วฒุ ิปวส.) 
ลักษณะงานท่ัวไป  :  สายงานนีค้ลมุถงึต าแหน่งตา่ง ๆ ทีป่ฏบิัตงิาน ทางการ
พัสดท่ัุวไปของสว่นราชการ ทีค่อ่นขา้งยาก ซึง่มลีักษณะงานทีป่ฏบิัตเิกีย่วกับ
การจัดหา จัดซือ้ การเบกิจา่ย การเก็บรักษา การซอ่มแซมและบ ารงุรักษา การ
ท าบัญชทีะเบยีนพัสด ุการเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสาร เกีย่วกับ
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พัสด ุการแทงจ าหน่ายพัสดทุีช่ ารดุ การท าสญัญา การตอ่อายสุญัญาและการ
เปลีย่นแปลง สญัญาซือ้หรอืสญัญาจา้ง และปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ต ำแหนง่เจำ้หนำ้ทีพ่สัด ุ (เริม่ตน้จากระดับ 1    วฒุ ิปวช.) 
ลักษณะงานท่ัวไป  :  สายงานนีค้ลมุถงึต าแหน่งตา่ง ๆ   ทีป่ฏบิัตงิานทางการ
พัสด ุซึง่มลีกัษณะงาน ทีป่ฏบิัตเิกีย่วกับการจัดหา จัดซือ้ การเบกิจา่ย การเก็บ
รักษา   การซอ่มแซมและบ ารงุรักษา  การท าบัญชแีละทะเบยีนพัสด ุการเก็บ
รักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกีย่วกับพัสด ุ     และ ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 
 
           กลุม่ต าแหน่งทีม่นัีกวชิาการ พนักงาน และ เจา้หนา้ที ่ ไมไ่ด ้
หมายความวา่จะตอ้งก าหนดใหม้คีรบทกุระดับ อาจมเีฉพาะนักวชิาการ โดยไม่
มรีะดับ พนักงาน หรอืเจา้หนา้ทีก็่ได ้

จ านวนต าแหน่งในแตล่ะกลุม่ ต าแหน่งจะมจี านวนเทา่ใดขึน้อยูก่ับ
ปรมิาณงาน ภาระงานทีรั่บผดิชอบ 
 
 
 
****************************************************** 

 
 
ตวัอยำ่งที ่ 10  คณะทันตแพทยศาสตร ์  มหาวทิยาลัยมหดิล  มจี านวน 
                         บคุลากรทัง้ส ิน้ดังตารางที ่ 1 และมปีรมิาณงาน ของหน่วย 
                         การเจา้หนา้ที ่ งานบรหิารและธรุการ   ดังตารางที ่2 
 

จงวเิคราะหค์วามเหมาะของอัตราก าลังต าแหน่ง “เจา้หนา้ทีบ่คุคล”  
 ของคณะทันตแพทยศาสตร ์ทีม่อียูจ่ านวน  2   คน 

 
ตำรำงที ่1 แสดงจ านวนบคุลากรทัง้ส ิน้ ของคณะทันตแพทยศาสตร ์ม.มหดิล 
 

ภำควชิำ 
สำย 
ก. 

สำย 
ข. 

สำย 
ค. 

พนกั 
งำน 
มหำ 
วทิยำ 
ลยั 

ลกูจำ้ง 
ช ัว่ครำว 

ลกู 
จำ้ง 
ประจ ำ 

ลกู 
จำ้ง 
รำย 
วนั 

รวม 

1.ส านักงานคณบด ี 23 - 2 - 2 21 - 48 

2.ชวีวทิยาชอ่งปาก 38 4 7 1 1 4 - 55 

3.ทันตกรรมจัดฟัน 12 1 2 1 2 17 1 36 

4.ทันตกรรมชมุชน 13 - 2 - 1 3 - 19 

5.ทันตกรรมบรูณะ 37 2 4 - - 3 - 46 

6.ทันตกรรมประดษิฐ ์ 11 1 - - 1 14 3 30 

7.ทันตกรรมเด็ก 32 4 6 - 2 3 -- 47 

8.วนิจิฉัยโรคชอ่งปาก 20 1 1 - 4 10 1 37 

9.ศัลยศาสตรช์อ่งปาก 6 - 1 - - 2 - 9 

10.ปรทัินตวทิยา 7 10 21 - 1 3 - 42 

รวม 199 23 46 2 14 80 5 369 
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ตำรำงที ่2  แสดงจ านวนปรมิาณงานของหน่วยการเจา้หนา้ที ่ 
                คณะทันตแพทยศาสตร ์ ม.มหดิล 
 

กจิกรรม(ดำ้น) หนว่ยนบั 
ปรมิำณ
งำน 

(รวมดำ้น) 

กำรใชเ้วลำ 
เฉลีย่(นำท)ี 

 

1.การบรหิารงานบคุคล 
เรือ่ง/
ฉบับ 

255 60 
 

2.ทะเบยีนประวตั ิ
เรือ่ง/
ฉบับ 

321 120 
 

3.พัฒนาบคุลากร 
เรือ่ง/
ฉบับ 

182 440 
 

4.วนัิยและสวสัดกิาร 
เรือ่ง/
ฉบับ 

288 420 
 

5.อืน่ๆ 
เรือ่ง/
ฉบับ 

90 80 
 

 
วธิกีำรวเิครำะห ์ 
 

วเิคราะหค์วามเหมาะสมของอัตราก าลังต าแหน่ง  “เจา้หนา้ทีบ่คุคล” 
ของคณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัยมหดิล  สามารถท าได ้2 วธิดีังนี้ 

 
1. ค านวณจากสถติปิรมิาณงาน(Tasks Analysis and Work Load 

Analysis)  
2. ค านวณโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานทีว่างไวแ้ลว้(Work Standard) 

 
1. วธิคี ำนวณจำกสถติปิรมิำณงำน(Tasks Analysis and Work Load 
Analysis) 

วธินีีจ้ะตอ้งทราบปรมิาณงานทีจ่ะวเิคราะหใ์นแตล่ะปี ตลอดจนแนวโนม้
ทีจ่ะเพิม่ขึน้หรอืลดลง จะตอ้งค านวณใหไ้ดว้า่คนๆหนึง่ท างานไดจ้ านวนเทา่ใด
ใน   1 ชว่งเวลา  เชน่  1 ปี   1 เดอืน  1 วนั หรอื 1 ชัว่โมง เพือ่จะไดก้ าหนด
วา่ควรจะใชก้ีค่นในการปฏบิัตงิานในหน่วยงานนัน้ๆ  โดยจะพจิารณาจากองค ์
ประกอบส าคัญ 2 ประการคอื 

 
1.มาตรฐานเวลาในการท างานในรอบ 1 ปี 

 2. มาตรฐานการท างาน 
 

มำตรฐำนเวลำในกำรท ำงำนในรอบ 1 ปี 
 

ในรอบปีหนึง่ๆ ขา้ราชการมเีวลาท างาน 230 วนั ในหนึง่สปัดาหท์ างาน  
5 วนัๆละ 6 ชัว่โมง     
 

น่ันคอืขา้ราชการคนๆหนึง่ ตอ้งท างาน 1,380ชัว่โมง./ปี/คน หรอื 
82,800 นาท/ีปี/คน 
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มำตรฐำนกำรท ำงำน 
 
สามารถพจิารณาไดจ้าก ... 

- จ านวนคน  ค านวณจากปรมิาณงานทัง้หมดหารดว้ยมาตรฐาน
การท างานตอ่คน 

 
 
จ านวนคน    =      
 

  
 

 
 

จาก..... ตารางที ่2 แสดงปรมิาณงานในหน่วยการเจา้หนา้ที ่  
           คณะทันตแพทยศาสตร ์สามารถค านวณภาระงาน  ไดด้ังนี ้
 
 
 
ตำรำง    แสดงการค านวณภาระงาน 
 

กจิกรรม(ดำ้น) หนว่ยนบั 
ปรมิำณ
งำน 

กำรใชเ้วลำ 
เฉลีย่
(นำท)ี 

ภำระงำน 
(นำท)ี 

1.การบรหิารงาน
บคุคล 

เรือ่ง/ฉบับ 255 60 15,300 

2.ทะเบยีนประวตั ิ เรือ่ง/ฉบับ 321         120  38,520 

3.พัฒนาบคุลากร เรือ่ง/ฉบับ 182         440  80,080 

4.วนัิยและสวสัดกิาร เรือ่ง/ฉบับ 288         420  120,960 

5.อืน่ๆ เรือ่ง/ฉบับ 90           80  7,200 

รวมท ัง้ส ิน้ 262,060 

 
 
เวลาทีใ่ชทั้ง้ส ิน้ในการด าเนนิงานทกุกจิกรรมทัง้ 5 ดา้น  
        =    262,060  นาท ี

 
จากเกณฑม์าตรฐาน...... 
 
  เจา้หนา้ที ่1 คน  มเีวลาปฏบิัตงิาน  230 วนัๆ 6 ชัว่โมง 
                 =  82,800 นาท/ีปี 
 
 และจากวธิกีารค านวณอัตราก าลังวธิทีี ่1 วธิคี านวณจากสถติปิรมิาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)   ดังนี ้
 

 
จ านวนคน    =      
 
 

     ปรมิาณงานทัง้หมด 
มาตรฐานการท างานตอ่คน 

     ปรมิาณงานทัง้หมด 
มาตรฐานการท างานตอ่คน 

มาจาก 
255 เร่ือง 

คณู 
60 นาท ี

มาจาก 
288 เร่ือง 

คณู 
420 นาท ี
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จ านวนคน    =     262,060 /  82,800 
         =    3.16  คน 

หรอืประมาณ 3   คน* 
 

ดังนัน้ จ านวน “เจา้หนา้ทีบ่คุคล” ทีพ่งึจะมใีน หน่วยการเจา้หนา้ที ่งาน
บรหิารและธรุการ ในส านักงานคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัย 
มหดิลควรมอียา่งนอ้ย  3  คน  

 
 

******************************************** 
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เทคนคิกำรเขยีน 
บทที ่5 สรปุและขอ้เสนอแนะ 

 

 
 
 
6.1 กำรเขยีนสรปุผลกำรวเิครำะห ์
  

 ใหร้ะบวุตัถปุระสงคก์ารศกึษาวเิคราะห ์ ประชากรหรอืกลุม่ตัวอยา่ง วธิี
การศกึษาคน้ควา้ และผลสรปุจากการวเิคราะหข์อ้มลู รวมถงึขอ้เสนอแนะใน
ดา้นตา่งๆ  
 

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ (2550:4) สว่นสรปุ สว่นนีอ้าจ
มใิชก่ารสรปุเทา่นัน้ แตเ่ป็นการลงทา้ยซึง่มวีธิกีารหลายแบบ กลา่วคอื 

1. สรปุเนือ้หา ในกรณีเนือ้หายาวและซบัซอ้น อาจสรปุยอ่ประเด็น
ส าคัญ เป็นขอ้ความหรอืแผนภมู ิเพือ่ใหเ้ห็นภาพรวมของเนือ้หาอยา่งชดัเจน 

2.   กลา่วย ้าจดุส าคัญหรอืจดุเดน่ของเนือ้หา 
3.  เสนอทรรศนะของผูเ้ขยีน แตต่อ้งระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นความคดิเห็น 

สว่นตัว มใิชห่ลักการหรอืทฤษฎตีายตัวทีท่กุคนตอ้งท าตาม 
4. ชีน้ าใหผู้อ้า่นขบคดิพจิารณาตอ่ไป เพือ่ใหผู้อ้า่นมสีว่นรว่มในการแก ้

ปัญหาและพัฒนาวชิาการนัน้ๆ 
 
 วรัิช  วรัิชนภิาวรรณ(2552:5-6) การเขยีนบทสรุปมไีดห้ลายแนวคดิ 
หลายวธิ ี หลายแนวทาง หลายตัวแบบ หรอืหลายรปูแบบ โดยอาจน าแนวคดิ
หรอืแนวทางใดมาใชก็้ได ้ ขึน้อยูก่ับผูท้ ารายงานแตล่ะคน ส าหรับแนวทางการ
เขยีนบทสรปุนี ้ แบง่ออกเป็น 5 หัวขอ้ โดย 3 หัวขอ้แรกเป็นการสรปุเนือ้หา
ส าคัญทีผู่ท้ ารายงานน าเสนอมาทัง้หมด และทีเ่หลอื 2 หัวขอ้หลังเป็นการ
วเิคราะห ์ ทัง้ 5 หัวขอ้หรอืขัน้ตอนนี ้ ถอืวา่เป็นมรรควธิ(ีmean) แนวทาง หรอื
วธิทีางไปสูจ่ดุหมายปลายทาง(ends) คอื ผูท้ ารายงานมคีวามเขา้ใจและท า
รายงานไดส้มบรูณ์มากขึน้ ทัง้ 5 ขัน้ตอนประกอบดว้ย 
 หนึง่ การสรปุความส าคัญของเรือ่งทีท่ ารายงานและขอบเขตการน า 
เสนอ 
 สอง การสรปุแนวคดิทางวชิาการของนักวชิาการ 
 สาม การน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เท็จจรงิของเรือ่งทีท่ ารายงานมา
ปรับปรงุกับแนวคดิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์หรอืการประยกุต ์
 สี ่การวเิคราะหด์ว้ยกรอบแนวคดิทางวชิาการ 
 หา้ การสรปุการวเิคราะหด์ว้ยภาพหรอืตาราง 
 
 
 
 
 

6 
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ภำพแสดง การน าเสนอแนวทางการเขยีนบทสรปุและการวเิคราะหร์ายงาน 
 
 
                 ผูท้ ารานงานเขา้ใจ 
                   และท ารายงาน         จดุหมายปลายทาง(ends) 
                   สมบรูณ์มากขึน้ 
 
 
 
                                     น าไปสู ่
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
กำรอภปิรำยผลกำรวจิยั 
        
 เนือ่งจากงานวเิคราะหค์ลา้ยคลงึกับกับงานวจัิย ดังนัน้ในการเขยีนบทนี้
ของการวเิคราะหผ์ูเ้ขยีนบางคนอาจเพิม่สว่นทีเ่รยีกวา่ “กำรอภปิรำยผลกำร
วเิครำะห”์ เพิม่เตมิเขา้ไปดว้ยก็ได ้
 
 วาโร  เพ็งสวสัดิ ์ (อา้งองิจาก วารสารวทิยบรกิาร 2547:74-76) การ
อภปิรายผลการวจัิย คอืการแปลผลขอ้คน้พบจากการวจัิยในลักษณะตคีวาม
และ ประเมนิผลเพือ่อธบิายและยนืยันความสอดคลอ้งและความแตกตา่งระ 
หวา่งขอ้คน้พบกับสมมตุฐิานการวจัิย และอภปิรายเพือ่เชือ่มโยงระหวา่ผลการ 
วจัิยทีไ่ดก้ับผลการวจัิยทีผ่า่นมา ตลอดจนแนวคดิ ทฤษฎทีีใ่ชเ้ป็นกรอบความ 
คดิในการวจัิยวา่มคีวามสอดคลอ้ง หรอืขดัแยง้กันอยา่งไร โดยมหีลักการเขยีน
อภปิรายผลการวจัิย 4 ประการซึง่เรยีงตามล าดับ ดงันี ้
 1. ศกึษาอะไร 
 2. ผลทีไ่ดรั้บเป็นอยา่งไร 
 3. เหตผุลทีไ่ดจ้งึเป็นเชน่นัน้ 
 4. ยนืยันผลทีไ่ดอ้ยา่งไร 
 
 
 

หนึง่ การสรปุความส าคัญของเรือ่งทีท่ ารายงานและ 
ขอบเขตการน าเสนอ 

สอง การสรปุแนวคดิทางวชิาการของนักวชิาการ 

สาม การน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เท็จจรงิของ 
เรือ่งทีท่ ารายงานมาปรับปรงุกับแนวคดิทีใ่ชใ้นการ

วเิคราะห ์หรอืการประยกุต ์

สี ่การวเิคราะหด์ว้ยกรอบแนวคดิทางวชิาการ 

หา้ การสรปุการวเิคราะหด์ว้ยภาพหรอืตาราง 

เป็น 
แนวทาง 
วิถีทาง 
หรือ 
มรรควิธี 
(mean) 
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ศกึษำอะไร 
 ในขัน้ตอนนีใ้หผู้ว้จัิยบอกใหผู้อ้า่นทราบวา่งานวจัิยชิน้นีม้สีมมตุฐิาน 
หรอืวตัถปุระสงคก์ารวจัิยอยา่งไร ผูว้จัิยมักจะใชข้อ้ความวา่ 
 “จากสมมตุฐิานขอ้ที ่1 ทีว่า่.........................................” 
ผลทีไ่ดร้บัเป็นอยำ่งไร 
 ในขัน้ตอนนีใ้หผู้ว้จัิยจะกลา่วถงึขอ้คน้พบทีไ่ดห้ลังจากทีไ่ดท้ดลอง
ทดสอบสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ผูว้จัิยมักจะใชข้อ้ความวา่ 
          “ผลการวจัิยพบวา่....................................อยา่งมนัียส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดับ........” (กรณีมนัียส าคัญทางสถติ)ิ 
หรอื   “ผลการวจัิยพบวา่.................................” (กรณีไมม่นัียส าคัญทาง
สถติ)ิ 
 
เหตผุลทีไ่ดจ้งึเป็นเชน่น ัน้ 
 ในขัน้ตอนนีใ้หผู้ว้จัิยจะตอ้งใหเ้หตผุลการวจัิยทีค่น้พบ(ผลตามขอ้2.)
เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร ท าไมจงึเป็นเชน่นัน้ การอธบิายใหเ้หตผุลนีเ้ป็นสิง่ส าคัญ
มาก เพราะเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ผูว้จัิยมคีวามรูเ้ขา้ใจในเรือ่งนัน้ๆ มากนอ้ย
เพยีงใด มกีารประมวลหลักการแนวคดิ ทฤษฎทีีผู่ว้จัิยใชส้รา้งกรอบความคดิ
ในการวจัิยมาอภปิรายผลการวจัิย หรอืปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ เพือ่ใหผู้อ้า่น
เขา้ใจในสิง่นัน้ ผูว้จัิยมักจะใชข้อ้ความวา่ 
          “ทัง้นีเ้นือ่งจาก...................................(ใหเ้หตุผล)...............” 
หรอื  “ทัง้นีเ้ป็นเพราะ...................................(ใหเ้หตผุล)...............” 
 
ยนืยนัผลทีไ่ดอ้ยำ่งไร 
 ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการยนืยันผลการวจัิยดว้ยการบอกใหผู้อ้า่นทราบวา่ขอ้
คน้พบนีม้ใีครท าวจัิยแลว้พบในลักษณะเดยีวกันบา้ง  
 
ผูว้จัิยมักจะใชข้อ้ความวา่ 
          “ผลการวจัิยครัง้นีส้อดคลอ้งกับงานวจัิยของ..................................
ทีพ่บวา่.........................................” 
 
 ซึง่สามารถสรปุเป็นรปูแบบได ้ดังนี ้
 

 
 
ขอ้ควรค ำนงึในกำรอภปิรำยผลกำรวจิยั 
 

วาโร  เพ็งสวสัดิ ์(อา้งองิจาก วารสารวทิยบรกิาร 2547:76) ส ิง่ทีผู่ว้จัิย
จะตอ้งค านงึในการอภปิรายผลการวจัิย มดีังนี ้

1. การอภปิรายผลควรอภปิรายเป็นประเด็นสมมตุฐิานหรอืวตัถปุระสงค ์
การวจัิยทีต่ัง้ไว ้ทัง้นีจ้ะตอ้งอภปิรายภายในขอบเขตของการวจัิยดว้ย 

2. เนือ่งจากการอภปิรายผลการวจัิย เป็นการใชค้วามคดิวเิคราะหข์อง
ผูว้จัิยในการวพิากษ์วจิารณ์ผลการวจัิย ดังนัน้ จงึมโีอกาสทีจ่ะท าใหเ้กดิความ

 (1) สมมตุฐิานขอ้ที ่ 1 ทีว่า่............................(2) จากการทดสอบ
สมมตุฐิานพบวา่.........................................ซึง่(สอดคลอ้ง/ไมส่อดคลอ้ง)
กับสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ (3) ทัง้นีเ้นือ่งจาก...........................(4) ซึง่ผลการวจัิย
นีส้อดคลอ้งกับงานวจัิยของ...........................ทีพ่บวา่.............................. 
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ล าเอยีงไดม้าก ผูว้จัิยจงึตอ้งพยายามขจัดความล าเอยีงดังกลา่วโดยการยดึ
หลักเหตผุล ตลอดจนขอ้ความจรงิตา่งๆ เป็นแนวทางในการอภปิรายผลการ 
วจัิย 

3. กรณีผลการวจัิยเป็นไปตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ ผูว้จัิยควรอภปิรายผล 
การวจัิยโดยใชแ้นวคดิทฤษฎทีีน่ ามาใชส้รา้งกรอบความคดิในการวจัิยมาชว่ย
อธบิายขอ้คน้พบทีเ่กดิขึน้ 

4. กรณีผลการวจัิยไมเ่ป็นไปตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ ผูว้จัิยตอ้งหา
เหตผุลมาประกอบการอธบิายและอาจพจิารณาจากกระบวนการในการทีผู่ว้จัิย
ไดด้ าเนนิการวา่มจีดุออ่นทีใ่ดบา้ง ตัวแปรทีน่ ามาศกึษาเหมาะสมกับแนวคดิ 
ทฤษฎนัีน้ๆ หรอืไม ่
 

คมสนั สรุยิะ (อา้งองิจากเวปไซค ์ttp://www.tourismlogistics.com/ 
index.php?option... 19 มนีาคม 2553) การเขยีนผลการวจัิยแบง่ออกเป็น
สองสว่น คอื สว่นแรก การอภปิรายถงึลักษณะของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจัิย และ
สอง การทดสอบสมมตฐิาน 
 
กำรอภปิรำยลกัษณะของขอ้มลู   มหีลักการเขยีนดังนี ้
 

1. โดยหลักการแลว้   นักวจัิยน าเสนอผลสว่นนีเ้พือ่ใหผู้อ้า่นทราบวา่
ผลการศกึษาไดม้าจากขอ้มลูทีม่กีารกระจายตัวอยา่งไร   กระจกุอยูใ่นกลุม่ใด
กลุม่หนึง่หรอืไม ่ หรอืมคีา่แปลก ๆ   เชน่ คา่สดุโตง่ (Outliers) หรอืไม ่    
  

2. รายงานการวจัิยท่ัวไป มักจะน าเสนอความถีแ่ละรอ้ยละของตัวแปร
ส าคัญของกลุม่ตัวอยา่ง   ทวา่บางทอีาจจะท าใหเ้ยิน่เยอ้ เพราะตัวแปรมี
มาก   ทางแกว้ธิหีนึง่คอืท าตารางสองทาง (Crosstabulation) ส าหรับตัว
แปร เชน่ รวมอายกุับเพศ ไวใ้นตารางเดยีว   ทางแกอ้กีทางหนึง่คอื เลอืก
เฉพาะตัวแปรทีส่ าคัญทีจ่ะมผีลกระทบอยา่งรนุแรงหากสดัสว่นของตัวแปรนัน้
แตกตา่งไปเป็นอยา่งอืน่   เชน่   ถิน่ฐานของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่หากกระจกุอยูใ่น
กลุม่เอเชยีก็จะไดค้ าตอบแบบหนึง่   หรอืถา้หากกระจกุอยูใ่นกลุม่ยโุรปก็
อาจจะไดค้ าตอบอกีแบบ      
  

3.  ควรมตีารางสรปุทางสถติ ิ(Statistical summary)   แสดง
คา่  ต า่สดุ  สงูสดุ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของตัวแปรแตล่ะตวั 
ตารางนี ้ นักวชิาการทางตะวนัตกถอืกันมาก หากไมใ่สไ่วด้ว้ยอาจจะถกูต าหน ิ 
เพราะเขาใชต้รวจทานกับผลการศกึษาทีอ่อกมา แลว้จะท าความเขา้ใจผลการ 
ศกึษาไดด้ขี ึน้ 
  

4.ควรแสดงกราฟการกระจายตัว(Distribution) ของตัวแปรตาม
(Dependent variable: Y)      
  

5. หากเป็นขอ้มลูอนุกรมเวลา (Time series) ควรแสดงกราฟทีพ่ล็อต
คา่ Y ตามเวลา 
  

6. ควรเขยีนบอกวา่ ขอ้มลูเก็บมาไดค้รบหรอืไม ่ขาดหายไปตรงไหน
บา้งหรอืไม ่  และหากมกีารประมาณคา่ใสแ่ทน (กรณี Missing value) ให ้
เขยีนก ากับวา่ อา่นวธิกีารประมาณคา่ไดใ้นหัวขอ้วธิกีารวจัิย (ซึง่อยูใ่นอกีบท
หนึง่) 
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7. ควรเขยีนรายละเอยีดก ากับ  หากพบวา่ขอ้มลูมขีอ้น่าสงสยัในบาง
เรือ่ง ไมค่วรละเลย  เพราะอาจจะเป็นประโยชนส์ าหรับการอภปิรายผลการ 
ศกึษาในอนาคต หากไมเ่ขยีนไวอ้าจจะลมืได ้
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยา่งการเขยีนอภปิรายผลการวจัิยของวาโร  เพ็งสวสัดิ(์2543) ที่
ท าวจัิยเรือ่ง “การศกึษาปัจจัยบางประการทีส่มัพันธก์ับการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร”ู ซึง่ไดอ้ภปิรายผลการวจัิย ดังนี ้
 
 

 
 

 
 

ตวัอยำ่งแสดงกำรเขยีนอภปิรำยผล 
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6.2 กำรเขยีนขอ้เสนอแนะ 
 
 หลังจากการตรวจสอบ หรอืการวจัิย/วเิคราะหเ์สร็จ ก็จะเจอกับปัญหา
อปุสรรค ตา่งๆ แลว้ตอ้งมาน่ัง สรปุปัญหาทัง้หมด เมือ่สรปุปัญหาทัง้หมดแลว้
เราก็มาแยกวา่แตล่ะปัญหา ถา้เกดิแลว้จะสง่ผลกระทบอยา่งไร และมี
ผลกระทบมากในระดับไหน สดุทา้ยก็เสนอแนะวธิกีารแกไ้ข หรอืเสนอ
ขอ้คดิเห็นเกีย่วกับทางออกของปัญหานัน้ สว่นขอ้ดไีมต่อ้งเอามาเสนอ การ
เสนอแนะจะท าก็ตอ่เมอืเจอขอ้เสยี หรอืตอ้งการใหเ้กดิสิง่ทดีแีละเหมาะสม
กวา่ รวมถงึหากไดค้วามคดิเห็นจากขอ้เสนอแนะ จากการสอบถาม หรอืคยุกับ
ผูเ้กีย่วขอ้แลว้เขาชีแ้จงเหตผุลมาใหท้ราบ เราก็เอามาลงในสว่นของความ
คดิเห็นของผู ้เ้กีย่ว 
ขอ้งได ้

การเขยีนขอ้เสนอแนะส าหรับการวจัิย/วเิคราะหใ์นครัง้ตอ่ไป เป็นการ
น าเสนอวา่ ถา้จะมกีารวจัิย/วเิคราะหต์อ่ไป ควรค านงึถงึอะไรบา้ง หรอืควรท า
เรือ่งอะไรบา้ง หรอื ควรจะเพิม่ตัวแปรอะไรบา้ง ควรปรับปรงุวธิดี าเนนิการ
อยา่งไร เครือ่งมอืในการวจัิย/วเิคราะหค์วรใชแ้บบไหน ใหเ้สนอแนะวา่ใคร 
หน่วยงานใด ควรจะด าเนนิการอะไรตอ่ไป ขอ้เสนอแนะตอ้งเป็นขอ้เสนอทีไ่ด ้
จากการวจัิย/วเิคราะห ์ ไมใ่ชข่อ้เสนอแนะในเชงิทฤษฏ ี ทีไ่มไ่ดม้าจากขอ้
คน้พบในการวจัิย/วเิคราะห ์ และตอ้งเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีว่จัิย/
วเิคราะห ์
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ตัวอยา่งการเขยีนขอ้เสนอแนะของขวญัฤด ีคลา้ยแกว้และจอมสรา้งภมู ิ  
พรหมประวตั(ิ2552)ทีท่ าวจัิยเรือ่ง “การใชป้ระโยชนด์า้นการเรยีนการสอนจาก
อาคารของคณะวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลัยสงขลานครนิทร”์ซึง่ไดศ้กึษาขอ้ 
มลูการใชป้ระโยชนเ์พือ่การเรยีนการสอนจากอาคารของคณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์   มวีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหก์ารใชพ้ืน้ทีข่องอา 
คารของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ รวมถงึการคาดคะเนความตอ้งการหอ้งบรรยาย
ในอนาคต เพือ่เป็นขอ้มลูทีจ่ะน ามาประกอบการวางแผนการใชห้อ้งเรยีนใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

 
 

 

ตวัอยำ่งแสดงกำรเขยีนขอ้เสนอแนะ 
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เทคนคิกำรเขยีนสว่นอืน่ๆ 
 

 

7.1  กำรเขยีนค ำนยิม 

 

        ค านยิม หรอื กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgement)เป็นการทีผู่เ้ขยีน 
แสดงความขอบคณุแกผู่ม้อีปุการคณุตา่งๆ ซึง่หากขาดบคุคลเหลา่นีแ้ลว้อาจ
ท าใหผ้ลงานเลม่ทีเ่ขยีนส าเร็จลงไดย้าก หรอืไดผ้ลไมด่เีทา่ทีค่วร การแสดง
ความขอบคณุควรเขยีนดว้ยขอ้ความสัน้ๆ ไมย่ดืเยือ้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

7 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนค ำนยิม 
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7.2 กำรเขยีนบทคดัยอ่ 
 
۞ ใหร้ะบขุอ้มลูตามแบบ ไดแ้ก ่ ชือ่ผูว้จัิย หัวขอ้วจัิย ประธานกรรมการที่
ปรกึษา จ านวนหนา้ของรายงานการวจัิย 
۞ ระบวุตัถปุระสงคข์องการวจัิย กลุม่ประชากรหรอืกลุม่ตัวอยา่ง วธิกีาร
เก็บรวบรวมขอ้มลู 
۞  ระบผุลการวจัิย  ระบขุอ้เสนอแนะ และเขยีนสรปุใหจ้บในหนา้เดยีว 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยา่งการเขยีนขอ้เสนอแนะของขวญัฤด ีคลา้ยแกว้และจอมสรา้งภมู ิ  
พรหมประวตั(ิ2552)ทีท่ าวจัิยเรือ่ง “การใชป้ระโยชนด์า้นการเรยีนการสอนจาก
อาคารของคณะวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลัยสงขลานครนิทร”์ซึง่ไดศ้กึษาขอ้ 
มลูการใชป้ระโยชนเ์พือ่การเรยีนการสอนจากอาคารของคณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์   มวีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหก์ารใชพ้ืน้ทีข่องอา 
คารของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ รวมถงึการคาดคะเนความตอ้งการหอ้งบรรยาย
ในอนาคต เพือ่เป็นขอ้มลูทีจ่ะน ามาประกอบการวางแผนการใชห้อ้งเรยีนใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 
 
 

 
 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนบทคดัยอ่ 
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7.3  กำรเขยีนสำรบญั 

 

สารบัญ(Table of Contents) จะระบชุือ่บทและหัวขอ้ส าคัญของ
รายงานวา่อยู ่หนา้ใด เชน่ ค าน า หรอืบทตา่งๆ รวมทัง้หัวขอ้ทีส่ าคัญในแตล่ะ
บท บรรณานุกรม และ ภาคผนวก หนา้ของกติตกิรรมประกาศ สารบัญตาราง 
และสารบัญรปูภาพ จะรวมอยูใ่นหนา้สารบัญนีด้ว้ย 
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ตวัอยำ่งกำรเขยีนสำรบญั 

ทีม่ำ : สนุภิา  ไสวเงนิ  คูม่อืการเบกิจา่ยเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยและ 
         ลกูจา้งชัว่คราว งบประมาณเงนิรายได ้มหาวทิยาลัยขอนแกน่  



 67 

 
 

 

7.4  กำรเขยีนสำรบญัตำรำง 

 

สารบัญตาราง(List of Table) จะระบตุ าแหน่งหนา้ของตารางทัง้หมดที่
มอียูใ่นเอกสาร ถา้มตีารางปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ตอ้งระบตุ าแหน่งของตาราง
ไวใ้นสารบัญตารางดว้ย 
 

 

ทีม่ำ : สนุภิา  ไสวเงนิ  คูม่อืการเบกิจา่ยเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยและ 
         ลกูจา้งชัว่คราว งบประมาณเงนิรายได ้มหาวทิยาลัยขอนแกน่  

ทีม่ำ : สนุภิา  ไสวเงนิ  คูม่อืการเบกิจา่ยเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยและ 
         ลกูจา้งชัว่คราว งบประมาณเงนิรายได ้มหาวทิยาลัยขอนแกน่  



 68 

7.5  กำรเขยีนสำรบญัแผนภำพ 

 

สารบัญแผนภาพ(List of Figures) จะระบตุ าแหน่งของแผนภาพ
ทัง้หมดทีม่อียูใ่นเอกสาร ถา้มแีผนภาพปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ตอ้งระบุ
ต าแหน่งของแผนภาพไวใ้นสารบัญแผนภาพดว้ย 

 
 

 
 
 

 

 

 
7.6 กำรเขยีนค ำน ำ 
 

 หลักส าคัญของการเขยีน “ค าน า” ใหด้นัีน้ตอ้งมวีธิกีารหรอืมอีบุาย

ชกัชวน ใหผู้อ้า่น สนใจอา่นเรือ่งทีเ่ราเขยีนใหจ้บ ถา้การเขยีนค าน าไมด่คีน
อา่นเขาจะหยดุอา่นตัง้แตต่อนตน้ ดังนัน้การเขยีนค าน าตอ้งเขยีนใหเ้กดิความ
สนใจแกผู่อ้า่นใหม้ากทีส่ดุ 
 

          ส ิง่ส าคัญทีค่วรระวงัและหลกีเลีย่งในการเขยีนค าน าไดแ้ก ่
1.อยา่ขึน้ค าน าดว้ยค าบอกเลา่อันเกนิควร  
2.อยา่อธบิายฟุ้งซา่นจนไมม่จีดุหมายของเรือ่ง  
3.อยา่เอาประวตัศิาสตรท์ีรู่จั้กกันดอียูแ่ลว้มาเป็นค าน า 
 

         ค าน าทีด่คีวรมลีักษณะดังนี้ 
1.เขยีนค าน าดว้ยค าพังเพยหรอืสภุาษิตทีเ่กีย่วขอ้งกับเนือ้เรือ่ง  
2.เขยีนค าน าโดยการอธบิายความหมายของเรือ่ง  
3.เขยีนค าน าโดยขึน้ตน้ดว้ยค ากลา่วของบคุคลส าคญั  
4.เขยีนค าน าดว้ยการเลา่เรือ่ง  
5.เขยีนค าน าดว้ยค าถามหรอืปัญหาทีส่นใจ  
6.เขยีนค าน าดว้ยการอธบิายชือ่เรือ่ง  
7.เขยีนค าน าดว้ยค ากลา่วถงึจุดประสงคข์องเรือ่งทีเ่ขยีน  
8.เขยีนค าน าดว้ยการกลา่วถงึใจความส าคัญของเรือ่งทีเ่ขยีน  
 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนสำรบญัแผนภำพ 
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         ลกูจา้งชัว่คราว งบประมาณเงนิรายได ้มหาวทิยาลัยขอนแกน่  
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         ดังนัน้ค าน าทีด่ตีอ้งเป็นความคดิใหม ่ความคดิแปลก หรอืความคดิสนุก 
ตอ้งมลีกัษณะน า หรอืเชญิชวนใหผู้อ้า่น อา่นเรือ่งทีเ่ขยีนใหจ้บใหไ้ด ้ค าน าจงึ
เป็นสว่นส าคัญในการเรยีกรอ้งความสนใจของผูอ้า่นตัง้แตเ่ริม่ตน้อา่นเรือ่ง และ
ดงึดดูใจใหอ้า่นเรือ่งไปตลอด 
 
ทีม่ำ : ราชบัณฑติยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนค ำน ำ 
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7.7  กำรเขยีนเอกสำรอำ้งองิ 

 
        ผลงานการวเิคราะหเ์ป็นเอกสารทางวชิาการหนึง่ทีก่.พ.อ. ไดก้ าหนดให ้
เป็นผลงานทีใ่ชย้ืน่ขอก าหนดต าแหน่งใหส้งูขึน้เป็นผูช้ านาญการ ผูเ้ชีย่วชาญ 
และผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ดังนัน้การเขยีนอา้งองิเอกสารตา่งๆ จงึควรเขยีนให ้
ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 

เอกสารอา้งองิเป็นการระบเุอกสารทางวชิาการ หรอืบันทกึ / หนังสอื
ราชการ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิการ ทีเ่ป็นการชีแ้จงใหท้ราบถงึเอกสารอืน่
ใดทีต่อ้งใชป้ระกอบคูก่ันหรอือา้งองิถงึกันไดแ้ก ่ ระเบยีบปฏบิัตเิรือ่งอืน่ 
พระราชบัญญัต ิกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืวธิกีารท างาน เป็นตน้ 

 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุนิทร ์ เขต 1 (2552: 82)การเขยีน

บรรณานุกรม  ซึง่เกีย่วเนื่องมาจากการอา้งองิไวใ้นสว่นทีเ่ป็นเนือ้หา  ตัง้แตบ่ท
ที ่ 1-5  ซึง่ตอ้งเขยีนหรอืลงรายการใหค้รบตามที่อา้งองิไวเ้ป็นอย่างนอ้ย  
โดยใชรู้ปแบบหนึ่งรูปแบบใดใหเ้หมอืนกันทัง้หมด  ถา้หน่วยงานตน้สงักัด
ไดก้ าหนดไวก็้ใหย้ดึตามนัน้  แตถ่า้หน่วยงานไมก่ าหนดไวก็้อาจใชแ้นวทาง
จากคู่มอืการท าผลงานทางวชิาการ หรอืคู่มอืการท าวทิยานพินธข์องสถาบัน 
การศกึษาท่ัวไปได ้  โดยมหีลักส าคัญ  คอื ตอ้งใชร้ปูแบบเดยีวกันทัง้หมดให ้
สอดคลอ้งกับการอา้งองิ 

 
ในการอา้งองิเมือ่เราเพิม่เตมิเนือ้หาลงในบทความ เราควรอา้งถงึ

แหลง่ทีม่าขอ้มลูนัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เนือ้หาทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิขอ้สงสยั หาก
เราเขยีนขึน้จากความทรงจ า เราควรคน้ควา้หาแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดเ้พือ่
อา้งถงึมัน แตถ่า้เราเขยีนขึน้จากความรูข้องเราเอง เราก็ควรจะมคีวามรูม้าก
พอทีจ่ะระบแุหลง่อา้งองิทีผู่อ้า่นสามารถคน้ควา้   เพิม่เตมิได ้ เป้าหมายหลัก 
คอื ชว่ยเหลอืผูอ้า่น และผูเ้ขยีนคนอืน่ ๆ 

การอา้งองิแหลง่ทีม่า จะมคีวามส าคัญมากในบทความทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ความคดิ เห็นในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ หลกีเลีย่งการใชค้ ากลา่วเลือ่นลอย ถอ้ยค า
คลมุเครอื หรอืถอ้ยค าก ากวม (weasel word) เชน่ "บางคนกลา่ววา่…" หรอื 
"มผีูว้จิารณ์วา่…" แตค่วรท าใหก้ารแกไ้ขของเราสามารถพสิจูนไ์ด ้ โดยคน้ควา้
วา่ใครหรอืกลุม่ใดเป็นผูแ้สดงความเห็น รวมทัง้อา้งถงึ หลักฐานของการแสดง
ความเห็นดังกลา่วดว้ย  

 
เมือ่ใดทีค่วรอำ้งองิ 
 

• เมือ่เพิม่เตมิเนือ้หา  
• เมือ่ตรวจสอบ ยนืยัน ความถกูตอ้งเนือ้หา 
• ขอ้มลูจากคนกลาง ใหบ้อกดว้ยวา่ไดม้าจากไหน 
• เนือ้หาทีเ่ป็น หรอืน่าจะเป็นทีก่ังขา หรอือาจเป็นขอ้มลูทีไ่มค่อ่ย 

            ไดรั้บการยอมรับ 
• เมือ่อา้งองิค าพดู จากบคุคลอืน่ ไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม 

   • เมือ่เสนอขอ้มลูทางสถติ ิหรอื อา้งถงึอันดับ หรอื ความเป็นทีส่ดุ 
• เมือ่กลา่วถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับอัตชวีประวตัขิองบคุคลทีย่ังมชีวีติ 

            อยู ่
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แหลง่ขอ้มลูใดทีค่วรอำ้งองิ 
 
        ควรจะมแีหลง่ขอ้มลูบคุคลทีส่ามทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีกับเนือ้หา ตรวจสอบ 
พจิารณาจากแหลง่อืน่ดว้ยและถา้เป็นไปไดค้วรจะเป็นภาษาไทยไม่ควรอา้งองิ 
บทความอืน่ภายในวกิพิเีดยี ถา้แปลมาจากภาษาอืน่ควรระบแุหลง่อา้งองิตัง้ตน้
ดว้ย 
 
แหลง่อำ้งองิ กบั แหลง่ขอ้มลูอืน่ ตำ่งกนัอยำ่งไร 
 

แหลง่อา้งองิ (references หรอื sources) ควรเป็นทีร่วมแหลง่ขอ้มลูที่
ใชใ้นการยนืยันเนือ้หาขอ้มลูภายในบทความ เพือ่ใหผู้อ้า่นทราบแหลง่ทีม่า
ของขอ้มลู และสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของการอา้งองิไดห้ากตอ้งการ  
ส าหรับแหลง่ขอ้มลูอืน่ใชส้ าหรับรวมแหลง่ขอ้มลูทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นบทความ 
หรอืไมส่ามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิได ้ (ซึง่อาจไมม่คีวามน่าเชือ่ถอื ไมเ่ป็น
กลาง) แตม่คีวามเกีย่วขอ้งกับบทความ และอาจเป็นประโยชนต์อ่ผูอ้า่นหาก
ตอ้งการศกึษาในเรือ่งนัน้ๆ เพิม่เตมิ ตัวอยา่งเชน่ บทวจิารณ์ของบคุคลทีม่กัจะ
ไมเ่ป็นกลาง ถอืเป็นแหลง่ขอ้มลูอืน่ 
 
 
หลกัท ัว่ไปของกำรอำ้งองิ 
 
 สนัทนา สธุาดารัตน(์2551:52) ไดเ้ขยีนถงึหลักท่ัวไปของการอา้งองิ
วา่มดีังนี้ 
 
 • ขอ้มลูในการอา้งองิตอ้งตรงกับขอ้มลูในบรรณานุกรมค าตอ่ค า 
 • การอา้งองิใสไ่ดห้ลายทีข่ ึน้อยูก่ับโครงสรา้งประโยคและลกัษณะของ
ภาษาทีใ่ช ้โดยท่ัวไปนยิมใสไ่วเ้มือ่จบขอ้ความทีอ่า้งถงึ 
 • ในกรณีทีใ่นเนือ้หาไดก้ลา่วถงึชือ่ผูแ้ตง่แลว้ ไมต่อ้งระบชุือ่ผูแ้ตง่ใน
วงเล็บอกี รายละเอยีดในวงเล็บจงึมเีฉพาะปีทีพ่มิพ ์ และเลขหนา้(ถา้ตอ้งระบ)ุ 
และตอ้งใหว้งเล็บอยูต่อ่ชือ่ผูแ้ตง่ทีไ่ดก้ลา่วถงึในเนื้อหาทันท ี หากในเนือ้หา
ระบปีุทีพ่มิพด์ว้ย ก็ไมต่อ้งมปีีพมิพใ์นวงเล็บเชน่กัน 
 • ในกรณีทีค่ัดลอกขอ้ความโดยตรงและมคีวามยาวไมเ่กนิ 40 ค า ให ้
ใสข่อ้ความทัง้หมดไวใ้นเครือ่งหมายอัญประกาศ การอา้งองิในวงเล็บเอาไว ้
หลังเครือ่งหมายอัญประกาศปิด 
 • ถา้ขอ้ความทีค่ัดลอกมานัน้เป็นเพยีงแตบ่างสว่นของขอ้ความจรงิและ 
เป็นขอ้ความภาษาไทย    ใหใ้ชจ้ดุสามจดุตอนตน้และตอนทา้ยขอ้ความทีค่ัด 
ลอกมาภายในเครือ่งหมายอัญประกาศ 
 ถา้ขอ้ความทีค่ัดลอกมาเป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาอืน่ๆ   ทีม่เีครือ่ง 
หมายจบประโยคเป็นเครือ่งหมายมหัพภาค ใหใ้ชจ้ดุสามจดุตอนตน้เชน่เดยีว 
กัน แตต่อนทา้ยตอ้งเป็นสีจ่ดุ(จดุที ่4 เป็นเครือ่งหมาย full stop) 
 • ถา้ขอ้ความทีค่ัดลอกมาเป็นสว่นตน้และสว่นทา้ยของขอ้ความจรงิ ใช ้

จดุสามจดุแสดงการละขอ้ความนัน้ๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 • ในกรณีทีค่ัดลอกขอ้ความมาโดยตรงและมคีวามยาวเกนิ 40 ค าใหน้ า
ขอ้ความทัง้หมดมาอยูใ่นยอ่หนา้ตา่งหาก โดยกัน้หนา้ประมาณครึง่นิว้ และไม่
ตอ้งใสเ่ครือ่งหมายอัญประกาศ ใสก่ารอา้งองิไวใ้นวงเล็บเมือ่จบขอ้ความ 
 • การอา้งองิขอ้มลูจากภาพ ตารางหรอืภาคผนวก ใหร้ะบเุลขประจ า
ภาพ เลขประจ าตาราง หรอืล าดับภาคผนวก 
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 • การอา้งองิปีทีพ่มิพท์ีเ่ป็นเอกสารภาษาไทยใชปี้ พ.ศ. การอา้งองิที่
เป็นเอกสารภาษาอังกฤษใชปี้ ค.ศ. หากไมป่รากฏปีทีพ่มิพเ์อกสารภาษาไทย
ใช ้“ม.ป.ป.” เอกสารภาษอังกฤษใช ้“n.d.”  
 • เอกสารทีอ่ยูใ่นระหวา่งการจัดพมิพท์ีเ่ป็นภาษาไทยใช ้ “อยูใ่นระ 
หวา่งการจัดพมิพ”์ เอกสารภาษาอังกฤษใช ้ “in press” และไมต่อ้งระบเุลข
หนา้ 
 • ในกรณีทีต่อ้งระบเุลขหนา้ ระบเุฉพาะหนา้ทีม่ขีอ้ความทีอ่า้งถงึเทา่ 
นัน้ ไมว่า่จะเป็นบทความหรอืหนังสอื ยกเวน้ขอ้ความนัน้น ามาจาก website 
เอกสารภาษาไทยใหใ้ชค้ าวา่ “หนา้” ตามดว้ยเลขหนา้ เอกสารภาษาอังกฤษ
ใชต้ัวยอ่ “p” หากอา้งถงึเลขหนา้เดยีว และ “pp” เมือ่อา้งเลขหนา้ 2 หนา้ขึน้
ไป(ไมเ่วน้ระยะหนา้หรอืหลังเครือ่งหมาย-) 
 • ไมเ่วน้ระยะกอ่นพมิพเ์ครือ่งหมายจลุภาค อัฒภาค ทวภิาค มหัพภาค 
ยัตภิังค ์และ ค าถาม แตเ่วน้ 1 ระยะพมิพห์ลังเครือ่งหมาย 

 • เวน้ 1 ระยะพมิพก์อ่นเครือ่งหมายวงเล็บเปิด และเครือ่งหมายอัญ 
ประกาศเปิด เวน้ 1-2 ระยะพมิพห์ลังเครือ่งหมายวงเล็บปิด และเครือ่งหมาย
อัญประกาศปิด แตเ่วน้ระยะหลังเครือ่งหมายวงเล็บเปิดและกอ่นเครือ่งหมาย
วงเล็บปิด 
 
 
กำรอำ้งองิเอกสำรในเนือ้หำบทควำม 

 
 สนัทนา สธุาดารัตน(์2551 : 53) ไดเ้ขยีนถงึการอา้งองิในเนือ้หาเป็น

การอา้งองิทีแ่ทรกอยูใ่นเนือ้หา  มจีดุมุง่หมายเพือ่บอกแหลง่ทีม่าของเอกสาร
ทีใ่ชป้ระกอบคน้ควา้ มรีปูแบบทีแ่น่นอน  
 
 กลุธดิา ทว้มสขุ(อา้งองิ จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 108) ไดเ้ขยีนถงึ
การอา้งองิเอกสารภายในเนือ้หาบทความใชร้ะบบชือ่-ปี(Name-year System) 
ซึง่เป็นการอา้งโดยระบชุือ่ผูแ้ตง่คนไทยและเขยีนเป็นภาษไทย ใหร้ะบชุือ่ผู ้
แตง่(เฉพาะตัวชือ่)  สว่นผูแ้ตง่ภาษาตา่งประเทศรวมทัง้ชือ่ผูแ้ตง่คนไทยที่
เขยีนเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหร้ะบชุือ่สกลุ 
 
 การอา้งองิระบบชือ่-ปี สามารถเขยีนได ้2 แบบคอื 
 
۞  เขยีนอา้งไวห้นา้ขอ้ความ  มรีปูแบบการเขยีนเป็น 
 
 ชือ่ผูแ้ตง่(ปีทีพ่มิพ)์ .................................................. 
      
۞  เขยีนอา้งไวท้า้ยขอ้ความ  มรีปูแบบการเขยีนเป็น 
 
 ..................................................(ชือ่ผูแ้ตง่,ปีทีพ่มิพ)์ 
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ตวัอยำ่งกำรเขยีน 

ตวัอยำ่งกำรอำ้งองิระบบชือ่- ปี แบบตำ่งๆ 

ทีม่ำ : วารสารวจัิย มข. ปีที ่2 ฉบับที ่1 มกราคม-มถินุายน 2540 
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กำรอำ้งองิเอกสำรทำ้ยบทควำม 

 
 กลุธดิา ทว้มสขุ(อา้งองิ จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 110) ไดเ้ขยีนถงึ
การอา้งองิเอกสารทา้ยบทความ ใชต้ามแบบการเขยีนเอกสารอา้งองิ โดย
เอกสารทกุรายการทีอ่า้งไวใ้นเนือ้หาจะน ามารวมไวต้อนทา้ยของบทความจัด 
เรยีงล าดับอักษรของชือ่ผูแ้ตง่ ภาษาไทยกอ่น ตามดว้ยภาษาอังกฤษ  มรีปู 
แบบการเขยีนเป็น 
 

 
 
 
 

 

ตวัอยำ่งกำรเขยีน 

ชือ่ผูแ้ตง่. ปีทีพ่มิพ.์ ชือ่หนงัสอื. ครัง้ทีพ่มิพ.์ เมอืงทีพ่มิพ:์ ส านักพมิพ.์ 

ตวัอยำ่งกำรอำ้งองิระบบชือ่- ปี แบบตำ่งๆ 

ทีม่ำ : วารสารวจัิย มข. ปีที ่2 ฉบับที ่1 มกราคม-มถินุายน 2540 
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  กำรอำ้งองิบทควำมในวำรสำร/หนงัสอืพมิพ ์
 

 กลุธดิา ทว้มสขุ(อา้งองิ จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 110) ไดเ้ขยีนถงึ
การอา้งองิบทความในวารสาร/หนังสอืพมิพ ์มรีปูแบบการเขยีนเป็น 
 

  
 
 
 

 
 
 
กำรอำ้งองิบทควำมในหนงัสอื 

 
 กลุธดิา ทว้มสขุ(อา้งองิ จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 111) ไดเ้ขยีนถงึ
การอา้งองิบทความในหนังสอื  มรีปูแบบการเขยีนเป็น 
 

  
 
 
 
 
  

 
 

ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ. ปีทีพ่มิพ.์ ชือ่บทความ. ชือ่วำรสำร. ปีที(่ฉบับที)่:หนา้. 

ตวัอยำ่งกำรเขยีน 

ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ. ปีทีพ่มิพ.์ ชือ่บทความ. ชือ่หนงัสอื. เลขหนา้. ชือ่
บรรณาธกิารหรอืผูร้วบรวม. ครัง้ทีพ่มิพ.์ สถานทีพ่มิพ:์ส านักพมิพ.์ 

ตวัอยำ่งกำรเขยีน 
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กำรอำ้งองิวทิยำนพินธ ์
 

 กลุธดิา ทว้มสขุ(อา้งองิ จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 111) ไดเ้ขยีนถงึ
การอา้งองิวทิยานพินธ ์ มรีปูแบบการเขยีนเป็น 
 

  
 
 
 
 
   

 
 
กำรอำ้งองิเอกสำรไมไ่ดต้พีมิพ ์

 
 ตัวอยา่งการเขยีนอา้งเอกสารทีไ่มไ่ดต้พีมิพ ์
  
 
 
 

 

 
 
กำรอำ้งองิจำกอนิเทอรเ์นต 
 

ในอดตีขอ้มลูสว่นมากทีเ่ราไดม้ามักจะมาจากหนังสอืหรอืต ารา หรอื
จากเอกสาร แตใ่นปัจจบุนัเราตอ้งยอมรับวา่ เราไดข้อ้มลูไมใ่ชน่อ้ยมาจากอนิ
เทอรเ์นต การอา้งองิขอ้มลูแหลง่ทีม่าจากอนิเทอรเ์นต มวีธิกีารเขยีนโดย
เรยีงล าดับดังนี ้
 

ชือ่ผูแ้ตง่. ปีทีพ่มิพ.์ ชือ่วทิยานพินธ.์ วทิยานพินธป์รญิญา.....สาขา.......
คณะ............... มหาวทิยาลัย................. 

ตวัอยำ่งกำรเขยีน 

ตวัอยำ่งกำรเขยีน 
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• ชือ่เรือ่ง (Title) ตอ้งขดีเสน้ใต ้ 
• ชือ่ของบรรณาธกิาร  
• ขอ้มลูอืน่ๆ ทางอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ เวอรช์ัน่ของเวบนัน้ๆ, วนัทีเ่วบ

นัน้ๆ ท าการเผยแพรค่รัง้แรก หรอืครัง้ลา่สดุทีม่กีารปรับปรงุ, ชือ่ขององคก์ร 
หรอืหน่วยงานนัน้ๆ ทีท่ าการเผยแพรเ่วบ  

• วนัที ่"เราเอาขอ้มลูนัน้" ซึง่ตรงนีข้อ้มลูอาจจะการเปลีย่นแปลงทกุวนั 
ดังนัน้ผูเ้ขยีนจ าเป็นตอ้งเขยีนก ากับวนัทีเ่ราเขา้เวบนัน้ดว้ย 

 
ถา้ไมส่ามารถหาขอ้ไหนได ้ ใหล้ะไว ้ เขยีนขอ้มลูเทา่ทีม่ ี สว่นมากถา้

สบืคน้จากเวบเพือ่การศกึษาจะมคีรบทกุสว่น อยา่งไรก็ตามการอา้งองิขอ้มลู
ในหนังสอืหรอืต ารา หรอืจากเอกสารน่าเชือ่ถอืมากกวา่การอา้งองิจากอนิเทอร์
เนต เนือ่งจาก เนตเป็นทีส่าธารณะ ดังนัน้ "ใครๆ" ก็สามารถโพสขอ้ความทาง
อนิเทอรเ์นตได ้ดังนัน้ตอ้งใชว้จิารณญาณในการเลอืกใชข้อ้มลู 

กรณีแหลง่อา้งองิบคุคลทีส่ามหากเป็น "เว็บไซต"์ แหลง่อา้งองินัน้
จะตอ้งเชือ่ถอืได ้ น่ันคอื ไมใ่ช ่ "เว็บบล็อก" "เว็บบอรด์" หรอื "เว็บไซต์
สว่นตัว" หรอืแมแ้ตห่นังสอืทีจ่า้งส านักพมิพพ์มิพข์ ึน้มาเอง ทีม่าของเว็บไซต์
เป็นเรือ่งส าคัญทีค่วรสามารถตรวจสอบทีม่าได ้ "ฟรเีว็บไซต"์ ไมน่่าจะเป็น
แหลง่ขอ้มลูทีค่วรอา้งองิ เนือ่งจากสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมส่ามารถ
ตรวจสอบความมตีัวตนของผูเ้ขยีน หรอืรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลูไดก้าร
อา้งองิ "เว็บไซตส์ว่นตัว" ใชอ้า้งองิไดเ้มือ่อา้งองิค าพดูของบคุคลนัน้และเป็น
เว็บไซตส์ว่นตัวบคุคลคนนัน้เอง ไมใ่ชบ่คุคลทีส่าม 
 
7.8 กำรเขยีนภำคผนวก  

 
โดยท่ัวไปแลว้สว่นประกอบตอนทา้ยของเอกสารทางวชิาการจะมบีรรณา 

นุกรม(เอกสารอา้งองิ) ,    ภาคผนวกตา่งๆ  และ บางครัง้อาจมปีระวตัผิูเ้ขยีน
ตอ่ทา้ยไวด้ว้ย   
   

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุนิทร ์ เขต 1 (2552: 53)ภาคผนวกจะ
เป็นเนือ้หาสาระรายละเอยีดตา่งๆซึง่ไมส่ามารถหรอืจ าเป็นพอทีจ่ะใสไ่วใ้นเนือ้หา 
จงึน ามาเสนอไวใ้นภาคผนวกเพือ่ใหผู้ส้นใจรายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถศกึษา
ดไูด ้  ซึง่ถา้มหีลายเรือ่งก็อาจแยกยอ่ยเป็นภาคผนวก  ก   ข  ค  หรอื  
ภาคผนวก  1   2  3  ก็ไดต้ามล าดับ 
 
 เรอืงชยั  จรงุศรวิฒัน(์2551 :78) ภาคผนวก หมายถงึสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กับงานทีเ่ขยีน แตไ่มใ่ชเ่นือ้หาของงาน เป็นสว่นทีน่ ามาเพิม่ขึน้ในตอนทา้ย 
เพือ่ชว่ยใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้ไดเ้ขา้ใจแจม่แจง้ยิง่ข ึน้ จะมภีาคผนวกหรอืไม่
แลว้แตค่วามจ าเป็น ถา้จะมคีวรจัดไวใ้นหนา้ตอ่จากบรรณานุกรม ในภาคนวก 
ของเอกสารทางวชิาการ เชน่ รายงานการวจัิย รายงานการวเิคราะห ์งานเขยีน
คูม่อืการปฏบิัตงิาน ฯลฯ สว่นใหญภ่าคผนวกแลว้มักจะประกอบไปดว้ย 
 

۰ แบบสอบถาม 
        ۰ แบบสมัภาษณ์ 
       ۰ แบบเก็บขอ้มลู 
        ۰ รปูภาพ 
        ۰ รายละเอยีดการวเิคราะห ์
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 หลกักำรเขยีนภำคผนวก 
 
 • น าสาระสว่นทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มรีายละเอยีดมาก และไมม่คีวาม
จ าเป็น  ถา้ผูอ้า่นท่ัวไปไมต่อ้งการทราบ  มาเสนอในภาคผนวก  ส าหรับผูอ้า่น
ทีต่อ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
      • ถา้มสีาระหลายสว่นควรแยกเป็นภาค ๆ  โดยจัดเรยีงล าดับตาม
ความเหมาะสม   
 

7.9  กำรเขยีนประวตัผิูเ้ขยีน  

 
 ประวตัผิูเ้ขยีน ถอืเป็นเนือ้หาหนา้สดุทา้ยของเอกสารผลงานทาง
วชิาการ  ซึง่จะบอกรายละเอยีดของผูเ้ขยีนผลงานเกีย่วกับ  วนั  เดอืน  ปี  
สถานทีเ่กดิ  การศกึษาในระดับตา่งๆ  และประวตักิารท างานต าแหน่งในอดตี
และปัจจบุันโดยยอ่  นอกจากนีอ้าจมผีลงานหรอืประเด็นอืน่ๆ  เพิม่เตมิตามที่
หน่วยงานตน้สงักัดก าหนดไวก็้ได ้
 
หลกักำรเขยีนประวตัผิูเ้ขยีน 
 
 โดยหลักการแลว้ส าหรับประวตัผิูเ้ขยีน  ซึง่จะเขยีนไวเ้ป็นหนา้สดุ 
ทา้ยของเอกสารผลงานทางวชิาการมหีลักการกวา้งๆ ดังนี ้
 
 ความยาวไมเ่กนิ  1  หนา้ ระบปุระเด็นส าคัญของผูเ้ขยีน เชน่ ชือ่  
เวลา  และสถานทีเ่กดิ ประวตักิารศกึษา  การท างาน และต าแหน่งตา่งๆ  โดย
อาจเขยีน  ในลักษณะความเรยีงหรอืแยกเป็นหัวขอ้ก็ได ้

 
 
 
 
 

 
 
 

ตวัอยำ่งกำรเขยีนประวตั ิ

************************************* 
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   • สงิหาคม 2536 เลือ่นเป็นเจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน ระดับ 5 
     ตลุาคม พ.ศ.2538 เลือ่นเป็นเจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผนระดับ 6 
   • ตลุาคม พ.ศ.2541 เลือ่นเป็นเจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน  
                                ช านาญการ ระดับ 7 
   • ตลุาคม พ.ศ.2544 เลือ่นเป็นเจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน  
                               ช านาญการ ระดับ 8 
   • กรกฎาคม พ.ศ.2549 เลือ่นเป็นนักวเิคราะหน์โยบายและแผน  
                               เชีย่วชาญ ระดับ 9 
 

ควำมเชีย่วชำญ และ ช ำนำญกำร 
          • ระดับช านาญการ  วจัิยสถาบัน 
   • ระดับเชีย่วชาญ  วเิคราะหอ์ัตราก าลัง 
 

รำงวลัทีไ่ดร้บั  • บคุลากรสายสนับสนุนทีม่ผีลงานวชิาชพีดเีดน่ประจ าปีพ.ศ. 2548   
                               ของสภาขา้ราชการและลกูจา้ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
                      • ศษิยเ์กา่ดเีดน่ ประจ าปี 2551ของคณะศกึษาศาสตร ์ 
                                มหาวทิยาลัยขอนแกน่  
 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั      • ผูเ้ชีย่วชาญประจ าส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 

                             • ทีป่รกึษา อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ์,มหาวทิยาลัย 
                               ราชภัฏบรุรัีมย ์, มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร , รองอธกิารบดฝ่ีาย 
                               วางแผนและพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา , และทีป่รกึษาดา้นการ 
                               วางแผน คณะสตัวแ์พทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 

 


