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เรอืงชยั     จรงุศริวฒัน์

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนเชีย่วชาญ    

ผูเ้ชีย่วชาญประจ าส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่

เอกสารประกอบการอบรม ขา้ราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวทิยาลยั
เพือ่ท าแผลงานทางวชิาการในการก าหนดต าแหน่งใหส้งูขึน้เป็นระดบั

ช านาญงาน ช านาญงานพเิศษ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ และ เชีย่วชาญ

เทคนคิการเขยีน
งานวเิคราะห์
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ประกาศ ก.พ.อ.
เร ือ่ง 

มาตรฐานการก าหนดระดบัต าแหนง่และการ
แตง่ต ัง้ ขรก.พลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา

ใหส้งูข ึน้ พ.ศ.2553
(ลงวนัที ่22 ธค. 53)
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ความกา้วหนา้ในระดบัต าแหนง่
ของสายสนบัสนนุ
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ความหมายของการวเิคราะห์

การวเิคราะห ์ หมายถงึการจ าแนก แยกแยะ
องคป์ระกอบของสิง่ใดสิง่หนึง่ออกเป็นสว่นๆ   เพือ่คน้หาวา่มา
จากอะไรเชือ่มโยงกบัอะไร สมัพันธก์นัอยา่งไร 

การวเิคราะห ์ เป็นกระบวนการคดิเชงิลกึ ทีผู่ ้
ศกึษาตอ้งใชค้วามสามารถ และทกัษะในการตัง้สมมตฐิาน 
การสงัเกต การสบืคน้ และการหาความสมัพันธ ์ ทีเ่ชือ่งโยง
กนัไดอ้ยา่งมเีหตมุผีล
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สายสนบัสนนุจะวเิคราะห์
อะไรไดบ้า้ง?

การวเิคราะหง์าน
job Analysis

การวเิคราะหเ์อกสาร
Document Analysis
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ความหมายของการวเิคราะหง์าน

การวเิคราะหง์าน(Job analysis) หมายถงึ กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบังาน หนา้ที ่ความ
รับผดิชอบงาน ชนดิของบคุคลความรู ้ความสามารถ
และทักษะทีต่อ้งการส าหรับงาน เพือ่ใหก้าร
ปฏบิตังิานนัน้ๆ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
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วเิคราะหเ์พือ่ปรบัปรงุงาน

วเิคราะหเ์พือ่พฒันาผูป้ฏบิตังิาน

การวเิคราะหง์านเพือ่อะไร?

วเิคราะหเ์พือ่ขจดัความสญูเสยีในการปฏบิตังิาน  

วเิคราะหเ์พือ่การวางแผนก าลงัคน  

วเิคราะหเ์พือ่หาวธิที ีด่ที ีส่ดุในการปฏบิตังิาน 

วเิคราะหเ์พือ่ประเมนิคา่งาน 

วเิคราะหเ์พือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
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การวเิคราะหเ์อกสาร
Documentary Analysis

เอกสาร หมายถงึ หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  เงือ่นไข  แบบฟอรม์    
พระราชกฤษฎกีา พระราชบัญญัต ิ กฎ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคับ  
ประกาศ หนังสอืเวยีน มตทิีป่ระชมุ ค าสัง่ ระบบไอท ีลลล

ตวัอยา่งหวัขอ้การวเิคราะหเ์อกสาร : วเิคราะหง์บประมาณ
วเิคราะหห์ลักสตูร วเิคราะหอ์ตัราก าลงั วเิคราะหพ์ืน้ที ่

วเิคราะหห์ลักเกณฑต์า่งๆ วเิคราะหก์ารเลือ่นเงนิเดอืน

วเิคราะหก์ารจัดซือ้จัดจา้ง วเิคราะหโ์ครงการ วเิคราะหร์ะเบยีบ 

วเิคราะหค์ าสัง่ วเิคราะหป์ระกาศ ลลล
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ข ัน้ตอนใน
การวเิคราะหเ์อกสาร

- ก าหนดเรือ่งหรอืหัวขอ้ทีจ่ะท าการวเิคราะห์
- ก าหนดวตัถปุระสงค/์จดุมุง่หมายของการ

วเิคราะห์
- ก าหนดขอบเขตของการวเิคราะห์
- รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีศ่กึษา 

คดัเลอืกเอาเอกสารทีเ่ชือ่ถอืได ้ทีม่คีวามสมบรูณ์ 
- ศกึษา/วเิคราะห ์ตามหลกัเกณฑ ์แนวคดิ ทฤษฎี

เทคนคิของการวเิคราะห์
- สรปุผลการศกึษา
- เขยีนรายงานการวเิคราะห ์   
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เร ือ่งอะไรทีจ่ะท าการ
วเิคราะหไ์ดบ้า้ง?
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งานอะไร? ทีจ่ะท าการวเิคราะห์

เอกสารอะไร? ทีจ่ะท าการวเิคราะห์
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۞ เลอืกงาน/เอกสารเฉพาะทีม่ปัีญหาหรอืเป็น
งาน/เอกสารทีไ่มส่ าเร็จตามตวัชีว้ดัหรอืงาน
ทีจ่ะพัฒนา มาตัง้เป็นชือ่เรือ่งทีจ่ะวเิคราะห ์

۞ จัดท าโครงรา่งงานทีจ่ะวเิคราะห ์โดยจัดท า
เป็นสารบญั แบง่ออกเป็น  5 บท ท าใน
ลักษณะเดยีวกบัท างานวจัิย
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องคป์ระกอบของเอกสารการวเิคราะห์

เนื่องจากการวเิคราะห ์มีลักษณะคลา้ยคลงึกับวิจัย
(ประชุม รอดประเสรฐิ) ดังนั้นในที่นี้ จงึอยากจะใหผู้ท้ี่จะ
เขียนผลงานการวเิคราะห์ใหเ้ขียนองค์ประกอบของงาน
วเิคราะห ์ ใหล้อ้ตามองคป์ระกอบของงานวจัิย ซึง่มดีงันี้

•   ความเป็นมาและความส าคญั

•   วตัถปุระสงค์

•   ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ 

•   ขอบเขต

•   ค าจ ากดัความ

•   ทฤษฎแีละหลกัเกณฑใ์นการวเิคราะห์

•   เอกสารอา้งองิ
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โครงรา่งของเอกสารการวเิคราะห์

จากการที่การวเิคราะห ์มีลักษณะคลา้ยคลงึกับการ
วจัิยดังนัน้ ดังนัน้ในการเขยีนโครงร่างของการวเิคราะหจ์งึ
เขยีนลอ้ตามโครงร่างของการเขยีนงานวจัิย ซึง่แบ่งเป็น 5 
บท ดงันี้

บทที ่1 บทน า

บทที ่2 ทฤษฎแีละงานวเิคราะห/์วจิัย ทีเ่กีย่วขอ้ง

บทที ่3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวเิคราะห์

บทที ่4 ผลการวเิคราะห์

บทที ่5 สรปุและขอ้เสนอแนะ
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เปรยีบเทยีบงานวจิยักบังานวเิคราะห์

งานวจิยั งานวเิคราะห์

บทที ่1 บทน า บทที ่1 บทน า 

บทที ่2 ทฤษฎ ีงานวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง บทที ่2 ทฤษฎ ีงานวเิคราะห/์วจิัย

ทีเ่กีย่วขอ้ง      

บทที ่3 ระเบยีบวธิวีจิัย บทที ่3 หลักเกณฑว์ธิกีารวเิคราะห์

บทที ่4 ผลการวจิัย บทที ่4 ผลการวเิคราะห ์         

บทที ่5 สรปุและอภปิรายผล บทที ่5 สรปุและขอ้เสนอแนะ
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เทคนคิการเขยีน
รายงานการ
วเิคราะห์
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การเขยีนรายงานการวเิคราะห์
แบบเชงิวชิาการ

มสีว่นประกอบทีส่ าคญั  3  สว่น  คอื

1.  สว่นหนา้ 

2.  สว่นเนือ้หา 

3.  สว่นเอกสารอา้งองิ 
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สว่นหนา้  ประกอบดว้ย

•  ปกหนา้

•  ปกใน

•  บทคดัยอ่

•  ค าน า

• สารบญั
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สว่นเนือ้หา  ประกอบดว้ย

•  บทที ่1 บทน า

•  บทที ่2 ทฤษฎแีละงานวเิคราะห/์วจิัย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง

•  บทที ่3 หลกัเกณฑแ์ละการวธิกีารเคราะห์

•  บทที ่4 ผลการวเิคราะห์

•  บทที ่5 สรปุและขอ้เสนอแนะ
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สว่นเอกสารอา้งองิ  ประกอบดว้ย

•  บรรณานุกรม

•  ภาคผนวก
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เทคนคิการเขยีนบทที ่1  
บทน า

บทน า เป็นบทที ่1 เป็นเนื้อหาสว่นแรกหรือบทเริม่ตน้ของ

งานทีเ่ขยีนจงึมวีามส าคัญและมคีวามจ าเป็นในการน าเขา้สูเ่นื้อ
เรือ่งของงานทีเ่ขยีน

การเขียนบทน าจะตอ้งกล่าวถึงความเ ป็นมาและ
ความส าคัญของงานที่ปฏิบัติใหช้ัดเจน รวมถึงแนวคิด 
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได รั้บจากการ
วเิคราะห์
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หลกัการท ัว่ไปของการเขยีนบทน า

•  ควรเขยีนน าใหผู้อ้า่นเขา้ใจถงึปัญหา แนวคดิ 
วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และประโยชนข์องเรือ่งทีก่ าลงัเขยีน

•  ควรเขยีนใหผู้อ้า่นอยากอา่นเรือ่งทีก่ าลงัเขยีนวา่
เป็นเรือ่งทีส่ าคญั มคีวามทา้ทาย และน่าสนใจอยา่งไร

•  ควรกลา่วน าใหผู้อ้า่นเห็นความส าคญั เหตผุล 
ตลอดจนความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารวเิคราะหน์ี้

•  ควรมกีารใชภ้าษาทีเ่รยีบงา่ย อา่นแลว้เขา้ใจงา่ย 
สอดคลอ้ง กลมกลนื ไมส่บัสน วกไปเวยีนมา

•  การเขยีนบทน าไมค่วรใหม้จี านวนหลายๆ หนา้ 
ใหม้จี านวนหนา้พอประมาณ จ านวน 2-3 หนา้
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สว่นประกอบ ของบทน า

•  ความเป็นมาและความส าคญั

•  วตัถปุระสงค์

•  ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ

•  ขอบเขต

• ขอ้ตกลงเบือ้งตน้

• ค าจ ากดัความเบือ้งตน้
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ตอ้งเขยีนถงึความเป็นมาและความส าคญัของการ
วเิคราะหใ์หช้ดัเจน

1.1 ความเป็นมาและความ
ส าคญัของการวเิคราะห์

โดยเขยีนถงึความเป็นมาของงานทีจ่ะท าการวเิคราะห์
วา่มคีวามเป็นมาอยา่งไร มคีวามส าคญัอยา่งไร หรอืมคีวาม
จ าเป็นอะไรทีต่อ้งมมีาท าการวเิคราะหเ์รือ่งนี้
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ตอ้งเขยีนอธบิาย ชีแ้จง ใหท้ราบถงึวตัถปุระสงค์
ของการวเิคราะหเ์รือ่งนัน้ๆ เชน่...

1.2 วตัถปุระสงคข์องการ  
วเิคราะห์

- เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนัของก าลงัคนในหน่วยงาน
(วเิคราะหอ์ตัราก าลงั)

- เพือ่วเิคราะหภ์าระงานของบคุลากรในหน่วยงาน
(วเิคราะหอ์ตัราก าลงั)

- เพือ่ก าหนดกรอบอตัราก าลงัทีเ่หมาะสมของบคุลากร  
ในหน่วยงาน(วเิคราะหอ์ตัราก าลงั)

ลลล
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1.3 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

ตอ้งเขียนอธิบายชี้แจงใหท้ราบประโยชน์ของ
การศกึษาวเิคราะหเ์รือ่งนัน้ๆ เชน่...

- ไดส้ภาพปัจจบุนัของก าลงัคนในหน่วยงาน

- ไดภ้าระงานของบคุลากรในหน่วยงาน

- ได ก้รอบอัตราก าลั งที่ เหมาะสมของบุคลากร  
ในหน่วยงาน

* ควรตอบวตัถปุระสงคต์ามทีต่ัง้ไว ้
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1.4 ขอบเขตหรอืขอ้จ ากดั

ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จง ใหท้ราบถงึขอบเขตหรอืขอ้จ ากดั

ของการศกึษาวเิคราะหเ์รือ่งนัน้ๆ

วา่เรือ่งทีก่ าลงัวเิคราะหอ์ยูน่ีม้ขีอบเขต ครอบคลมุถงึ 
เรือ่งอะไร แคไ่หน เพยีงใด เชน่...

กรณีต าแหน่ง น.วเิคราะห ์หรอื ต าแหน่งบคุลากรในการ
วเิคราะหค์วามตอ้งการก าลงัคน จะครอบคลมุบคุลากรที่
เป็นขา้ราชการ และพนักงานมหาวทิยาลยัทัง้นี้ไมร่วมไป
ถงึลกูจา้งชัว่คราวและ พนักงานองคก์รในก ากบัของ
มหาวทิยาลยั
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กรณีต าแหน่งพยาบาลในการวเิคราะหผ์ลการรักษา
คนไข/้ผูป่้วย ตวัอยา่งการเขยีนขอบเขต....

....เป็นการวเิคราะห ์ตดิตามอาการผูป่้วย ทีไ่ดรั้บ
บาดเจ็บนิว้/มอืขาดและเขา้รับการรักษาโดยการผา่ตดัตอ่
นิว้หรอืมอืในหอผูป่้วยศลัยกรรมกระดกูและขอ้ ณ  โรง
พยาบาล......... มหาวทิยาลยั.............โดยเนน้การดแูล
ผูป่้วยหลงัผา่ตดัตอ่นิว้หรอืมอืในหอผูป่้วย ตัง้แตอ่อกจาก
หอ้งผา่ตดัจนจ าหน่ายผูป่้วยกลบับา้น
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1.5 ค าจ ากดัความเบือ้งตน้

ตอ้งเขียนอธบิายชี้แจงใหท้ราบถึงค าจ ากัดความ
ตา่งๆ ทีม่อียูใ่นเรือ่งทีท่ าการศกึษาวเิคราะหนั์น้ๆ

ค าศัพท์เฉพาะที่มีในคู่มืออาจเป็นภาษาไทย หรือ 
ภาษาตา่งประเทศ หรอื ค ายอ่ ก็ได ้เชน่...

บคุลากร หมายถงึ.............

สายวชิาการ หมายถงึ.............

สายสนับสนุน หมายถงึ.............

คนไขใ้น หมายถงึ.............
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เทคนคิการเขยีน บทที ่2
ทฤษฎ/ีงานวเิคราะห/์วจิยัที่

เก ีย่วขอ้ง

หลกัในการเขยีนแนวคดิทฤษฎ ีมดีงันี้

۞ จัดหมวดหมูข่องแนวคดิ-ทฤษฎตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็น
หมวดๆ เพือ่ใหเ้ห็นแนวทางในการ review literature 
อยา่งชดัเจน

۞ จัดล าดบัของหมวดหมูใ่หเ้หมาะสม

۞ เขยีนและเรยีบเรยีงความรูด้ว้ยภาษาวชิาการใหเ้ป็นความ
ตอ่เนือ่งเชือ่มโยงกนั
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ตวัอยา่งการเขยีน
ทฤษฎทีีเ่ก ีย่วขอ้ง

ในบทที ่2



36



37
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การเขยีนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ กอ่นอืน่เราตอ้งยอ่เอกสาร
เอาไวก้อ่นเลม่ละ 1-4 หนา้ ในการยอ่นัน้จะตอ้งมหีัวขอ้ ดงันี้

۞ ชือ่ผูเ้ขยีน

۞ ชือ่เรือ่งทีเ่ราอา่นมา

۞ ชือ่สถาบนัของเรือ่ง

۞ ปี พ.ศ. ทีพ่มิพ์

۞ วตัถปุระสงคข์องวรรณกรรมนัน้

۞ วธิกีารทีเ่ขาศกึษา(ท าอยา่งไรเขาจงึไดข้อ้สรปุออกมา)

۞ ผลการศกึษาของเขา คน้พบความจรงิอะไรบา้ง
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ตวัอยา่งการเขยีน
ทบทวนวรรณกรรม

ในบทที ่2
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เทคนคิการเขยีน บทที ่3
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวเิคราะห์

ใชว้ธิกีารรปูแบบเดยีวกบังานวจัิย

๏ ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
๏ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
๏ การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
๏ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู
๏ การวเิคราะหข์อ้มลู

๏  เทคนคิอะไรในการวเิคราะหข์อ้มลู
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ในบทที่ 3 นี้จะตอ้งเขียนอธิบายชี้แจงใหท้ราบถึง
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการวเิคราะห ์อยา่งไร ประชากรคอืใคร
กลุม่ตวัอยา่งคอืใครหรอือะไร และมจี านวนเทา่ใด

กรณีทีท่ีต่อ้งม ีสตูร หรอื เกณฑม์าตรฐาน และ วธิกีาร
ค านวณ ตอ้งเขยีนสตูรและอธบิายวธิกีารใชส้ตูรในการค านวณ
นัน้ๆ ประกอบดว้ย

และใชเ้ทคนคิวธิใีดในการวเิคราะหค์รัง้นี้

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคืออะไร เป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือ ตารางขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหใ์ชค้า่อะไร คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่กลาง ลลล
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เทคนคิตา่งๆ ในการวเิคราะห์

ในการท างานวเิคราะห์ มหีลกัความรู ้ทฤษฎ ีหรอื 
เครือ่งมอืทีจ่ะน ามาใชใ้นการวเิคราะหง์านหรอืวเิคราะห์
เอกสาร มหีลายหลกัวธิดีว้ยกนั คอื....

BRAIM  STORMING/ระดมสมอง

TREE  DIAGRAM/ผังรากไม ้

FISH  BONE  DIAGRAM/ผังกา้งปลา

DELPHI  TECHNIQUE/เดลฟาย
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DEMING  CYCLE/วงจรเดมมงิ  PDCA

BALANCED  SCORECARD/BSC

SWOT  ANALYSIS/จดุออ่น จดุแข็ง

SIX  SIGMA/ดแีมก

BENCHMARKING/วดัรอยเทา้ชา้ง

STANDART TECHNIQUE/เกณฑม์าตรฐาน

Comparison techniques/เปรยีบเทยีบขอ้มลู
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ตวัอยา่งการเขยีน
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารวเิคราะห์
ในบทที ่3
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เทคนคิการเขยีน บทที ่4 
ผลการศกึษาวเิคราะห์

ในบทนี้จะเขียนถงึของของการศกึษาที่เกี่ยวกับการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของการพรรณนาวเิคราะห์ การใช ้
สถติวิเิคราะห ์การแปลความหมาย อาจน าเสนอในรูปแบบ
ทีเ่ป็นตาราง แผนภูม ิหรอื กราฟ ในการชว่ยใหเ้ขา้ใจง่าย
ขึน้ 

การน าเสนอผลการศกึษา ควรน าเสนอตามล าดับเรือ่ง
ของวัตถุประสงคท์ี่ตัง้ไวใ้นบทที่ 1 ซึง่ผลของการศกึษา
วเิคราะหจ์ะตอ้งตอบวตัถปุระสงคไ์ดท้กุขอ้ตามทีต่ัง้ไว ้
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ตวัอยา่งการเขยีน
ผลการวเิคราะห์

ในบทที ่4
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เทคนคิการเขยีน บทที ่5
สรปุและขอ้เสนอแนะ

• สรปุผลการวเิคราะห์

• ขอ้เสนอแนะ
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ในบทนีเ้ป็นการสรปุผลการศกึษาวเิคราะหโ์ดยยอ่ มกีาร
อภปิรายผลการวเิคราะห ์ในสิง่ทีพ่บในบทที ่4 เปรยีบเทยีบ
กั บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ใ น เ รื่ อ ง เ ดี ย ว กั น
หรือคลา้ยคลงึกันของใครที่พบเช่นเดียวกับเรา หรือขัด
แยง้กบัสิง่ทีเ่ราพบ

มกีารใหข้อ้เสนอแนะ วา่จะน าผลการศกึษาวเิคราะหน์ี้
ไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนางานงาน หรอืปรับปรงุงานได ้
อยา่งไร? ตอ้งท าอะไร? เตรยีมอะไร? มขีอ้ปฏบิตัอิยา่งไร?
และถา้จะศกึษาวเิคราะหใ์นครัง้ตอ่ไป ควรจะเป็นเรือ่งใด?
และท าในลกัษณะใด?
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การเขยีนขอ้เสนอแนะ

หลังจากการตรวจสอบ หรอืการวจัิย/วเิคราะหเ์สร็จ ก็
จะเจอกับปัญหาอุปสรรค ต่างๆ แลว้ตอ้งมาน่ัง สรุปปัญหา
ทัง้หมด เมื่อสรุปปัญหาทัง้หมดแลว้เราก็มาแยกว่าแต่ละ
ปัญหา ถา้เกดิแลว้จะสง่ผลกระทบอยา่งไร และมผีลกระทบ
มากในระดบัไหน

สดุทา้ยก็เสนอแนะวธิกีารแกไ้ข หรอืเสนอขอ้คดิเห็น
เกี่ยวกับทางออกของปัญหานั้น ส่วนขอ้ดีไม่ตอ้งเอามา
เสนอ การเสนอแนะจะท าก็ตอ่เมอืเจอขอ้เสยี หรอืตอ้งการ
ใหเ้กดิสิง่ทดีแีละเหมาะสมกวา่
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การเขยีนขอ้เสนอแนะส าหรับการวจัิย/วเิคราะหใ์นครัง้
ต่อไป เป็นการน าเสนอว่า ถา้จะมกีารวจัิย/วเิคราะหต์่อไป 
ควรค านงึถงึอะไรบา้ง หรอืควรท าเรือ่งอะไรบา้ง หรอื ควร
จะเพิม่ตัวแปรอะไรบา้ง ควรปรับปรุงวธิดี าเนนิการอย่างไร 
เครือ่งมอืในการวจัิย/วเิคราะหค์วรใชแ้บบไหน

ใหเ้สนอแนะว่าใคร หน่วยงานใด ควรจะด าเนินการ
อะไรตอ่ไป ขอ้เสนอแนะตอ้งเป็นขอ้เสนอทีไ่ดจ้ากการวจัิย/
วเิคราะห ์ไมใ่ชข่อ้เสนอแนะในเชงิทฤษฏ ีทีไ่มไ่ดม้าจากขอ้
คน้พบในการวจัิย/วเิคราะห ์และตอ้งเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรือ่งทีว่จัิย/วเิคราะห์
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ตวัอยา่งการเขยีน
ในบทที ่5
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การเขยีนบรรณานุกรม

โดยแยกบรรณานุกรมสิง่พมิพภ์าษาไทยและบรรณานุ
กรมสิง่พมิพภ์าษาตา่งประเทศ และแตล่ะภาษานัน้ใหเ้รยีง
ตามล าดบัอกัษร แบบพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน และ 
พจนานุกรมภาษาองักฤษทัว่ไป

การเขยีนบรรณานุกรมจะเรยีงล าดบัอกัษรและพยญัชนะ 
โดยเป็นภาษาไทยกอ่นตามดว้ยภาษาอังกฤษ
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ตวัอยา่งการเขยีน
บรรณานกุรม

บญุชม  ศรสีะอาด.(2528).การวจิยัเบือ้งตน้.กรงุเทพล : โรงพมิพส์วุรี ิ    
สานสน์.

ส านักงานเลขาธกิารรัฐสภา.(2530).จลุสารเฉพาะกรณี การพฒันา
พืน้ทีบ่รเิวณชายฝั่งทะเลตะวนัตก.กรงเทพล : ศนูยบ์รกิาร
เอกสารและคน้ควา้.

Brown,Lorri D.(1993).Assesing the Quality of Management.
Washington D.C.Age Khan Foundation.

Meadows,Donnella H.,Meadows,Dennis L.(1972).The Limits to 
Growth .London : Pan Book Ltd.
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การเขยีนรายงานผลการวเิคราะห์

การเขยีนรายงานการวเิคราะห ์ มทีัง้แบบฉบบั
สมบรูณ์ฉบบัเต็ม และแบบฉบบัสัน้ กรณีรายงานแบบไมเ่ป็น
ทางการจะเขยีนรายงานทีเ่ป็นฉบบัสัน้ แตจ่ะครอบคลมุ
สาระส าคญัของการวเิคราะห ์ใชภ้าษางา่ยๆ เรยีบเรยีงโดยใช ้

ความคดิเป็นของตนเอง ประกอบดว้ย..... วตัถปุระสงค ์  
วธิดี าเนนิการศกึษาวเิคราะห ์ผลการวเิคราะห ์และขอ้เสนอแนะ
จากการวเิคราะห์

รายงานทีเ่ป็นฉบบัสัน้ อาจมคีวามยาวเพยีง 1 หนา้กระ
ดาษ A4 จนถงึ 3-6 หนา้กระดาษ A4 และถงึแมจ้ะเป็นฉบบัสัน้
แตก็่ควรมสีาระส าคญัทีค่รบถว้น
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ตวัอยา่งหวัขอ้
ในการท างานวเิคราะห์
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ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่พยาบาลวชิาชพี/พยาบาลเทคนคิ

- การวเิคราะหผ์ลการรักษาผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บนิว้/มอืขาดและ
เขา้รับการรักษาโดยการผา่ตดัตอ่นิว้หรอืมอืในหอผูป่้วยศลัย
กรรมกระดกูและขอ้ ณ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ

- การวเิคราะหผ์ลการรักษาผูป่้วยระยะสดุทา้ยจากมะเร็งทาง
นรเีวช

- การวเิคราะหผ์ลการรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดด าและแผล
เลอืดด าคัง่ทีข่า ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยวธิกีารพันผา้

- วเิคราะหผ์ลการรักษาผูป่้วยมะเร็งศรีษะและคอ ทีไ่ดรั้บการ
รักษาดว้ยรังสรัีกษาและ/หรอืยาเคมบี าบดัเลม่
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- การวเิคราะหผ์ลการรักษาผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูทีไ่ดรั้บการใส่

แร ่HDR(high dose rate:  HDR) ในโรงพยาบาลชลประทาน 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

- การวเิคราะหผ์ลการรักษาผูป่้วยทีไ่ดรั้บสารน ้าทางหลอด
เลอืดด า

- การวเิคราะหผ์ลการรักษาผูป่้วยผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
บ าบดัดว้ยออกซเิจนเมือ่กลบัไปทีบ่า้น 

- วเิคราะหผ์ลการรักษาผูป่้วยโรคหดืทีม่ารักษาของ Ward …..
- การวเิคราะหผ์ลการใหบ้รกิารรักษาผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง

ทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบดั ของ Ward …..
- การวเิคราะหผ์ลการใหบ้รกิารผูป่้วยนอก OPD หอ้งเบอร.์.... 
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ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่นกัวชิาการพสัดุ

- วเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิสีอบราคา คณะ.....
- วเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิปีระกวดราคา คณะ.....
- วเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิตีกลงราคา คณะ....
- วเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิพีเิศษ คณะ......
- วเิคราะหผ์ลการบรหิารจัดการวสัด ุคณะ........
- วเิคราะหผ์ลการบรหิารครภุณัฑ ์คณะ.....



ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่นกัวชิาการเงนิและบญัชี

- วเิคราะหง์บประมาณเงนิรายได ้คณะ.....ประจ าปีงบประมาณ....
- วเิคราะหง์บปราณเงนิแผน่ดนิ คณะ.....ประจ าปีงบประมาณ....
- วเิคราะหก์ารบรหิารเงนิงบประมาณเงนิรายได ้คณะ...ประจ าปี

งบประมาณ...
- วเิคราะหก์ารบรหิารงบประมาณแผน่ดนิ คณะ.....ประจ าปี

งบประมาณ...
- วเิคราะหง์บประมาณแผน่ดนิ คณะ......เปรยีบเทยีบ 3 มหา’ลยั
- วเิคราะหง์บประมาณเงนิรายได ้คณะ.....เปรยีบเทยีบ 5 มหา’ลยั
- วเิคราะหแ์นวโนม้งบประมาณเงนิรายได/้แผน่ดนิ คณะ......

ในปีงบประมาณ พ.ศ.25..-25..
- วเิคราะหก์ารพงึพาตนเองดา้นเงนิรายได ้คณะ.......
- วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยภาคบคุลากร คณะ......
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ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่บคุลากร

- วเิคราะหก์ารเขา้สูต่ าแหน่ง ผศ. รศ. ศ. คณะ.....ชว่งปี พ.ศ...
- วเิคราะหเ์ขา้สูต่ าแหน่ง ช านาญการ เชีย่วชาญ คณะ....ชว่งปี25..-

25..
- วเิคราะหก์ารลาออก โอนยา้ยของบคุลากร คณะ...ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหก์ารเปลีย่นต าแหน่ง คณะ.....ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหผ์ลการสรรหาบคุลากร คณะ......ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหห์ลกัเกณฑก์ารเขา้สูต่ าแหน่งวชิาการของสายวชิาการ
- วเิคราะหห์ลกัเกณฑก์ารเขา้สูต่ าแหน่งวชิาการของสายสนับสนุน
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ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่นกัวชิาการศกึษา

- วเิคราะหก์ารสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะ.....
ปี พ.ศ...

- วเิคราะหก์ารสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดบับณัฑติศกึษา 
คณะ...ปี พ.ศ. ...

- วเิคราะหก์ารลาออกของนักศกึษา คณะ...ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหก์ารลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

คณะ.....ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหก์ารลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

คณะ......ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหก์ารตกออก ซ ้าชัน้ของนักศกึษา คณะ.... ปี พ.ศ. ...
- วเิคราะหก์ารเพิม่ ถอน รายวชิาของนักศกึษา คณะ....ปี พ.ศ. ...
- วเิคราะหห์ลกัสตูร ป.ตร/ีโท/เอก ของคณะ...ชว่งปี พ.ศ.25..-25..
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ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป

- วเิคราะหโ์ครงการ คณะ.....ทีด่ าเนนิการในปี งบประมาณ 25..
- วเิคราะหต์น้ทนุการจัดประชมุ กรรมการชดุตา่งๆ คณะ... ปี 25..
- วเิคราะหฐ์านขอ้มลูดา้นอาคาร คณะ.......ปี 25..
- วเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยในลกัษณะตา่งๆ คณะ.....ปี 25..
- วเิคราะหก์ารใชพ้ืน้ทีข่องอาคารตา่งๆ คณะ....ปี 25..

เจา้หนา้ทีบ่รหิารทั่วไปทีส่งักดัภาควชิา

- วเิคราะหห์ลกัสตูร....... ภาควชิา.....คณะ...
- วเิคราะหก์ารลาศกึษาตอ่ การเพิม่พนูวชิาการ ภาควชิา...คณะ.....
- วเิคราะหง์บการเงนิ ภาควชิา..... คณะ......ปีงบประมาณ 25..
- วเิคราะหก์ารจอง/ใช ้หอ้งประชมุ ภาควชิา....คณะ.... ปี พ.ศ. ...
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ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่นกัวทิยาศาสตร์

- วเิคราะหผ์ลการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร...... ของนักศกึษา 
คณะ.....ปี พ.ศ...

- วเิคราะหว์สัดวุทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร  คณะ... ปี 25..
- วเิคราะหก์ารเตรยีม Lab วชิา.......ภาคตน้ คณะ...ปี 25..
- วเิคราะหก์ารเตรยีม Lab วชิา.......ภาคปลาย คณะ.....ชว่งปี 25..
- วเิคราะหก์าร...........      คณะ......ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหก์าร...........      คณะ......ชว่งปี 25..-25..
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- วเิคราะหนั์กศกึษาใหม ่(น.วชิาการศกึษา,น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

- วเิคราะหนั์กศกึษาเต็มเวลา (น.วเิคราะห)์

- วเิคราะหก์ารตกออกซ า้ชัน้ (น.วชิาการศกึษา,น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร) 

- วเิคราะหก์ารสละสทิธิข์องนักศกึษา (น.วชิาการศกึษา,น.วเิคราะห,์
จ.บรหิาร)

- วเิคราะหก์ารใชป้ระโยชนจ์ากอาคาร (น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

- วเิคราะหค์วามตอ้งการใชพ้ืน้ทีอ่าคาร (น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

- วเิคราะหห์ลกัสตูร (น.วชิาการศกึษา,น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

- วเิคราะหค์วามตอ้งการใชส้าธารณูปโภค (น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)
- วเิคราะหศ์กัยภาพบคุลากร (จ.บคุคล,น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่อืน่ๆ
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- วเิคราะหก์ารจัดซือ้วสัด/ุครภุณัฑ(์น.พัสด,ุน.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

- วเิคราะหก์ารบรหิารวสัด/ุครภุณัฑ ์(น.พัสด,ุ น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

- วเิคราะหก์ารบรหิารงบประมาณ (น.การเงนิ, น.วเิคราะห)์

- วเิคราะหห์นังสอืเขา้-ออก (จ.บรหิาร)
- วเิคราะหก์ารการเขา้สูต่ าแหน่ง ผศ รศ. ศ.(น.วเิคราะห,์จ.บคุคล)

- วเิคราะหค์วามตอ้งการกรอบอตัรา ช. ชช. (น.วเิคราะห,์จ.บคุคล)

- วเิคราะห ์งปม.ทีไ่ดรั้บระยะ 3ปี (น.การเงนิ,น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

- วเิคราะหค์วามตอ้งการหอ้งเรยีนบรรยาย (น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)
- วเิคราะหค์วามตอ้งการหอ้งปฏบิตักิาร (น.วทิย,์น.วเิคราะห)์
- วเิคราะหส์ถติผิูป่้วย (น.เวชสถติ)ิ
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ต าแหนง่พยาบาลจะวเิคราะหใ์นประเด็นอะไร
จากเรือ่งทีว่เิคราะห์

ขอ้มลูพืน้ฐานของผูป่้วย  (มบีา้งแตไ่มต่อ้งเนน้มาก)
เชน่ เพศ  อาย ุ ภมูลิ าเนา อาชพี ลลล

ขอ้มลูการรักษาของผูป่้วย  (เนน้เป็นพเิศษ)
เชน่ ป่วยเป็นโรคอะไร อาการทีป่่วย แพย้าอะไร

อาการทีแ่พเ้ป็นอยา่งไร การใหย้าและการปรับตวัยาของ
แพทย ์ยาและชนดิยา ผลการรักษา ดขีึน้ ทรงตัว ทรดุลง
การเขา้มารับบรกิารที ่รพ. กรณีอาการเดยีวกนัแตส่ามารถ
เลอืกใชย้าไดม้ากกวา่หนึง่อยา่ง การเสยีชวีติ(กรณีคนไข ้
ใน) การทีแ่พทยใ์หก้ลบับา้นได ้ กีร่ายทีแ่พทยใ์หก้บับา้น
ไปแลว้ ตอ้งกลบัมาเป็นคนไขใ้นอกี และกลบัเขา้มาดว้ย
อาการเป็นอยา่งไร ลลล
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ตวัอยา่งการเขยีนรายงานการวเิคราะห์
บทที ่4 ของต าแหนง่พยาบาล

จากตารางที.่.... ผูป่้วยสว่นใหญ ่จ านวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... 
เขา้มารักษาดว้ยโรค............. มากทีส่ดุ รองลงมามผีูป่้วยจ านวน .... คน  
และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตามล าดบั เขา้มารักษาดว้ยโรค 
............. และโรค..............  โดยมผีูป่้วย จ านาน.....คน คดิเป็นรอ้ยละ
......ทีเ่ขา้มารักษาดว้ยโรค............ นอ้ยทีส่ดุ

ที่ โรคทีเ่ป็น จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ลลล

ตารางที.่. แสดงจ านวนผูป่้วยทีเ่ขา้มารักษาที ่Ward อายรุกรรมชาย 

รพ. ....  จ าแนกตามโรค
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ตารางที.่. แสดงจ านวนผูป่้วยทีเ่ขา้มารักษาที ่Ward อายรุกรรมชาย 
รพ. .... ทีเ่สยีชวีติ จ าแนกตามสาเหตุ

จากตารางที.่.... ผูป่้วยสว่นใหญ ่จ านวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ 
...... ทีเ่สยีชวีติดว้ยสาเหต.ุ........... มากทีส่ดุ รองลงมามผีูป่้วยจ านวน 
.... คน และ .......คน  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตามล าดบั เสยีชวีติ
ดว้ยสาเหต.ุ........... และสาเหต.ุ......... โดยมผีูป่้วย จ านาน.....คน คดิ
เป็นรอ้ยละ......ทีเ่สยีชวีติดว้ยสาเหต.ุ...........นอ้ยทีส่ดุ

ที่ สาเหตทุีเ่สยีชวีติ จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ลลล
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ตารางที.่. แสดงจ านวนผูป่้วยทีเ่ขา้มารักษาที ่Ward อายรุกรรมชาย 
รพ. .... จ าแนกตามอาการ

ที่ เขา้มาเป็นคนไขใ้น

ดว้ยอาการ
จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ลลล

จากตารางที.่.... ผูป่้วยสว่นใหญ ่จ านวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... 

เขา้มารับบรกิารรักษาที ่Ward (หรอื OPD) .........ดว้ยอาการ.............

มากทีส่ดุ รองลงมามผีูป่้วยจ านวน .... คน  และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ 

...... , ...... ตามล าดบั เขา้มารับบรกิารรักษาที ่Ward(หรอื OPD) .........

ดว้ยอาการ.............และ อาการ.......... โดยมผีูป่้วย จ านาน.....คน คดิ

เป็นรอ้ยละ......เขา้มารับบรกิารรักษาที ่Ward(หรอื OPD) .........ดว้ย

อาการ............. นอ้ยทีส่ดุ
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ตวัอยา่งการเขยีนรายงานการวเิคราะห ์
ของต าแหนง่อืน่ๆ

จากตารางที.่.. นักศกึษาใหมจ่ านวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... มี
ภมูลิ าเนาจากจังหวดั.........มากทีส่ดุ รองลงมา นักศกึษาใหม ่จ านวน 
.... คน  และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตามล าดบั มภีมูลิ าเนา
จากจังหวดั.........และ จังหวดั........  โดยมนัีกศกึษาใหม ่จ านาน.....คน 
คดิเป็นรอ้ยละ......มภีมูลิ าเนาจากจังหวดั...................... นอ้ยทีส่ดุ                                       

การวเิคราะหน์กัศกึษาใหม่

ตารางที.่. แสดงจ านวนนักศกึษาใหม ่จ าแนกตามภมูลิ าเนา

ที่ ภมูลิ าเนา จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ลลล
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การวเิคราะหน์กัศกึษาใหม่

ตารางที.่. แสดงจ านวนนักศกึษาใหม ่จ าแนกตามอาชพีผูป้กครอง

ที่ อาชพีผูป้กครอง จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ลลล

จากตารางที.่..นักศกึษาใหมจ่ านวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... บดิา
มอีาชพี.........มากทีส่ดุ รองลงมา นักศกึษาใหม ่จ านวน .... คน  และ
.........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตามล าดบั บดิามอีาชพี และ อาชพี
........ โดยมนัีกศกึษาใหม ่จ านาน.....คน คดิเป็นรอ้ยละ......บดิามอีาชพี
................ นอ้ยทีส่ดุ                                       
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การวเิคราะหต์กออกซ า้ช ัน้

ตารางที.่. แสดงจ านวนนักศกึษาทีต่กออก จ าแนกตามเกรด

ที่ เกรดเฉลีย่สะสม จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ลลล

จากตารางที.่.นักศกึษาทีต่กออกจ านวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... 
ตกออกดว้ยเกรด.........มากทีส่ดุ รองลงมา นักศกึษาทีต่กออก จ านวน 
.... คน  และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตามล าดบัตกออกดว้ย
เกรด.........และ เกรด........  โดยมนัีกศกึษาทีต่กออก จ านาน.....คน คดิ
เป็นรอ้ยละ......ตกออกดว้ยเกรด...................... นอ้ยทีส่ดุ                                       
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การวเิคราะหต์กออกซ า้ช ัน้

ตารางที.่. แสดงจ านวนนักศกึษาทีต่กออก จ าแนกตามชัน้ปี

ที่ ช ัน้ปีทีต่กออก จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ลลล

จากตารางที.่. นักศกึษาทีต่กออกจ านวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... 
ก าลงัศกึษาในชัน้ปีที.่........มากทีส่ดุ รองลงมา นักศกึษาทีต่กออก 
จ านวน .... คน  และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตามล าดบัก าลงั
ศกึษาในชัน้ปีที ่และ ชัน้ปีที ่........ โดยมนัีกศกึษาทีต่กออก จ านาน.....
คน คดิเป็นรอ้ยละ...... ก าลงัศกึษาในชัน้ปีที.่............ นอ้ยทีส่ดุ                                       
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มปัีญหา ปรกึษา

ตดิตอ่....

089-617-7878

หรอื

ruajar@kku.ac.th


