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ก 
 
 

คํานํา 
 
 
เอกสารเทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะหเลมที่อยูในมือของทานนี้ เปนเอกสารที่

ผูเขียนไดรวบรวมมาจากประสบการณ ในการปฏิบัติงานในสายงานวิเคราะหนโยบายและ
แผนมานานกวา 19 ปและประสบการณจากการเปนวิทยากร ที่ผูเขียนไดรับเชิญในการ
เปนวิทยากรในเรื่องน้ี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากร ขาราชการ พนักงาน 
สายสนับสนนุวิชาการในมหาวิทยาลัยตางๆ ประกอบกับ ก.พ.อ. มีการปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบบริหารงาน
บุคคลใหมที่ยกเลิกการบริหารงานบุคคลเดิมในระบบพีซ ี มาเปนการบริหารงานบุคคล
ใหมในระบบแทง โดย ก.พ.อ.ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
พ.ศ.2553(ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2553)  โดยในประกาศดังกลาวผูที่จะขอกําหนด
ตําแหนงใหสูงขึ้น เปนผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ  ผูเช่ียวชาญ และ ผูเช่ียวชาญ
พิเศษ จะตองเสนอผลงานวิชาการเพื่อประเมินเขาสูตําแหนงดังกลาว หน่ึงในผลงานนี้ 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีผลงานวิเคราะหเปนหนึ่งในผลงานที่ใชยื่นขอกําหนดตําแหนงให
สูงขึ้น 

ผูเขียนจึงไดรวบรวมเอกสารวิชาการ ความรู และประสบการณจากการปฏิบัติงาน
และจากการเปนวิทยากรมาเขียนเปนเอกสารเลมน้ีขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคลากร
สายสนับสนนุวิชาการในมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนขาราชการกด็ี พนักงานมหาวิทยาลัยก็ดี 
ใชเปนแนวทางในการเขียนเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง ในการเขียนงานวิเคราะห 
เปนผลงานในการขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น เปนผูชํานาญการ ผูเช่ียวชาญ และ
ผูเช่ียวชาญพิเศษ ของมหาวิทยาลัยของตนตอไป  

 
 
 
 

 
(เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน)                       

มีนาคม  2554 
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ความรูเบื้องตน 
ในการเขียนงานวิเคราะห 

 
1.1 ความหมายของการวเิคราะห        

 
ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง  และ 

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
พ.ศ.2553(เอกสารแนบ 5) ไดใหความหมายของผลงานเชิงวิเคราะห 
หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองคประกอบตางๆ ของเรื่องอยางมีระบบ 
มีการศึกษาในแตละองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตางๆ 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องน้ันๆ ซึ่งเปนประโยชนตองานของ
หนวยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 
 วรภัทร  ภูเจริญ(2546 : 106) ไดใหความหมายของการวิเคราะห 
หมายถึง การแยกแยะหาตนตอสาเหตุ หาตัวแปรที่สําคัญ การใชเครื่องมือทาง
สถิติ ใชเครื่องมืออุปกรณมาทําการวิเคราะห หรือคิดแบบวิเคราะห (ผัง
กางปลา  ผังรากไม  กราฟ การดูแนวโนม ฯลฯ) สวนการสังเคราะห คือ การ
รวม  การสรุป  คิดรวบยอด เปนเรื่องที่ทําจะยากกวาการวิเคราะห  
 
          วิกิพีเดีย   สารานุกรมเสรี (อางอิงจากเวปไซค  http://th.wikipedia. 
org/wiki/..วันที่ 16 ธันวาคม 2553) การวิเคราะห เปนการแยกแยะสิ่งที่จะ
พิจารณาออกเปนสวนยอยที่มีความสัมพันธกัน เพื่อทําความเขาใจแตละสวน
ใหแจมแจงรวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตางๆ เพื่อดูวาสวนประกอบ
ปลีกยอยน้ันสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันอยางไร ซึ่งจะชวย
ใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง โดยพื้นฐานแลว การวิเคราะห
ถือเปนทักษะท่ีมนุษยฝกได โดยมีผูกลาวไววาทักษะการวิเคราะหประกอบดวย 
3 สวนคือ 

1. ความรูความเขาใจ ประสบการณ ตลอดจนทัศนะคติในเรื่องที่จะ
วิเคราะหน้ันๆ 40% รวมเรียกวาศาสตร  

2. ศิลปะการใชภาษา การสือ่สาร การถายทอดใหผูอื่นเขาใจมุมมอง 
40% รวมเรียกวาศิลป  

3. สัญชาติญาณและความกลาหาญอีก 20% เรียกวาพรสวรรค  

 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ(2552:31) การวิเคราะห(analysis)เปนการหาเหตุ
ไมวาจะเปนเหตุผลที่เปน “ขอเท็จจริง” หรือ “ความคิดเห็น” มาสนับสนุน
ความคิดและการกระทํา โดยควรนํา “หลักวิชาการ” มาประกอบการวิเคราะห
ดวย เพื่อชวยใหการหาเหตุผลนั้นสมบูรณ มีคุณคา และเปนที่ยอมรับเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ การวิเคราะหที่เจาะลึกลงไปอีกพรอมกับแนวคิดอยางนอย 2 
แนวคิดมารวมกัน(combination) หรือผสมผสานกัน(integration) อาจเรียกวา 
การสังเคราะห(synthesis)  

1
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1.2 ความสาํคัญของผลงานวเิคราะห 
 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 
2553(ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553) โดยประกาศฉบับน้ีไดยกเลิกประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ที่ประกาศ ณ วันที่ 2 
กุมภาพันธ 2550 และ ฉบับที่ 2 ณ วนัที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยประกาศฉบับ
ใหมน้ีของ ก.พ.อ. เพือ่ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออก
ขอบังคับวาดวยการกําหนด ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
 
 ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 
2553  
 

 ขอ 5 หลักเกณฑการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
 

      ขอ (2) ตําแหนงประเภททัว่ไป1 ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญ
งานพิเศษ 
        (ค) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน และผูชํานาญงานพิเศษ 
ไดแก 
        (ค1) ระดับชํานาญงานตองมีคูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอยหนึ่งเลม 
        (ค2)ระดับชํานาญงานพิเศษตองมีคูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอยหนึ่ง 
เลมและผลงานเชิงวิเคราะหซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่อยาง
นอยหนึ่งเรื่อง 
 

 ขอ (3) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ2 
 

 (ก 1) ระดับชํานาญการ  
 (ก 1.3) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ไดแก 
 (1.3.1) คูมอืการปฏิบัติงานหลัก อยางนอย 1 เลม และ   
 (1.3.2) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสงัเคราะห หรือ งานวิจัย ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที ่อยางนอยหนึ่งเรื่อง 
 

 (ก 2) ระดับชํานาญการพิเศษ  
 (ก 2.3) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการพิเศษ ไดแก 
 (2.3.1) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนางานของหนวยงาน อยางนอยหนึ่งเรื่อง และ   
 (2.3.2)งานวิจัย หรือผลงานในลักษณะอื่นที่เปนประโยชนตอหนวย 
งาน อยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ 
          (ก 3) ระดับเชี่ยวชาญ  
 (ก 3.3) ผลงานที่แสดงความเปนผูเช่ียวชาญ ไดแก 
 
1
 ตําแหนงประเภททั่วไป หมายถึง ตําแหนงแรกบรรจุที่เริ่มตนดวยวุฒิการ 

     ศึกษาต่ํากวาปริญญา 
2
 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะหมายถึง ตําแหนงแรก 

    บรรจุที่เริม่ตนดวยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
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 (3.3.1) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรอืผลงานในลักษณะ
อื่น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษา อยางนอยหนึ่ง
เรื่อง/รายการ และ   
 (3.3.2) งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ อยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ 
      (ก 4) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
    (ก 4.3) ผลงานที่แสดงความเปนผูเช่ียวชาญพิเศษ ไดแก 
     (4.3.1)ผลงานเชิงวิเคราะห หรอืสังเคราะห หรือผลงานในลักษณะอื่น 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษา อยางนอยหนึ่งเรื่อง/
รายการ และ   
     (4.3.2) งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานา 
ชาติ อยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 
2553 ขางตนมีขอสังเกตวา.... 

 [1] ก.พ.อ.ไดกําหนด(บังคับ)ใหผูที่จะขอกําหนดตําแหนงเปน ผู
ชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษตองสงผลงานที่เปนคูมือปฏิบัติงาน ทั้งสอง
ระดับ สวนในระดับผูชํานาญงานพิเศษไดบวกเพิ่มผลงานเชิงวิเคราะหอีก
อยางนอยหนึ่งเรื่อง 

 [2] ก.พ.อ.ไดกําหนด(กึ่งบังคับ)ใหผูที่จะขอกําหนดตําแหนงเปน 
ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และ ผูเช่ียวชาญพิเศษ ตอง
สงผลงานที่เปนงานวิจัย ในทุกระดับที่ยื่นขอกําหนดตําแหนง ที่เบากวาเพื่อน
คือระดับผูชํานาญการยังมีโอกาสใหเลือกเปนผลงานเชิงวิเคราะห หรือผลงาน 
สังเคราะห ถาไมสงเปนงานวิจัย   
 

ถัดมาในตําแหนงผูชํานาญการพิเศษท่ีใหเลือกวาจะสงงานวิจัย หรือ
ผลงานในลกัษณะอื่น ที่เปนประโยชนตอหนวยงาน(หากจะไมสงงานวิจัย) 
เมื่อตามไปดูที่เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. ๆ ไดใหคํานิยามผลงานใน
ลักษณะอืน่หมายถึง สิง่ประดิษฐ หรืองานสรางสรรค หรือผลงานดานศิลปะ 
ตกแตง ซอมบํารุง ซึ่งมิใชมีลักษณะเปนเอกสาร หนังสือ คูมือ หรืองานวิจัย  
 

 สรุป ผลงานวิเคราะหของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะจึงมีความสําคัญและจําเปนในการ 
ใชเปนผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นเปน 
ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ 
 

1.3 แนวคิดในการวเิคราะห 
 

เดวิด เอ คอลบ(อางอิงจาก เวปไซค ภาควิชาเทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 16 ธันวาคม 
2553 http://www.analusis.ispace.in.th/WBI_aum/ webpage/ 
Analysis1.html)  ไดใหแนวคิดการวิเคราะห  โดยใชทฤษฎีการเรียนรูเชิง
ประสบการณแบงวิการคิดวิเคราะห เปน 4 กลุมคือ 
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1) แบบนักคิดทางเดียว  เปนกลุมที่มีลักษณะ 
-  ตัดสินใจเลือกจากทางเลือกหลากหลายได 
-  มุงที่จะพยายาม 
-  ประเมินแผนและโครงการ 
-  ตรวจสอบสมมุติฐาน 
2) แบบชางคิด  เปนกลุมที่มีลักษณะ 
-  สรางโอกาสและทางเลือกที่หลากหลาย 
-  มีความสามารถในการรับรู และมีสวนรวมในประสบการณที่เปนรูปธรรม 
-  สามารถคดิไตรตรองจนเห็นภาพรวมได 
-  รวมระดมสมองไดดี 
-  สรางจินตนาการสืบหารูปแบบใหมๆ 
-  ยอมรับปญหา 
-  สรางทางเลือกที่หลากหลาย 
3) แบบเจาหลักการ  เปนกลุมที่มีลักษณะ 
-  สามารถสรุปหลักการ สรางกฎเกณฑ พัฒนาทฤษฎี 
-  สนใจหลักการเชิงนามธรรม กําหนดสมมุติฐาน 
-  ช้ีหรือทําความเขาใจปญหาไดดี มีลักษณะมองเห็นประเด็นของปญหา 
-  เปรียบเทียบทางเลือก 
4) แบบนักปฏิบัติ  เปนกลุมที่มีลักษณะ 
-  กําหนดตําแหนงหรือแนวคิด 
-  กําหนดวัตถุประสงค 
-  มีตารางการทํางานที่แนนอน 
-  ทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก 

โฮเวิรด การดเนอร นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยฮาร
วารด(อางอิงจาก เวปไซค  ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะ 
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 16 ธันวาคม 2553   http://www. 
analusis.ispace.in.th/WBI_aum/webpage/Analysis1.html)ไดศึกษาศักย 
ภาพและความถนัดของคนแลวจําแนกปญญาดานตางๆของ มนุษยออกเปน 7 
ดานตามทฤษฎีพหุปญญา ดังน้ี 
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1)ดานภาพและมิติ  
           ความสามารถในการรับรูภาพและมิติตางๆ มีความโนมเอียงที่จะ คิด
ในลักษณะที่เปนภาพ มีความประสงคที่จะสรางสรรคภาพท่ีชัดเจนของ สิ่งใดๆ
ขึ้นในใจเพื่อใหสามารถคงความทรงจําในสาระขอมูล ของภาพนั้นไว   ชอบที่ 
จะดูภาพแผนที่ แผนภูมิ ภาพ วีดิทัศน และภาพยนตร บุคคลใน กลุมปญญา
ประเภทนี้ไดแก นักเดินเรือ นักบิน ประติมากร ศิลปน นักวาดภาพ สถาปนิก 
 
2)ดานคําศพัทและภาษา  
           มีความสามารถในการใชคําศัพทและภาษา มีพัฒนาการที่เกี่ยวกับ 
ทักษะทางดานเสียง มักจะเปนนักพูดที่มีช่ือเสียงคนกลุมน้ีจะคิดเปนคํามาก 
กวาที่จะคิดเปนภาพ บุคคลในกลุมปญญาประเภทนี้ ไดแก บุคคลในกลุม
ปญญาประเภทนี้ไดแก กวี นักเขียน นักพูด นักโตวาที  
 
3)ดานตรรกะและคณติศาสตร  
          มีความสามารถในการใชเหตุผล ตรรกะและจํานวน การคิดจะเปนไป
โดยใชแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับเหตุผลและรูปแบบทางดานตัวเลข
สามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางขอมูลหลายๆดานชอบถามคําถามแลชอบ 
การคนควาทดลอง บุคคลในกลุมปญญาประเภทนี้ไดแก นักวิทยาศาสตร นัก
คณิตศาสตร นักคิด นักสถิติ 
 
4)ดานรางกายและการเคลือ่นไหว  
           มีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนที่และเคล่ือนไหวรางกาย
สามารถควบคุมการใชงาน สิ่งตางๆอยางมีความชํานิ ชํานาญ แสดงออก ดวย
การเคลื่อนไหว มีประสาทสัมผัสที่ดีใน เรื่อง การทรงตัวและการประสาน 
สัมพันธระหวางมือกับตาบุคคลในกลุมปญญาประเภทนี้ไดแก นักเตนรํา ศัลย 
แพทย นักประดิษฐ นักกีฬา 
 
5)ดานดนตรี  
          มีความสามารถในการสรางสรรคดนตรี มคีวามพึงพอใจ  ในเรื่องของ  
ดนตรี คิดเปนเสียงและคิด เปนจังหวะ มีการตอบสนองตอดนตรีและมีความไว
ตอเสียงตางๆในสภาพแวดลอมบุคคลใน กลุมปญญาประเภทนี้ไดแก นักดนตรี 
นักแตงเพลง วาทยกร 
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6)ดานตัวตนตนเอง  
          มีความสามารถในการสะทอนแนวคิดที่เกี่ยวกับตนเอง 
และสามารถ ตระหนักรูในสภาวะภายในจิตใจของตน พยายามทําความเขาใจ
ในเรื่องของ ความรูสึกภายใน ความฝนความสัมพนัธกับคนอื่นๆรูถึงจุดเดนและ
จุดดอยบุคคลในกลุมปญญาประเภทนี้ไดแก นักจิตวิทยา ผูนําทางศาสนา นัก
ปรัชญา 
 
7)ดานมนุษยสัมพันธ  
          มีความสามารถในการสรางสัมพันธ และการทําความเขาใจกับบุคคล
อื่นๆ พยายามพิจารณาสิ่งตางๆในมุมมองของคนอื่นเพื่อใหเขาใจวา คนอื่นๆ
คิดและ รูสึกอยางไร เปนผูที่มีความสามารถในการจัดการกับเรื่องตางๆและ
พยายามที่จะดํารงสันติภาพของกลุมไวใหได กระตุนสงเสริมใหเกิดความรวม 
มือบุคคลในกลุมปญญาประเภทนี้ไดแก ครู นักสังคมสงเคราะห นักแสดง 
นักการเมืองพนักงานขายของ 
 
 กิลฟอรด(อางอิงจาก เสถียร  คามีศักดิ์ 2551: 8-9)  ไดจัดความคิด
ของบุคคลออกมาในรูปพฤติกรรมเปนมิติของโครงสรางเชาวนปญญา (The  
structure  of  Intellect)  ที่เปนความสามารถทางสมอง ประกอบดวย 3 มิติ 
คือ มิติดานเนื้อหา (Contents)  มิติดานการปฏิบัติงาน (Operations)  และมิติ
ดานผลผลิต (Products) ซึ่งมิติดานการปฏิบัติงานเปนพฤติกรรมความคิดวา
ดวยการรู (Cognition) คือ ความสามารถของสมองในการเขาใจสิ่งตางๆ ได
อยางรวดเร็ว การจํา (Memory) คือ ความสามารถของสมองในการสะสม
ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการเรียนรู และสามารถระลึกออกมาไดอยางถูกตองเมื่อ
ตองการ การคิดหลายทิศทาง (Divergent Thinking) คือ ความสามารถจาก
สมอง ในการตอบสนองตอสิ่งเราหนึ่งๆ ไดหลายๆ อยางโดยไมจํากัดจํานวน 
การคิดแบบทิศทางเดียว (Convergent Thinking) คือ ความสามารถของ
สมองในการใหการตอบสนองที่ถูกตอง และดีที่สุด โดยขอมูลที่กําหนดให 
สุดทายคือการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของสมองใน
การตัดสินขอมูลตามเกณฑที่กําหนดไว 
 โดยกิลฟอรด  จัดวิชาการคิดหลายทิศทางเปนการคิดของบุคคลท่ี
ใชคิด เพื่อแกปญหา และเปนการคิดที่กอใหเกิดสิ่งใหมๆ ซึ่งประกอบดวย
ความสามารดังตอไปน้ี 
 1. ความคิดริเริ่ม (Originality) 
 2. ความคิดคลองตัว (Fluency) 
 3. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) 
 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
 ความคิดริเริ่ม  หมายถึง  ความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิด
ธรรมดา  เปนการนําเอาความรูเดิม มาคิดดัดแปลง และประยุกตใหเกิดเปนสิ่ง
ใหมขึ้น บอยครั้งตองอาศัยจินตนาการ คือ จิตนาการประยุกตดานการคิด และ
หาทางทําใหเกิดผลงาน 
 ความคิดคลองตัว  หมายถึง ความคิดที่ไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกันทั้ง
ทางดานถอยคํา  ดานการโยงสัมพันธ  ดานการแสดงออกทางประโยค หรือวลี 
และความคลองแคลวในการคิดที่มากมายหลายอยางแตกตางกัน 
 ความคิดยืดหยุน ที่เกิดขึ้นทันที คิดไดหลายอยาง อยางอิสระ หรือ
ยืดหยุนดานดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเปนหลายสิ่งได 
 ความคิดละเอียดลออ หมายถึง  สามารถตกแตง หรือขยายความ
หลักใหไดความหมายสมบูรณยิ่งขึ้น 
 



 7

 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (อางอิงจาก เสถียร  คามีศักดิ์ 2551: 12-
13) กลาววา เปนการพัฒนาความสามารถในการใชเหตุผล การพฒันา
ความสามารถในการจําแนกแจกแจง ตีความขอมูลที่ไดรับวิเคราะหความ 
สัมพันธขององคประกอบตางๆ  ชวยใหเรารูขอเท็จจริง รูเหตุเบื้องหลังของสิ่ง
ที่เกิดขึ้นเขาใจความเปนมาเปนไปของเหตุการณตางๆ ทําใหเราไดขอเท็จจริง 
ที่เปนพื้นฐานความรูในการนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหา การประเมนิและ
การตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตอง 
 โดยเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ เสนอแนวคิดการคิดวิเคราะหของ
คนเราตองเกี่ยวโยงโดยตรงกับความสามารถในการใชเหตุผลในการวิเคราะห
สิ่งตางๆ ใน 2 ลักษณะ คือ การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive  reasoning) 
ซึ่งเปนกระบวนการใชเหตุผล โดยสรุปจากเหตุการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ กันอยาง
เฉพาะเจาะจงหลายๆ กรณี และลักษณะที่สอง คือ การใหเหตุผลแบบนิรนัย 
(deduction reasoning) เปนกระบวนการใชเหตุผลที่ยึดหลักที่เช่ือวาสิ่งที่
นํามาดวยนั้น ถูกตองเปนจริง ดังน้ัน ยอมนําไปสูขอสรุปที่เปนจริงดวย โดยเอา
ความรูที่มีอยูสรุปเหตุการณที่    พบเห็น 
 อน่ึงการคิดเชิงวิเคราะห เปนการคิดที่ไมดวนสรุปทันทีวา ผลลัพธมัน
เกิดมาจากสาเหตุใด มีองคประกอบอยางไร  แตจะพยายามหาสาเหตุที่แทจริง
คืออะไร โดยยึดหลักที่วา ทุกสิ่งทุกอยางยอมมีที่มาที่ไป ยอมมีเหตุมีผลซอน
อยูภายในสิ่งน้ันๆ  ดังน้ันจึงตองมีเครื่องมือชวยในการวิเคราะห คือ ขอมูล 
ความรู ความเขาใจ และความสามารถในการคิดวิเคราะห  
 ความสามารถในการตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายาม
ทําความเขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งที่ เราตองการวิเคราะห เพื่อแปล
ความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ัน เปนการสรางความเขาใจตอสิ่งที่
ตองการวิเคราะห โดยสิ่งน้ันไมไดปรากฏโดยตรง (ขอมูลไมไดบอกโดยตรง) 
แตเปนการสรางความเขาใจ (บนพื้นฐานของขอมูล ที่นํามาวิเคราะห) เก็บเอา
สิ่งที่ปรากฏโดยเกณฑการตัดสินของแตละคน สรางขึ้นในการตีความยอม
แตกตางกันตามความรู ประสบการณ และคานิยมของแตละบุคคล เชน การ
ตีความจากความรู (ถามีการศึกษา  มีความรู ความเขาใจในเรื่องไดดี ก็จะ
ตีความในเรื่องน้ันไดดี) การตีความจากประสบการณ (ถามีประสบการณใน
เรื่องน้ันๆ ซ้ําๆ ก็จะมองเห็นทะลุปุโปรง)  การตีความจากขอเขียน (เขียนตําหนิ 
เขียนทําใหแตกแยก เปนตน) 
 ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห  ตองมีความรู ความเขาใจ 
ในเรื่องที่จะทําการวิเคราะห เพราะจะไดกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห แจก
แจง จัดหมวดหมู ลําดับขั้นตอน กระบวนการ หาเหตุและผลมาทําการวิเคราะห
ได 
 
1.4 ขั้นตอนในการวเิคราะห 

        ขั้นตอนของวิธีคิดเชิงวิเคราะห (อางอิงจาก เวปไซค  ภาควิชาเทค 
โนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ 16 ธันวาคม 2553 http://www.analusis.ispace.in.th/WBI_aum/ 
webpage/Analysis1.html) มี 5 ขั้นตอนคือ 

1. กําหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะหใหชัดเจน  
2. กําหนดจุดมุงหมายวาจะวิเคราะหเพื่ออะไร  
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3. พิจารณาหลกัความรูหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของวาจะใชหลักใด 
ในการวิเคราะห  

4. ใชหลักความรูน้ันใหตรงกับเรื่องที่จะวิเคราะหเปนกรณีๆไป 
และตองรูวาควรจะวิเคราะหอยางไร  

5. สรุปและรายงานผลใหเปนระเบียบ  

 ประชุม  รอดประเสริฐ (อางอิงจาก เสถียร  คามีศักดิ์ 2551 : 17)  
กลาววา การวิเคราะห มีลักษณะคลายคลึงกับวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปน
กระบวนการศึกษาถึงขอบขายการปฏิบัติสัมพันธระหวางสวนประกอบหรือ
หนวยงานตางๆ  แตเปนกระบวนการในการสนับสนุนการพัฒนาวิธีการใหมๆ ใน
การปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะหดังน้ี 
 1. การกําหนดปญหา (Problem Definition) 
 2. การ เก็บ รวบรวมขอมูล   และการวิ เค ราะห ข อมูล  (Data  
Collection  And  Analysis) 
 3. การวิเคราะหระบบแนวทางเลือก (Analysis  of  System  
Alternative) 
 4. การกําหนดความเปนไปได (Determination  of  Feasibility) 
 5. การพัฒนาเคาโครงหรือโครงรางระบบ (Development of the 
Systems Propasal) 
 6. การพัฒนาระบบนํารองหรือระบบตนแบบ (Pilot Prototype 
systems Development) 
 7. การออกแบบระบบ (Systems Design) 
 8. การใชระบบ (Systems  Implementation) 
 9. การติดตามประเมินผลระบบ (Systems  Follow – up) 
 
         วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี(อางอิงจากเวปไซค http://th.wikipedia.org/ 
wiki/..วันที่ 16 ธันวาคม 2553)วิธีคิดเชิงวิเคราะห มี 5 ขั้นตอนดังน้ี  

1. กําหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะหใหชัดเจน  
2. กําหนดจุดมุงหมายวาจะวิเคราะหเพื่ออะไร  
3. พิจารณาหลกัความรูหรือทฤษฎทีี่เกี่ยวของวาจะใชหลักใดในการ

วิเคราะห  
4. ใชหลักความรูน้ันใหตรงกับเรื่องที่จะวิเคราะหเปนกรณีๆไปและตองรูวา

ควรจะวิเคราะหอยางไร  
5. สรุปและรายงานผลใหเปนระเบียบ  

1.5 องคประกอบของเอกสารงานวิเคราะห 
 
เน่ืองจากการวิเคราะห มลัีกษณะคลายคลึงกับวิจัย(ประชุม    รอดประ 

เสริฐ  อางอิงจาก เสถียร คามีศักดิ ์2551 : 17) ดงัน้ัน ในที่น้ีจึงอยากจะใหผูที่ 
จะเขียนผลงานการวิเคราะหใหเขียนองคประกอบของงานวิเคราะหโดยลอตาม
องคประกอบของงานวิจัย ซึ่งมีดังน้ี 
 
     •   ความเปนมาและความสําคัญ 

•   วัตถุประสงค(Objectives) 
     •   ขอบเขต(Scope) 
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    •   คําจํากัดความ(Definition) 
    •   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

•   ทฤษฎีและหลักเกณฑในการวิเคราะห 
     •   เอกสารอางอิง(Reference Document) 
 
1.6 โครงรางของงานวิเคราะห 

 
ประชุม  รอดประเสริฐ (อางอิงจาก เสถียร  คามีศักดิ์ 2551 : 17)  

กลาววา การวิเคราะห มีลักษณะคลายคลึงกับวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 
ดังน้ันในที่น้ีเพื่อใหการเขียนโครงรางของงานวิเคราะหใหเปนไปตาม

แบบของประชุม รอดประเสริฐ  จึงเขียนลอตามโครงรางของการเขียนงานวิจัย 
โดยแบงเปน 5 บท ดังน้ี 

 
  บทที่ 1 บทนํา 
  บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิเคราะห/วิจัย ที่เกี่ยวของ 
  บทที่ 3 หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห 
  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห 
  บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ 
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เทคนิคการเขียน บทท่ี 1 บทนํา 
 

  
 ในบทนี้ จะขออธิบายความหมายและวิธีการเขียนรายละเอียดในแตละ
หัวขอของบทนํา ที่เปนเพียงตัวอยาง/แนวทางเทาน้ัน ในการที่จะนําไปเขียน
และสามารถนําไปพัฒนา ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมตามประกาศ  หรือ
ขอบังคับ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงให
สูงขึ้นเปน ผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูเช่ียวชาญและ
ผูเช่ียวชาญพิเศษ ของแตละมหาวิทยาลัย/สถาบันของตนเองตอไป 
 

1.1  การเขียนทบนํา 
 
 บทนําเปนบทที่ 1 เปนเน้ือหาสวนแรกหรือบทเริ่มตนของงานที่เขียนจึง
มีวามสําคัญและมีความจําเปนในการนําเขาสูเน้ือเรื่องของงานที่เขียนบทอื่นๆ 
การเขียนบทนําจะตองกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของงานที่ปฏิบัติ
ใหชัดเจน รวมถึงแนวคิด วัตถุประสงค และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ 
วิเคราะหน้ี 
 
หลักการทั่วไปของการเขียนบทนํา 
 
 การเขียนบทนํามีหลักการทั่วๆไปในการเขียน ดังน้ี 
 

- ควรเขียนนําใหผูอานเขาใจถึงปญหา แนวคิด วัตถุประสงค 
ขอบเขต และประโยชนของเรื่องที่กําลังเขียนนี้ 

- ควรเขียนใหผูอานอยากอานเรื่องที่กําลังเขียนวาเปนเรื่องที่สําคัญ 
มีความทาทาย และนาสนใจอยางไร 

- ควรกลาวนําใหผูอานเห็นความสําคัญ เหตุผล ตลอดจนความ
จําเปนที่ตองมีการวิเคราะห 

- ควรมีการใชภาษาที่เรียบงาย อานแลวเขาใจงาย สอดคลอง 
กลมกลืน ไมสบัสน วกไปเวียนมา 

- การเขียนบทนําไมควรใหมีจํานวนหลายๆ หนา ใหมีจํานวนหนา
พอประมาณจํานวน 2-3 หนา 
 

สวนประกอบของบทนํา การเขียนควรครอบคลุมหัวขอสําคัญๆ ดังน้ี... 
                - ความเปนมาและความสําคัญ 
                      - วัตถุประสงค 
      - ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
                      - ขอบเขตของ 
     - คําจํากัดความเบื้องตน 
     - ขอตกลงเบื้องตน 
 
 

2
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1.2  การเขียนความเปนมาและความสําคัญ  
 

การเขียนความสําคัญและความเปนมาของการวิเคราะห เปนการเขียน
เพื่อตอบคําถามวาเหตุใดจึงตองทําการวิเคราะหในเรื่องน้ี ขอคนพบจากการ
วิเคราะหจะนํามาใชประโยชนอยางไร? มีความคุมคาหรือไม? ในการวิเคราะห
เรื่องดังกลาว การเขียนความสําคัญนิยมเขียนเนนความเรียงที่เนนความเปน
เหตุเปนผล มีความสัมพันธเช่ือมโยงของเนื้อหาสาระ โดยใหมีความกระชับ
เขาใจงาย การเขียนนําเขาสูปญหาการวิเคราะหควรเปนเรื่องที่ใกลตัวปญหา 
โดยเขียนใหขอมูลที่ชัดเจนวา ณ เวลาปจจุบันยังไมมีหลักฐานงานวิเคราะหใน
อดีตที่สามารถตอบปญหาดังกลาวได และปญหาดังกลาวสมควรไดรบัการ
แกไขดวยการหาคําตอบ โดยกระบวนการวิเคราะห/วิจัย 
 

 
 
 

 

 

 

ตัวอยางการเขียนความเปนมาและความสําคัญ 
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1.3  การเขียนวัตถุประสงค 
   
          วัตถปุระสงค ถือเปนสวนที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของการเขียนเอกสาร
ทางวิชาการเพราะจะทําใหผูอานหรือนําเอกสารไปใชทราบวาตองการทําอะไร
ในงานชิ้นน้ี และจะนําไปสูการพิจารณาตัดสินวาควรจะทําหรือไมทํางานนี้ดี 
ดังน้ัน ผูเขียนงานวิเคราะหจึงควรใสใจที่จะเขียนวัตถุประสงคใหชัดเจนและ
กระชับที่สุดเทาที่จะทําได   
 
แนวทางการเขียนวัตถปุระสงค  
        ในการเขียนวัตถุประสงคมีหลักการดังน้ี 
 
1. มีความชดัเจน  
2. มีความสมัพันธตอเน่ืองกันในวัตถุประสงคแตละขอและไมมคีวามซับซอน 
3. ผูอานสามารถเขาใจไดงาย และตองใชประโยคบอกเลา 
4. สามารถหาคําตอบจากการวิเคราะหได 
5. ตองสอดคลองกับเรื่องที่เขียน 
 
          โดยทั่วไป การเขียนวัตถุประสงค ควรพิจารณาลักษณะที่ดี 5 ประการ 
ที่เรียกวา “SMART” ดังน้ี 
        S = SENSIBLE(เปนไปได):วัตถุประสงคที่ดีตองมีความเปนไปไดใน
การดําเนินงาน 
        M  =  MEASURABLE(สามารถวัดได):วัตถุประสงคที่ดีจะตองระบุสิ่งที่
ตองการใหชัดเจน 
        A = ATTNABLE(สิ่งที่ตองการ) : วตัถุประสงคที่ดีตองระบุสิ่งที่ 
ตองการ 
        R  =  REASONABLE(เปนเหตุเปนผล):วัตถุประสงคที่ตองการตองมี
เหตุผลในการทํา 
        T  =  TIME(เวลา):ตองมีขอบเขตดานเวลาไวดวย 

 
ใชคําระบุเจตนาใหชัดเจน: ขึ้นตนดวย “เพื่อ” ในวัตถุประสงคทุกขอ 

หรือใชความนําวา “งานวิเคราะหนี้มีวัตถุระสงคเพื่อ” แลวตอดวยตัววัตถุ 
ประสงคในแตละขอโดยขึ้นตนดวยคํากริยาที่ระบกุิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ตอง 
การศึกษา หากมีวัตถุประสงคหลายประการควรแยกเปนขอๆ ใหชัดเจน ขอละ 
1 ประการสาํคัญ วัตถุประสงคจะตองครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาจาํนวนขอของ
วัตถุประสงคจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูที่เจตนาที่จะศึกษา การวิเคราะหบางเรื่อง
อาจมีวัตถุประสงคเพียงขอเดียว บางเรื่องอาจมีหลายขอ 
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1.4  การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

         ในการเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

۞  ระบุถึงความคาดหวังที่จะไดรับเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้น 
۞  ความคาดหวังที่ตั้งไวน้ันควรเขียนลอกับวัตถุประสงค เพื่อใหเห็น    
     ชัดเจนวาตั้งวัตถุประสงคไวอยางไรก็จะไดผลตอบสนองตามนั้น 
۞  อาจขึ้นตนขอความที่คาดหวังดวยคํา “ไดรบั” หรือแสดง     
     พฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรือเปล่ียนแปลงไปตามที่ผูวิจัยคาดหวัง ทั้งน้ี 
     จะตองไมขึ้นดวยคําวา “เพื่อ” 

 
หลักในการเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ    มีดังน้ี 
 
1. เขียนดวยขอความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
2. สอดคลองกับวัตถุประสงคและอยูในขอบเขตของการวิเคราะห 
3. ระบุประโยชนที่เกิดจากผลที่ไดจากการวิเคราะห 
4. ในกรณีที่ระบุประโยชนมากกวา 1 ประการ ควรระบุเปนขอ 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงค

ตัวอยางการเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ที่มา : เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน เอกสารคูมือการวิเคราะหเพื่อกําหนด 
           ตําแหนงอาจารยสถาบันอุดมศึกษาในแผนระยะกลาง(3-5 ป) 

 ที่มา : เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน เอกสารคูมือการวิเคราะหเพื่อกําหนด 
           ตําแหนงอาจารยสถาบันอุดมศึกษาในแผนระยะกลาง(3-5 ป) 
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1.5  การเขียนขอบเขตของการศึกษา 
 
 เปนการเขียนที่อธิบายใหทราบถึง ขอบเขตของการวิเคราะหน้ีวาครอบ 
คลุมตั้งแตขั้นตอนใด? ถึงขั้นตอนใด? ของหนวยงานใด? เกี่ยวของกับใคร? ที่
ใด? และเมื่อใด? ตลอดจนครอบคลุมถึง กฎ ระเบียบ มติทีป่ระชุม ขอบงัคับ 
หลักเกณฑ หนังสือเวียน อะไร? ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 
1.6  การเขียนคําจํากัดความ/นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เปนการเขียนอธิบายให ทราบถึงคําศัพทเฉพาะใหมีความเขาใจตรงกัน 
สําหรับคําที่ควรใหคํานิยามนั้นอาจเปนคํายอๆ หรือคําสั้นๆ ที่ใชแทนขอความ
ยาวๆ เพราะถาเขียนขอความยาวๆ ซ้ํากันบอยๆ จะทําใหเสียเวลาในการเขียน 
จึงตองกําหนดเปนคํายอ หรือคําสั้นๆแทน ซึ่งคําเหลาน้ีจะตองใหนิยามศัพท
เฉพาะไวดวย  วาคําน้ันๆ หมายถึงอะไร ซึ่งอาจเปนภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ หรืออาจเปนคํายอก็ได ซึ่งอาจนิยามโดยอาศัยจากทฤษฎี จาก
หลักการ หรือจากแนวคิดของผูรู  
 

 
 

 

 
 

ตัวอยางการเขียนขอบเขตของการศกึษา

ตัวอยางการเขียนคําจํากัดความ/นิยามศัพทเฉพาะ 

  ที่มา : เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน เอกสารคูมือการวิเคราะหเพื่อกําหนด 
           ตําแหนงอาจารยสถาบันอุดมศึกษาในแผนระยะกลาง(3-5 ป) 
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1.7  การเขียนขอตกลงเบื้องตน 
 

ขอตกลงเบื้องตน เปนขอความที่แสดงถึงสิ่งที่เปนจริงอยูแลวโดยไม
ตองนํามาพิสูจนอีก และการเขียนขอตกลงเบื้องตนมีประโยชนที่จะชวยใหผูใช
ผลงานวิเคราะห/ผูศึกษาคนความีความเขาใจตรงกัน ในประเด็นที่อาจเปน
ปญหาในการปฏิบัติงาน  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนขอตกลงเบือ้งตน

  ที่มา : เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน เอกสารคูมือการวิเคราะหเพื่อกําหนดตําแหนง 
           อาจารยสถาบันอุดมศึกษาในแผนระยะกลาง(3-5 ป)
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เทคนิคการเขียน  

บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎี/งานวิเคราะห/ 
วิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
  
 ในบทนี้จะเปนการเขียนแนวคิดทฤษฎี งานวิเคราะห/วิจัย ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับงานวิเคราะหที่กําลังจะเขียน 
 
3.1 การเขยีนแนวคิดทฤษฎี 
 

۞ จัดหมวดหมูของแนวคิด-ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของใหเปนหมวดๆเพื่อให 
     เห็นแนวทางในการ review literature อยางชัดเจน 
۞ จัดลําดับของหมวดหมูใหเหมาะสม 
۞ เขียนเรียบเรียงความรูดวยภาษาวิชาการใหเปนความตอเน่ืองเช่ือมโยง 
     ถึงกัน 
۞ ถามีผูใหความเห็นในเรื่องเดียวกันเหมือนกันแลวนํามาอางอิง ไม 
    จําเปนตองอางทีละคน อาจอางพรอมกันครั้งเดียวไดเลย แตถาแนวคิด 
    ตางกันจึงคอยแยกกันอางคนละครั้ง 
۞ เขียนเชื่อมโยงเน้ือความใหตอเน่ืองกัน อยาใหรูสึกวาเปนช้ินๆ แบบ 
    ตัดแปะ 

 
การเขียนอญัพจน   

 
มีอัญพจนแบบไมเกิน 3 บรรทัด และแบบเกิน 3 บรรทัด 
 
۞ แบบไมเกิน 3 บรรทดั คัดลอกมาโดยใสเครื่องหมายอัญประกาศ เขียน 
    ตอกับขอความเดิมไดเลย 
۞ แบบเกิน 3 บรรทัด ใหขึ้นยอหนาใหม และบรรทัดตอไปใหตรงแนว 
    เดียวกันกับยอหนา 

 
แนวคิดทางทฤษฎี(Theoretical Framework) 
 

ดร.บุญเสริม บุญเจริญผล(2552:1) กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเปนเรื่อง 
การคิดเชิงทฤษฎีของผูเขียนที่จะนําไปเปนแนวทางการวิเคราะห เปนแนวคิด
ของเราเองเพียงแนวคิดเดียวสําหรับการวิเคราะหเรื่องหน่ึงเทาน้ันก็พอแลว ถา
วิเคราะหสองเรื่อง ก็ใชแนวคิดทฤษฎีสองอยาง อยาลอกเอาความคิดของใคร
ตอใครที่เขียนเปนตํารา กลายมาเปนแนวคิดรอยแปดของใครตอใครเอามตอๆ
กันยาวเหยียด 
 การที่เราจะมีความคิดเชิงทฤษฎี เราตองไดเรียนมาในเรื่องน้ันๆแลว ถา
ยังไมไดเรียน ก็ตองอานหรือถามจากผูรูที่ไดอานมามากมายนั้นมาผสมผสาน
เขียนเองใหเปนหนึ่งเดียวดวยคําของเราเอง ตอนเขียนก็ปดตําราเอกสารอื่นๆ

3
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ใหหมด จงเขียนออกมาจากความคิดเราที่ไดกล่ันกรองผสมผสานปรุงเรียบรอย
แลว แนวคิดทางทฤษฎีที่เราเขียนจะกลมกลืนงดงาม หากจําเปนตองอางเพื่อ
ดูใหขลัง ก็จงอางเฉพาะเมื่อคํากลาวของเราพาดพิงถึงเจาของทฤษฎีน้ัน อยา
อางมากจนไมเห็นมีความคิดอะไรของเราเลย 
 
 คมสัน สุริยะ (อางอิงจากเวปไซค ttp://www.tourismlogistics.com/ 
index.php?option... 16 มีนาคม 2553) กฏ (Law) คือ สิ่งที่เปนจริงเสมอ
ทฤษฎี (Theory) คอื สิ่งที่ในปจจุบันเช่ือวาจรงิ แตอาจจะถูกหักลางไดใน
อนาคต  สมมติฐาน (Hypothesis) คือ แนวคิดที่คนคิดกันไว หรืออาจเชื่อตาม
กัน แตยังไมไดรับการพิสจูนจนไดรับการยอมรับวาเปนความจริง 
 

การเขียนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ มีหลักการดังน้ี 
 
1. อะไรที่ทําใหเราคิดวาเราจะไดคําตอบอยางนั้น  

กอนที่เราจะทําวิจัยยอมมีคําถามวิจัย และเราก็มักจะเดาคําตอบเอาไว
แลววานาจะเปนอยางไร ลองยอนกลับไปดูวาเพราะอะไรเราจึงคิดอยางนั้นเรา
คิดอยางนั้นเพราะวามันเปนกฏหรือไม หากใช ใหเขียนกฎนั้น เราคิดอยางนั้น
เพราะวามันเปนไปตามทฤษฎีหรือไม หากใช ใหเขียนทฤษฎีน้ัน เราคิดอยาง
น้ันเพราะวาเราเห็นวาใครคิดไวอยางนั้นหรือไม หากใช ใหยกแนวคิดน้ันมา 
เราคิดอยางนั้นเพราะวาเราคิดเองหรือไม หากใช ใหเขียนแนวคิดของตัวเอง 
 
2. อะไรที่จะทําใหคําตอบเปนอยางอื่น 

งานวิจัยบางเรื่องสามารถคิดหาคําตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ หากบริ 
บทตางกัน หรือ คิดมาจากคนละสํานักกัน ดังน้ันหากตองการนําเสนอคําตอบที่ 
แยงหรือตางออกไป ก็ตองแสดงไวดวยวาคําตอบนั้นคิดมาไดยางไร แตโดย
ปกติการทําวิจัยมักจะทําคายไหนคายน้ัน ไมคอยขามคายเชน เศรษฐศาสตร 
นีโอคลาสสิค กับเศรษฐศาสตรการเมือง มักจะมีกรอบแนวคิดที่ตางกัน แตก็
อาจจะเปนไปไดหากเปนการทําวิจัยแบบ Interdisciplinary 

 
3. การยกเอาทฤษฎีทุกเรื่องที่ขวางหนามาไวในเลมรายงานการวิจัยโดยไมได 
มุงไปที่จุดมุงหมายตางๆ ดังที่กลาวไวโดยตรง ยอมเปนความฟุมเฟอย ดังน้ัน 
จึงควรยกแตเรื่องที่จําเปนเทาน้ันมาเขียน 
  
4. การเขียนกฎหรือทฤษฎีที่เปนที่รูกันอยูแลว ไมจําเปนตองเขียนในรายละ 
เอียด เพียงแตยกหัวใจของกฏหรือทฤษฎีน้ันมาอางก็เพียงพอแลว เชน กฎ
การลดนอยถอยลงของความพอใจสวนเพิ่ม (Law of diminishing marginal 
utility) เกิดจากการไดบริโภคสินคาชนิดเดิมเรื่อย ๆ อยางตอเน่ือง แตไมจํา 
เปนตองวาดกราฟ ยกตัวอยางหรืออธิบายเหมือนกับเล็คเชอร เพราะรายงาน
การวิจัยไมใชเล็คเชอร 
  
5. การเขียนรายละเอียดทางเทคนิคของแบบจําลอง เชน เศรษฐมิติ นิวรอล 
เน็ตเวิรคส  CGE ใหยายไปเขียนไวในเรื่องวิธีการศึกษา ไมควรเขียนในเรื่อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพราะวาไมไดนําไปสูการอธิบายวาทําไมถึงคิดคําตอบนี้
ออกมาได แตเปนวิธีการหาคํานวณเพื่อหาคําตอบ 
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3.2 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ  
 
    วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี(อางอิงจากเวปไซคhttp://th.wikipedia.org/ 
wiki/... วันที่ 21 ธันวาคม 2553) การทบทวนวรรณกรรม (องักฤษ: literature 
review) เปนเน้ือหาหลักสวนหนึ่งในการเขียนรายงานการวิจัย โดยเนนอธิบาย
เกี่ยวกับงานวิจัยหรือความรูในหัวขอเดียวกันหรือใกลเคียงในอดีต โดยการทบ 
ทวนวรรณกรรมนั้นมีจุดหมายในการรวบรวมขอมูลปจจุบันของผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การทบทวนวรรณกรรมมักจะพบไดในงานเขียนดานวิชาการ เชนใน
วทิยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ หรือผลงานในวารสารวิชาการ  การทบทวนวรรณ 
กรรมมักจะถกูลําดับเปนสวนที่สองของงานเขียนตอจากบทนํา และมักจะอยู
กอนหนาเปาหมายงานวิจัย และขั้นตอนการวิจัย 
 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2550:2) เอกสารหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวของ(related literature หรือ  review of related studies) ในสวนนี้
ผูเขียนจะตองช้ีแจงวา เกี่ยวกบัเรื่องที่ศึกษามีใครเขียนไวในหนังสือเลมใด 
เรื่องอะไร มีใจความอะไรบางที่เปนประโยชนใหความรูที่ชัดเจน ถูกตองที่
จะตองนํามาใชเปนกรอบความคิดประกอบการศึกษาเรื่องน้ี ทั้งน้ีผูเขียนอาจ
สรุปความ กําหนดเปนสมมุติฐานการวิจัยไวในตอนทายก็ได การกลาวอางถึง
เอกสารที่เกี่ยวของน้ีอาจรวมไวในความนําหรือแยกไวเปนสวนหนึ่งตางหากก็
ได ทั้งน้ีพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

ดร.บุญเสริม บุญเจริญผล(2552:2-3) การทบทวนเอกสารหรือวรรณ 
กรรมที่เกี่ยวของ ก็เพื่อตรวจดูวาคนอื่นเขาไดศึกษามาอยางไรบาง จะไดเปน
พื้นความรูความเขาใจของเรา แลวเราก็นํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับงานของ
เรา เหมือนกับเราไปชมลักษณะของบานคนอื่นกอน แลวนํามาปรับปรุงบาน
ของเราไดสวยงาม อยูสบายกวาบานที่เราไดเห็นมา 

 
การเขียนเอกสารที่เกี่ยวของน้ัน กอนอื่นเราตองยอเอกสารเอาไวกอน

เลมละ 1-4 หนา ในการยอน้ันจะตองมีหัวขอ ดังน้ี 
 
۞  ช่ือผูเขียน 
۞  ช่ือเรื่องที่เราอานมา 
۞  ช่ือสถาบันของเรื่อง 
۞  ป พ.ศ. ที่พิมพ 
۞  วัตถุประสงคของวรรณกรรมนั้น 
۞  วิธีการที่เขาศึกษา(ทําอยางไรเขาจึงไดขอสรุปออกมา) 
۞  ผลการศึกษาของเขา คนพบความจริงอะไรบาง 
 
เมื่อไดยอเสร็จแลว ก็ทําเชนเดียวกับการเขียนแนวคิดทฤษฎี คือ อาน

เสียกอนวาเอกสารหรือวรรณกรรมทั้งหลายที่เราทําความเขาใจแลวและยอมา
น้ัน แตละเลมมีประเด็นสาํคัญอะไรบาง ที่เกี่ยวของกับงานของเรา จากนั้นเราก็
รวมประเด็นจากทุกเลมวามีประเด็นอะไร สมมุติวามี 3 ประเด็น(ที่เกี่ยวของกับ
งานของเรา) เราก็กลาวทีละประเด็น 

 
ประเด็นที่ 1 มีใครเปนผูเขียน เขียนวาอยางไร สรุปความหรอืยกตัด

ตอนออกมาใหดูก็ไดถาไมยาวจนเกินไป และอางดวยวามาจากเอกสารอะไร 
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ประเด็นที่ 2 มีใครเปนผูเขียน เขียนวาอยางไร สรุปความหรอืยกตัด
ตอนออกมาใหดูก็ไดถาไมยาวจนเกินไป และอางดวยวามาจากเอกสารอะไร 

 
ประเด็นที่ 3 มีใครเปนผูเขียน เขียนวาอยางไร สรุปความหรอืยกตัด

ตอนออกมาใหดูก็ไดถาไมยาวจนเกินไป และอางดวยวามาจากเอกสารอะไร 
 

 ฉะน้ันผูเขียนคนหนึ่งที่เราไปอานมา ก็อาจถูกอางหลายครั้งในประเด็น
ที่ตางกัน ซึ่งถาทําอยาน้ี การทบทวนวรรณกรรมกจ็ะเปนงานที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนทบทวนเอกสาร
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เทคนิคการเขียน บทท่ี 3  

สูตร หลักเกณฑ และวิธีการวิเคราะห 
 

 ในบทนี้จะกลาวถึงเทคนิคการเขียนสูตร หลักเกณฑ และ วิธีในการ
วิเคราะห ดังน้ี 
 
4.1 การเขียนสูตร หลักเกณฑ และวิธีการวิเคราะห 
 
        จะตองเขียนอธิบายชี้แจงใหทราบถึงสูตร หลักเกณฑ และวิธีการในการ
วิเคราะห วาเกี่ยวของกับกฎ  ระเบียบ  มติที่ประชุม คําสั่ง ขอบังคับ  ประกาศ 
หนังสือเวียน ตลอดจนเกณฑมาตรฐาน  สูตร  และ วิธีการคาํนวณ ที่ตองใช
หรือเกี่ยวของในการวิเคราะห 
  

กรณีงานวิเคราะหใดที่ตองมีสูตร มีเกณฑมาตรฐาน และ วิธีการ
คํานวณ เชน การวิเคราะหอัตรากําลัง , การวิเคราะหการใชพื้นที่ , การ
วิเคราะหหลักสูตร ฯลฯ ตองเขียน สตูร เกณฑมาตรฐาน และอธิบายวิธีการใช
สูตรและเกณฑมาตรฐานในการคํานวณนั้นๆ ประกอบดวย  

 
 
  
 
 
 

 

4

ตัวอยาง แสดงเกณฑการคํานวณอัตราอาจารย 



 21

 
                       
      
                              
 
 
 

 

 

ตัวอยางแสดงวิธกีารคํานวณ
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ตัวอยาง แสดงสูตรการคํานวณการใชพื้นที่อาคาร 
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ตัวอยาง แสดงวิธกีารคํานวณสตูรอาคารตางๆ ทัง้ 8 สูตร
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4.2 การเขียนวิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ หนวยศึกษาหรือกลุมเปาหมายที่จะเก็บ
ขอมูล ซึ่งอาจจะเปนคน สัตว สิ่งของ สุดแทแตงานวิจัย/วิเคราะหน้ันจะศึกษา
อะไรในเรื่องใด  กลุมเปาหมายในการวิจัย/วิเคราะหในแตละเร่ืองน้ัน อาจจะมี
กลุมเดียวหรือหลายกลุม ระดับเดียวกันหรือหลายระดับก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ขอบเขตของการวิจัย/วิเคราะห  ซึ่งกลุมเปาหมายของการวิจัย/วิเคราะหจะมี
ผลอยางมากตอวิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล ดังน้ันการเลือก 
ประชากร กลุมตัวอยางตองชัดเจน การเขียนก็เชนเดียวกัน ตองระบุใหชัดเจน 
ครอบคลุม ระบุประชากรและจํานวนประชากรใหชัดเจน จํานวนกลุม ตัวอยาง
ตองกําหนดไวอยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ กลาวถึงวิธีการเลือก
กลุมตัวอยาง โดยใชวิธีที่เหมาะสมและทําใหผูอานมองเห็นภาพในการปฏิบัติ
จริง ๆ พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของจํานวนกลุมตัวอยางใหชัดเจน 

เอมอร   จังศิริพรปกรณ(2552: 88) ประชากร (Population) หมายถึง 
สมาชิกทุกหนวยของสิ่งที่สนใจศึกษา ซึ่งไมไดหมายถึงคนเพียงอยางเดียว 
ประชากรอาจจะเปนสิ่งของ เวลา สถานที่   ฯลฯ เชนถาสนใจวาความคิดเห็น
ของคนไทยที่มีตอการเลือกตั้ง ประชากร คือคนไทยทุกคน หรือถาสนใจอายุ
การใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรยี่หอหนึ่ง ประชากรคือเครื่องคอมพิวเตอร
ยี่หอน้ันทุกเครื่อง  แตการเก็บขอมูลกับประชากรทุกหนวยอาจทําใหเสียเวลา
และคาใชจายที่สูงมากและบางครั้งเปนเรื่องที่ตองตัดสินใจภายในเวลาจํากัด  
การเลือกศึกษาเฉพาะบางสวนของประชากรจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปน เรียก 
วากลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง (Sample) หมายถึง สวนหน่ึงของประชากรที่นํามาศึกษา
ซึ่งเปนตัวแทนของประชากร การท่ีกลุมตัวอยางจะเปนตัวแทนที่ดีของ
ประชากรเพื่อการอางอิงไปยังประชากรอยางนาเช่ือถือไดน้ัน จะตองมีการ
เลือกตัวอยางและขนาดตัวอยางที่เหมาะสม ซึ่งจะตองอาศัยสถิติเขามาชวยใน
การสุมตัวอยางและการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยาง (Sampling) หมายถึง กระบวนการไดมาซึ่งกลุม
ตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนที่ดีของประชากร 

 
ในการเขียนงานวิจัย ผูวิจัยตองระบุประชากร และกลุมตัวอยาง ให

ชัดเจน เพื่อที่จะไดทราบวา งานวิจัยไดศึกษากับใคร มีจํานวนเทาใด กลุม
ประชากร คือใคร เปนใคร อยูที่ไหน มีจํานวนเทาใด กลุมตัวอยาง คือใคร 
เปนใคร อยูที่ไหน มีจํานวนเทาใด และไดมาอยางไร เชนงานวิจัยเรื่อง 
“ความเห็นของคนจังหวัดขอนแกนตอนโยบายการขายไขเปนแบบชั่ง
กิโล” ผูวิจัยเรื่องน้ีจะไมสามารถไปสอบถามความคิดเห็นในเรื่องน้ีกับชาว
ขอนแกนทุกคนทั้งจังหวัดที่มีอยูลานกวาคน(กลุมประชากร) ผูวิจัยจะกําหนด
กลุมเปาหมายของคนจังหวัดขอนแกนขึ้นมาจํานวนหนึ่ง โดยใชวิธีการทาง
สถิติ เพื่อเปนตัวแทนของคนขอนแกนทั้งจังหวัดในการสอบถามความคิดเห็น
ในเรื่องนโยบายการขายไขเปนแบบชั่งกิโลแทนการซื้อ-ขายแบบที่คัดแยก
ตามขนาดใหญ-เล็ก ในปจจุบัน 

ผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางคนขอนแกนที่สุมมาจํานวนหนึ่ง ผล
เปนอยางไรก็จะแปรผลไปถึงคนขอนแกนทั้งจังหวัดในเรื่องน้ัน ทั้งๆที่มิไดไป
สอบถามกับคนขอนแกนทุกคนทั้งจังหวัดก็ตาม ดังน้ันการทํางานวิจัยตองระบุ
ใหชัดเจนถึงกลุมประชากร และกลุมตัวอยางที่จะศึกษาตลอดจนวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห และนําเสนอขอมูล 
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ในการเขียนงานวิเคราะหคอนขางจะตางไปจากงานวิจัยอยางเดนชัด
คืองานวิเคราะหสวนใหญจะใชประชากรทั้งหมดในการศึกษา โดยไมมีการสุม
กลุมตัวอยางมาจํานวนหนึ่งเพื่อเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด เชน “การ
วิ เคราะหการใชจายงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตรใน
ปงบประมาณ 2550-2553” จะใชงบประมาณที่คณะวิศวกรรมศาสตรได
รับมาและใชจายไปในปงบประมาณ 2550-2553 จํานวนทั้งหมด ไมไดมีการ
สุมหรือเอางบประมาณที่คณะวิศวกรรมศาสตรไดรับมาเพียงสวนหนึ่งสวนใด
เพื่อเปน “กลุมตัวอยาง” ในการที่จะวิเคราะหผลการใชจายงบประมาณใน
ชวงเวลาปงบประมาณ 2550-2553 เพื่อจะทํานายผลหรือแสดงผลไปถึง
งบประมาณทั้งหมดที่เรียกวา  “ประชากร” สวนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใช วิธีการวิเคราะห และนําเสนอขอมูลจะตองระบุใชชัดเจน 
 
4.3 การเขียนวิธีการวิเคราะห 

สิ่งแรกที่ตองพิจารณากอนการวิเคราะหขอมูล      คือ การอานคําถาม 
     (วัตถุประสงค)ของการวิเคราะหทุกคําถามใหเขาใจวาแตละขอตองการคนหา 
     อะไร? ตองการทําอะไร? เพื่อการตรวจสอบในทางสถิติใหเขาใจทุกขอ  

การวิเคราะหขอมูลมีความมุงหมายเพื่อสรุปผลของการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เสร็จสมบูรณแลว  ในรูปที่จะตอบปญหาของการวิจัย/วิเคราะหได เมื่อ
ผูศึกษาไดขอมูลมาแลวก็ตองนํามาแปลงเปนตัวเลขอาจโดยการให
คะแนน  หรือ  โดยการแจกแจงความถี่  แลวก็นําไปวิเคราะหเพื่อใหไดคําตอบ
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย/วิเคราะห  โดยใชระเบียบวิธีสถิติที่
เหมาะสม  จะตองกําหนด  วิธีวิเคราะหขอมูลไวลวงหนาตั้งแตขั้นวางแผนการ
วิจัย/วิเคราะห  ไมควรใชวิธีเก็บขอมูลมากอน  แลวมาพิจารณาหาวิธีวิเคราะห
ภายหลังซึ่งจะทําใหเกิดการสูญเปลา  เน่ืองจากตองทิ้งขอมูลบางสวนที่เพียร
พยายามเก็บรวบรวมมาดวยความยากลําบาก  เพราะไมสามารถที่จะนําขอมูล
เหลาน้ันมาวิเคราะหเพื่อใหไดคําตอบปญหาตามวัตถุประสงคของผูศึกษาได 
 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2550:2) กลาวถึงวิธีการวิจัย 
อาจกลาวถึงในสิ่งตอไปน้ี 
 

1. หลักการเลือกวิธีการวิจัย และการเลือกสถานที่ทดลองหรือศึกษาเพื่อ 
ใหไดผลตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไวแตแรก 

2. เทคนิคที่ใชในการวิจัย ในตอนนี้ผูเขียนแสดงใหทราบวาดําเนินการ
คนควาทดลองอยางไร และรวมรวมขอมูลดวยวิธีใด 

3. วิธีกระทํากับขอมูล เมื่อรวมรวมขอมลูที่ไดจากการทดลองและเทคนิค
ตางๆ ในขอ 2 น้ันแลว แสดงใหเห็นวาผูเขียนจัดกระทํากับขอมมูล
อยางไร อาจจะเปนวิธีคํานวณตามวิชาสถิติ หรอือาจเปนวิธีสันนิษฐาน
ตามหลักตรรกศาสตร 

 
 
เอมอร   จังศิริพรปกรณ(2552: 92) การวิเคราะหขอมูล (analysis 

design) ในการออกแบบการวิเคราะหขอมูล เปนการเลือกแบบการวิเคราะหให
เหมาะสมกับขอมูลที่ เก็บรวบรวมได เพื่อนําไปสูการตอบคําถามตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย แบบการวิเคราะหขอมูลจึงแบงตาม
ประเภทของขอมูล คือ แบบการวิเคราะหสําหรับขอมูลเชิงคุณลักษณะ และ
แบบการวิเคราะหสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ ดังตอไปน้ี 
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         1)การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data analysis) 
 เปนการวิเคราะหโดยใชสถิติเขาชวย ประกอบไปดวย 
                1.1) การเลือกใชสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ใน
การบรรยายลักษณะหรือความสัมพันธของขอมูลในกลุมตัวอยางหรือประชากร 
โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับสเกลการวัดและวัตถุประสงคการวิจัย 
                1.2) การเลือกใชสถิติเชิงสรุปอางอิง (inferential statistics) 
เปนการสรุปขอมูลคาสถิติจากกลุมตัวอยางไปยังคาพารามิเตอรของประชากร 
ซึ่งตองเลือกใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย และขอตกลงเบื้องตน
ของสถิติน้ัน ๆ 
          2)  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data analysis) 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชหลักความเปน
เหตุเปนผล เทคนิคที่ใชกันอยู  ไดแก การเลาเรื่อง (narrative) การบรรยาย
เปรียบเทียบ(comparative description) การวิเคราะหเน้ือหา(content 
analysis) เปนการจัดระเบียบขอมูล การจัดกลุมขอมูล การสังเคราะหขอมูล 
การหารูปแบบจากขอมูล การกําหนดคําสําคัญ (key word) ที่ใชในการจัด
หมวดหมูขอเท็จจริง การสรุปประเด็นสําคัญ และการแปลความหมายเพื่อตอบ
ปญหาการวิจัย  
 

เกียรติสุดา  ศรีสุข(2552: 163) การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูล
ที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงคที่ผูวิจัยได
กําหนดไว ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจัิยจะตองมีความรูทางสถิติพอที่จะนําสถิติ
แตละวิธีมาใช สรุปคือ 

1. ตองรูวาขอมูลที่รวบรวมมา อยูในมาตรการวัดระดับใด 
2. ตองรูเง่ือนไขและขอจํากัดจองสถิติและวิธี 
3. ตองสามารถเลือกสถิติวิเคราะหไดสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ

วิจัย 
4. ตองสามารถสรุปผลหรือแปลผลการวิเคราะหได 
 

สิ่งที่ผูวิจัยจะตองพิจารณาตอไปก็คือ ในการวิจัยไดมีการรวบรวมขอมูล 
กับกลุมประชากรทั้งหมด หรือมีการวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยาง ซึ่งหากมี
การรวบรวมขอมูลจากประชากรทั้งหมด ก็จะสามารถใชผลการวิเคราะหที่เรียก 
วาคาพารามิเตอรในการอธิบายลักษณะตางๆ ของประชากรไดเลย แตหากการ
รวบรวมขอมลูมาจากกลุมตัวอยาง คาที่วิเคราะหได เรียกวา คาสถิต ิ ยังไม
สามารถนําไปอธิบายลักษณะตางๆของประชากรได ผูวิจัยจะตองใชวิธีการทาง
สถิติที่เรียกวา “สถิติอางอิง”  มาชวยในการสรุปลักษณะของประชากร                      
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เทคนิคการเขียน 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห 
 

 
 การวิเคราะห หมายถึง การจําแนก แยก หรือแจกแจง ออกใหเปนพวก
หรือหมวดหมู ตามกฎเกณฑหรือลักษณะองคประกอบของขอมูลใหงายตอการ
นําไปใช เพื่อทําใหเขาใจงายสะดวก ขอมูลที่ยังไมไดมีการวิเคราะห จะ
เรียกวา ขอมูลดิบ สวนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหแลว จะถือวาเปนความรู ผล
การวิเคราะหหรือความรูน้ัน จะมีความลึกซึ้งหรือนาสนใจหรือไมอยางไร ขึน้อยู
วาผูวิเคราะหจะมีวิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหหรอืความรูใหแกผูสนใจที่ตอง 
การอยากรู หากมีการวิเคราะหผิดก็จะเปนความรูที่ผิด หากมีการวิเคราะหถูกก็
จะเปนความรูที่ถูกตอง 
 
5.1 หลักและวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 
       เน่ืองจากงานวิเคราะหมีลักษณะคลายกับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ(ประชุม 
รอดประเสริฐ อางอิงจากเสเถียร คามีศักดิ์ 2551:17) ดังน้ันหลักในการการ
เขียนผลการวิเคราะหในบทนี้ จึงยึดรูปแบบการเขียนเชนเดียวกับการวิจัย ผล
ของการวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนในการที่จะตอบโจทยหรือปญหาของการ
วิเคราะห ที่เปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ผลงานวิเคราะหเรื่องน้ันๆจะมี
คุณคาหรือไม มีคามากหรือ มีคานอยขึ้นอยูวาการวิเคราะหขอมูลเรื่องน้ันตรง
ตามวัตถุประสงคหรือไม ดังน้ัน ผูที่ทําการวิเคราะหตองใชความรูความสามารถ 
ในการแปลผลการวิเคราะหออกมาใหเปนภาษาเขียน ใหชัดเจนมากที่สุด ทั้งน้ี
เพื่อใหคนอื่นที่ศึกษาหรืออานแลวเขาใจโดยงาย ยิ่งถามีการแปลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรดวยแลว ผูวิเคราะหยิ่งตองแปลผลใหผูอานหรือผูศึกษา
อานแลวเขาใจไดอยางงายๆ เหมือนกับการชั่งนํ้าหนักผูชายไทยเพื่อบอกวา
ชายคนๆนั้นผอม หรืออวน โดยมี(การเทียบกับ)เกณฑที่กําหนดวา ถานํ้าหนัก
นอยกวา 45 กิโลกรัมใหถือวามีนํ้าหนักนอยหรือเรียกไดวาเปนคนผอม ถามีนํา
หนักระหวาง 45-65 กิโลกรัม ใหถือวามีนํ้าหนักปานกลางหรือเรียกวาเปนคน
หุนกําลังดี หากมีนํ้าหนักมากกวา 65 กิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีนํ้าหนักมาก
หรือเรียกวาเปนคนสมบูรณหรือคนอวน หากชายไทยคนหนึ่งเมื่อช่ังนํ้าหนักได
เปน 82 กิโลกรัมก็จะตัดสนิวาเขาเปน “คนอวน”  
 การที่จะตัดสินวาชายไทยคนนั้นเปน “คนผอม” หรือ “คนอวน” หรือ
หุนกําลังดี จะตองมีเกณฑกําหนดไว ในทํานองเดียวกันหากจะตัดสินวาใครคน
ใดคนหนึ่งจะเปน “คนสวย” หรือ “คนหลอ” จะตองมีเกณฑการวัดวาขนาด
ไหนถึงจะเรียกวาเปนคนสวย ขนาดไหนถึงจะเรียกวาเปนคนหลอ และมีปจจัย
อะไรที่ทําใหบุคคลคนนั้นเปนคนสวย หรือคนหลอ คําถามเหลาน้ีจะมีคําตอบ
ไดโดยการเก็บรวบรวมขอมูล และมีการวิเคราะหขอมูล กอนที่จะวิเคราะห
ขอมูลควรมกีารทบทวนประเด็นตางๆ ของการวิเคราะห สิ่งเหลาน้ีไดแก 
 

5
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  โจทยหรือปญหาของการวิเคราะห 
  วัตถุประสงคของการวิเคราะห 
  คําสําคัญ หรอืนิยามปฏิบัติการ 
  ความหมายของตัวแปร 
   ฯลฯ    
 
 หลักในการวิเคราะหขอมลู ผูวิเคราะหตองนําทฤษฎีหรือแนวคิดที่ได
กําหนดไวในกรอบการวิเคราะหในบทกอนหนาน้ี มาเปนแบบแผนในการ
วิเคราะห ภายใตคําถามพื้นฐานงายๆ ในแตละประเด็นวา คืออะไร? เมื่อไร? ที่
ไหน ? อยางไร?  หรือหากผูวเิคราะหตองการวิเคราะหใหลึกซึ้งมากกวาน้ีอีก 
ใหนําเง่ือนไขอื่นๆ มาวเิคราะหรวมดวยนอกเหนือไปจากกรอบที่ไดกําหนดไว 
ซึ่งผูวิเคราะหจะตองเก็บรวมรวมขอมลูในเชิงลึก ที่อาจตองใชเวลานาน และ
งบประมาณมากขึ้น กรอบเนื้อหาในการวิเคราะห จะขึ้นอยูกบัโจทย(ปญหา)
ของการวิเคราะห วาจะตองการใหตอบโจทยในลักษณะใด หรืออาจตอบใน
หลายๆมิติก็ได 
 ปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  หากมีการนํา
เครื่องคอมพิวเตอรมาชวยในการวเิคราะหขอมูล โดยเมื่อไดมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลดิบมาแลว  ก็ใชโปรแกรม SPSS for Windows มาชวยในการแปร
ขอความหรือขอมูลเชิงคุณภาพที่นับไดยากหรือนับไมได มาเปนขอมูลเชิง
ปริมาณที่สามารถนับได เชน 
  มากที่สุด กําหนดใหมีคาเปน 5 
  มาก  กําหนดใหมีคาเปน 4 
  ปานกลาง กําหนดใหมีคาเปน 3 
  นอย  กําหนดใหมีคาเปน 2 
  นอยที่สุด กําหนดใหมีคาเปน 1 
 แลวนําขอมูลแตละกรณี หรือหลายกรณีมาผานการปฏิบัติการทางสถิติ 
แลวแปลผลออกมาเปนคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาอื่นๆ อีกหลาย
คาตามตองการ 
  
5.2 การแปลความหมายผลการวิเคราะห 
 
 ในรายงานผลการวิเคราะห มีการแปลความหมายจากการวิเคราะหให
เปนเน้ือหา ผูวิเคราะหตองใชเทคนิคในการอธิบายความหมายใหเกิดความ
เขาใจอยางเปนระบบ ดังน้ี  
 
  เขียนอธิบายตามลําดับกอนหลัง 
  เขียนอธิบายจากเรื่องใหญสุดไปหาเล็กสุด   

เขียนอธิบายจากเรื่องยากไปหาเรื่องงาย  
เขียนอธิบายจากเหตุไปหาผล 

  เขียนอธิบายไปตามขั้นตอน 
  เขียนอธิบายจากรูปธรรมไปหานามธรรม 
  เขียนอธิบายโดยใชภาษาที่เรียบงายและถูกตอง 
   ฯลฯ 
 
 ในการแปลความหมาย การเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูล       ผู 
วิเคราะหจักตองมีการฝกหัดใหเกิดทักษะ ผูวิเคราะหบางคนที่เคยมีประสบ 
การณในการทําวิเคราะหวิจัยมาบางแลว 3-4 เรื่อง ก็จะมีทักษะและเกิดความ
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เช่ียวชาญในการวิเคราะหขอมูล จะทําใหสามารถเขียนรายงานผลการวิเคราะห
ไดดี  หากผูผูวิเคราะหใดที่ยังไมเคยมีประสบการณในการวิเคราะหมากอน 
ควรมีการฝกปฏิบัติ โดยการอานบทวิเคราะห/วิจัย เรื่องตางๆ อานใหมากๆ ฝก
การแปลความการเขียนรายการผลการวิเคราะห และนําผลการศึกษาวิเคราะห
เสนอในวงสนทนา หรือมีการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ที่จัดโดยหนวยงาน
ตางๆ      
 
การเขียนผลการวิจัยและขอวิจารณ 
 
ผลการวิจัย  

ใหระบุวาเมื่อศึกษาแลวผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลและทดสอบสมมุต ิ
ฐานเปนอยางไร 
ขอวิจารณ  

ใหวิจารณผลการวิจัยวาในการทําวิจัยน้ีมีจุดเดน จุดดอยอยางไร มี
ขอคิดเห็นหรือขอสังเกตอื่นๆ อันนอกเหนือจากที่ตั้งวัตถุประสงคไวหรือไม 
อยางไร 
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2550:2) ผลของการวิจัย ใน
สวนนี้ผูเขียนนําผลงานในการวิจัยมาตีความหมายในดานวิชาการที่ผูเขียน
ศึกษาอยู โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับสภาพการณโดยท่ัวไป และการอาน
เอกสารอื่นๆ ผูเขียนเสนอผลของการวิจัยรวมทั้งสรุปผลงานตั้งแตตนจนถึงผล
ที่ได นอกจากนี้อาจกลาวถึง 
         1. ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี มีความสาํคัญอยางไรตอสถานการณที่
เปนจริง 
         2.   ขอเสนอแนะและการอภิปรายเกี่ยวกับผลการคนควา อาจกลาวถึง
การนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการปรับปรุงสถาน 
การณที่เปนอยูในปจจุบันน้ี บางกรณีอาจมีเพียงขอเสนอแนะหรือการอภิปราย
เกี่ยวกับผลการวิจัยอยางใดอยางหนึ่งเทาน้ันก็ได 
         3.  ขอเสนอใหมีการการวิจัยเกี่ยวกับปญหานี้ในแงอื่นๆ หรือดานอื่นๆ 
เพิ่มเติม 
 
5.3 ตัวอยางผลงานวิเคราะห 
 
 ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางรายงานผลการวิเคราะห เรื่อง “การวิเคราะห
อัตรากําลังสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเปนผลงานวิเคราะห
ของตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ดังน้ี 
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ตัวอยางที ่1   งานธุรการ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปริมาณงานพิมพ 
                    ในรอบ 3 ปเฉล่ีย 3 ปๆ  ละ 15,500 ฉบับ/หนา และจากการ 
                    สถิติการบันทึกไว 3 ป พบวา เจาหนาที่พิมพดีดสามารถพิมพ 
                    งานโดยเฉลี่ย 10 -15 หนาตอวัน   
 

จงวิเคราะหหาจํานวนเจาหนาที่พิมพดีด ที่พึงจะมีในงานธุรการ 
 ในกองคลังของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
วิธีการวิเคราะห  

คํานวณหาอัตรากําลัง โดยวิธีที่ 1 ทีค่ํานวณจากสถิติปริมาณงาน
(Tasks Analysis and Work Load Analysis) 

 
เน่ืองจากใน 1 ปมี 230 วนัทําการ และโดยเฉลี่ยเจาหนาที่พิมพดีดจะมี

งานพิมพตอวัน เทากับ …..  
              15,500 / 230  =   67.39  หนา 
 
ดังน้ัน งานธุรการกองคลังจะมีเจาหนาที่พิมพดีดอยางนอยที่สดุ  

เทากับ  ...... 
 

 
จํานวนคน    =      
 
                   
                  
                 =   67.39 / 15  
                 =    4.49  
             
             หรือประมาณ 4 คน   

 
และงานธุรการกองคลังจะมีเจาหนาที่พิมพดีดอยางมากที่สุด  

เทากับ  ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิเคราะห 
เรื่อง 

การวิเคราะหอัตรากาํลังสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
ของ 

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

     ปรมิาณงานทั้งหมด 
มาตรฐานการทํางานตอคน 
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จํานวนคน    =      
 
                    
                
                =        9 / 10  
                =         6.74  
          
              หรือประมาณ 7 คน   

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

 
 
 
ตัวอยางที ่2     หนวยสารบรรณ  งานบริหารและธุรการ  คณะวิทยาศาสตร  
                     มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหบริการงานพิมพแกภาควิชาตางๆ  
                     ในคณะฯ มีปริมาณงานพิมพ ดังตารางขางลาง  
 
 
จงวิเคราะหหาจํานวนเจาหนาที่พิมพดีดที่พึงจะมีในหนวยสารบรรณ  งาน

บริหารและธุรการ  คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 

ภาควิชา งานพิมพทั่วไป 
(หนา) 

งานพิมพวิชาการ 
(หนา) 

1. ชีววิทยา 1,234 984 
2. เคม ี 2,011 1,004 
3. ฟสิกส 158 84 
4. สถิต ิ 850 477 
5. จุลชีววิทยา 454 341 
6. ชีวเคมี 621 558 
7. วิทยาศาสตร 
    สิ่งแวดลอม 478 214 

8. วิทยาการ 
   คอมพิวเตอร 754 568 

9.คณิตศาสตร 854 756 
10.ธรณีวิทยา 1,014 984 
 
 
วิธีการวิเคราะห  

คํานวณหาอัตรากําลัง โดยวิธีที่ 3  การคํานวณอัตรากําลังโดยใช
เกณฑมาตรฐานที่วางไวแลว(Work Standard)   ดังน้ี 

 
 
 

     ปรมิาณงานทั้งหมด 
มาตรฐานการทํางานตอคน 
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เกณฑมาตรฐาน 
 

 
 
 

 
 

ภาควิชา 
งานพิมพ
ทั่วไป 

 (หนา) 

กําลังคน 
ตามเกณฑ

งานพิมพ
วิชาการ 
(หนา) 

กําลังคน 
ตามเกณฑ 

1. ชีววิทยา 1,234        0.36  984 0.43 
2. เคม ี 2,011        0.58  1,004 0.44 
3. ฟสิกส 158        0.05  84 0.04 
4. สถิต ิ 850        0.25  477 0.21 
5. จุลชีววิทยา 454        0.13  341 0.15 
6. ชีวเคมี 621        0.18  558 0.24 
7. วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 478 0.14 214 0.09 

8. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 754 0.22 568 0.25 

9.คณิตศาสตร 854        0.25  756 0.33 
10.ธรณีวิทยา 1,014        0.29  984 0.43 

รวมทั้งสิ้น 8,428        2.44 5,970 2.60 
 

 
 
 

  
ดังน้ัน จํานวนเจาหนาที่พิมพดีดที่พงึจะมีในหนวยสารบรรณ  งาน

บริหารและธุรการ  คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เทากับ  
                        
                      =   2.44 + 2.60   
                      =   5.04 คน 
 
                    หรือประมาณ 5 คน 
 
 
 
หมายเหตุ :  จากตัวอยางที่ 1   และตัวอยางที่ 2  ในการวิเคราะหหาจํานวน
“เจาหนาที่พิมพดีด” ที่พึงจะมีในหนวยงานนั้น   ผูวิเคราะหอาจพิจารณาถึงการ
นําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร แทนเครื่อง
พิมพดีดธรรมดา หรือ ไฟฟาแบบเดิม 

     ภาระงานพิมพทั่วไป     15 หนา/วัน   =  เจาหนาที่พิมพดีด 1 คน 
     ภาระงานพิมพวิชาการ 10 หนา/วัน    =  เจาหนาที่พิมพดีด 1 คน 

มาจาก  1,234 หนา / (15 หนา x 230 วัน) มาจาก  84 หนา / (10 หนา x 230 วัน) 

มาจาก  8,428 หนา / (15 หนา x 230 วัน) มาจาก  5,970 หนา / (10 หนา x 230 วัน) 
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ตัวอยางที ่3     หนวยสารบรรณ  งานบริหารและธุรการ  คณะวิทยาศาสตร  
                      มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหบริการดานธุรการแกภาควิชา 
                      ตางๆ ในคณะฯ โดยมีปริมาณงานหนังสือเขา – ออก   ดัง 
                      ตารางขางลาง  
 
 

จงวิเคราะหหาจํานวนเจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยสารบรรณ  งาน
บริหารและธุรการ  คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ภาควิชา หนังสือเขา(เรื่อง) หนังสือออก(เรื่อง) 
1. ชีววิทยา 2,304 1,132 
2. เคม ี 1,601 1,318 
3. ฟสิกส 1,361 841 
4. สถิต ิ 754 412 
5. จุลชีววิทยา 1,005 854 
6. ชีวเคมี 1,841 344 
7. วิทยาศาสตร 
    สิ่งแวดลอม 1,224 501 

8. วิทยาการ 
    คอมพิวเตอร 1,608 756 

9.คณิตศาสตร 1,559 614 
10.ธรณีวิทยา 6,201 5,574 
 
วิธีการวิเคราะห  

คํานวณหาอัตรากําลัง โดยวิธีที่ 3  การคํานวณอัตรากําลังโดยใช
เกณฑมาตรฐานที่วางไวแลว(Work Standard)   ดังน้ี 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 

    
   โดยท่ี ..........          
  
จํานวนหนังสือเขา-ออกใน 1 วันที่เจาหนาที่ปฏิบัติได   =   18  เรื่อง/วัน 
                       จํานวนวันการใน 1 ปของเจาหนาที่   =  230 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอัตรากําลัง  = (ปริมาณหนังสือเขา + ปริมาณหนังสืออก) / (18 เรื่อง x 230 วัน)
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ตาราง  แสดงการคํานวณภาระงาน 
 
 

ภาควิชา 
หนังสือ
เขา

(เรื่อง) 

หนังสือ
ออก(เรื่อง)

รวม 
หนังสือเขา-
ออก 

กําลังคน 
ตามเกณฑ

1. ชีววิทยา 2,304 1,132 3,436 0.83 
2. เคม ี 1,601 1,318 2,919 0.71 
3. ฟสิกส 1,361 841 2,202 0.53 
4. สถิต ิ 754 412 1,166 0.28 
5. จุลชีววิทยา 1,005 854 1,859 0.45 
6. ชีวเคมี 1,841 344 2,185 0.53 
7. วิทยาศาสตร 
    สิ่งแวดลอม 1,224 501 1,725 0.42 

8. วิทยาการคอมพิวเตอร 1,608 756 2,364 0.57 
9.คณิตศาสตร 1,559 614 2,173 0.52 
10.ธรณีวิทยา 6,201 5,574 11,775 2.84 

รวมทั้งสิ้น 19,458     12,346 31,804 7.68 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังน้ัน จํานวนเจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยสารบรรณ  งานบริหารและ
ธุรการ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร  เทากับ  7.68 คน 
     
                                    หรือประมาณ 8 คน 
 
 
 

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

มาจาก  2,202 เรื่อง / ( 18 เรื่อง x 230 วัน) 

มาจาก  31,804  เรื่อง / ( 18 เรื่อง x 230 วัน) 
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ตัวอยางที ่4   หนวยสารบรรณ งานธุรการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
                    เกษตรศาสตร  มีปริมาณงาน ดังตารางขางลางนี้ 
 
 

กิจกรรม หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

การใช
เวลา 
เฉลี่ย
(นาที) 

 

1.ลงทะเบียน รับ-สง และออก 
  เลขท่ีหนังสือของคณะ เรื่อง 5,522 2  

2.จายเรื่องเพื่อปฏิบัติเขางานตางๆ  
   ที่เกี่ยวของ เรื่อง 4,014 3  

3.แจงเวียนหนังสือ(สําเนา  
   ประทับตราสง และเดินหนังสือ) เรื่อง 1,301 6  

4.พิมพเอกสารจากระบบ 
   คอมพิวเตอร ฉบับ 890 4  

5.พิมพหนังสือราชการ และราง 
   โตตอบบางเรื่อง ฉบับ 1,514 10  

6.จัดเรื่องและเสนอแฟมเสนอ 
   ผูอํานวยการกอง , รองอธิการบดี
   ฝายวางแผนฯ 

ครั้ง 1,222 5  

7.จัดเก็บและคนหาหนังสือราชการ ครั้ง 245 5  
8.ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ-จัด 
   จาง ครั้ง 5 12  

9.ดําเนินการเบิกจายพัสดุ/    
   ครุภัณฑ ครั้ง 24 6  

  
จงวิเคราะหหาจํานวนเจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยสารบรรณ งานธุรการ 

ในกองแผนงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
วิธีการวิเคราะห  
 
 1.ผูวิเคราะหจะตองคํานวณหา “ภาระงาน” โดยรวมของแตละกิจกรรม
วาใชเวลาทั้งสิ้นในการดําเนินแตละกิจกรรมเปนจํานวนเทาใด 
 2. รวมเวลาที่ใชทั้งสิ้นในการดําเนินงานทุกกิจกรรม 
 3. ใชเกณฑมาตรฐานการทํางานในรอบปหน่ึงๆ ที่กําหนดใหขาราช 
การมีวันทําการ 230 วัน สัปดาหหน่ึงทํางานจันทร-ศุกร  จํานวน 5 วัน ๆ ละ 6 
ช่ัวโมง คิดเปน 1,380 ช่ัวโมง/ป  หรือ  82,800 นาที/ป 
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ตาราง แสดงการคํานวณภาระงาน 
 

กิจกรรม หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

การ
ใช
เวลา 
เฉลี่ย
(นาที) 

ภาระ
งาน 

(นาที) 

1.ลงทะเบียน รับ-สง และออก 
   เลขท่ีหนังสือของคณะ เรื่อง 5,522 2 11,044 

2.จายเรื่องเพื่อปฏิบัติเขางาน   
   ตางๆ ที่เกี่ยวของ เรื่อง 4,014 3 12,042 

3.แจงเวียนหนังสือ(สําเนา  
  ประทับตราสง และเดินหนังสือ) เรื่อง 1,301 6 7,806 

4.พิมพเอกสารจากระบบ 
  คอมพิวเตอร ฉบับ 890 4 3,560 

5.พิมพหนังสือราชการ และราง 
  โตตอบบางเรื่อง ฉบับ 1,514 10 15,140 

6.จัดเรื่องและเสนอแฟมเสนอ 
   ผูอํานวยการกอง , รอง 
   อธิการบดฝีายวางแผนฯ 

ครั้ง 1,222 5 6,110 

7.จัดเก็บและคนหาหนังสือ 
   ราชการ ครั้ง 245 5 1,225 

8.ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ-จัด 
   จาง ครั้ง 5 12 60 

9.ดําเนินการเบิกจายพัสดุ/ 
   ครุภัณฑ ครั้ง 24 6 144 

รวมทั้งสิ้น 57,131 

  
 เวลาที่ใชทั้งสิ้นในการดําเนินงานทุกกิจกรรม    =    57,131  นาที 
 
จากเกณฑมาตรฐาน...... 
  เจาหนาที่ 1 คน  มีเวลาปฏิบัติงาน  230 วันๆ 6 ช่ัวโมง  
                             = 82,800 นาที/ป 
 
 และจากวิธีการคํานวณอัตรากําลังวิธีที่ 1 วิธีคํานวณจากสถิติปริมาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)  ดังน้ี 
 

 
จํานวนคน    =      
 
 
 
จํานวนคน    =     57,131 /  82,800 

         =     0.69  คน 
หรือประมาณ 1 คน 

ดังน้ัน จํานวนเจาหนาที่ที่พงึจะมีในหนวยสารบรรณ  งานธุรการ ใน
กองแผนงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรมีอยางนอย 1 คน   

     ปรมิาณงานทั้งหมด 
มาตรฐานการทํางานตอคน 

มาจาก 
5,522 
คูณ 2 

 

มาจาก 
1,514 
คูณ 10 

มาจาก 
24 
คูณ 6 
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ตัวอยางที ่5    จากตัวอยางที่ 4    “เจาหนาที่”  ที่พึงจะมีในหนวยสารบรรณ   
                     งานธุรการ กองแผนงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
                     ควรจะเปนตําแหนงสายงานอะไร ? 
 
วิธีการวิเคราะห 
  

1. วิเคราะหกลุมตําแหนงที่จะมีในหนวยสารบรรณ  งานธุรการ กอง
แผนงาน 

2. คํานวณเจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยสารบรรณ  งานธุรการ กอง
แผนงาน 

 
 ก.ม. (ในขณะนั้น)ไดกําหนดกลุมตําแหนงตามโครงสรางมาตรฐาน ใน 

กองแผนงาน ควรมีตําแหนงตางๆ ดังน้ี 
 

1.  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
2   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
3.  พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ 
4.  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
5.  สถาปนิก* 
6.  ชางเขียนแบบ* 

 
ตําแหนงหมายเลข 1 (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน)สําหรับ 

“เจาหนาที่”  ที่ปฏิบัติงานในงานวางแผนและประเมินผล  งานงานวิจัยสถาบัน
(และสารสนเทศ) และงานวเิคราะหแผนและงบประมาณ 
 ตําแหนงหมายเลข 2 (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ) ก.ม. กาํหนดให
มีไดเพียง 1  ตําแหนง โดยใหทําหนาที่หัวหนางานธุรการ 

ตําแหนงหมายเลข 3 และ 4(พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ  และ 
เจาหนาที่บันทึกขอมูล)สาํหรับ “เจาหนาที่” ที่ปฏิบัติงานในธุรการ 

ตําแหนงหมายเลข 5 และ 6(สถาปนิก และ ชางเขียนแบบ) สําหรับ  
“เจาหนาที่” ที่ปฏิบัติงานในงานวางผังแมบท  และ ก.ม. ใหความเห็นวา
สมควรจางเอกชนมากกวา 
 

จากการคํานวณในตัวอยางที่ 4  ....... 
 
เจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยสารบรรณ  งานธุรการ กองแผนงาน  ควรมี

อยางนอย 1 คน  และ 1 คนนี้ควรเปนตําแหนงหมายเลข 3 (พนักงาน/
เจาหนาที่ธุรการ)  เทาน้ัน ! 

 
 
และจะเปนตําแหนงหมายเลข 4 (เจาหนาที่บันทกึขอมูล)  ไมได !      

เน่ืองจากกิจกรรมที่ทําตั้งแต 1 – 9  สวนใหญไมไดเปนการพิมพ หรือบนัทึก
ขอมูลซึ่งเปนงานหลักของเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 
  สวนจะกําหนดใหเปนตําแหนง “พนักงานธุรการ”  หรือ “เจาหนาที่
ธุรการ”  ขึน้อยูกับการพิจารณาเนื้อหาของกิจกรรมที่ทํา วาจะเปน “พนักงาน
ธุรการ”  หรือ “เจาหนาที่ธุรการ”  โดยพิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
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ตําแหนงพนักงานธุรการ   (เริ่มตนจากระดับ 2  วุฒิ ปวส.) 
ลักษณะงานทั่วไป  : สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและ
งานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการรับ - สง 
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบรวมขอมูล รางโตตอบ บันทึก 
ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ดูแล รกัษา 
จัดเตรียม และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสด ุ อุปกรณ ชวยติดตอและ อํานวย
ความสะดวกตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 
ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ  (เริ่มตนจากระดับ 1   วุฒิ ปวช.) 
ลักษณะงานทั่วไป  : สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการ งาน
สารบรรณ และหรืองาน พิมพดีด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ สง 
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบรวมขอมูล รางโตตอบ บันทึก 
ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การพิมพหนังสือดวยเครื่องพิมพดีด การทําสําเนา
หนังสือเอกสารตาง ๆ ดวยเครื่องอัดสําเนาหรือเครื่องถายเอกสาร ดูแลรักษา 
และเบิกจายพัสด ุ ครุภัณฑ ดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการเรื่องสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตอและอํานวย ความสะดวกตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 
 
 เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงขางตน จะเห็นไดวาทั้ง 2 
ตําแหนงมีลักษณะของงานที่ปฏิบัติใกลเคียงกันมาก  
 กิจกรรมที่ 1 , 2 , 3 , 7 , 8  และ 9 เปนลักษณะงานทั่วไปของทั้ง 
พนักงานธุรการ และ เจาหนาที่ธุรการ 
 กิจกรรมที่ 4 และ 5    เปนลักษณะงานทั่วไปของ เจาหนาที่ธุรการ 
 กิจกรรมที่ 6               เปนลักษณะงานทั่วไปของ พนักงานธุรการ 
 
 ดังน้ัน.... “เจาหนาที่” ที่พึงจะมี 1 ตําแหนงในหนวยสารบรรณ งาน
ธุรการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรจะกําหนดเปนตําแหนง  
“พนักงานธุรการ”  ดวยเหตุผลวา หากกําหนดตําแหนงเปน   “เจาหนาที่
ธุรการ”   ในกิจกรรมที่ 6    ซึ่งเปนลักษณะงานทั่วไปของตําแหนง    
”พนักงานธุรการ”  อาจไมสามารถปฏบิัติงานได หรือปฏิบัติไดแตอาจไมดีเทา
ตําแหนง “พนักงานธุรการ”  
 
 
 
 

******************************************** 
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ตัวอยางที ่  6   หมวดการบริหารงานบุคคล หนวยการเจาหนาที่  งานบริหาร 
                       และธุรการสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
                       มหาวทิยาลัยขอนแกน มีปริมาณงาน ดังตารางขางลางนี้ 
 
 

กิจกรรม หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

การใช
เวลา 
เฉลี่ย
(นาที) 

 

1. การสรรหาบุคลากร ลูกจาง
ช่ัวคราว ตําแหนงอาจารย  
นักวิชาการศึกษา และ ครูพี่เล้ียง 
จํานวน 3 ตําแหนง 
  - ทําเรื่องสงไปยังกองการ
เจาหนาที่ 
  - สอบคัดเลือก และรายงานผล 

 
 
 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

 
 
 
 

6 
 
9 

 
 
 
 

60 
 

180 

 

2. การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
(พิมพประกาศรับสมัคร  รบัสมัคร  
ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวบรวม
รายละเอียดแจงกรรมการทําหนังสือ
เชิญประชุมคัดเลือก พิมพขอสอบ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

จัดสอบ,พิมพรายงานผลและแจง
ผลไปยังกองการเจาหนาที่) จํานวน 
6 ตําแหนง 
  - การประกาศรับสมัคร 
  - สรุปรายละเอียดผูสมัคร 
  - การสอบคัดเลือกและรายงานผล

 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 
 
6 
6 
6 

 
 
 

40 
60 
380 

 

3. การลาออก โอนยาย ของ
ขาราชการและลูกจาง(ตรวจสอบ
ใบลาออก ทําหนังสือเสนอผูบริหาร 
และสงไปยังกองการเจาหนาที่ 

ครั้ง 8 120  

4. การเสนอบรรจุแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราว 
  - แจงการรายงานตัว 
  - แจงผลไปยังกองการเจาหนาที่ 

 
ครั้ง 

 
24 120  

5. การขอกําหนดตําแหนงชํานาญ
การ จํานวน  1 ตําแหนง ครั้ง 1 90  

6. การประเมนิประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน ครั้ง 1 120  

7. การประเมนิเพื่อเล่ือนระดับ
ขาราชการ(ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ประเมิน และรายงานผล) 

ครั้ง 12 80  

8. การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
(ตรวจสอบคณุสมบัติ   รวบรวม
ผลงาน  ทําบันทึกไปยังกองการ
เจาหนาที่) 

ครั้ง 5 120  
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กิจกรรม หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

การใช
เวลา 
เฉลี่ย
(นาที) 

 

9. การเปลี่ยนตําแหนงลูกจาง
ช่ัวคราว 
  - ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
  - นําเรื่องเสนอพิจารณา 
  - ทําบันทึกสงไปยังกองแผนงาน 

ครั้ง 8 100  

  - ไดรับการแจงผลจากกองแผน 
งานแลวทําเรื่องเปลี่ยนตําแหนงไป
ยังกองการเจาหนาที่ 

    

10. บรรจุนักเรียนทุน 4 ราย 
  - รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบการ
รายงานตัว  
  - ตรวจสอบสัญญา การทํา
ขอกําหนดการจาง สัญญาจาง   
  - รวบรวมหลักฐานสงกองการ
เจาหนาที่ 

ครั้ง 4 120  

  
 

จงวิเคราะหหาจํานวนเจาหนาที่ที่พึงจะมีในหมวดการบริหารงานบุคคล 
หนวยการเจาหนาที่  งานบริหารและธุรการในสํานักงานคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตรมหาวทิยาลัยขอนแกน 
 
 
วิธีการวิเคราะห  
 
 1.ผูวิเคราะหจะตองคํานวณหา “ภาระงาน” โดยรวมของแตละกิจกรรม
วาใชเวลาทั้งสิ้นในการดําเนินแตละกิจกรรมเปนจํานวนเทาใด 
 2. รวมเวลาที่ใชทั้งสิ้นในการดําเนินงานทุกกิจกรรม 
 3. ใชเกณฑมาตรฐานการทํางานในรอบปหน่ึงๆ ที่กําหนดใหขาราช 
การมีวันทําการ 230 วัน สัปดาหหน่ึงทํางานจันทร-ศุกร  จํานวน 5 วัน ๆ ละ 6 
ช่ัวโมง คิดเปน 1,380 ช่ัวโมง/ป  หรือ 82,800 นาที/ป 
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ตาราง  แสดงการคํานวณภาระงาน 
 
 

 
กิจกรรม 

หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

การ
ใช
เวลา 
เฉลี่ย
(นาที) 

ภาระงาน 
(นาที) 

1. การสรรหาบุคลากร ลูกจาง
ช่ัวคราว ตําแหนงอาจารย  
นักวิชาการศึกษา และ ครูพี่เล้ียง 
จํานวน 3 ตําแหนง 
  - ทําเรื่องสงไปยังกองการ
เจาหนาที่ 
  - สอบคัดเลือก และรายงานผล 

 
 
 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

 
 
 

 
6 
 
9 

 
 
 

 
60 
 

180 

 
 
 
 

360 
 

1,620 
2. การสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย(พิมพประกาศรับ
สมัคร รับสมคัร ตรวจสอบ
คุณสมบัติ  รวบรวมรายละเอียด
แจงกรรมการทําหนังสือเชิญ
ประชุมคัดเลือก พิมพขอสอบ จัด
สอบ พิมพรายงานผลและแจงผล
ไปยังกองการเจาหนาที่) จํานวน 
2 ตําแหนง 
  - การประกาศรับสมัคร 
  - สรุปรายละเอียดผูสมัคร 
  - การสอบคัดเลือกและรายงาน
ผล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 
6 
6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

40 
60 
380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 
360 

2,280 

3. การลาออก โอนยาย ของ
ขาราชการและลูกจาง(ตรวจสอบ
ใบลาออก ทําหนังสือเสนอ
ผูบริหาร และสงไปยังกองการ
เจาหนาที่ 

ครั้ง 8 120 

 
 

960 

4. การเสนอบรรจุแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราว 
  - แจงการรายงานตัว 
  - แจงผลไปยังกองการ
เจาหนาที่ 

 
ครั้ง 

 
24 120 

2,880 

5. การขอกําหนดตําแหนงชํานาญ
การ จํานวน  1 ตําแหนง ครั้ง 1 90 90 

6. การประเมนิประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน ครั้ง 1 120 120 

7. การประเมนิเพื่อเล่ือนระดับ
ขาราชการ(ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ประเมิน และรายงานผล) 

ครั้ง 12 80 960 

 
     

มาจาก 
9 
คูณ  
180 

มาจาก 
6 
คูณ  
380 

มาจาก 
1 
คูณ  
90 
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กิจกรรม 

หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

การ
ใช
เวลา 
เฉลี่ย
(นาที) 

ภาระงาน 
(นาที) 

8. การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
(ตรวจสอบคณุสมบัติ   รวบรวม
ผลงาน  ทําบันทึกไปยังกองการ
เจาหนาที่) 

ครั้ง 5 120 600 

9. การเปลี่ยนตําแหนงลูกจาง
ช่ัวคราว 
  - ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
  - นําเรื่องเสนอพิจารณา 
  - ทําบันทึกสงไปยังกอง
แผนงาน 
  -ไดรับการแจงผลจากกอง
แผนงานแลวทําเรื่องเปลี่ยน
ตําแหนงไปยังกองการเจาหนาที่ 

ครั้ง 8 100 800 

10. บรรจุนักเรียนทุน 4 ราย 
  - รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบ
การรายงานตัว  
  - ตรวจสอบสัญญา การทํา
ขอกําหนดการจาง สัญญาจาง   
  - รวบรวมหลักฐานสงกองการ
เจาหนาที่ 

ครั้ง 4 120 480 

รวมทั้งสิ้น 11,750 
  
เวลาที่ใชทั้งสิ้นในการดําเนินงานทุกกิจกรรม    =    11,750  นาที 
 
จากเกณฑมาตรฐาน...... 
 
  เจาหนาที่ 1 คน  มีเวลาปฏิบัติงาน  230 วันๆ 6 ช่ัวโมง = 82,800 
นาที/ป 
 
 และจากวิธีการคํานวณอัตรากําลังวิธีที่ 1 วิธีคํานวณจากสถิติปริมาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)  ดังน้ี 
 

 
จํานวนคน    =      
 
 
 
จํานวนคน    =     11,750 /  82,800 

         =     0.14  คน 
หรือประมาณ 1 คน* 
 

     ปรมิาณงานทั้งหมด 
มาตรฐานการทํางานตอคน 
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ดังน้ัน จํานวน “เจาหนาที่” ที่พึงจะมีในหมวดการบริหารงานบุคคล 
หนวยการเจาหนาที่ งานบริหารและธุรการในสํานักงานคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนควรมีอยางนอย 1 คน และจะเปนตําแหนงอื่นใด
ไมไดเลย นอกจากตําแหนง “เจาหนาที่บุคคล” เทาน้ัน  ! 
 
*  แมผลการคํานวณออกมาจะเปนแค 0.14 คน ไมถึง 1 คน แตก็ตองมีงานที่
ตองปฏิบัติในลักษณะของการเจาหนาที่ จึงตองมีอยางนอย 1 คน  แตอยางไร
ก็ตามตองพิจารณาภาระงานใน “หมวด” อื่นๆ ของ “หนวยการเจาหนาที่” ใน
ภาพรวมดวยวาภาระงานที่คํานวณออกมารวมทั้งสิ้นใน “หนวยการเจาหนาที่”  
เปนอยางไร และเทาใด ดังตัวอยางที่ 7  
 
 
 

********************************************** 
 
 
 
ตัวอยางที ่  7   หนวยการเจาหนาที่  งานบริหารและธุรการ  สาํนักงานคณบดี 
                      คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน   มีปริมาณงาน 
                      เมื่อคํานวณเปนภาระงานรวมในแตละหมวด    
                                     ดังตารางขางลางนี้ 

 
 
 

จงวิเคราะหหาจํานวนเจาหนาที่ที่พึงจะมีใน หนวยการเจาหนาที่  งาน
บริหารและธุรการในสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
วิธีการวิเคราะห  
 
 1.ผูวิเคราะหจะตองคํานวณหา “ภาระงาน” โดยรวมของแตละกิจกรรม
วาใชเวลาทั้งสิ้นในการดําเนินแตละกิจกรรมเปนจํานวนเทาใด 
 2. รวมเวลาที่ใชทั้งสิ้นในการดําเนินงานทุกกิจกรรม  และทุกหมวด
รวมกัน 
 3. ใชเกณฑมาตรฐานการทํางานในรอบปหน่ึงๆ   ที่กําหนดใหขาราช 
การมีวันทําการ 230 วัน สัปดาหหน่ึงทํางานจันทร-ศุกร  จํานวน 5 วัน ๆ ละ 6 
ช่ัวโมง คิดเปน 1,380 ช่ัวโมง/ป  หรือ 82,800 นาที/ป 
 
 

หมวด ภาระงานรวม 
(นาที)  

1.หมวดบริหารงานบุคคล 11,750  
2.หมวดทะเบียนประวัติ 52,225  
3.หมวดพัฒนาและฝกอบรม 5,850  
4.หมวดวินัย 1,360  
5.หมวดสวัสดิการ 51,200  
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ตาราง  แสดงการคํานวณภาระงาน 
 

หมวด ภาระงานรวม 
(นาที) 

ภาระงาน 
(คน) 

1.หมวดบริหารงานบุคคล 11,750 0.14 
2.หมวดทะเบียนประวัติ 52,225 0.63 
3.หมวดพัฒนาและฝกอบรม 5,850 0.07 
4.หมวดวินัย 1,360 0.02 
5.หมวดสวัสดิการ 51,200 0.26 

รวมทั้งสิ้น 92,385 1.12 
 
เวลาที่ใชทั้งสิ้นในการดําเนินงานทุกกิจกรรม    =    92,385  นาที 
 
จากเกณฑมาตรฐาน...... 
   

เจาหนาที่ 1 คน  มีเวลาปฏิบัติงาน  230 วันๆ 6 ช่ัวโมง = 82,800 
นาที/ป 
 
 และจากวิธีการคํานวณอัตรากําลังวิธีที่ 1 วิธีคํานวณจากสถิติปริมาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis) ในหนา  25 
 

 
จํานวนคน    =      
 
 
 
 
จํานวนคน    =     92,385 /  82,800 

         =     1.12  คน 
 

หรือประมาณ  1  คน 
 

ดังน้ัน จํานวนเจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยการเจาหนาที่ งานบริหาร
และธุรการสาํนักงานคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อยางนอย  1  คน  และเจาหนาที่ 1 คนน้ีปฏิบัติงานในทุก “หมวด” ของหนวย
การเจาหนาที่ 

 
* ไมใชเปนการปดเศษจากภาระงาน(คน) ในทุกๆ “หมวด” 

หมวดละ 1 คน รวม 5 หมวด ในหนวยการเจาหนาที่ รวมเปน  5 คน 
 
 
 
 

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

     ปรมิาณงานทั้งหมด 
มาตรฐานการทํางานตอคน 
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ตัวอยางที ่ 8   หนวยพสัดุ  งานคลังและพัสดุ สาํนักงานคณบดี  คณะ 
                     วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มีปริมาณงาน  
                                  ดังตารางขางลางนี้           
 

กิจกรรม หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

การใช
เวลา 
เฉลี่ย
(นาที) 

 

1. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุโดยวิธี
ตกลงราคา เรื่อง 1,800 30  

2. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ
โดยวิธีตกลงราคา เรื่อง 12 90  

3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุโดยวิธี
สอบราคา เรื่อง 5 440  

4. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ
โดยวิธีสอบราคา เรื่อง 18 420  

5. จางซอม/จางเหมา โดยวิธีตกลง
ราคา เรื่อง 90 80  

6. จางซอม/จางเหมา โดยวิธีสอบ
ราคา เรื่อง 5 400  

7. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ
โดยวิธีพิเศษ เรื่อง 3 140  

8. ทําสัญญาซื้อขาย เรื่อง 22 320  
9. ทําสัญญาจาง เรื่อง 5 280  
10.ทําขอตกลงซื้อขาย เรื่อง 1,212 60  
11.ทําขอตกลงจาง เรื่อง 92 60  
12.เบิกจายคาวัสดุ คาจางเหมา คา
ซอมแซมฯ เรื่อง 1,505 20  

13.เบิกจายคาครุภัณฑ เรื่อง 124 160  
14.เบิกพัสดุ-ครุภัณฑ จากงานพัสดุ
กองคลัง ครั้ง 12 30  

15.ทําทะเบียนคุมการเบิกจายพัสด ุ ชุด 92 20  
16.ลงบัญชีวัสดุผานมือ ชุด 350 25  
17.กําหนดหมายเลขครุภัณฑ รายการ 225 30  
18.ดําเนินการจําหนายพัสดุชํารุด 
เสื่อมสภาพ ชุด 8 380  

19.รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดหาครุภัณฑประจําป ครั้ง 2 60  

20.ตรวจเช็คครุภัณฑชํารุด ครั้ง 12 25  
21.กันเงินไวจายเหลื่อมป ครั้ง 1 30  
22.สรุปรายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณ ครั้ง 3 60  

23.จัดเก็บเอกสารในการจัดซื้อ-จัด
จาง เรื่อง 1,802 5  

24.ตรวจสอบรายงานการตรวจนับ
ครุภัณฑคงเหลือประจําป รายการ 28 320  

25.จัดสงสําเนาสัญญาซื้อ-ขาย ชุด 26 35  
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จงวิเคราะหหาจํานวนเจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ  

คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
วิธีการวิเคราะห  
 
 1.ผูวิเคราะหจะตองคํานวณหา “ภาระงาน” โดยรวมของแตละกิจกรรม
วาใชเวลาทั้งสิ้นในการดําเนินแตละกิจกรรมเปนจํานวนเทาใด 
 2. รวมเวลาที่ใชทั้งสิ้นในการดําเนินงานทุกกิจกรรม 
 3. ใชเกณฑมาตรฐานการทํางานในรอบปหน่ึงๆ ที่กําหนดใหขาราช 
การมีวันทําการ 230 วัน สัปดาหหน่ึงทํางานจันทร-ศุกร  จํานวน 5 วัน ๆ ละ 6 
ช่ัวโมง คิดเปน 1,380 ช่ัวโมง/ป  หรือ 82,800 นาที/ป 
 
 
ตาราง  แสดงการคํานวณภาระงาน 
 

กิจกรรม หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

การ
ใช
เวลา 
เฉลี่ย
(นาที) 

ภาระงาน 
(นาที) 

1. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ
โดยวิธีตกลงราคา เรื่อง 1,800 30 54,000 

2. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา
ครุภัณฑโดยวิธีตกลงราคา เรื่อง 12 90 1,080 

3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ
โดยวิธีสอบราคา เรื่อง 5 440 2,200 

4. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา
ครุภัณฑโดยวิธีสอบราคา เรื่อง 18 420 7,560 

5. จางซอม/จางเหมา โดยวิธีตก
ลงราคา เรื่อง 90 80 7,200 

6. จางซอม/จางเหมา โดยวิธี
สอบราคา เรื่อง 5 400 2,000 

7. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา
ครุภัณฑโดยวิธีพิเศษ เรื่อง 3 140 420 

8. ทําสัญญาซื้อขาย เรื่อง 22 320 7,040 
9. ทําสัญญาจาง เรื่อง 5 280 1,400 
10.ทําขอตกลงซื้อขาย เรื่อง 1,212 60 72,720 
11.ทําขอตกลงจาง เรื่อง 92 60 5,520 
12.เบิกจายคาวัสดุ คาจางเหมา 
คาซอมแซมฯ เรื่อง 1,505 20 30,100 

13.เบิกจายคาครุภัณฑ เรื่อง 124 160 19,840 
14.เบิกพัสดุ-ครุภัณฑ จากงาน
พัสดุกองคลัง ครั้ง 12 30 360 

15.ทําทะเบียนคุมการเบิกจาย
พัสด ุ ชุด 92 20 1,840 

16.ลงบัญชีวัสดุผานมือ ชุด 350 25 8,750 
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กิจกรรม หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

การ
ใช
เวลา 
เฉลี่ย
(นาที) 

ภาระงาน 
(นาที) 

17.กําหนดหมายเลขครุภัณฑ รายการ 225 30 6,750 
18.ดําเนินการจําหนายพัสดุชํารุด 
เสื่อมสภาพ ชุด 8 380 3,040 

19.รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดหาครุภัณฑประจําป ครั้ง 2 60 120 

20.ตรวจเช็คครุภัณฑชํารุด ครั้ง 12 25 300 
21.กันเงินไวจายเหลื่อมป ครั้ง 1 30 30 
22.สรุปรายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณ ครั้ง 3 60 180 

23.จัดเก็บเอกสารในการจัดซื้อ-
จัดจาง เรื่อง 1,802 5 9,010 

24.ตรวจสอบรายงานการตรวจ
นับครุภัณฑคงเหลือประจําป รายการ 28 320 8,960 

25.จัดสงสําเนาสัญญาซื้อ-ขาย ชุด 26 35 910 

รวมทั้งสิ้น 251,330 

 
เวลาที่ใชทั้งสิ้นในการดําเนินงานทุกกิจกรรม    =    251,330  นาที 
 
จากเกณฑมาตรฐาน...... 
 
  เจาหนาที่ 1 คน  มีเวลาปฏิบัติงาน  230 วันๆ 6 ช่ัวโมง = 82,800 
นาที/ป 
 
 และจากวิธีการคํานวณอัตรากําลังวิธีที่ 1 วิธีคํานวณจากสถิติปริมาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)  ดังน้ี 
 

 
จํานวนคน    =      
 
 
 
จํานวนคน    =     251,330 /  82,800 

         =     3.04  คน 
  หรือประมาณ 3 คน 

 
 

ดังน้ัน จํานวนเจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยพัสด ุ  งานคลังและพัสดุ 
สํานักงานคณบดีคณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  อยางนอย 3 
คน 
 
 

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

     ปรมิาณงานทั้งหมด 
มาตรฐานการทํางานตอคน 
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ตัวอยางที ่9    จากตัวอยางที่ 8    “เจาหนาที่”  ที่พึงจะมีในหนวยพัสดุ  งาน 
                     คลังและพัสดุ  สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร  
                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควรจะเปนตําแหนงสายงานอะไร ? 
 
วิธีการวิเคราะห  
 

1.  วิเคราะหกลุมตําแหนงที่จะมีในหนวยการเจาหนาที่ งานบริหารและ
ธุรการ 

2.  คํานวณเจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยการเจาหนาที่ งานบริหารและ
ธุรการ 

 
ก.ม.(ในขณะน้ัน) ไดกําหนดกลุมตําแหนงตามโครงสรางมาตรฐาน ใน 

งานบริหารและธุรการสํานักงานคณบดี ควรมีตําแหนงตางๆ ดังน้ี 
 

1.  นักวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
2.  นักวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่พัสดุ 

 
ตําแหนงหมายเลข 1 (นักวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่การเงินและ 

บัญชี) สําหรบัเจาหนาที่” ที่ปฏิบัติงานในหนวยการเงินและบัญชี 
 

ตําแหนงหมายเลข 2 (นักวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่พัสดุ)   
สําหรับ  “เจาหนาที่” ที่ปฏิบัติงานในหนวยสารพสัดุ 
 

จากการคํานวณในตัวอยางที่ 8  ....... 
 
เจาหนาที่ที่พึงจะมีในหนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ    สํานักงาน

คณบดีคณะวทิยาศาสตร  ควรมีอยางนอย 3 คน  และควรเปนตําแหนง
หมายเลข 2 (นักวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่พัสดุ)  เทาน้ัน ! 

 
 สวนจะกําหนดใหเปนตําแหนง “นักวิชาการการพัสด”ุ  หรือ 
“พนักงานพัสด”ุ  หรือ “เจาหนาทีพ่ัสด”ุ  ขึ้นอยูกับการพจิารณาเนื้อหาของ
กิจกรรมที่ทํา วาจะเปน “นักวิชาการการพัสด”ุ  หรือ “พนักงานพัสดุ”  หรือ 
“เจาหนาที่พัสดุ”  โดยพิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงประกอบการ
พิจารณา  ดงัน้ี 
 
ตําแหนงนกัวชิาการพัสด ุ (เริ่มตนจากระดับ 3   วุฒิ ปริญญาตรี) 
ลักษณะงานทั่วไป  :  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชา 
การพัสดุที่ตองใชความรู พื้นฐานระดับปริญญา      ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัสดุทั่วไปของสวนราชการ รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง การศึกษา
คนควารายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุครภัุณฑ   เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณ 
ภาพของพัสด ุศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 
ตําแหนงพนักงานพัสด ุ (เริ่มตนจากระดับ 2   วุฒิ ปวส.) 
ลักษณะงานทั่วไป  :  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน ทางการ
พัสดุทั่วไปของสวนราชการ ที่คอนขางยาก ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหา จัดซื้อ การเบกิจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบาํรุงรักษา การ
ทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับ
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พัสดุ การแทงจําหนายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การตออายสุัญญาและการ
เปลี่ยนแปลง สัญญาซื้อหรือสัญญาจาง และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 
ตําแหนงเจาหนาที่พัสด ุ (เริ่มตนจากระดับ 1    วุฒิ ปวช.) 
ลักษณะงานทั่วไป  :  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ   ที่ปฏิบัติงานทางการ
พัสดุ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บ
รักษา   การซอมแซมและบํารุงรักษา  การทําบัญชีและทะเบียนพัสดุ การเกบ็
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ      และ ปฏิบตัิหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 
 
           กลุมตําแหนงที่มีนักวิชาการ พนักงาน และ เจาหนาที่ ไมได
หมายความวาจะตองกําหนดใหมีครบทุกระดับ อาจมีเฉพาะนักวิชาการ โดยไม
มีระดับ พนักงาน หรือเจาหนาที่ก็ได 

จํานวนตําแหนงในแตละกลุม ตําแหนงจะมีจํานวนเทาใดขึ้นอยูกับ
ปริมาณงาน ภาระงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
****************************************************** 

 
 
ตัวอยางที ่ 10  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีจํานวน 
                         บุคลากรทั้งสิ้นดังตารางที่ 1 และมีปริมาณงาน ของหนวย 
                         การเจาหนาที่  งานบริหารและธุรการ   ดังตารางที่ 2 
 

จงวิเคราะหความเหมาะของอัตรากําลังตําแหนง “เจาหนาที่บุคคล”  
 ของคณะทันตแพทยศาสตร ที่มีอยูจํานวน  2   คน 

 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น ของคณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 
 

ภาควิชา สาย 
ก. 

สาย 
ข. 

สาย 
ค. 

พนัก 
งาน 
มหา 
วิทยา 
ลัย 

ลูกจาง 
ชั่วคราว

ลูก 
จาง 
ประจํา 

ลูก 
จาง 
ราย 
วัน 

รวม 

1.สํานักงานคณบดี 23 - 2 - 2 21 - 48 
2.ชีววิทยาชองปาก 38 4 7 1 1 4 - 55 
3.ทันตกรรมจัดฟน 12 1 2 1 2 17 1 36 
4.ทันตกรรมชุมชน 13 - 2 - 1 3 - 19 
5.ทันตกรรมบูรณะ 37 2 4 - - 3 - 46 
6.ทันตกรรมประดิษฐ 11 1 - - 1 14 3 30 
7.ทันตกรรมเด็ก 32 4 6 - 2 3 -- 47 
8.วินิจฉัยโรคชองปาก 20 1 1 - 4 10 1 37 
9.ศัลยศาสตรชองปาก 6 - 1 - - 2 - 9 
10.ปริทันตวิทยา 7 10 21 - 1 3 - 42 

รวม 199 23 46 2 14 80 5 369 
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนปริมาณงานของหนวยการเจาหนาที่  
                คณะทันตแพทยศาสตร  ม.มหิดล 
 

กิจกรรม(ดาน) หนวยนับ
ปริมาณ
งาน 

(รวมดาน)

การใชเวลา 
เฉลี่ย(นาท)ี 

 

1.การบริหารงานบุคคล เรื่อง/
ฉบับ 255 60  

2.ทะเบียนประวัต ิ เรื่อง/
ฉบับ 321 120  

3.พัฒนาบุคลากร เรื่อง/
ฉบับ 182 440  

4.วินัยและสวัสดิการ เรื่อง/
ฉบับ 288 420  

5.อื่นๆ เรื่อง/
ฉบับ 90 80  

 
วิธีการวิเคราะห  
 

วิเคราะหความเหมาะสมของอัตรากําลังตําแหนง  “เจาหนาที่บุคคล” 
ของคณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  สามารถทําได 2 วิธีดังน้ี 

 
1. คํานวณจากสถิติปริมาณงาน(Tasks Analysis and Work Load 

Analysis)  
2. คํานวณโดยใชเกณฑมาตรฐานที่วางไวแลว(Work Standard) 

 
1. วิธีคํานวณจากสถิตปิริมาณงาน(Tasks Analysis and Work Load 
Analysis) 

วิธีน้ีจะตองทราบปริมาณงานที่จะวิเคราะหในแตละป ตลอดจนแนวโนม
ที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะตองคํานวณใหไดวาคนๆหนึ่งทํางานไดจํานวนเทาใด
ใน   1 ชวงเวลา  เชน  1 ป   1 เดือน  1 วัน หรือ 1 ช่ัวโมง เพื่อจะไดกําหนด
วาควรจะใชกี่คนในการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ  โดยจะพิจารณาจากองค 
ประกอบสําคญั 2 ประการคือ 

 
1.มาตรฐานเวลาในการทํางานในรอบ 1 ป 

 2. มาตรฐานการทํางาน 
 

มาตรฐานเวลาในการทํางานในรอบ 1 ป 
 

ในรอบปหน่ึงๆ ขาราชการมีเวลาทํางาน 230 วัน ในหนึ่งสัปดาหทํางาน  
5 วันๆละ 6 ช่ัวโมง     
 

น่ันคือขาราชการคนๆหนึ่ง ตองทํางาน 1,380ช่ัวโมง./ป/คน หรือ 
82,800 นาที/ป/คน 
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มาตรฐานการทํางาน 
 
สามารถพิจารณาไดจาก ... 

- จํานวนคน  คํานวณจากปริมาณงานทั้งหมดหารดวยมาตรฐาน
การทํางานตอคน 

 
 
จํานวนคน    =      
 

  
 

 
 

จาก..... ตารางที่ 2 แสดงปริมาณงานในหนวยการเจาหนาที่   
           คณะทันตแพทยศาสตร สามารถคํานวณภาระงาน  ไดดังน้ี 
 
 
 
ตาราง    แสดงการคํานวณภาระงาน 
 

กิจกรรม(ดาน) หนวยนับ ปริมาณ
งาน 

การใชเวลา
เฉลี่ย
(นาที) 

ภาระงาน 
(นาที) 

1.การบริหารงาน
บุคคล เรื่อง/ฉบับ 255 60 15,300 

2.ทะเบียนประวัต ิ เรื่อง/ฉบับ 321         120  38,520 
3.พัฒนาบุคลากร เรื่อง/ฉบับ 182         440  80,080 
4.วินัยและสวัสดิการ เรื่อง/ฉบับ 288         420  120,960 
5.อื่นๆ เรื่อง/ฉบับ 90           80  7,200 

รวมทั้งสิ้น 262,060 
 
 
เวลาที่ใชทั้งสิ้นในการดําเนินงานทุกกิจกรรมทั้ง 5 ดาน  
        =    262,060  นาที 

 
จากเกณฑมาตรฐาน...... 
 
  เจาหนาที่ 1 คน  มีเวลาปฏิบัติงาน  230 วันๆ 6 ช่ัวโมง 
                 =  82,800 นาที/ป 
 
 และจากวิธีการคํานวณอัตรากําลังวิธีที่ 1 วิธีคํานวณจากสถิติปริมาณ
งาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)   ดังน้ี 
 

 
จํานวนคน    =      
 
 

     ปรมิาณงานทั้งหมด 
มาตรฐานการทํางานตอคน 

     ปรมิาณงานทั้งหมด 
มาตรฐานการทํางานตอคน 

มาจาก 
255 เรื่อง 
คูณ 

60 นาที 

มาจาก 
288 เรื่อง 
คูณ 

420 นาที 
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จํานวนคน    =     262,060 /  82,800 
         =    3.16  คน 

หรือประมาณ 3   คน* 
 

ดังน้ัน จํานวน “เจาหนาที่บุคคล” ที่พึงจะมีใน หนวยการเจาหนาที่ งาน
บริหารและธุรการ ในสํานักงานคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดลควรมีอยางนอย  3  คน  
 
 

******************************************** 
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เทคนิคการเขียน 
บทท่ี 5 สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
6.1 การเขยีนสรุปผลการวิเคราะห 
  
 ใหระบุวัตถุประสงคการศกึษาวิเคราะห ประชากรหรือกลุมตัวอยาง วิธี
การศึกษาคนควา และผลสรุปจากการวิเคราะหขอมูล รวมถึงขอเสนอแนะใน
ดานตางๆ  
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2550:4) สวนสรุป สวนนี้อาจ
มิใชการสรุปเทาน้ัน แตเปนการลงทายซึ่งมีวิธีการหลายแบบ กลาวคือ 

1. สรุปเนื้อหา ในกรณีเน้ือหายาวและซับซอน อาจสรุปยอประเด็น
สําคัญ เปนขอความหรือแผนภูมิ เพื่อใหเห็นภาพรวมของเนื้อหาอยางชัดเจน 

2.   กลาวย้ําจุดสําคัญหรือจุดเดนของเนื้อหา 
3.  เสนอทรรศนะของผูเขียน แตตองระบุใหชัดเจนวาเปนความคิดเห็น 

สวนตัว มิใชหลักการหรือทฤษฎีตายตัวที่ทุกคนตองทําตาม 
4. ช้ีนําใหผูอานขบคิดพิจารณาตอไป เพื่อใหผูอานมีสวนรวมในการแก 

ปญหาและพัฒนาวิชาการนั้นๆ 
 
 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ(2552:5-6) การเขียนบทสรุปมีไดหลายแนวคิด 
หลายวิธี หลายแนวทาง หลายตัวแบบ หรือหลายรูปแบบ โดยอาจนําแนวคิด
หรือแนวทางใดมาใชก็ได ขึ้นอยูกับผูทํารายงานแตละคน สําหรับแนวทางการ
เขียนบทสรุปน้ี แบงออกเปน 5 หัวขอ โดย 3 หัวขอแรกเปนการสรุปเน้ือหา
สําคัญท่ีผูทํารายงานนําเสนอมาทั้งหมด และท่ีเหลือ 2 หัวขอหลังเปนการ
วิเคราะห ทัง้ 5 หัวขอหรือขั้นตอนนี้ ถือวาเปนมรรควิธี(mean) แนวทาง หรือ
วิธีทางไปสูจุดหมายปลายทาง(ends) คือ ผูทํารายงานมีความเขาใจและทํา
รายงานไดสมบูรณมากขึน้ ทั้ง 5 ขั้นตอนประกอบดวย 
 หน่ึง การสรุปความสําคญัของเรื่องที่ทํารายงานและขอบเขตการนํา 
เสนอ 
 สอง การสรปุแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการ 
 สาม การนําเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริงของเรื่องที่ทํารายงานมา
ปรับปรุงกับแนวคิดที่ใชในการวิเคราะห หรือการประยุกต 
 สี่ การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ 
 หา การสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรอืตาราง 
 
 
 
 
 

6
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ภาพแสดง การนําเสนอแนวทางการเขียนบทสรุปและการวิเคราะหรายงาน 
 
 
                 ผูทํารานงานเขาใจ 
                   และทํารายงาน         จุดหมายปลายทาง(ends) 
                   สมบูรณมากขึ้น 
 
 
 
                                     นําไปสู 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
        
 เน่ืองจากงานวิเคราะหคลายคลึงกับกับงานวิจัย ดังน้ันในการเขียนบทนี้
ของการวิเคราะหผูเขียนบางคนอาจเพิ่มสวนที่เรียกวา “การอภิปรายผลการ
วิเคราะห” เพิ่มเติมเขาไปดวยก็ได 
 
 วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (อางอิงจาก วารสารวิทยบริการ 2547:74-76) การ
อภิปรายผลการวิจัย คือการแปลผลขอคนพบจากการวิจัยในลักษณะตีความ
และ ประเมินผลเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคลองและความแตกตางระ 
หวางขอคนพบกับสมมุตฐิานการวิจัย และอภิปรายเพื่อเช่ือมโยงระหวาผลการ 
วิจัยที่ไดกับผลการวิจัยที่ผานมา ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบความ 
คิดในการวิจัยวามีความสอดคลอง หรือขัดแยงกันอยางไร โดยมีหลักการเขียน
อภิปรายผลการวิจัย 4 ประการซึ่งเรียงตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ศึกษาอะไร 
 2. ผลที่ไดรับเปนอยางไร 
 3. เหตุผลที่ไดจึงเปนเชนน้ัน 
 4. ยืนยันผลที่ไดอยางไร 
 
 
 

หน่ึง การสรุปความสําคญัของเรื่องที่ทํารายงานและ 
ขอบเขตการนําเสนอ

สอง การสรปุแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการ

สาม การนําเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริงของ 
เรื่องที่ทํารายงานมาปรับปรุงกับแนวคิดที่ใชในการ

วิเคราะห หรอืการประยุกต

สี่ การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดทางวิชาการ

หา การสรุปการวิเคราะหดวยภาพหรอืตาราง

เปน 
แนวทาง 
วิถีทาง 
หรือ 
มรรควิธี 
(mean) 
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ศึกษาอะไร 
 ในขั้นตอนนี้ใหผูวิจัยบอกใหผูอานทราบวางานวิจัยช้ินน้ีมีสมมุติฐาน 
หรือวัตถุประสงคการวิจัยอยางไร ผูวิจัยมักจะใชขอความวา 
 “จากสมมุติฐานขอที่ 1 ทีว่า.........................................” 
ผลที่ไดรับเปนอยางไร 
 ในขั้นตอนนี้ใหผูวิจัยจะกลาวถึงขอคนพบที่ไดหลังจากที่ไดทดลอง
ทดสอบสมมตุิฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยมักจะใชขอความวา 
          “ผลการวิจัยพบวา....................................อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ........” (กรณมีีนัยสําคัญทางสถิติ) 
หรือ   “ผลการวิจัยพบวา.................................” (กรณีไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ) 
 
เหตุผลที่ไดจึงเปนเชนนั้น 
 ในขั้นตอนนี้ใหผูวิจัยจะตองใหเหตุผลการวิจัยที่คนพบ(ผลตามขอ2.)
เกิดขึ้นไดอยางไร ทําไมจึงเปนเชนน้ัน การอธิบายใหเหตผุลนี้เปนสิ่งสําคัญ
มาก เพราะเปนการแสดงใหเห็นวาผูวิจัยมีความรูเขาใจในเรื่องน้ันๆ มากนอย
เพียงใด มีการประมวลหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่ผูวิจัยใชสรางกรอบความคิด
ในการวิจัยมาอภิปรายผลการวิจัย หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูอาน
เขาใจในสิ่งน้ัน ผูวิจัยมักจะใชขอความวา 
          “ทั้งน้ีเน่ืองจาก...................................(ใหเหตุผล)...............” 
หรือ  “ทั้งน้ีเปนเพราะ...................................(ใหเหตุผล)...............” 
 
ยืนยันผลทีไ่ดอยางไร 
 ในขั้นตอนนี้เปนการยืนยันผลการวิจัยดวยการบอกใหผูอานทราบวาขอ
คนพบนี้มีใครทําวิจัยแลวพบในลักษณะเดียวกันบาง  
 
ผูวิจัยมักจะใชขอความวา 
          “ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ..................................
ที่พบวา.........................................” 
 
 ซึ่งสามารถสรุปเปนรูปแบบได ดังน้ี 
 

 
 
ขอควรคํานงึในการอภิปรายผลการวิจัย 
 

วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (อางอิงจาก วารสารวิทยบริการ 2547:76) สิง่ที่ผูวิจัย
จะตองคํานึงในการอภิปรายผลการวิจัย มีดังน้ี 

1. การอภิปรายผลควรอภิปรายเปนประเด็นสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค 
การวิจัยที่ตั้งไว ทั้งน้ีจะตองอภิปรายภายในขอบเขตของการวิจัยดวย 

2. เน่ืองจากการอภิปรายผลการวิจัย เปนการใชความคิดวิเคราะหของ
ผูวิจัยในการวิพากษวิจารณผลการวิจัย ดังน้ัน จึงมีโอกาสที่จะทําใหเกิดความ

 (1) สมมุติฐานขอที่ 1 ที่วา............................(2) จากการทดสอบ
สมมุติฐานพบวา.........................................ซึง่(สอดคลอง/ไมสอดคลอง)
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว (3) ทั้งน้ีเน่ืองจาก...........................(4) ซึ่งผลการวิจัย
น้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ...........................ทีพ่บวา..............................
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ลําเอียงไดมาก ผูวิจัยจึงตองพยายามขจัดความลําเอียงดังกลาวโดยการยึด
หลักเหตุผล ตลอดจนขอความจริงตางๆ เปนแนวทางในการอภิปรายผลการ 
วิจัย 

3. กรณีผลการวิจัยเปนไปตามสมมุตฐิานที่ตั้งไว ผูวิจัยควรอภิปรายผล 
การวิจัยโดยใชแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชสรางกรอบความคิดในการวิจัยมาชวย
อธิบายขอคนพบที่เกิดขึ้น 

4. กรณีผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยตองหา
เหตุผลมาประกอบการอธิบายและอาจพิจารณาจากกระบวนการในการที่ผูวิจัย
ไดดําเนินการวามีจุดออนที่ใดบาง ตัวแปรที่นํามาศึกษาเหมาะสมกับแนวคิด 
ทฤษฎีน้ันๆ หรือไม 
 

คมสัน สุริยะ (อางอิงจากเวปไซค ttp://www.tourismlogistics.com/ 
index.php?option... 19 มีนาคม 2553) การเขียนผลการวิจัยแบงออกเปน
สองสวน คือ สวนแรก การอภิปรายถึงลักษณะของขอมูลที่ใชในการวิจัย และ
สอง การทดสอบสมมติฐาน 
 
การอภิปรายลักษณะของขอมูล   มีหลักการเขียนดังน้ี 
 

1. โดยหลักการแลว   นักวจัิยนําเสนอผลสวนนี้เพื่อใหผูอานทราบวา
ผลการศึกษาไดมาจากขอมูลที่มีการกระจายตัวอยางไร   กระจุกอยูในกลุมใด
กลุมหนึ่งหรือไม  หรือมีคาแปลก ๆ   เชน คาสุดโตง (Outliers) หรือไม     
  

2. รายงานการวิจัยทั่วไป มักจะนําเสนอความถี่และรอยละของตัวแปร
สําคัญของกลุมตัวอยาง   ทวาบางทีอาจจะทําใหเยิ่นเยอ เพราะตัวแปรมี
มาก   ทางแกวิธีหน่ึงคือทําตารางสองทาง (Crosstabulation) สําหรบัตัว
แปร เชน รวมอายุกับเพศ ไวในตารางเดียว   ทางแกอีกทางหนึ่งคือ เลือก
เฉพาะตัวแปรที่สําคัญท่ีจะมีผลกระทบอยางรุนแรงหากสัดสวนของตัวแปรนั้น
แตกตางไปเปนอยางอื่น   เชน   ถิ่นฐานของนักทองเที่ยว ซึ่งหากกระจุกอยูใน
กลุมเอเชียก็จะไดคําตอบแบบหนึ่ง   หรือถาหากกระจุกอยูในกลุมยุโรปก็
อาจจะไดคําตอบอีกแบบ      
  

3.  ควรมีตารางสรุปทางสถิติ (Statistical summary)   แสดง
คา  ต่ําสุด  สูงสุด คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแตละตัว 
ตารางนี้ นักวิชาการทางตะวันตกถือกันมาก หากไมใสไวดวยอาจจะถูกตําหนิ  
เพราะเขาใชตรวจทานกับผลการศึกษาที่ออกมา แลวจะทําความเขาใจผลการ 
ศึกษาไดดีขึ้น 
  

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

5. หากเปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time series) ควรแสดงกราฟที่พล็อต
คา Y ตามเวลา 
  

6. ควรเขียนบอกวา ขอมูลเก็บมาไดครบหรือไม ขาดหายไปตรงไหน
บางหรือไม   และหากมีการประมาณคาใสแทน (กรณี Missing value) ให
เขียนกํากับวา อานวธิีการประมาณคาไดในหัวขอวิธีการวิจัย (ซึ่งอยูในอีกบท
หน่ึง) 
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7. ควรเขียนรายละเอียดกํากับ  หากพบวาขอมลูมีขอนาสงสัยในบาง
เรื่อง ไมควรละเลย  เพราะอาจจะเปนประโยชนสําหรับการอภิปรายผลการ 
ศึกษาในอนาคต หากไมเขียนไวอาจจะลืมได 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยางการเขียนอภิปรายผลการวิจัยของวาโร  เพ็งสวัสดิ์(2543) ที่
ทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจจัยบางประการที่สมัพันธกับการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู” ซึ่งไดอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
 
 

 
 

 
 

ตัวอยางแสดงการเขยีนอภิปรายผล
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6.2 การเขยีนขอเสนอแนะ 
 
 หลังจากการตรวจสอบ หรือการวิจัย/วิเคราะหเสร็จ ก็จะเจอกับปญหา
อุปสรรค ตางๆ แลวตองมานั่ง สรุปปญหาทั้งหมด เมื่อสรุปปญหาทั้งหมดแลว
เราก็มาแยกวาแตละปญหา ถาเกิดแลวจะสงผลกระทบอยางไร และมี
ผลกระทบมากในระดับไหน สุดทายก็เสนอแนะวิธีการแกไข หรือเสนอ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกของปญหานั้น สวนขอดีไมตองเอามาเสนอ การ
เสนอแนะจะทําก็ตอเมือเจอขอเสีย หรือตองการใหเกิดสิ่งทีดีและเหมาะสม
กวา รวมถึงหากไดความคิดเห็นจากขอเสนอแนะ จากการสอบถาม หรือคุยกับ
ผูเกี่ยวขอแลวเขาชี้แจงเหตุผลมาใหทราบ เราก็เอามาลงในสวนของความ
คิดเห็นของผู เกี่ยว 
ของได 

การเขียนขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย/วิเคราะหในครั้งตอไป เปนการ
นําเสนอวา ถาจะมีการวจัิย/วิเคราะหตอไป ควรคํานึงถึงอะไรบาง หรือควรทํา
เรื่องอะไรบาง หรือ ควรจะเพิ่มตัวแปรอะไรบาง ควรปรับปรุงวิธีดําเนินการ
อยางไร เครื่องมือในการวิจัย/วิเคราะหควรใชแบบไหน ใหเสนอแนะวาใคร 
หนวยงานใด ควรจะดําเนินการอะไรตอไป ขอเสนอแนะตองเปนขอเสนอที่ได
จากการวิจัย/วิเคราะห ไมใชขอเสนอแนะในเชิงทฤษฏี ที่ไมไดมาจากขอ
คนพบในการวิจัย/วิเคราะห และตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย/
วิเคราะห 
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ตัวอยางการเขียนขอเสนอแนะของขวัญฤดี คลายแกวและจอมสรางภูม ิ  
พรหมประวัต(ิ2552)ที่ทําวิจัยเรื่อง “การใชประโยชนดานการเรียนการสอนจาก
อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร”ซึ่งไดศึกษาขอ 
มูลการใชประโยชนเพื่อการเรียนการสอนจากอาคารของคณะวศิวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    มีวัตถุประสงคเพือ่วิเคราะหการใชพื้นที่ของอา 
คารของคณะวิศวกรรมศาสตร รวมถึงการคาดคะเนความตองการหองบรรยาย
ในอนาคต เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาประกอบการวางแผนการใชหองเรียนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
 

 
 

 

ตัวอยางแสดงการเขยีนขอเสนอแนะ
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เทคนิคการเขียนสวนอื่นๆ 
 

 

7.1  การเขียนคํานิยม 
 

        คํานิยม หรือ กิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement)เปนการที่ผูเขียน 
แสดงความขอบคุณแกผูมีอุปการคุณตางๆ ซึ่งหากขาดบุคคลเหลาน้ีแลวอาจ
ทําใหผลงานเลมที่เขียนสําเร็จลงไดยาก หรือไดผลไมดีเทาที่ควร การแสดง
ความขอบคณุควรเขียนดวยขอความสั้นๆ ไมยืดเยื้อ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

7

ตัวอยางการเขียนคํานิยม
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7.2 การเขยีนบทคัดยอ 
 

۞ ใหระบุขอมูลตามแบบ ไดแก ช่ือผูวิจัย หัวขอวิจัย ประธานกรรมการที่
ปรึกษา จํานวนหนาของรายงานการวิจัย 
۞ ระบุวัตถปุระสงคของการวิจัย กลุมประชากรหรือกลุมตัวอยาง วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
۞  ระบุผลการวิจัย  ระบขุอเสนอแนะ และเขียนสรุปใหจบในหนาเดียว 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนขอเสนอแนะของขวัญฤด ีคลายแกวและจอมสรางภูม ิ  
พรหมประวัต(ิ2552)ที่ทําวิจัยเรื่อง “การใชประโยชนดานการเรียนการสอนจาก
อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร”ซึ่งไดศึกษาขอ 
มูลการใชประโยชนเพื่อการเรียนการสอนจากอาคารของคณะวศิวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    มีวัตถุประสงคเพือ่วิเคราะหการใชพื้นที่ของอา 
คารของคณะวิศวกรรมศาสตร รวมถึงการคาดคะเนความตองการหองบรรยาย
ในอนาคต เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาประกอบการวางแผนการใชหองเรียนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

 
 

ตัวอยางการเขียนบทคัดยอ
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7.3  การเขียนสารบัญ 

 
สารบัญ(Table of Contents) จะระบุช่ือบทและหัวขอสําคัญของ

รายงานวาอยู หนาใด เชน คํานํา หรือบทตางๆ รวมทั้งหัวขอที่สําคัญในแตละ
บท บรรณานุกรม และ ภาคผนวก หนาของกิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง 
และสารบัญรูปภาพ จะรวมอยูในหนาสารบัญน้ีดวย 
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ตัวอยางการเขียนสารบัญ

ที่มา : สุนิภา  ไสวเงิน  คูมือการเบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
         ลูกจางชั่วคราว งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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7.4  การเขียนสารบัญตาราง 

 
สารบัญตาราง(List of Table) จะระบุตําแหนงหนาของตารางทัง้หมดที่

มีอยูในเอกสาร ถามีตารางปรากฏอยูในภาคผนวก ตองระบุตําแหนงของตาราง
ไวในสารบัญตารางดวย 
 

 

ที่มา : สุนิภา  ไสวเงิน  คูมือการเบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
         ลูกจางชั่วคราว งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ที่มา : สุนิภา  ไสวเงิน  คูมือการเบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
         ลูกจางชั่วคราว งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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7.5  การเขียนสารบัญแผนภาพ 
 

สารบัญแผนภาพ(List of Figures) จะระบุตําแหนงของแผนภาพ
ทั้งหมดที่มีอยูในเอกสาร ถามีแผนภาพปรากฏอยูในภาคผนวก ตองระบุ
ตําแหนงของแผนภาพไวในสารบัญแผนภาพดวย 

 
 

 
 
 

 

 
 
7.6 การเขียนคํานํา 
 

 หลักสําคัญของการเขียน “คํานํา” ใหดีน้ันตองมีวิธีการหรือมีอุบาย
ชักชวน ใหผูอาน สนใจอานเรื่องที่เราเขียนใหจบ ถาการเขยีนคํานําไมดีคน
อานเขาจะหยุดอานตั้งแตตอนตน ดังน้ันการเขียนคํานําตองเขียนใหเกิดความ
สนใจแกผูอานใหมากที่สุด 
 
          สิ่งสาํคัญท่ีควรระวังและหลีกเล่ียงในการเขียนคํานําไดแก 
1.อยาขึ้นคํานําดวยคําบอกเลาอันเกินควร  
2.อยาอธิบายฟุงซานจนไมมีจุดหมายของเรื่อง  
3.อยาเอาประวัติศาสตรทีรู่จักกันดีอยูแลวมาเปนคํานํา 
 
         คํานําที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 
1.เขียนคํานําดวยคําพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่อง  
2.เขียนคํานําโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง  
3.เขียนคํานําโดยขึ้นตนดวยคํากลาวของบุคคลสําคัญ  
4.เขียนคํานําดวยการเลาเรื่อง  
5.เขียนคํานําดวยคําถามหรือปญหาที่สนใจ  
6.เขียนคํานําดวยการอธิบายชื่อเรื่อง  
7.เขียนคํานําดวยคํากลาวถึงจุดประสงคของเรื่องที่เขียน  
8.เขียนคํานําดวยการกลาวถึงใจความสําคัญของเรื่องที่เขียน  
 

ตัวอยางการเขียนสารบัญแผนภาพ

ที่มา : สุนิภา  ไสวเงิน  คูมือการเบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
         ลูกจางชั่วคราว งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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         ดังน้ันคํานําที่ดีตองเปนความคิดใหม ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก 
ตองมีลักษณะนํา หรือเชิญชวนใหผูอาน อานเรื่องที่เขียนใหจบใหได คํานําจึง
เปนสวนสําคัญในการเรียกรองความสนใจของผูอานตั้งแตเริ่มตนอานเรื่อง และ
ดึงดูดใจใหอานเรื่องไปตลอด 
 
ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ตัวอยางการเขียนคํานํา
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7.7  การเขียนเอกสารอางอิง 
 
        ผลงานการวิเคราะหเปนเอกสารทางวิชาการหนึ่งที่ก.พ.อ. ไดกําหนดให
เปนผลงานที่ใชยื่นขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นเปนผูชํานาญการ ผูเช่ียวชาญ 
และผูเช่ียวชาญพิเศษ ดังน้ันการเขียนอางอิงเอกสารตางๆ จึงควรเขียนให
ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 

เอกสารอางอิงเปนการระบุเอกสารทางวิชาการ หรือบันทึก / หนังสือ
ราชการ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ ที่เปนการชี้แจงใหทราบถึงเอกสารอื่น
ใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกันไดแก ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น 
พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน เปนตน 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 (2552: 82)การเขียน

บรรณานุกรม  ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการอางอิงไวในสวนที่เปนเน้ือหา  ตั้งแตบท
ที่ 1-5  ซึ่งตองเขียนหรือลงรายการใหครบตามที่อางอิงไวเปนอยางนอย  
โดยใชรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดใหเหมือนกันทั้งหมด  ถาหนวยงานตนสังกัด
ไดกําหนดไวก็ใหยึดตามน้ัน  แตถาหนวยงานไมกําหนดไวก็อาจใชแนวทาง
จากคูมือการทําผลงานทางวิชาการ หรือคูมือการทําวิทยานิพนธของสถาบัน 
การศึกษาทั่วไปได  โดยมีหลักสําคญั  คือ ตองใชรูปแบบเดียวกันทั้งหมดให
สอดคลองกับการอางอิง 

 
ในการอางอิงเมื่อเราเพิ่มเติมเน้ือหาลงในบทความ เราควรอางถึง

แหลงที่มาขอมูลน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเน้ือหาที่อาจกอใหเกิดขอสงสัย หาก
เราเขียนขึ้นจากความทรงจํา เราควรคนควาหาแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดเพื่อ
อางถึงมัน แตถาเราเขียนขึ้นจากความรูของเราเอง เราก็ควรจะมีความรูมาก
พอที่จะระบแุหลงอางอิงที่ผูอานสามารถคนควา   เพิ่มเติมได เปาหมายหลัก 
คือ ชวยเหลือผูอาน และผูเขียนคนอื่น ๆ 

การอางอิงแหลงที่มา จะมีความสําคัญมากในบทความที่เกี่ยวของกับ
ความคิด เห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หลีกเล่ียงการใชคํากลาวเลื่อนลอย ถอยคํา
คลุมเครือ หรือถอยคํากํากวม (weasel word) เชน "บางคนกลาววา…" หรือ 
"มีผูวิจารณวา…" แตควรทําใหการแกไขของเราสามารถพิสูจนได โดยคนควา
วาใครหรือกลุมใดเปนผูแสดงความเห็น รวมทั้งอางถึง หลักฐานของการแสดง
ความเห็นดังกลาวดวย  

 
เมื่อใดทีค่วรอางอิง 
 

• เมื่อเพิ่มเติมเน้ือหา  
• เมื่อตรวจสอบ ยืนยัน ความถูกตองเน้ือหา 
• ขอมูลจากคนกลาง ใหบอกดวยวาไดมาจากไหน 
• เน้ือหาที่เปน หรือนาจะเปนที่กังขา หรืออาจเปนขอมูลที่ไมคอย 

            ไดรับการยอมรบั 
• เมื่ออางอิงคําพูด จากบคุคลอื่น ไมวาจะเปนใครก็ตาม 

   • เมื่อเสนอขอมูลทางสถิติ หรือ อางถงึอันดับ หรือ ความเปนที่สุด 
• เมื่อกลาวถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับอัตชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิต 

            อยู 
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แหลงขอมลูใดทีค่วรอางอิง 
 
        ควรจะมีแหลงขอมูลบุคคลที่สามที่ไมมีสวนไดเสียกับเนื้อหา ตรวจสอบ 
พิจารณาจากแหลงอื่นดวยและถาเปนไปไดควรจะเปนภาษาไทยไมควรอางอิง 
บทความอื่นภายในวิกิพีเดีย ถาแปลมาจากภาษาอื่นควรระบุแหลงอางอิงตั้งตน
ดวย 
 
แหลงอางองิ กับ แหลงขอมูลอื่น ตางกันอยางไร 
 

แหลงอางอิง (references หรือ sources) ควรเปนที่รวมแหลงขอมูลที่
ใชในการยืนยันเน้ือหาขอมูลภายในบทความ เพื่อใหผูอานทราบแหลงที่มา
ของขอมูล และสามารถตรวจสอบความถูกตองของการอางอิงไดหากตองการ  
สําหรับแหลงขอมูลอื่นใชสําหรับรวมแหลงขอมูลที่ไมไดใชในบทความ 
หรือไมสามารถใชเปนแหลงอางอิงได (ซึ่งอาจไมมีความนาเชื่อถือ ไมเปน
กลาง) แตมีความเกี่ยวของกับบทความ และอาจเปนประโยชนตอผูอานหาก
ตองการศึกษาในเรื่องน้ันๆ เพิ่มเติม ตัวอยางเชน บทวิจารณของบุคคลที่มักจะ
ไมเปนกลาง ถือเปนแหลงขอมูลอื่น 
 
 
หลักทั่วไปของการอางอิง 
 
 สันทนา สุธาดารัตน(2551:52) ไดเขียนถึงหลักทั่วไปของการอางอิง
วามีดังน้ี 
 
 • ขอมูลในการอางอิงตองตรงกับขอมูลในบรรณานุกรมคําตอคํา 
 • การอางอิงใสไดหลายที่ขึ้นอยูกับโครงสรางประโยคและลักษณะของ
ภาษาที่ใช โดยทั่วไปนิยมใสไวเมื่อจบขอความที่อางถึง 
 • ในกรณีทีใ่นเนื้อหาไดกลาวถึงช่ือผูแตงแลว ไมตองระบุช่ือผูแตงใน
วงเล็บอีก รายละเอียดในวงเล็บจึงมีเฉพาะปที่พมิพ และเลขหนา(ถาตองระบุ) 
และตองใหวงเล็บอยูตอช่ือผูแตงที่ไดกลาวถึงในเนื้อหาทันที หากในเนื้อหา
ระบุปที่พิมพดวย ก็ไมตองมีปพิมพในวงเล็บเชนกัน 
 • ในกรณีที่คัดลอกขอความโดยตรงและมีความยาวไมเกิน 40 คํา ให
ใสขอความทั้งหมดไวในเครื่องหมายอัญประกาศ การอางอิงในวงเล็บเอาไว
หลังเครื่องหมายอัญประกาศปด 
 • ถาขอความที่คัดลอกมานั้นเปนเพียงแตบางสวนของขอความจรงิและ 
เปนขอความภาษาไทย    ใหใชจุดสามจุดตอนตนและตอนทายขอความทีค่ัด 
ลอกมาภายในเครื่องหมายอัญประกาศ 
 ถาขอความที่คัดลอกมาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ   ที่มีเครื่อง 
หมายจบประโยคเปนเครื่องหมายมหัพภาค ใหใชจุดสามจุดตอนตนเชนเดียว 
กัน แตตอนทายตองเปนสี่จุด(จุดที่ 4 เปนเครื่องหมาย full stop) 
 • ถาขอความที่คัดลอกมาเปนสวนตนและสวนทายของขอความจริง ใช
จุดสามจุดแสดงการละขอความนั้นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 • ในกรณีที่คัดลอกขอความมาโดยตรงและมีความยาวเกิน 40 คําใหนํา
ขอความทั้งหมดมาอยูในยอหนาตางหาก โดยก้ันหนาประมาณครึ่งน้ิว และไม
ตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ ใสการอางอิงไวในวงเล็บเมื่อจบขอความ 
 • การอางอิงขอมูลจากภาพ ตารางหรือภาคผนวก ใหระบุเลขประจํา
ภาพ เลขประจําตาราง หรือลําดับภาคผนวก 
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 • การอางองิปที่พิมพที่เปนเอกสารภาษาไทยใชป พ.ศ. การอางอิงที่
เปนเอกสารภาษาอังกฤษใชป ค.ศ. หากไมปรากฏปที่พิมพเอกสารภาษาไทย
ใช “ม.ป.ป.” เอกสารภาษอังกฤษใช “n.d.”  
 • เอกสารที่อยูในระหวางการจัดพิมพที่เปนภาษาไทยใช “อยูในระ 
หวางการจัดพิมพ” เอกสารภาษาอังกฤษใช “in press” และไมตองระบุเลข
หนา 
 • ในกรณีที่ตองระบุเลขหนา ระบุเฉพาะหนาที่มขีอความที่อางถึงเทา 
น้ัน ไมวาจะเปนบทความหรือหนังสือ ยกเวนขอความนั้นนํามาจาก website 
เอกสารภาษาไทยใหใชคําวา “หนา” ตามดวยเลขหนา เอกสารภาษาอังกฤษ
ใชตัวยอ “p” หากอางถึงเลขหนาเดียว และ “pp” เมื่ออางเลขหนา 2 หนาขึ้น
ไป(ไมเวนระยะหนาหรือหลังเครื่องหมาย-) 
 • ไมเวนระยะกอนพิมพเครื่องหมายจุลภาค อัฒภาค ทวิภาค มหัพภาค 
ยัติภังค และ คําถาม แตเวน 1 ระยะพมิพหลังเครื่องหมาย 
 • เวน 1 ระยะพิมพกอนเครื่องหมายวงเล็บเปด และเครื่องหมายอัญ 
ประกาศเปด เวน 1-2 ระยะพิมพหลังเครื่องหมายวงเล็บปด และเครื่องหมาย
อัญประกาศปด แตเวนระยะหลังเครื่องหมายวงเล็บเปดและกอนเครื่องหมาย
วงเล็บปด 
 
 
การอางอิงเอกสารในเนื้อหาบทความ 

 
 สันทนา สุธาดารัตน(2551 : 53) ไดเขียนถึงการอางอิงในเนื้อหาเปน

การอางอิงที่แทรกอยูในเน้ือหา  มีจุดมุงหมายเพื่อบอกแหลงที่มาของเอกสาร
ที่ใชประกอบคนควา มีรูปแบบที่แนนอน  
 
 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 108) ไดเขียนถึง
การอางอิงเอกสารภายในเนื้อหาบทความใชระบบชื่อ-ป(Name-year System) 
ซึ่งเปนการอางโดยระบุช่ือผูแตงคนไทยและเขียนเปนภาษไทย ใหระบช่ืุอผู
แตง(เฉพาะตัวช่ือ)  สวนผูแตงภาษาตางประเทศรวมทั้งช่ือผูแตงคนไทยที่
เขียนเปนภาษาตางประเทศ ใหระบุช่ือสกุล 
 
 การอางอิงระบบชื่อ-ป สามารถเขียนได 2 แบบคือ 
 
۞  เขียนอางไวหนาขอความ  มีรูปแบบการเขียนเปน 
 
 ช่ือผูแตง(ปที่พิมพ) .................................................. 
      
۞  เขียนอางไวทายขอความ  มีรูปแบบการเขียนเปน 
 
 ..................................................(ช่ือผูแตง,ปที่พิมพ) 
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ตัวอยางการเขียน

ตัวอยางการอางอิงระบบช่ือ- ป แบบตางๆ 

ที่มา : วารสารวิจัย มข. ปที่ 2 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2540 



 74

 

 

 
การอางอิงเอกสารทายบทความ 

 
 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 110) ไดเขียนถึง
การอางอิงเอกสารทายบทความ ใชตามแบบการเขียนเอกสารอางอิง โดย
เอกสารทุกรายการที่อางไวในเน้ือหาจะนํามารวมไวตอนทายของบทความจัด 
เรียงลําดับอักษรของชื่อผูแตง ภาษาไทยกอน ตามดวยภาษาอังกฤษ  มีรปู 
แบบการเขียนเปน 
 

 
 
 
 

 

ตัวอยางการเขียน

ช่ือผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครัง้ที่พิมพ. เมอืงที่พิมพ: สาํนักพิมพ. 

ตัวอยางการอางอิงระบบช่ือ- ป แบบตางๆ

ที่มา : วารสารวิจัย มข. ปที่ 2 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2540 
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  การอางองิบทความในวารสาร/หนังสือพิมพ 
 

 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 110) ไดเขียนถึง
การอางอิงบทความในวารสาร/หนังสือพิมพ มีรูปแบบการเขียนเปน 
 

  
 
 
 

 
 
 
การอางอิงบทความในหนังสือ 

 
 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 111) ไดเขียนถึง
การอางอิงบทความในหนังสือ  มีรูปแบบการเขียนเปน 
 

  
 
 
 
 
  

 
 

ช่ือผูเขียนบทความ. ปทีพ่ิมพ. ช่ือบทความ. ชือ่วารสาร. ปที่(ฉบับที่):หนา.

ตัวอยางการเขียน

ช่ือผูเขียนบทความ. ปทีพ่ิมพ. ช่ือบทความ. ชือ่หนังสือ. เลขหนา. ช่ือ
บรรณาธิการหรือผูรวบรวม. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พมิพ:สํานักพิมพ. 

ตัวอยางการเขียน
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การอางอิงวิทยานิพนธ 
 

 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 111) ไดเขียนถึง
การอางอิงวิทยานิพนธ  มีรูปแบบการเขียนเปน 
 

  
 
 
 
 
   

 
 
การอางอิงเอกสารไมไดตีพิมพ 

 
 ตัวอยางการเขียนอางเอกสารที่ไมไดตีพิมพ 
  
 
 
 

 
 
 
การอางอิงจากอินเทอรเนต 
 

ในอดีตขอมูลสวนมากที่เราไดมามักจะมาจากหนังสือหรือตํารา หรือ
จากเอกสาร แตในปจจุบันเราตองยอมรับวา เราไดขอมูลไมใชนอยมาจากอิน
เทอรเนต การอางอิงขอมูลแหลงที่มาจากอินเทอรเนต มีวิธีการเขียนโดย
เรียงลําดับดังน้ี 
 

ช่ือผูแตง. ปที่พิมพ. ช่ือวิทยานิพนธ. วิทยานิพนธปริญญา.....สาขา.......
คณะ............... มหาวิทยาลัย.................

ตัวอยางการเขียน 

ตัวอยางการเขียน
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• ช่ือเรื่อง (Title) ตองขีดเสนใต  
• ช่ือของบรรณาธิการ  
• ขอมูลอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส เชน เวอรช่ันของเวบนั้นๆ, วันที่เวบ

น้ันๆ ทําการเผยแพรครั้งแรก หรือครั้งลาสุดที่มีการปรับปรุง, ช่ือขององคกร 
หรือหนวยงานนั้นๆ ที่ทําการเผยแพรเวบ  

• วันที่ "เราเอาขอมูลน้ัน" ซึ่งตรงนี้ขอมูลอาจจะการเปลี่ยนแปลงทุกวัน 
ดังน้ันผูเขียนจําเปนตองเขียนกํากับวันที่เราเขาเวบนั้นดวย 

 
ถาไมสามารถหาขอไหนได ใหละไว เขียนขอมลูเทาที่มี สวนมากถา

สืบคนจากเวบเพื่อการศึกษาจะมีครบทุกสวน อยางไรก็ตามการอางอิงขอมูล
ในหนังสือหรือตํารา หรอืจากเอกสารนาเชื่อถือมากกวาการอางอิงจากอินเทอร
เนต เน่ืองจาก เนตเปนที่สาธารณะ ดงัน้ัน "ใครๆ" ก็สามารถโพสขอความทาง
อินเทอรเนตได ดังน้ันตองใชวิจารณญาณในการเลือกใชขอมูล 

กรณีแหลงอางอิงบุคคลที่สามหากเปน "เว็บไซต" แหลงอางอิงน้ัน
จะตองเช่ือถือได น่ันคือ ไมใช "เว็บบล็อก" "เว็บบอรด" หรือ "เว็บไซต
สวนตัว" หรือแมแตหนังสือที่จางสํานักพิมพพิมพขึ้นมาเอง ที่มาของเว็บไซต
เปนเรื่องสําคัญท่ีควรสามารถตรวจสอบที่มาได "ฟรีเว็บไซต" ไมนาจะเปน
แหลงขอมูลที่ควรอางอิง เน่ืองจากสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมสามารถ
ตรวจสอบความมีตัวตนของผูเขียน หรือรับรองความถูกตองของขอมูลไดการ
อางอิง "เว็บไซตสวนตัว" ใชอางอิงไดเมื่ออางอิงคําพูดของบุคคลน้ันและเปน
เว็บไซตสวนตัวบุคคลคนนั้นเอง ไมใชบุคคลที่สาม 
 
7.8 การเขียนภาคผนวก  
 

โดยท่ัวไปแลวสวนประกอบตอนทายของเอกสารทางวิชาการจะมีบรรณา 
นุกรม(เอกสารอางอิง) ,    ภาคผนวกตางๆ  และ บางครั้งอาจมีประวัติผูเขียน
ตอทายไวดวย   
   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 (2552: 53)ภาคผนวกจะ
เปนเน้ือหาสาระรายละเอยีดตางๆซึ่งไมสามารถหรอืจําเปนพอที่จะใสไวในเนื้อหา 
จึงนํามาเสนอไวในภาคผนวกเพื่อใหผูสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษา
ดูได  ซึ่งถามีหลายเรื่องก็อาจแยกยอยเปนภาคผนวก  ก   ข  ค  หรือ  
ภาคผนวก  1   2  3  ก็ไดตามลําดับ 
 
 เรืองชัย  จรุงศริวัฒน(2551 :78) ภาคผนวก หมายถึงสวนที่เกี่ยวของ
กับงานที่เขียน แตไมใชเน้ือหาของงาน เปนสวนที่นํามาเพิ่มขึ้นในตอนทาย 
เพื่อชวยใหผูศึกษาคนควาไดเขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น จะมีภาคผนวกหรือไม
แลวแตความจําเปน ถาจะมีควรจัดไวในหนาตอจากบรรณานุกรม ในภาคนวก 
ของเอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวิจัย รายงานการวิเคราะห งานเขยีน
คูมือการปฏิบัติงาน ฯลฯ สวนใหญภาคผนวกแลวมักจะประกอบไปดวย 
 

٠ แบบสอบถาม 
        ٠ แบบสัมภาษณ 
       ٠ แบบเก็บขอมูล 
        ٠ รูปภาพ 
        ٠ รายละเอียดการวิเคราะห 
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 หลักการเขียนภาคผนวก 
 
 • นําสาระสวนที่เกี่ยวของซึ่งมีรายละเอียดมาก และไมมีความ
จําเปน  ถาผูอานทั่วไปไมตองการทราบ  มาเสนอในภาคผนวก  สําหรับผูอาน
ที่ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
      • ถามีสาระหลายสวนควรแยกเปนภาค ๆ  โดยจัดเรียงลําดับตาม
ความเหมาะสม   
 
7.9  การเขียนประวัติผูเขียน  
 
 ประวัติผูเขียน ถือเปนเน้ือหาหนาสุดทายของเอกสารผลงานทาง
วิชาการ  ซึง่จะบอกรายละเอียดของผูเขียนผลงานเกี่ยวกับ  วัน  เดือน  ป  
สถานที่เกิด  การศึกษาในระดับตางๆ  และประวตัิการทํางานตําแหนงในอดีต
และปจจุบันโดยยอ  นอกจากนี้อาจมีผลงานหรือประเด็นอื่นๆ  เพิ่มเติมตามที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนดไวก็ได 
 
หลักการเขยีนประวัติผูเขียน 
 
 โดยหลักการแลวสําหรับประวตัิผูเขียน  ซึ่งจะเขียนไวเปนหนาสุด 
ทายของเอกสารผลงานทางวิชาการมีหลักการกวางๆ ดังน้ี 
 
 ความยาวไมเกิน  1  หนา ระบุประเด็นสําคัญของผูเขียน เชน ช่ือ  
เวลา  และสถานที่เกิด ประวัติการศกึษา  การทํางาน และตาํแหนงตางๆ  โดย
อาจเขยีน  ในลักษณะความเรียงหรือแยกเปนหัวขอก็ได 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอยางการเขียนประวัติ

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