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การเขียนงาน
วเิคราะห์

รศ.ดร.วนัชัย ปานจันทร์
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ปฏิบัตกิาร (เวลา)

ช านาญการ

ป.เอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ปี

ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี

การเข้าสู่ระดบัช านาญการ
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ผลงาน: ต าแหน่งช านาญการ

1. คู่มอืปฏิบัตงิานอย่างน้อย 1 เล่ม และ

2. ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือ
งานวจิัยที่แสดงถึงการพฒันางาน 1 เล่ม

3. ผลการประเมินค่างาน 4 องค์ประกอบ
คะแนนเต็ม 100 ต้องได้ 64 คะแนนขึน้ไป อ.2



ความหมายของการวเิคราะหง์าน

การวเิคราะห์งาน (Job analysis) หมายถึง 
กระบวนการในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบั
งาน หน้าที ่ความรับผดิชอบงาน ชนิดของบุคคล
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะทีต้่องการ
ส าหรับงาน เพือ่ให้การปฏิบัติงานน้ันๆ ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย
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วเิคราะหเ์พือ่ปรบัปรงุงาน

วเิคราะหเ์พือ่พฒันาผูป้ฏบิตังิาน

วตัถปุระสงคข์องการวเิคราะหง์าน

วเิคราะหเ์พือ่ขจดัความสญูเสยีในการปฏบิตังิาน  

วเิคราะหเ์พือ่การวางแผนก าลงัคน  

วเิคราะหเ์พือ่หาวธิที ีด่ที ีส่ดุในการปฏบิตังิาน 

วเิคราะหเ์พือ่ประเมนิคา่งาน 

วเิคราะหเ์พือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
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เทคนคิการเขยีน
รายงานการ
วเิคราะห์
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การเขยีนรายงานการวเิคราะห์
แบบเชงิวชิาการ

มสีว่นประกอบทีส่ าคญั  3  สว่น  คอื

1.  สว่นหนา้ 

2.  สว่นเนือ้หา 

3.  สว่นเอกสารอา้งองิ
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สว่นหนา้  ประกอบดว้ย

•  ปกหนา้

•  ปกใน

•  บทคดัยอ่

•  ค าน า

•  สารบญั
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สว่นเนือ้หา  ประกอบดว้ย

•  บทที ่1 บทน า

•  บทที ่2 ทฤษฎแีละงานวเิคราะห/์วจัิย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง

•  บทที ่3 หลกัเกณฑแ์ละการวธิกีารเคราะห์

•  บทที ่4 ผลการวเิคราะห์

•  บทที ่5 สรปุและขอ้เสนอแนะ
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สว่นเอกสารอา้งองิ  
ประกอบดว้ย

•  บรรณานุกรม

•  ภาคผนวก
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เทคนคิการเขยีนบทที ่1
บทน า

บทน า เป็นบทที ่1 เป็นเนือ้หาสว่นแรกหรอืบท

เร ิม่ตน้ของงานทีเ่ขยีนจงึมคีวามส าคญัและมี
ความจ าเป็นในการน าเขา้สูเ่นือ้เร ือ่งของงานที่
เขยีน

การเขยีนบทน าจะตอ้งกลา่วถงึความเป็นมาและ
ความส าคญัของงานทีป่ฏบิตัใิหช้ดัเจน รวมถงึแนวคดิ 
วัตถปุระสงค ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บจากการ
วเิคราะห์
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หลกัการท ัว่ไปของการเขยีนบทน า

• ควรเขยีนน าใหผู้อ้า่นเขา้ใจถงึปัญหา แนวคดิ 
วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และประโยชนข์องเรือ่งทีก่ าลงัเขยีน

• ควรเขยีนใหผู้อ้า่นอยากอา่นเรือ่งทีก่ าลงัเขยีนวา่
เป็นเรือ่งทีส่ าคญั มคีวามทา้ทาย และน่าสนใจอยา่งไร

• ควรกลา่วน าใหผู้อ้า่นเห็นความส าคญั เหตผุล 
ตลอดจนความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารวเิคราะหน์ี้

• ควรมกีารใชภ้าษาทีเ่รยีบงา่ย อา่นแลว้เขา้ใจงา่ย 
สอดคลอ้ง กลมกลนื ไมส่บัสน วกไปเวยีนมา

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

•  ความเป็นมาและความส าคญั

•  วัตถปุระสงค์

•  ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ

•  ขอบเขต

• ขอ้ตกลงเบือ้งตน้

• ค าจ ากดัความเบือ้งตน้



1.1 ความเป็นมาและความ
ส าคญัของการวิเคราะห์
ตอ้งเขยีนถงึความเป็นมาและความส าคญั

ของการวเิคราะหใ์หช้ดัเจน
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โดยเขยีนถงึความเป็นมาของงานทีจ่ะท า
การวเิคราะหว์า่มคีวามเป็นมาอยา่งไร มี
ความส าคญัอยา่งไร หรอืมคีวามจ าเป็นอะไรที่
ตอ้งมมีาท าการวเิคราะหเ์รือ่งนี้



ตวัอยา่งการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของการวเิคราะห์
ผลจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมท าใหธุ้รกิจมีการพฒันาดา้นการผลิตและเศรษฐกิจมากยิง่ข้ึน 

และไดเ้กิดระบบโรงงานข้ึนมา มีการลงทุนในการน าเอาเคร่ืองจกัรกลมาทดแทนแรงงานคน การผลิต
เปล่ียนเป็นขนาดใหญ่ (Mass Products) เพ่ือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ รวมทั้งมีการแบ่งงานกนัท า
ตามความถนดั แรงงานในภาคการเกษตรกเ็ร่ิมหลงัไหลเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม มีความตอ้งการวตัถุดิบ
เพ่ิมสูงข้ึน มีความตอ้งการแรงงาน เกิดการจา้งงานระบบโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีผลท าใหก้าร
บริหารจดัการยุง่ยากและสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน และเร่ิมมีแนวคิดท่ีจะแยกหนา้ท่ีการบริหารออกจาก
เจา้ของกิจการอยา่งชดัเจน ดงันั้นการจดัการจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากมีการลงทุนในรูปแบบ
ต่างๆ จะท าเป็นการบริหารแบบลองผดิลองถูกแบบก่อนมิได ้จึงท าใหใ้นปัจจุบนัน้ีธุรกิจท่ีจะประสบ
ผลส าเร็จนั้นจะตอ้งเป็นองคก์ารท่ีใหค้วามส าคญักบังานการจดัการทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงแต่เดิมเรียกวา่
ฝ่ายบุคคล โดยมีการขยายและเปล่ียนแปลงแนวคิดดา้นงานบุคคลมาอยา่งต่อเน่ืองเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างองคก์ารท าใหเ้กิดความคล่องตวัและมีการด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดย
การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัเป็นภาระหนา้ท่ีส าคญัอีกหนา้ท่ีหน่ึงท่ีผูบ้ริหารทั้งในภาครัฐ
และเอกชนจะตอ้งท าความเขา้ใจและด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อ
น าองคก์ารไปสู่การบรรลุผลส าเร็จในท่ีสุด (อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2558, น.1) 
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การพฒันาประเทศในระยะเวลาท่ีผา่นมาส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของไทยขยายตวัสูงข้ึนและ
ท าใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่เดิม ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากความสามารถในการระดมทุน การพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างการบริหารองคก์าร และการแกไ้ขกฎระเบียบต่างๆ แลว้ การบริหารทรัพยากร
มนุษยดู์เหมือนจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัอยา่งสู่ท่ีมีผลต่อความส าเร็จดงักล่าวซ่ึงท าให้
ในปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ “ทรัพยากรมนุษย”์ เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการปฏิบติังานทุกประเภท แมว้า่วิทยาการหรือเทคโนโลยต่ีางๆ จะ
กา้วหนา้กวา้งไกลไปเพียงใดกต็าม มนุษยก์ย็งัถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีค่าและมีความส าคญัยิง่ต่อ
การท างานอยูไ่ม่เปล่ียนแปลงและดูเหมือนนบัวนัจะทวีความส าคญัมากข้ึนทุกที (ดิสดารก ์เวช
ยานนท,์ 2557, น.1) ทั้งน้ีเพราะส่วนหน่ึงความจ าเป็นของการจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้น  1) 
เพ่ือจดัหาคนท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบังาน 2) เพื่อใชท้รัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 3) เพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถของก าลงัแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 4) เพื่อ
รักษาพนกังานท่ีมีความสามารถใหค้งอยูใ่หน้านท่ีสุด 5) เพื่อส่ือสารโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์หก้บัพนกังานทุกคนไดท้ราบ (สมชาย หิรัญกิตติ,2557, น.10) 
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ดงันั้นรูปแบบการจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้นมีวตัถุประสงคท่ี์จะใชค้นท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์
สูงสุดในการท างานและเพ่ิมศกัยภาพของคนใหส้ามารถกา้วทนัความเจริญของเทคโนโลยจีากภายนอก
ได ้ผูบ้ริหารในทุกๆ องคก์ารจึงตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากท่ีจะท าใหก้ระบวนการ
จดัการทรัพยากรมนุษยบ์รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวโดยใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ผา่นหลกัการบริหาร
จดัการและเห็นถึงความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดการพฒันาแนวคิดดา้นทรัพยากรมนุษย ์
(อนนัต ์บุญสนอง, 2555, น.4) ใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
และส่งผลกระทบต่อองคก์ารโดยภาพรวม จึงท าใหปั้จจุบนัองคก์ารทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ต่างใหค้วามส าคญัและค านึงถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าเพ่ือใหท้รัพยากรมนุษยท่ี์มีอยูใ่น
องคก์ารใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพ่ือความอยูร่อดและ
ความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร ส่งผลใหก้ารจดัการทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัต่อผูบ้ริหารองคก์าร 
เพราะทุกองคก์ารไม่ตอ้งการใหมี้ความผดิพลาดในการบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์องคก์ารจะตอ้งเผชิญผลกระทบกบัปัญหาไดแ้ก่ 1) การจา้งคนไม่
เหมาะสมกบังาน 2) อตัราการออกจากงานสูง 3) การพบวา่พนกังานไม่ตั้งใจท่ีจะท างานใหดี้ท่ีสุด 4) 
การเสียเวลากบัการสัมภาษณ์ท่ีไม่ไดป้ระโยชน์ 5) ท าใหบ้ริษทัตอ้งข้ึนศาลเน่ืองจากวามไม่เป็นธรรม
ของผูบ้ริหาร 6) ท าใหบ้ริษทัถูกฟ้องจากการจดัสภาวะแวดลอ้มการท างานท่ีไม่ปลอดภยั 7) การท าให้
พนกังานคิดวา่เงินเดือนท่ีเขาไดรั้บไม่ยติุธรรม 8) ไม่ยอมใหมี้การฝึกอบรมและการพฒันา ซ่ึงเป็นการ
ท าลายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 9) การกระท าท่ีไม่ยติุธรรมและความสัมพนัธ์ท่ีตึง
เครียดกบัพนกังาน (สมชาย หิรัญกิตติ,2554, น.10) 
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จากความเป็นมาและความส าคญัของการวเิคราะห์การ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นั้นท าให้
ผูว้เิคราะห์มีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์ารโดยการเปรียบเทียบการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษยข์องสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อเป็นรูปแบบและแนวทางใน
การพฒันาและการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
เพื่อก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการบริหารงานสถาบนัการศึกษา
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1.2 วัตถปุระสงคข์องการ  
วเิคราะห์

ตอ้งเขยีนอธบิาย ชีแ้จง ใหท้ราบถงึวตัถปุระสงค์
ของการวเิคราะหเ์รือ่งนัน้ๆ เชน่...
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- เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนัของก าลงัคนในหน่วยงาน
(วเิคราะหอ์ตัราก าลงั)

- เพือ่วเิคราะหภ์าระงานของบคุลากรในหน่วยงาน
(วเิคราะหอ์ตัราก าลงั)

- เพือ่ก าหนดกรอบอตัราก าลงัทีเ่หมาะสมของบคุลากร  
ในหน่วยงาน(วเิคราะหอ์ตัราก าลงั)

ฯลฯ



1.3 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ
ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงใหท้ราบประโยชน์ของการศกึษาวเิคราะหเ์รือ่ง

นัน้ๆ เชน่...
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- ไดท้ราบถงึสภาพปัจจุบันของก าลังคนใน
หน่วยงาน

- ไดท้ราบถึงภาระงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน

- ขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถน าไปใชใ้นการก าหนด
กรอบอตัราก าลังทีเ่หมาะสมของบคุลากรใน
หน่วยงาน

* ควรตอบวตัถปุระสงคต์ามทีต่ัง้ไว ้



1.4 ขอบเขตหรอืขอ้จ ากดั

ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จง ใหท้ราบถงึขอบเขตหรอืขอ้จ ากดั
ของการศกึษาวเิคราะหเ์รือ่งนัน้ๆ
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วา่เรือ่งทีก่ าลงัวเิคราะหอ์ยูน่ีม้ขีอบเขต ครอบคลมุถงึ 
เรือ่งอะไร แคไ่หน เพยีงใด เชน่...

กรณีต าแหน่ง น.วเิคราะห ์หรอื ต าแหน่งบคุลากรในการ
วเิคราะหค์วามตอ้งการก าลงัคน จะครอบคลมุบคุลากรที่
เป็นขา้ราชการ และพนักงานมหาวทิยาลยัทัง้นีไ้มร่วมไป
ถงึลกูจา้งชัว่คราวและ พนักงานองคก์รในก ากบัของ
มหาวทิยาลยั



1.5 ค าจ ากดัความเบือ้งตน้

ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงใหท้ราบถงึค าจ ากดัความตา่งๆ ทีม่ี
อยูใ่นเรือ่งทีท่ าการศกึษาวเิคราะหนั์น้ๆ

23

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

บคุลากร หมายถงึ.............

สายวชิาการ หมายถงึ.............

สายสนับสนุน หมายถงึ.............
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เทคนคิการเขยีน บทที ่2
ทฤษฎ/ีงานวเิคราะห/์วจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

หลกัในการเขยีนแนวคดิทฤษฎ ีมดีงันี้

۞ จัดหมวดหมูข่องแนวคดิ-ทฤษฎตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็น
หมวดๆ เพือ่ใหเ้ห็นแนวทางในการ review literature 
อยา่งชดัเจน

۞ จัดล าดบัของหมวดหมูใ่หเ้หมาะสม

۞ เขยีนและเรยีบเรยีงความรูด้ว้ยภาษาวชิาการใหเ้ป็นความ
ตอ่เนือ่งเชือ่มโยงกนั
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ตวัอยา่งการเขยีน
ทฤษฎทีีเ่ก ีย่วขอ้ง

ในบทที ่2



บทที ่2
ทฤษฎแีละงานวเิคราะห์ทีเ่กีย่วข้อง

2.1  แนวคดิ  ทฤษฎี  และผลงานวจิัยที่เกีย่วข้องในการท าวจิัย

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการทรัพยากร

มนุษย ์(Human Resource Management) ไดแ้ก่ แนวคิดของการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยข์อง เชาว ์โรจนแสง (2554) ท่ีกล่าวถึงหลกัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตของการจดัการทรัพยากรมนุษย,์ ความเป็นมาของ
การจดัการทรัพยากรมนุษยต์ามแนวคิดของ Ferderick W. Taylor, แนวคิด
ของ Hugo Munsterberg, แนวคิดของ Douglas McGregor และแนวคิดของ 
Robert Oven (อนิวชั แกว้จ านงศ,์ 2552), ระบบการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ของ อนนัต ์บุญสนอง (2550) 26



2.1.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎ่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ไดแ้ก่ ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(จิระจิต บุนนาค, 
2544) ลกัษณะการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละกิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์(Mondy, Noe and Premeaux, 1999, Dessler, 1997, 
Byars and Rue. 1997, Ivancevich. 1998) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยทุธ์ (เสน่ห์ จุย้โต, 2554, สมชาย หิรัญกิติ, 2555), การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแ์บบไทยๆ (นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2553) และ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงยทุธศาสตร์ (จ าเนียร จวงตระกลู, 2550)

27



2.1.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ไดแ้ก่ 
แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง Leonard Nadler and
Zeace Nadler (1980), Ellen Emst Kossek and Richaard N. 
Block (2002), R. Wayne Mondy and Robert M.Noe (2005), 
เป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(สุจิตรา ธนานนัท,์ 
2551) ทฤษฎีทุนมนุษย ์และกลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
(อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2551)

28



2.1.4 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารและการพฒันาองค์การ

ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการพฒันา
องคก์าร ไดแ้ก่ ทศันะเก่ียวกบัการพฒันาองคก์าร (Egan, 2000, Swanson and 
Holton, 2001), ความเป็นมาของการพฒันาองคก์าร และกระบวนการพฒันา
องคก์าร (Commings and Worley, 2001) ลกัษณะของการพฒันาองคก์รตาม
แนวคิดของสร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550) หลกัการพื้นฐาน
ของการพฒันาองคก์ร (Beer, 1995)

วตัถุประสงคข์องการพฒันาองคก์ร ซ่ึงในการพฒันาองคก์ร (OD) ไดมี้
การถกเถียงกนัในเร่ืองของแนวความคิด หลกัการและแนวทางการปฏิบติัอยู ่
ซ่ึงยงัไม่มีขอ้ยติุกต็าม แต่โดยทัว่ไปเม่ือมีการพฒันาองคก์รจะตอ้งมีการ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาองคก์ร 
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30

การเขียนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งนั้น ก่อนอื่นเรา
ตอ้งย่อเอกสารเอาไวก้อ่นเล่มละ 1-4 หนา้ ในการ
ยอ่นัน้จะตอ้งมหีวัขอ้ ดังนี้

۞ ชือ่ผูเ้ขยีน

۞ ชือ่เรือ่งทีเ่ราอา่นมา

۞ ชือ่สถาบนัของเรือ่ง

۞ ปี พ.ศ. ทีพ่มิพ์

۞ วตัถปุระสงคข์องวรรณกรรมนัน้

۞ วธิกีารทีเ่ขาศกึษา(ท าอยา่งไรเขาจงึไดข้อ้สรปุออกมา)

۞ ผลการศกึษาของเขา คน้พบความจรงิอะไรบา้ง
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ตวัอยา่งการเขยีน
วรรณกรรม/งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งในบทที ่2



2.2 งานวเิคราะห์/งานวจิยัที่เกีย่วข้อง
จงศกัด์ิ ผดุงทรัพย ์(2551) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง “การศึกษาเร่ืองกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง

ตุลาการ” ผลการศึกษาพบวา่ กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องตุลาการดา้นการบรรจุแต่งตั้ง คือ มีการ
ก าหนดอายขุั้นต ่า มีการก าหนดประสบการณ์ในการท างานและวฒิุการศึกษาขั้นต ่า นอกจากน้ียงัมี
กระบวนการฝึกอบรมเก่ียวกบัการโยกยา้ย มีการก าหนดบญัชีอาวโุสศาลในการแต่งตั้งโยกยา้ยและก าหนด
วาระในการด ารงต าแหน่งทางการบริหาร เก่ียวกบัการพิจารณาความดีความชอบ มีการก าหนดตวับุคคล ผู ้
พิจารณาความดีความชอบในล าดบัต่างๆ และมีการใชร้ะบบบญัชีเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งแบบ
แท่ง เก่ียวกบัการข้ึนต าแหน่งหรือการเล่ือนต าแหน่ง มีการจดัล าดบัอาวโุสตวัของผูพ้ิพากษา เก่ียวกบัการ
ลงโทษทางวนิยัมีการแต่งตั้งกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงในชั้นตน้ก่อนมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวนิยั 
เวน้แต่ความผดิท่ีชดัแจง้ 

ปัจจยัท่ีส่งเสริมกลไกและวธีิการทางการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องตุลาการ พบวา่ ใชก้ฎหมายซ่ึง
ออกโดยฝ่ายนิติบญัญติั และระเบียบ ประกาศ รวมถึงวฒันธรรมการบริหารงานบุคคลท่ีสะสมมานาน

จุดอ่อน จุดแขง็ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องตุลาการ พบวา่ ทั้ง 5 ดา้น คือ การบรรจุแต่งตั้ง 
การโยกยา้ย การพิจารณาความดีความชอบ การข้ึนต าแหน่งหรือเล่ือนต าแหน่ง และการลงโทษทางวนิยั มี
ทั้งจุดอ่อนและจุดแขง็ ส าหรับจุดแขง็ท่ีส าคญั คือ ระบบอาวโุสท่ีใชม้านาน ส่วนจุดอ่อน คือ การก าหนดให้
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้จนถึงอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้ และของผู ้
พิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงรองประธานศาลฏีกามีอตัราเท่ากนั ทั้งท่ีภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีแตกต่างกนั32



สมชาย สุขสิริเสรีกลุ (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “บทบาทและศกัยภาพของมหาวิทยาลยัในการ
เสริมสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือรองรับการเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21” ผลการวิจยัพบวา่   1) บุคลิกภาพ
ดา้นแมคคีอาเวลเลียน (Machiavelian) พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีอ  านาจในการตดัสินใจมีความสามารถในการ
สร้างความประทบัใจแก่ผูแ้รกพบเห็นไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีลกัษณะเชิงสงัคมท่ีโดดเด่น ขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีไม่
มีอ  านาจในการตดัสินใจจะมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบเจตนาลวง ไม่เสียสละ เสแสร้งแสดงตนเป็นคนดีต่อกนั 
มุ่งหาแต่ความสุขส่วนตวั ท างานเพ่ือเงิน ไม่มีอุดมคติในการท างาน  2) คุณภาพอาจารย ์วดัไดจ้ากคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการ คุณวฒิุ และผลการประเมินการสอนจากนกัศึกษา  3) หลกัสูตรท่ีเหมาะสม ประเมินไดจ้าก
หลกัสูตรท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของสงัคมไทยในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ การประเมิน
หลกัสูตรและปรับปรุงหลกัสูตรอยูเ่สมอ และคุณภาพของนกัศึกษาท่ีจบออกไปท างาน  4) คุณภาพของการวิจยั 
พิจารณาจากการตีพิมพง์านวิจยัในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในและต่างประเทศ การวิจยัเป็นประโยชนต์่อสงัคม
หรือไม่ และการน าผลการวิจยัไปใชไ้ดจ้ริงและพฒันาต่อไปไดห้รือไม่  5) ความเป็นสากล ดูไดจ้ากกิจกรรม
ทางวิชาการกบัต่างประเทศ หน่วยงานและบุคลากรเป็นท่ียอมรับของสงัคมและองคก์รทั้งในและต่างประเทศ 
และหลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความเป็นสากลและทนัสมยัเทียบไดก้บัต่างประเทศ  6) การประกนัคุณภาพ วดัได้
จากการด าเนินการตรวจสอบและประเมินจากคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง คุณภาพของนกัศึกษาและบณัฑิต 
และการบริหารและด าเนินการสอนอยา่งเป็นระบบท่ีมีมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง  7) ความคุม้คา่ของการลงทุน 
ประเมินไดจ้ากลกัษณะโครงการท่ีตอบสนองและมีประโยชนต่์อส่วนรวม สงัคม ชุมชนและทอ้งถ่ิน โครงการ
ตอ้งผา่นการวิเคราะห์ดา้นรายจ่ายและผลตอบแทน และผลด าเนินการมีประโยชนต์่อหน่วยงาน  8) ความเสมอ
ภาคในการศึกษา พิจารณาจากโอกาสและสิทธิในการศึกษาดว้ยการรับการสนบัสนุนเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
กีดกนั และเกณฑก์ารรับและคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมือนกนั 33
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จีรศกัด์ิ โพกาวิน (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การพฒันาการศึกษาเพื่อพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศเวียดนาม หลงันโยบายโด๋ยเมย้ (Doi Moi) ค.ศ.1986 -
2007” ผลการวิจยัพบวา่  หลงัจากมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจโดยใชน้โยบายโด๋ย 
เมย้ ในปี ค.ศ.1986 ไดส่้งผลอยา่งมากต่อระบบการศึกษาของประเทศเวียดนาม 
กล่าวคือ พอ่แม่ใหลู้กลาออก จากการศึกษากลางคนัเพื่อตอ้งท างาน แรงงานวยั
หนุ่มสาวตอ้งการมีรายไดจึ้งลาออกจากโรงเรียน และการน าระบบเกบ็ค่าหน่วยกิต
มาใชท้ าใหผู้ป้กครองไม่สามารถจ่ายไดจึ้งใหบุ้ตรหลานลาออกจาก การศึกษา 
ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาส าคญัของการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศเวียดนาม โดย
รัฐบาล ไดป้ระกาศใชน้โยบาย Education for All (1990-2000) ข้ึนในปี 1992 

ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัสนบัสนุนท่ีท าใหบ้รรลุเป้าหมาย คือ วฒันธรรม
รักการเรียนรู้ และสนบัสนุนคนเก่ง วิสยัทศันข์องผูน้ าท่ีไดด้ าเนินนโยบายดา้น
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั นโยบายและการด าเนินมาตรการตามแผนการ
ศึกษาอยา่งจริงจงั การไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์ร ต่างชาติ ผูป้กครอง ครู และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงั และบทบาทของ ส่ือมวลชน 34
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เทคนคิการเขยีน บทที ่3
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวเิคราะห์

ใชว้ธิกีารรปูแบบเดยีวกบังานวจัิย

๏ ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

๏ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

๏ การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

๏ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู

๏ การวเิคราะหข์อ้มลู

๏  เทคนคิอะไรในการวเิคราะหข์อ้มลู



36

ในบทที่ 3 นี้จะตอ้งเขียนอธิบายชี้แจงใหท้ราบถึง
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการวเิคราะห ์อยา่งไร ประชากรคอืใคร
กลุม่ตวัอยา่งคอืใครหรอือะไร และมจี านวนเทา่ใด

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

และใชเ้ทคนคิวธิใีดในการวเิคราะหค์รัง้นี้

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคืออะไร เป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือ ตารางขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหใ์ชค้า่อะไร คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่กลาง ฯลฯ



เทคนคิตา่งๆ ในการวเิคราะห์

ในการท างานวเิคราะห์ มหีลักความรู ้ทฤษฎ ีหรอื 
เครือ่งมอืทีจ่ะน ามาใชใ้นการวเิคราะหง์านหรอื
วเิคราะหเ์อกสาร มหีลายหลักวธิดีว้ยกนั คอื....

37

BRAIM  STORMING/ระดมสมอง

TREE  DIAGRAM/ผงัรากไม้

FISH  BONE  DIAGRAM/ผงักา้งปลา

DELPHI  TECHNIQUE/เดลฟาย
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DEMING  CYCLE/วงจรเดมมงิ  PDCA

BALANCED  SCORECARD/BSC

SWOT  ANALYSIS/จดุออ่น จดุแข็ง

SIX  SIGMA

BENCHMARKING

STANDART TECHNIQUE

Comparison techniques

เทคนคิตา่งๆ ในการวเิคราะห ์(ตอ่)
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ตวัอยา่งการเขยีน
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารวเิคราะห์
ในบทที ่3



บทที ่3
วธีิด าเนินการวเิคราะห์

การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
พระนครเหนือ ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ ตามล าดบัขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

- ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์

- ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

- การจดัเก็บข้อมลู

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู

- แหลง่ข้อมลูและการเก็บรวบรวมข้อมลู

- การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอ
40



3.1 ขัน้ตอนการก าหนดวัตถุประสงค์

ในการก าหนดวตัถปุระสงค์นัน้ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการก าหนด
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาโดยให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนษุย์ของสถาบนัอดุมศกึษาคือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมพระนครเหนือ

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

ประชากร : บคุลากรทัง้หมดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมพระนครเหนือจ านวน 1,850 คน

กลุ่มตวัอย่าง : ตวัแทนของประชากรที่ได้ท าการคดัเลือก
ส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู จ านวน 320 คน 

41



3.3 ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู
เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมพระนครเหนือจากบคุลากร โดยการท าหนงัสือรับรองในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากหน่วยงานต้นสงักดั แล้วด าเนินเก็บรวบรวมข้อมลูตามจ านวนท่ี
ก าหนดไว้

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมในครัง้นีไ้ด้แก่แบบสอบถามส าหรับใช้
เพื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู
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3.5 แหล่งข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล

ในการวิเคราะห์การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ ผู้วิเคราะห์ได้เก็บรวบรวมข้อมลูจากงาน
นโยบายและแผน รวมถึงยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัฯ

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ

ในการวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ ผู้วิเคราะห์ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ประกอบด้วยสถิติพืน้ฐาน
ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เทคนคิการเขยีน บทที ่4
ผลการศกึษาวเิคราะห์

ในบทนี้จะเขียนถงึของของการศกึษาที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ การใช ้
สถติวิเิคราะห ์การแปลความหมาย อาจน าเสนอในรูปแบบ
ทีเ่ป็นตาราง แผนภูม ิหรือ กราฟ ในการชว่ยใหเ้ขา้ใจง่าย
ขึน้ 

44

การน าเสนอผลการศกึษา ควรน าเสนอตามล าดบั
เรือ่งของวัตถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวใ้นบทที ่1 ซึง่ผลของ
การศกึษาวเิคราะหจ์ะตอ้งตอบวัตถปุระสงคไ์ดท้กุขอ้
ตามทีต่ัง้ไว ้
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ตวัอยา่งการเขยีน
ผลการวเิคราะห์

ในบทที ่4



บทที่ 4
ผลการศึกษาวเิคราะห์

ผลการศึกษาความคิดเหน็จากนักศึกษา

ผลการศกึษาวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากบคุลากรของ
มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร
มนษุย์ ซึง่มีข้อมลูท่ีส าคญั  3 สว่นดงันี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

2. ความคดิเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ

3. ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนษุย์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ
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ความคดิเห็นเกีย่วกบัการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมพระนครเหนือ

47

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ S.D. ระดบั
1.ดา้นการพฒันา 4.12 0.61 มาก
2. ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ 3.93 0.52 มาก
3. ดา้นสวสัดิการ 4.00 0.52 มาก
4. ดา้นสิทธิและผลประโยชน์ 3.71 0.65 มาก

รวม 4.18 0.47 มาก

X

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษยข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมพระนครเหนือ

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมพระนครเหนือ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  (    = 4.18) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
โดย 3 ดา้นแรกท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการการพฒันา ( = 4.12) ดา้นสวสัดิการ (    = 4.00) ดา้นโอกาส
และความกา้วหนา้   (     = 3.93) ส่วนการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้น
สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก (    = 3.71)

X

X

X

X

X



เทคนคิการเขยีน บทที ่5
สรปุและขอ้เสนอแนะ

•สรปุผลการวเิคราะห์

48

•ขอ้เสนอแนะ



ในบทนีเ้ป็นการสรปุผลการศกึษาวเิคราะหโ์ดยยอ่ มกีาร
อภปิรายผลการวเิคราะห ์ในสิง่ทีพ่บในบทที ่4 เปรยีบเทยีบกบั
ผลการศกึษาวเิคราะหใ์นเรือ่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัของใคร
ทีพ่บเชน่เดยีวกบัเรา หรอืขดัแยง้กบัสิง่ทีเ่ราพบ

49

มกีารใหข้อ้เสนอแนะ วา่จะน าผลการศกึษา
วเิคราะหน์ีไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนางานงาน หรอื
ปรับปรงุงานไดอ้ยา่งไร? ตอ้งท าอะไร? เตรยีมอะไร? มี
ขอ้ปฏบิตัอิยา่งไร?
และถา้จะศกึษาวเิคราะหใ์นครัง้ตอ่ไป ควรจะเป็นเรือ่ง
ใด? และท าในลักษณะใด?
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การเขยีนขอ้เสนอแนะ

หลังจากการตรวจสอบ หรือการวจัิย/วเิคราะห์
เสร็จ ก็จะเจอกับปัญหาอุปสรรค ต่างๆ แลว้ตอ้งมาน่ัง 
สรุปปัญหาทัง้หมด เมือ่สรุปปัญหาทัง้หมดแลว้เราก็มา
แยกวา่แตล่ะปัญหา ถา้เกดิแลว้จะสง่ผลกระทบอยา่งไร 

และมผีลกระทบมากในระดับไหน

สุดทา้ยก็ เสนอแนะวิธีการแกไ้ข หรือเสนอ
ขอ้คดิเห็นเกีย่วกับทางออกของปัญหานัน้ สว่นขอ้ดไีม่
ตอ้งเอามาเสนอ การเสนอแนะจะท าก็ต่อเมือเจอ
ขอ้เสยี หรอืตอ้งการใหเ้กดิสิง่ทดีแีละเหมาะสมกวา่
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การเขียนขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจัย/
วเิคราะหใ์นครัง้ตอ่ไป เป็นการน าเสนอวา่ ถา้จะมี
การวจัิย/วเิคราะหต์่อไป ควรค านึงถงึอะไรบา้ง 
หรอืควรท าเรือ่งอะไรบา้ง หรอื ควรจะเพิม่ตัวแปร
อะไรบา้ง ควรปรับปรุงวิธีด าเนินการอย่างไร
เครือ่งมอืในการวจัิย/วเิคราะหค์วรใชแ้บบไหน

ใหเ้สนอแนะว่าใคร หน่วยงานใด ควรจะ
ด าเนินการอะไรต่อไป ขอ้เสนอแนะตอ้งเป็น
ขอ้ เสนอที่ได จ้ากการวิจัย /วิเคราะห์ ไม่ ใช่
ขอ้เสนอแนะในเชงิทฤษฏ ีทีไ่มไ่ดม้าจากขอ้คน้พบ
ในการวจัิย/วเิคราะห ์และตอ้งเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเรือ่งทีว่จัิย/วเิคราะห์
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โดยแยกบรรณานุกรมสิง่พมิพภ์าษาไทยและ
บรรณานุกรมสิง่พมิพภ์าษาตา่งประเทศ และแตล่ะ
ภาษานัน้ใหเ้รยีงตามล าดับอกัษร แบบพจนานุกรม
ฉบบัราชบัณฑติสถาน และ พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษทั่วไป

การเขยีนบรรณานุกรมจะเรยีงล าดบัอักษร
และพยัญชนะ โดยเป็นภาษาไทยกอ่นตามดว้ย
ภาษาอังกฤษ
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การเขยีนรายงานผลการวเิคราะห์

การเขยีนรายงานการวเิคราะห ์ มทีัง้แบบฉบบั
สมบรูณ์ฉบบัเต็ม และแบบฉบบัสัน้ กรณีรายงานแบบไมเ่ป็น
ทางการจะเขยีนรายงานทีเ่ป็นฉบบัสัน้ แตจ่ะครอบคลมุ
สาระส าคญัของการวเิคราะห ์ใชภ้าษางา่ยๆ เรยีบเรยีงโดยใช ้

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

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



ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่นกัวชิาการเงนิและบญัชี

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

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

งบประมาณ...
- วเิคราะหง์บประมาณแผน่ดนิ คณะ......เปรยีบเทยีบ 3 สถาบนั
- วเิคราะหง์บประมาณเงนิรายได ้คณะ.....เปรยีบเทยีบ 5 สถาบนั
- วเิคราะหแ์นวโนม้งบประมาณเงนิรายได/้แผน่ดนิ คณะ......

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

ของต าแหนง่นกัวชิาการศกึษา

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

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

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

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

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

ของต าแหนง่บคุลากร

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

25..-25..
- วเิคราะหก์ารลาออก โอนยา้ยของบคุลากร คณะ...ชว่งปี 

25..-25..
- วเิคราะหก์ารเปลีย่นต าแหน่ง คณะ.....ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหผ์ลการสรรหาบคุลากร คณะ......ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหห์ลกัเกณฑก์ารเขา้สูต่ าแหน่งวชิาการของสาย

วชิาการ
- วเิคราะหห์ลกัเกณฑก์ารเขา้สูต่ าแหน่งวชิาการของสาย

สนับสนุน
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ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่นกัวชิาการพสัดุ

- วเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิสีอบราคา คณะ
.....

- วเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิปีระกวดราคา 
คณะ.....

- วเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิตีกลงราคา คณะ
....

- วเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งโดยวธิพีเิศษ คณะ......
- วเิคราะหผ์ลการบรหิารจัดการวสัด ุคณะ........
- วเิคราะหผ์ลการบรหิารครภุัณฑ ์คณะ.....
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ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป

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

เจา้หนา้ทีบ่รหิารทั่วไปทีส่งักดัภาควชิา

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

ของต าแหนง่นกัวทิยาศาสตร์

- วเิคราะหผ์ลการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร...... ของ
นักศกึษา คณะ.....ปี พ.ศ...

- วเิคราะหวั์สดวุทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร  คณะ... 
ปี 25..

- วเิคราะหก์ารเตรยีม Lab วชิา.......ภาคตน้ คณะ...ปี 25..
- วเิคราะหก์ารเตรยีม Lab วชิา.......ภาคปลาย คณะ.....

ชว่งปี 25..
- วเิคราะหก์าร...........      คณะ......ชว่งปี 25..-25..
- วเิคราะหก์าร...........      คณะ......ชว่งปี 25..-25..
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- วเิคราะหนั์กศกึษาใหม ่(น.วชิาการศกึษา,น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

- วเิคราะหนั์กศกึษาเต็มเวลา (น.วเิคราะห)์

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

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

- วเิคราะหก์ารใชป้ระโยชนจ์ากอาคาร (น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

- วเิคราะหค์วามตอ้งการใชพ้ืน้ทีอ่าคาร (น.วเิคราะห,์จ.บรหิาร)

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

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

ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

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

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

- วเิคราะหก์ารบรหิารงบประมาณ (น.การเงนิ, น.วเิคราะห)์

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

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

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

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

ตวัอยา่งหวัขอ้การเขยีนงานวเิคราะห์

ของต าแหนง่อืน่ๆ (ตอ่)
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ตวัอยา่งการเขยีนรายงานการวเิคราะห ์
ของต าแหนง่นกัวชิาการศกึษา

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

การวเิคราะหน์กัศกึษาใหม่

ตารางที.่. แสดงจ านวนนักศกึษาใหม ่จ าแนกตามภมูลิ าเนา

ที่ ภมูลิ าเนา จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ฯลฯ
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การวเิคราะหน์กัศกึษาใหม่

ตารางที.่. แสดงจ านวนนักศกึษาใหม ่จ าแนกตามอาชพีผูป้กครอง

ที่ อาชพีผูป้กครอง จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ฯลฯ

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

ตารางที.่. แสดงจ านวนนักศกึษาทีต่กออก จ าแนกตามเกรด

ที่ เกรดเฉลีย่สะสม จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ฯลฯ

จากตารางที.่.นักศกึษาทีต่กออกจ านวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... ตก
ออกดว้ยเกรด.........มากทีส่ดุ รองลงมา นักศกึษาทีต่กออก จ านวน .... คน  
และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตามล าดบัตกออกดว้ยเกรด.........
และ เกรด........  โดยมนัีกศกึษาทีต่กออก จ านาน.....คน คดิเป็นรอ้ยละ......
ตกออกดว้ยเกรด......................  นอ้ยทีส่ดุ                                       
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การวเิคราะหต์กออกซ า้ช ัน้

ตารางที.่. แสดงจ านวนนักศกึษาทีต่กออก จ าแนกตามชัน้ปี

ที่ ช ัน้ปีทีต่กออก จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ฯลฯ

จากตารางที.่. นักศกึษาทีต่กออกจ านวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... ก าลงั
ศกึษาในชัน้ปีที.่........มากทีส่ดุ รองลงมา นักศกึษาทีต่กออก จ านวน .... คน  
และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตามล าดบัก าลงัศกึษาในชัน้ปีที ่และ ชัน้
ปีที ่........  โดยมนัีกศกึษาทีต่กออก จ านาน.....คน คดิเป็นรอ้ยละ...... ก าลงั
ศกึษาในชัน้ปีที.่............  นอ้ยทีส่ดุ                                       
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เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย 

เพราะเช่ียวชาญ มิใช่เพราะโอกาส 

เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย 

ดงันั้นแลว้ “ลิขิตฟ้าหรือจะสูม้านะตน” 

ขอ้คิด



ข้อมูลประกอบสำหรับเชื่อมโยง/แบบทดสอบความเป็นตัวตน.ppt


HAPPY MAN

Happy_lifeä·Â.PPT
ข้อมูลประกอบสำหรับเชื่อมโยง/HAPPY_~1.PPT


Thank You



ตอบข้อซักถาม
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