
การเขียนผลงานเชิงวิเคราะหจ์ากงานประจ  า

บรรยายโดย 

นายประคุณ  ศาลิกร

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานเลขานุการ คณะประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

โดย

นายเรืองชยั จรุงศิรวฒัน์

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนเช่ียวชาญ    

ผูเ้ช่ียวชาญประจ  าส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น



ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

เรื่อง ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรว่์าดว้ยการ

ก าหนดระดบัต าแหน่งและการแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรือน

ในสถาบนัอดุมศึกษา ใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ.2555

(ลงวนัท่ี 5 ก.ย. 2555)



ต าแหน่ง/ประเภท ผลงานที่ตอ้งสง่

ช านาญงานพิเศษ - คู่มือปฏิบตัิงานหลกั อยา่งนอ้ย 1 เล่ม และ

- ผลงานเชิงวิเคราะห ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันา

งานในหนา้ท่ี อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง

ช านาญการพิเศษ - ผลงานเชิงวิเคราะห ์หรือสงัเคราะห ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น

ถึงการพฒันางานในหนา้ท่ี อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และ

- งานวิจยั หรือผลงานในลกัษณะอ่ืน ท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่หน่วยงาน อยา่งนอ้ย 1 รายการ/เร่ือง



ความหมายของการวิเคราะห์

การวิเคราะห(์๑) หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองคป์ระกอบของส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วนๆ เพื่อคน้หาวา่มาจากอะไรเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

เพื่อคน้หาสาเหตุแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ.2547:2)

การวิเคราะห(์๒) หมายถึงผลงานท่ีแสดงการแยกแยะองคป์ระกอบของ

เร่ืองอยา่งมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองคป์ระกอบและความสมัพนัธ์ของ

องคป์ระกอบต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองน้ัน ซ่ึงเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานและสถาบนัอุดมศึกษา (เอกสาร 5 ประกาศแนบทา้ย ก.พ.อ.เร่ือง มาตรฐานการ

ก าหนดระดบัต าแหน่งและ การแต่งตั้งขา้ราชการพล เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ใหด้ ารงต าแหน่งใหสู้งข้ึน พ.ศ. 2553 

ลงวนัท่ี 22 ธค. 53)



การวิเคราะหเ์ป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั หรืออีกนัยหน่ึงเป็นงานวิจยั

เชิงส ารวจ (ชาญวทิย์ เทียมบุญประเสริฐ.2525:1)

การวิจยัเชิงส ารวจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ*

1) การส ารวจโรงเรียน (School Survey) 

2) การวเิคราะหง์าน (Job Analysis)  

3) การวเิคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) 

4) การส ารวจประชามติ (Public Opinion Survey) และ

5) การส ารวจชุมชน (Community Survey) 

*ชาญวทิย์ เทียมบุญประเสริฐ.2525:48



สายสนบัสนุนจะวิเคราะหอ์ะไรไดบ้า้ง?

1. การวิเคราะหง์าน (Job Analysis)

2. การวิเคราะหเ์อกสาร (Document Analysis)



การวิเคราะหง์าน (Job Analysis)

การวิเคราะหง์าน (Job analysis) หมายถึง 

กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบั งาน 

หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบงาน ชนิดของบุคคล ความรู ้

ความสามารถ และทกัษะท่ีตอ้งการส าหรบังาน 

เพ่ือใหก้ารปฏิบตังิานนั้นๆ ประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย



วิเคราะหง์าน เพื่ออะไร ? 

(วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห)์

วิเคราะหเ์พื่อปรบัปรุงงาน

วิเคราะหเ์พื่อพฒันาผูป้ฏิบตังิาน

วิเคราะหเ์พื่อขจดัความสูญเสียในการปฏิบตังิาน  

วิเคราะหเ์พื่อการวางแผนก าลงัคน  

วิเคราะหเ์พื่อหาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบตังิาน 

วิเคราะหเ์พื่อประเมินค่างาน 

วิเคราะหเ์พื่อประเมินผลการปฏิบตังิาน 



การวิเคราะหเ์อกสาร (Document Analysis)

เอกสาร หมายถึง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข 

แบบฟอรม์ พระราชกฤษฎีกา พระราชบญัญตั ิ กฎ  

ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ หนงัสือเวียน 

มติท่ีประชุม ค าสัง่ ระบบไอที ฯลฯ



วิเคราะหง์บประมาณ วิเคราะหห์ลกัสูตร วิเคราะห์

อตัราก าลงั วิเคราะหพ้ื์นท่ี วิเคราะหห์ลกัเกณฑต์า่งๆ 

วิเคราะหก์ารเลื่อนเงินเดือน วิเคราะหก์ารจดัซ้ือจดั

จา้ง วิเคราะหโ์ครงการ วิเคราะหร์ะเบียบ วิเคราะห์

ค าสัง่ วิเคราะหป์ระกาศ การบริหารงานบุคคลใน

ระบบสญัญาจา้ง ฯลฯ

ตวัอยา่งหวัขอ้การวิเคราะหเ์อกสาร



1. ก าหนดเรื่องหรือหวัขอ้ที่จะท าการวิเคราะห์

2. ก าหนดวตัถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์

3. ก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์

4. รวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องทีศึ่กษา คดัเลือกเฉพาะ

เอกสารที่เช่ือถือได้ และมีความสมบูรณ ์

5. ศึกษา/วิเคราะห ์ตามหลกัเกณฑ ์แนวคิด ทฤษฎีเทคนิคของ

การวิเคราะห์

6. สรุปผลการศึกษา

7. เขียนรายงานการวิเคราะห ์   

ขั้นตอนในการวิเคราะหเ์อกสาร



งานอะไร? ที่จะท าการวิเคราะห์

เอกสารอะไร? ที่จะท าการวิเคราะห์



เลือกงาน/เอกสาร เฉพาะท่ีมีปัญหา หรือ

งาน/เอกสารท่ีไม่ส าเร็จตามตวัช้ีวดั หรือ งานที่

จะพฒันา มาตัง้เป็นช่ือเรื่องท่ีจะวิเคราะห ์

จดัท าโครงรา่งงานที่จะวิเคราะห ์ 

โดยแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ ในลกัษณะเดียวกบั

การเขียนโครงรา่งงานวิจยั



โครงรา่งการวิเคราะหง์าน/เอกสาร

การวิเคราะหเ์ป็นสว่นหน่ึงของการวิจยั (ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ.2525:1) 

ดงันั้นการเขียนโครงรา่งการวิเคราะห/์เขียนองคป์ระกอบของ

งานวิเคราะห์ ใหล้อ้ตามหวัขอ้โครงร่าง/องคป์ระกอบของ

งานวิจยั ซ่ึงมีดงัน้ี

1. ความเป็นมาและความส าคญั 2. วตัถุประสงค์

3. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 4. ขอบเขต

5. ค าจ  ากดัความ 6. ทฤษฎีและหลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห์

7. เอกสารอา้งอิง



โครงสรา้งรายงานผลการวิเคราะห์

จากการท่ีการวิเคราะห์ มีลักษณะคลา้ยคลึงกับการวิจัย

ดงันั้นในการเขียนรายงานผลการวิเคราะห ์จึงเขียนลอ้ตาม

การเขียนรายงานผลการวิจยั ซ่ึงแบ่งเป็น 5 บท ดงัน้ี

บทที่ 1 บทน า

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิเคราะห/์วิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง

บทที่ 3 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการวิเคราะห์

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์

บทที่ 5 สรุปและขอ้เสนอนะ



การเขียนรายงานการวิเคราะหแ์บบเชิงวิชาการ

มีส่วนประกอบที่ส  าคญั 3 ส่วน  คือ

1. สว่นหนา้

2. สว่นเน้ือหา

3. สว่นเอกสารอา้งอิง



ส่วนหนา้ 

ประกอบดว้ย

1.ปกหนา้

2.ปกใน

5.สารบญั

3.บทสรุป 

(ผูบ้ริหาร)

4.ค าน า



สว่นเน้ือหา

ประกอบดว้ย

บทที่ 1 บทน า

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและ

งานวิเคราะห/์วิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง

บทที่ 5 สรุปและขอ้เสนอแนะ

บทท่ี 3 หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการวิเคราะห์

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์



สว่น

เอกสารอา้งอิง

ประกอบดว้ย

บรรณานุกรม

ภาคผนวก



ขอขอบคณุ


