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งานวิเคราะห์

นิยาม
งานวิเคราะห์ : ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษา
ในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง  ๆเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ

รูปแบบ
• เขียนในลักษณะที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
• มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ยกตัวอย่างในลักษณะกรณีศึกษา
• เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ปฏิบัติจริงมาแล้ว
• เรียบเรียงให้เป็นแนวคดิของตนเอง แล้วน ากฎ ระเบียบ หรือความเห็นจากผู้มีประสบการณ์ 

หรือจากประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาสนับสนุน
การเผยแพร่
• เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เสนอขอ
• เผยแพร่หลังจากที่คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประเมินคณุภาพแล้ว
• แนบแบบตอบรับหรือหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานที่น าไปเผยแพร่



ความหมายของการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อค้นหาว่ามา
จากอะไรเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อค้นหาสาเหตแุท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ.์ 2547:2)

การวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละ
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา (เอกสาร 5 ประกาศแนบท้าย ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและ การแต่งตั้งข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งให้สูงขึ้น พ.ศ. 2523 ลงวันที่ 
22 ธค. 53)

การวิเคราะห์ข้อมูลไม่จ าเป็นเสมอไปที่จะต้องศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปร 2 ตัว
แปร แต่อาจมุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยไม่มีนัยของความเป็นสาเหตุและผลระหว่างตัวแปร 
วัตถุประสงค์อาจจะมีเพียงแค่ต้องการใช้ตัวแปรหนึ่งในการคาดคะเนตัวแปรอีกตัวหนึ่ง เช่น การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานข้อมูลในรูปของจ านวน ความถี่ และร้อยละ หรือ
อาจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการเปรียบเทียบข้อมูล โดยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของข้อมูลระหว่างกลุ่ม (between groups) ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (บังอร โสฬส, 2555)



งานวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหรือเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจนั่นเอง โดยงานวิจัย
เชิงส ารวจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การส ารวจโรงเรียน (School Survey) การ
วิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การ
ส ารวจประชามติ (Public Opinion Survey) และการส ารวจชุมชน (Community 
Survey) (ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ, 2525)

ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาใน
แต่ละองค์ประกอบ และหาความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ, 
2553)

ความหมายของการวิเคราะห์



5

การวิเคราะห์ มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานวิจยัเชิงปฏิบัตกิาร ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาถึงขอบข่าย
การปฏิบัติสัมพันธร์ะหว่างส่วนประกอบหรือหนว่ยงานต่างๆ (ประชุม รอดประเสริฐ 2527 : 58) 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ดงันี้
1.การก าหนดปัญหา
2.การเก็บรวบรวมข้อมลู  และการวิเคราะห์ข้อมลู
3.การวิเคราะห์ระบบแนวทางเลอืก
4.การก าหนดความเปน็ไปได ้
5.การพัฒนาเค้าโครงหรือโครงร่างระบบ
6.การพัฒนาระบบน าร่องหรือระบบตน้แบบ
7.การออกแบบระบบ 
8.การใช้ระบบ 
9. การติดตามประเมินผลระบบ 

ความหมายของการวิเคราะห์
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การวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย หรืออีกนัยหนึ่งเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ 
เขียนไว้ในเอกสารประกอบการสอน รายวิชา วิจัย 521 : วิธีการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ 2525:1)

โดยการวิจัยเชิงส ารวจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ
1) การส ารวจโรงเรียน (School Survey) 
2) การวิเคราะหง์าน (Job Analysis)  
3) การวิเคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) 
4) การส ารวจประชามติ (Public Opinion Survey) และ
5) การส ารวจชุมชน (Community Survey) 

ความหมายของการวิเคราะห์



ผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนจะวิเคราะห์อะไรได้บ้าง?

การวิเคราะห์งาน (Job analysis) หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบงาน ชนิดของบุคคลความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ต้องการส าหรับงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย

การวิเคราะห์งานเพื่ออะไร? (วัตถุประสงค์)

เพื่อปรับปรุงงาน

เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อขจัดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน  

เพื่อการวางแผนก าลังคน  

เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน 

เพื่อประเมินค่างาน 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 



ผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนจะวิเคราะห์อะไรได้บ้าง?

การวิเคราะห์เอกสาร Documentary Analysis

เอกสาร หมายถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข แบบฟอร์ม พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติที่ประชุม ค าสั่ง ระบบไอที ฯลฯ

ตัวอย่างหัวข้อการวิเคราะห์เอกสาร : 

วิเคราะห์งบประมาณ วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์อัตราก าลัง วิเคราะห์พื้นที่ วิเคราะห์
หลักเกณฑ์ต่างๆ วิเคราะห์การเลื่อนเงินเดือน วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์โครงการ 
วิเคราะห์ระเบียบ วิเคราะห์ค าสั่ง วิเคราะห์ประกาศ การบริหารงานบุคคล ฯลฯ



ขั้นตอนในการวิเคราะห์เอกสาร

ก าหนดเรื่องหรือหัวข้อที่จะท าการวิเคราะห์

ก าหนดวัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์

ก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา คัดเลือกเอาเอกสารที่เชื่อถือได้ ที่มีความสมบูรณ์ 

ศึกษา/วิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎีเทคนิคของการวิเคราะห์

สรุปผลการวิเคราะห์

เขียนรายงานการวิเคราะห์    



โครงร่างของเอกสารผลงานวิเคราะห์

ผลงานวิเคราะห์ มีลักษณะคล้ายคลึงกับการวิจัย ดังนั้น ในการเขียนโครงร่างงานวิเคราะห์จึงเขียน
ล้อตามโครงร่างของการเขียนงานวิจัย แบ่งเป็น 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทน า

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้อง

บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์

บทที่ 5 สรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา



เทคนิคการเขียนรายงานการวิเคราะห์

การเขียนรายงานการวิเคราะห์แบบเชิงวิชาการมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน  คือ

1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า ปกใน บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค าน า สารบัญ
2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 

บทที่ 1 บทน า
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 หลักเกณฑ์และการวิธีการเคราะห์
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
บทที่ 5 สรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา

3. ส่วนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก



บทที่ 1 บทน า

บทน า เป็นบทที่ 1 เป็นเนื้อหาสว่นแรกหรือบทเริ่มต้นของงานที่เขียนจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นในการน าเข้าสูเ่นื้อ
เรื่องของงานที่เขียน

การเขียนบทน าจะต้องกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน รวมถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์

เทคนิค/วิธีการเขียนบทน า

1. ควรเขียนน าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหา แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ของเรื่องที่ก าลังเขียน

2. ควรเขียนให้ผู้อ่านอยากอ่านเรื่องที่ก าลังเขียนว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ มีความท้าทาย และน่าสนใจอย่างไร

3. ควรกล่าวน าให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญ เหตุผล ตลอดจนความจ าเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์น้ี

4. ควรมีการใช้ภาษาที่เรียบง่าย อ่านแล้วเข้าใจง่าย สอดคล้อง กลมกลืน ไม่สับสน วกไปเวียนมา

5. การเขียนบทน าไม่ควรให้มีจ านวนหลายๆ หน้า ให้มีจ านวนหน้าพอประมาณ จ านวน 2-3 หน้า



ส่วนประกอบ ของบทที่ 1

•  วัตถุประสงค์

•  ประโยชน์ที่ได้รับ

•  ขอบเขต

• นิยามศัพท์

•  ความเป็นมาและความส าคัญ



1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการวิเคราะห์

ต้องเขียนถึงความเป็นมาและความส าคัญของการวิเคราะห์ให้ชัดเจน โดยเขียนถึง
ความเป็นมาของงานที่จะท าการวิเคราะห์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีความส าคัญ
อย่างไร หรือมีความจ าเป็นอะไรที่ต้องมีมาท าการวิเคราะห์เรื่องนี้

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์

เขียนอธิบาย ชี้แจง ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เรื่องนั้นๆ เช่น...
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของก าลังคนในหน่วยงาน (วิเคราะห์อัตราก าลัง)  

หรือ...
เพื่อวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน (วิเคราะห์อัตราก าลัง) หรือ...
เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน (วิเคราะห์อัตราก าลัง)



1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์

เขียนอธิบายชี้แจงให้ทราบประโยชน์ของการวิเคราะห์ เช่น ได้ภาระงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน ไดก้รอบอัตราก าลังที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน

*** ควรตอบวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ครบทุกข้อ***

อธิบายชี้แจง ให้ทราบถึงขอบเขตหรือข้อจ ากัดของการวิเคราะห์ ว่ามีขอบเขตครอบคลุมอะไรบ้าง 
ประเด็นอะไรบ้าง อาจระบุเป็นปี เช่น การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมเฉพาะ ปี 2559-2560 หรือ ระบุเป็นเรื่องเฉพาะ 
เช่น การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมเฉพาะข้าราชการ ไม่รวมถึงพนักงาน  ฯลฯ 

1.5 นิยามศัพท์

อธิบายชี้แจงให้ทราบถึงค าจ ากัดความต่างๆ ที่มีอยู่ในเรื่องที่ท าการวิเคราะห์ ค าศัพท์เฉพาะที่มี
ในงานวิเคราะห์ อาจเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาต่างประเทศ หรือ ค าย่อ ก็ได้ เช่น ... ผู้ปฏิบัติงาน 
หมายถึง.............



ตัวอย่าง บทที่ 1



ตัวอย่าง บทที่ 1



ตัวอย่าง บทที่ 1



บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

บทนี้เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์
ควรเรียบเรียงสรุปเป็นกรอบแนวความคิด หลักการ ข้อแนะน าในการเขียนควรเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการ
เขียนบทความทางวิชาการไม่ควรคัดลอกเน้ือหามาต่อกัน ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. แนวคิด ทฤษฏี โดยจัดมวดหมู่ของแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม ด้วยภาษาทางวิชาการให้เป็นความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยง

2. ข้อมูลส่วนงาน
3. งานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
4. กรอบแนวคคิดในการวิเคราะห์

เทคนิค/วิธีการเขียนงานวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. ชื่อผู้เขียน 2. ชื่อผลงาน
3. ชื่อส่วนงานที่สังกัด 4. ปี พ.ศ. ที่พิมพ์
5. วัตถุประสงค์ 6. วิธีการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์

เทคนิค/วิธีการเขียนงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง



ตัวอย่าง บทที่ 2



ตัวอย่าง บทที่ 2



ตัวอย่าง บทที่ 2



ตัวอย่าง บทที่ 2



ตัวอย่าง บทที่ 2



บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์

ในบทที่ 3 นี้จะมีหัวข้อและรูปแบบเหมือนวิจัย คือ…

• ขั้นตอนการด าเนินงาน

• เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

• การเก็บรวบรวมข้อมูล  

• สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูล

• เทคนิคอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูล

• ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง



บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์

ในบทที่ 3 นี้ จะต้องเกริ่นน ามาก่อนด้วยวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ในบทที่ 1 ด้วยการเขียนให้เป็นประโยค
ความเรียง จะไม่เขียนเป็นข้อๆ อธิบายชี้แจงให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ อย่างไร ประชากร&กลุ่ม
ตัวอย่างคือใครหรืออะไร และมีจ านวนเท่าใด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคืออะไร เป็น แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม หรือตารางข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ค่าอะไร เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ฯลฯ กรณีที่ต้องมี สูตร 
หรือ เกณฑ์มาตรฐาน และ วิธีการค านวณ ต้องเขียนสูตรและอธิบายวิธีการใช้สูตรในการค านวณนั้นๆ ประกอบด้วย
อะไร? ใช้เทคนิควิธีใดในการวิเคราะห์ครั้งนี้ 

ถ้างานวิเคราะห์นั้นจ าเป็นต้องออกแบบสอบถาม

ถ้างานวิเคราะห์นั้นจ าเป็นต้องออกแบบสอบถาม ที่จะมีทั้ง ประชากร (N) และกลุ่มตัวอย่าง (n/s) กลุ่มตัวอย่าง
จะเป็นตัวแทนของประชากร เพราะหากประชากรใหญ่มากๆ ในทางปฏิบัติไม่สามารถสอบถามประชากรได้ทั้งหมด จึง
ต้องมีกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากร

ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรที่นิยมใช้กันมากคือใช้ของ เครจซี Krejcie (1970:608)
เหมาะส าหรับประชากรน้อยกว่า 500 คน หรือ ทาโร ยามาเน่ 



บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์



ตัวอย่าง บทที่ 3



ตัวอย่าง บทที่ 3



ตัวอย่าง บทที่ 3



ตัวอย่าง บทที่ 3



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์

ในบทนี้จะเขียนถึงผลการศึกษาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ การใช้สถิติ
วิเคราะห์ การแปลความหมาย อาจน าเสนอในรูปแบบที่เป็นตาราง แผนภูมิ หรือ กราฟ ในการช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น 

การน าเสนอผลการศึกษา ควรน าเสนอตามล าดับเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ซึ่งผลของการศึกษา
วิเคราะห์จะต้องตอบวัตถุประสงค์ได้ทุกข้อตามที่ตั้งไว้



ตัวอย่าง บทที่ 4



ตัวอย่าง บทที่ 4



บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

ในบทที่ 5 จะมี 2 หัวข้อใหญ่ คือ...

สรุปผลการวิเคราะห์

ในบทนี้เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์โดยย่อ ในสิ่งที่พบในบทที่ 4 โดยการสรุปรายละเอียดที่พบ มีการให้ข้อเสนอแนะ ว่าจะน าผลการ
วิเคราะห์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานได้อย่างไร? ต้องท าอะไร? เตรียมอะไร? มีข้อปฏิบัติอย่างไร? และถ้าจะศึกษา
วิเคราะห์ในครั้งต่อไป ควรจะเป็นเรื่องใด? และท าในลักษณะใด?

ข้อเสนอแนะ

หลังจากการตรวจสอบ หรือการวิจัย/วิเคราะห์เสร็จ ก็จะเจอกับปัญหาอุปสรรค ต่าง  ๆแล้วต้องมานั่ง สรุปปัญหาทั้งหมด เมื่อสรุป
ปัญหาทั้งหมดแล้วเราก็มาแยกว่าแต่ละปัญหา ถ้าเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร และมีผลกระทบมากในระดับไหน

สุดท้ายก็เสนอแนะวิธีการแก้ไข หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกของปัญหานั้น ส่วนข้อดีไม่ต้องเอามาเสนอ การเสนอแนะจะ
ท าก็ต่อเมื่อเจอข้อเสีย หรือต้องการให้เกิดสิ่งที่ดีและเหมาะสมกว่า 

สุดท้ายก็เสนอแนะวิธีการแก้ไข หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับทางออกของปัญหานั้น ส่วนข้อดีไม่ต้องเอามาเสนอ การเสนอแนะจะ
ท าก็ต่อเมื่อเจอข้อเสีย หรือต้องการให้เกิดสิ่งที่ดีและเหมาะสมกว่า ให้เสนอแนะว่าใคร หน่วยงานใด ควรจะด าเนินการอะไรต่อไป 
ข้อเสนอแนะต้องเป็นข้อเสนอที่ได้จากการวิจัย/วิเคราะห์ ไม่ใช่ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฎี ที่ไม่ได้มาจากข้อค้นพบในการวิจัย/วิเคราะห์ 
และต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย/วิเคราะห์



ตัวอย่าง บทที่ 5



ตัวอย่าง บทที่ 5



ตัวอย่าง บทที่ 5



ตัวอย่าง บทที่ 5



ตัวอย่าง บทที่ 5



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร



การเขียนบรรณานุกรม

โดยแยกบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ และแต่ละภาษานั้นให้เรียงตามล าดับอักษร 
แบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน และ พจนานุกรมภาษาอังกฤษทั่วไป

การเขียนบรรณานุกรมจะเรียงล าดับอักษรและพยัญชนะ โดยเป็นภาษาไทยก่อนตามด้วยภาษาอังกฤษ

บุญชม  ศรีสะอาด.(2528).การวิจัยเบื้องต้น. โรงพิมพ์สุวีริสานส์น.กรุงเทพมหานคร.

ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา.(2530).จุลสารเฉพาะกรณี การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันตก. 
ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า. กรุงเทพมหานคร.

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

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

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม



ตัวอย่างหัวข้องานวิเคราะห์

วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา วิเคราะห์การจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีตกลงราคา วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ วิเคราะห์การบริหารจัดการวัสดุ วิเคราะห์การบริหารครุภัณฑ์ 
วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ วิเคราะห์งบปราณเงินแผ่นดิน วิเคราะหก์ารบริหารเงินงบประมาณเงินรายได้ วิเคราะห์การ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน วิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ วิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณ
เงินรายได้/แผ่นดิน วิเคราะห์การพึงพาตนเองด้านเงินรายได้ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายภาคบุคลากร

วิเคราะห์การลาออก โอนย้ายของบุคลากร วิเคราะห์การเปลี่ยนต าแหน่ง วิเคราะห์ผลการสรรหาบุคลากร วิเคราะห์
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของสายวิชาการ วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของสายสนับสนุน 
วิเคราะห์การบริหารงานบุคคลระบบสัญญาจ้าง

วิเคราะห์การสอบคัดเลือกเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี วิเคราะห์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
วิเคราะห์การลาออกของนักศึกษา วิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิเคราะห์การลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิเคราะห์การตกออก ซ้ าชั้นของนักศึกษา วิเคราะห์การเพิ่ม ถอน รายวิชาของ
นักศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร ป.ตร/ีโท/เอก 



ตัวอย่างหัวข้องานวิเคราะห์

วิเคราะห์โครงการ คณะ.....ที่ด าเนินการในปี งบประมาณ 25.. วิเคราะห์ต้นทุนการจัดประชุม กรรมการชุดต่างๆ วิเคราะห์
ฐานข้อมูลด้านอาคาร วิเคราะหค์่าใช้จ่ายในลักษณะต่างๆ  วิเคราะหก์ารใช้พื้นที่ของอาคารต่าง  ๆวิเคราะห์หลักสูตร....... ภาควิชา.....คณะ... 
วิเคราะหก์ารลาศึกษาต่อ การเพิ่มพูนวิชาการ วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะหก์ารจอง/ใช้ ห้องประชุม ภาควิชา....คณะ.... ปี พ.ศ. ...

วิเคราะหผ์ลการทดลองในห้องปฏิบัติการ......ของนักศึกษา คณะ.....ปี พ.ศ...วิเคราะห์วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  คณะ
... ปี 25.. วิเคราะหก์ารเตรียม Lab วิชา.......ภาคต้น คณะ...ปี 25.. วิเคราะห์การเตรียม Lab วิชา.......ภาคปลาย คณะ.....ช่วงปี 25..วิเคราะห์
การ.....คณะ......ช่วงปี 25..-25.. วิเคราะห์การ...คณะ......ช่วงปี 25..-25.. วิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่าง(ค่าPH) วิเคราะห์การใช้สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ

วิเคราะหน์ักศึกษาใหม่ วิเคราะหน์ักศึกษาเต็มเวลา วิเคราะหก์ารตกออกซ้ าชั้น วิเคราะห์การสละสิทธิ์ของนักศึกษา   วิเคราะห์การ
ใช้ประโยชน์จากอาคาร วิเคราะห์ความต้องการใช้พื้นที่อาคาร วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความต้องการใช้สาธารณูปโภค วิเคราะห์
ศักยภาพบุคลากร 

วิเคราะหน์ักศึกษาใหม่ วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา วิเคราะห์การตกออกซ้ าชั้น วิเคราะห์การสละสิทธิ์ของนักศึกษา วิเคราะห์การ
ใช้ประโยชน์จากอาคาร วิเคราะห์ความต้องการใช้พื้นที่อาคาร วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความต้องการใช้สาธารณูปโภค วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิเคราะห์ ผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิเคราะห์ระยะเวลาศกึษา
ของนักศึกษาปริญญาตรีปีการศึกษา 25..วิเคราะห์ระยะเวลาศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 25.



โอกาส (ภายนอก)
[External opportunities (O)]

เช่น ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและอนาคต 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม 
ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีใหม่

อุปสรรค (ภายนอก)
[External threats (T)]

เช่น การขาดแคลนพลังงาน คู่แข่งขันที่
แข็งแกร่ง การเสื่อมความนยิมของผู้บริโภค

จุดแข็ง (ภายใน)
[Internal strengths (S)]

เช่น จุดแข็งด้านการจัดการ การด าเนินงาน 
การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์ SO: มาก-มาก
(มีจุดแข็งและมีโอกาส)

(SO strategy: maxi-maxi)
เช่น กลยุทธ์ที่มีศักยภาพสูงสุด การใช้จุดแข็ง
ขององค์กรเพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส

กลยุทธ์ ST: มาก-น้อย
(มีจุดแข็งแต่มีอุปสรรค)

(ST strategy: maxi-mini)
เช่น การใช้จุดแข็งทางเทคโนโลยี การเงิน 
การจัดการ หรือการตลาด เพื่อจัดการ

อุปสรรคจากคู่แข่ง

จุดอ่อน (ภายใน)
[Internal weaknesses (W)]

เช่น ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากภายในองค์กร

กลยุทธ์ WO: น้อย-มาก
(มีจุดอ่อนแต่มีโอกาส)

(WO strategy: mini-maxi)
เช่น กลยุทธ์พัฒนาเพื่อเอาชนะจดุอ่อนเพื่อ

สร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส

กลยุทธ์ WT: น้อย-น้อย
(มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค)

(WT strategy: mini-mini)
เช่น การตัดทอน การเลิกด าเนินงาน หรือ

การร่วมลงทุน

ปัจจัยภายใน
(Internal Factors)

ปัจจัยภายนอก
(External Factors)

SWOT
TOWS

The SO Strategy = รุก
The ST Strategy = รับ
The WO Strategy = ปรับ
The WT Strategy = ถอย



S
W

Internal Factors



Benchmarking
Benchmarkin

g
Benchmark
(Best-in-class)

Best 

Practice

 Select the area to be studied.

 Define the process that is to be benchmarked.

 Identify potential benchmarking partner.

 Identify the data required, sources and appropriate methods of collection.

 Collect the data and select benchmarking partners.

 Determine the performance gap.

 Establish the difference in the process.

 Target future performance.
 Communication and Commitment.

 Adjust target and develop improvement plan.

 Implement and monitor.

 Review progress and recalibrate.

Define 
stage

Analyse
stage

Implement 
stage

Review 
stage

Competitive
Benchmarking

Cooperative
Benchmarking

Collaborative
Benchmarking

Internal
Benchmarking
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