
บทความวิเคราะหโครงรางในการเขียนเอกสาร ผลงานการวิเคราะห

เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน *

 การวเิคราะห มลีกัษณะคลายคลงึกบังานวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร ซึง่เปนกระบวนการศกึษาถงึขอบขายการปฏบิตัิ
สมัพนัธระหวางสวนประกอบหรือหนวยงานตางๆ (ประชุม 
รอดประเสริฐ 2527 : 58)
 นอกจากนีย้งัมเีอกสารประกอบการสอน รายวชิา 
วิจัย 521 : วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่เขียนโดย ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(2525 :1) ไดกลาววา...
 งานวิเคราะหเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย หรือ อีก
นัยหนึ่งเปนงานวิจัยเชิงสํารวจประเภทหนึ่ง ตามหลักการ
โดยท่ัวไปการวิจยั (Research) เปนกระบวนการท่ีอาศัยวธิี
การทางวิทยาศาสตร (Scientifi c Method) เพ่ือจดัหาความ

รคูวามจริงทีเ่ชือ่ถอืได (Reliable knowledge) โดยวิธกีาร
ที่มีระบบเช่ือถือได (Reliable Method)  ความจริงที่เชื่อ
ถือไดนี้ ไมไดคงท่ีแนนอนตลอดไป แตจะคงสภาพเชนนี้ 
(Stable) อยูในชวงเวลาหน่ึง ซึ่งจะสอดคลองกับกฎของ
ความนาจะเปนของปรากฏการณตามธรรมชาติ (Probabi-
listic Law of Nature)  ถาปรากฏการณตามธรรมชาติ
ผันแปรไป ความรคูวามจริงทีค่นพบ อาจเปล่ียนแปลงไปได
จากขอความขางตน ของชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ ที่
กลาววางานวเิคราะหเปนสวนหนึง่ของงานวจิยั หรอื อกีนัย
หนึ่งเปนงานวิจัยเชิงสํารวจประเภทหน่ึง ผูเชียนจึงเห็น
วาการกําหนดโครงรางบทตางๆในเอกสารผลงานการ
วเิคราะห ตองเขยีนเปน 5 บทเชนเดยีวกับการเขยีนงานวจิยั 
จะกําหนดโครงรางหรือเขียนใหตางไปจากงานวิจัยโดยส้ิน
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เชิงไมได สามารถกําหนดใหแตกตางหรือเปล่ียนแปลงไป
จากงานวิจัยไดบางเล็กนอย เพื่อใหเขากับบริบทของงาน
วิเคราะห แตอยางไรก็ตามยังตองคงรูปแบบการเขียนงาน
วิจัยเปนหลักในการเขียนงานวิเคราะห
 ในความเห็นของผูเขียน ที่มีประสบการณในการ
เขียนและมีผลงานการวิเคราะหตลอดเวลา 24 ปทีผ่านมีผล
งานวิชาการมากกวา 117 เรื่อง ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรทั้ง
ภายในและภายนอกหมาวทิยาลยั เหน็วาโครงรางบทตางๆ 
และ หัวขอตางๆ ในผลงานการวิเคราะหสําหรับสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยท่ีจะเขียนเปนผลงานเพื่อใชขอ
กําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นควรเปน ดังนี้
 บทที่ 1 บทนํา
 - ความเปนมาและความสําคญัของการวิเคราะห
  -  วัตถุประสงคของการวิเคราะห
 -  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
  -  ขอบเขตของการวิเคราะห
 -  คําจํากัดความเบ้ืองตน

บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฏี และงานวิเคราะห/วิจัย
ที่เกี่ยวของ
 -  แนวคิดทฤษฏี
 -  งานวิเคราะห/วิจัยที่เกี่ยวของ 
 บทท่ี 3 หลักเกณฑวิธีการวิเคราะห
 - ขั้นตอนการดําเนินงาน
 - ประชากรและกลุมตัวอยาง
 - เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล
 - การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ
 - เทคนิคและสถิติที่ใชในการวิเคราะห  

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห
 -  ผลการวิเคราะห...........
 -  ผลการวิเคราะห...........
 บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ
 - สรุปผลการวิเคราะห
 - อภิปรายผลการวิเคราะห (ถามี) 
 - ขอเสนอแนะ
 นอกจากน้ีในเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
วิจัย 521 : วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ

สังคมศาสตร ที่เขียนโดย ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2525 :48) ยังไดกลาวอีก
วา...การวิจัยเชิงสํารวจออกไดเปน  5  ประเภท คือ
 การสํารวจโรงเรียน (School  Survey)   

การวิเคราะหงาน (Job Analysis)  
การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis)
การสาํรวจประชามต ิ(Public Opinion Survey) และ

 การสํารวจชุมชน (Community Survey) 
 และจากเอกสาร ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐาน
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 
2553 
 ขอ 5 (2) (ค 1) (ค 2) และ (3) (1.3.2) ใน
ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ กําหนด
วาผลงานเชิงวิเคราะหเปนผลงานซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนางานในหนาที่  
 ขอ 5 (3) (ก 2.3) ในระดับชํานาญการพิเศษ 
กาํหนดวาผลงานเชิงวเิคราะหเปนผลงานซ่ึงแสดงใหเหน็ถงึ
การพัฒนางานของหนวยงาน
 ขอ 5 (3) (ก 3.3.1)  และ (ก 4.3.1)  ในระดับ
เชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญพิเศษ กําหนดวาผลงานเชิง
วิเคราะหเปนผลงานซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
สถาบันอุดมศึกษา
 และจากการท่ี ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ 
กลาววา งานวิเคราะหเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย หรือ 
อีกนัยหน่ึงเปนงานวิจัยเชิงสํารวจประเภทหน่ึง และจากท่ี
การวิจัยเชิงสํารวจออกไดเปน  5  ประเภทตามท่ีกลาวมา
ขางตน บวกกับ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ
กาํหนดระดับตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 
 ผูเขียนเห็นวาสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยจะ
สามารถเขียนผลงานการวิเคราะห(อีกนัยหน่ึงเปนงานวิจัย
เชงิสาํรวจ) สามารถทาํไดเพยีง 2 ประเภทเทานัน้...คือ การ
วิเคราะหงาน (Job Analysis)  และ การวิเคราะหเอกสาร 
(Documentary Analysis)     
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 อีกสามประเภทที่เหลือคือ การสํารวจโรงเรียน 
(School Survey) การสํารวจประชามติ (Public Opinion 
Survey) และ การสํารวจชุมชน (Community Survey) 
เนือ่งจากไมเก่ียวของกบัตาํแหนงหนาทีก่ารปฏบัิตงิานของ
บคุลากรสายสนบัสนนุในมหาวทิยาลยั ทีจ่ะแสดงใหเหน็ถึง

การพัฒนางานในหนาที่/พัฒนาหนวยงาน/พัฒนาสถาบัน
อดุมศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ ก.พ.อ. จงึไมสามารถ
เขยีนและนาํผลงานเหลานีม้าใชยืน่เพือ่ขอกาํหนดตาํแหนง
ใหสูงขึ้น 

ประวัติผูเขียน :
ชื่อ :  เรืองชัย จรุงศิรวัฒน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ                                    
     ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงสูงขึ้น ม.ราชภัฏราชนครินทร
 - อดีตที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.2542-55
 -  อดีตที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พ.ศ.2547-50
  -  อดีตที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ.2547-51
 -  อดีตที่ปรึกษารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏยะลา พ.ศ.2547-52
อาชีพ :  รับราชการ
ประสบการณการรับราชการ :
  พ.ศ.2534 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ระดับ 4 
  พ.ศ.2536 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 ระดับ  5
  พ.ศ.2538 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6 
  พ.ศ.2541 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ระดับ 7  ชํานาญการ
  พ.ศ.2544 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ระดับ 8  ชํานาญการ
  พ.ศ.2549 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 9 ระดับ 9  เชี่ยวชาญ
รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยไดรับ :
  ๏ บุคลากรสายสนับสนุน  ที่มีผลงานวิชาชีพดีเดน  ประจําป พ.ศ. 2548  ของสภาขาราชการและลูกจาง  
มหาวิทยาลัยขอนแกน
  ๏ ศิษยเกาดีเดน ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2551
ผลงานทางวิชาการวิชาชีพ :
   มีผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ และเผยแพรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  มากกวา 100 เรื่อง
ประสบการณในการเปนวิทยากร : ใหกับมหาวิทยาลัยตางๆทั่วประเทศ
  ๏ เทคนิคการเขียน คูมือการปฏิบัติงาน
           ๏ เทคนิคการเขียน ผลงานการวิเคราะห
           ๏ เทคนิคการเขียน ผลงานเชิงสังเคราะห
           ๏ เทคนิคการเขียน ผลงานวิจัยสถาบัน
           ๏ เทคนิคการเขียนคางาน : เขียนอยางไรใหผาน
           ๏ การวิเคราะหกรอบและจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 3-5 ป
           ๏ การวิเคราะหกรอบตําแหนงระดับ เช่ียวชาญ ชํานาญการ ฯลฯ ที่ผึงจะมี


