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เทคนคิและวิธีการสรา้งสรรคผ์ลงานวิเคราะห์ส าหรบัผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

อภิสิทธ์ิ คุณวรปญัญา. (2563) นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ช านาญการพเิศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล. 

1. บทน า  
 การสร้างสรรค์ผลงานวิเคราะห์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผลงานที่
แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ โดยมีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง  ๆเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น  ๆหรือเป็นกระบวนการและการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ชนิดของผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ต้องการส าหรับงาน เพื่อให้การปฏิบัตงิาน
นั้น  ๆประสบผลส าเรจ็ตามเปา้หมาย โดยจะเขียนในลักษณะที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ 
ยกตัวอย่างในลักษณะของกรณีศึกษา มีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ปฏิบัติจริงมาแลว้ โดยเรียบเรียงให้เป็นแนวคิดของตนเอง 
แล้วน ากฎ ระเบียบ หรือความเห็นจากผูม้ีประสบการณ์ หรือจากประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาสนับสนุน และได้รับการเผยแพร่
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เสนอขอ ภายหลังจากที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแล้ว และแนบ
แบบตอบรับหรือหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานที่น าไปเผยแพร่ 

2. ประเภทของการสรา้งสรรค์ผลงานวิเคราะห์ 
 ผู้ปฏิบัติงานต าแหนง่ประเภทสนบัสนนุ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิเคราะห์ได้ 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์งาน (job 
Analysis) และการวิเคราะหเ์อกสาร (Document Analysis) 
 1. การวิเคราะห์งาน (job Analysis) 1) ก าหนดความมุ่งหมายของการวิเคราะห์งาน 2) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานนั้น  ๆ3) เลือกวิธีการเก็บข้อมูล 4) ตรวจสอบข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
งานวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ เพื่อขจัดความสูญเสียในการปฏิบัติงานวิเคราะห์เพื่อการวางแผนก าลังคน 
วิเคราะห์เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์เพื่อประเมนิค่างาน วิเคราะห์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่
ใช้ในการวิเคราะห์งานนั้น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมจะชี้ให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างไร พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เช่น ความรู้สึก การสื่อสาร การ
ตัดสินใจเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการจัดการวัสดุ การประยุกต์ใช้ การบริหารมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากการปฏิบัตงิานที่เป็น
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานด้านปริมาณ คุณภาพ หรือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เนื้อหาของงาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
เช่น บริบทการปฏิบัติงานด้านกายภาพ ตารางการปฏิบัตงิาน บริบทของสังคมในองค์การ และแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน ความ
ต้องการผู้ปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลที่ช้ีให้เห็นถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ 
หรือทักษะ ที่เกิดจากการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน และคุณลักษณะของบุคคล 
 2. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข แบบฟอร์ม พระราชกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติที่ประชุม ค าสั่ง ระบบไอที โดยเอกสารที่จะท าการวิเคราะห์ 
จะเลือกงาน/เอกสารเฉพาะที่มีปัญหาหรือเป็นงาน/เอกสารที่ไม่ส าเร็จตามตัวช้ีวัดหรืองานที่จะพัฒนา มาตั้งเป็นช่ือเรื่องที่จะ
วิเคราะห์ โดยจัดท าโครงร่างงานที่จะวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 5 บท โดยจะท าในลักษณะเดียวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่ง
กระบวนการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) พิจารณารูปแบบของเอกสารว่าเป็นรูปแบบใด เป็นตัวเลข เป็นสถิติ เป็น
บทความ เป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง เป็นเรื่องสั้น ฯลฯ 2) แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน  ๆให้เห็นว่า ใคร? ท าอะไร? ท าที่ไหน? ท า
อย่างไร? 3) พิจารณารายละเอียดว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง และ 4) พิจารณาวิธีการน าเสนอเรื่องนั้น  ๆโดยแบ่งข้ันตอนในการ
วิเคราะห์ออก 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ก าหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ใหชั้ดเจน 2) ก าหนดจุดมุ่งหมายว่าจะวิเคราะห์
เพื่ออะไร 3) พิจารณาหลักความรูห้รอืทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้การหลกัใดในการวิเคราะห์ 4) ใช้หลักความรู้นั้นให้ตรงกบัเรื่อง
ที่จะวิเคราะห์เป็นกรณี  ๆไปและต้องรู้ว่าควรจะวิเคราะห์อย่างไร และ 5) สรุปและรายงานผลให้เป็นระเบียบ 
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 เนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานวิเคราะหม์ีลกัษณะคล้ายคลงึกับการสรา้งสรรค์ผลงานวิจัย ดังนั้น ในที่นี้จึงอยากจะให้
ผู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานการวิเคราะห์ให้เขียนองค์ประกอบของผลงานวิเคราะห์ ให้ล้อตามองค์ประกอบของผลงานวิจัย ดังนี้ 
ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ ขอบเขต นิยามศัพท์เฉพาะ ทฤษฎีและหลักเกณฑใ์นการวิเคราะห์ 
และเอกสารอ้างอิง ซึ่งจากการที่การสร้างสรรค์ผลงานวิเคราะห์ มีลักษณะคล้ายคลึงกับวิจัย ในการเขียนโครงร่างของงาน
วิเคราะห์จึงเขียนล้อตามโครงรา่งของการเขียนผลงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี ้บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 ทฤษฎีและงาน
วิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห ์บทที่ 4 ผลการวิเคราะห ์และบทที่ 5 สรุป ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา 

3. หลักการสร้างสรรค์ผลงานวิเคราะห์ 
 1) ยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการสิ่งที่เขียนออกมาต้องมาจากการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และผลที่
เกิดข้ึนจากการศึกษาจริง  ๆ
 2) เนื้อหาสาระในแต่ละส่วนต้องสอดคล้องเช่ือมโยงกัน โดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลักในการเรียบเรียง 
 3) หัวข้อย่อยแต่ละส่วนมีความเป็นเอกภาพชัดเจน ไม่คลุมเครือ 
 4) เมื่อผู้อ่านได้อ่านรายงานจนจบแล้วเห็นภาพ ตลอดแนวของการศึกษาและได้ค าตอบต่อประเด็นปัญหา สามารถ
ติดต่อในการน าผล การศึกษาไปใช้หรือศึกษาต่อได้ 
 5) ในการเขียนรายงานการวิเคราะห์ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าก าลังเขียน รายงานให้คนอื่นอ่าน ดังนั้น จึงต้องมีความ
ชัดเจน สอดคล้องต่อเนื่องและสร้างความเข้าใจต่อผู้อ่าน 

4. ข้อควรค านึงการสร้างสรรค์ผลงานวิเคราะห์ 
 1) มีความตรง กล่าวถึงปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการและผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
 2) มีความชัดเจน สื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
 3) มีความสมบูรณ์ มีข้อมูลครบถ้วน 
 4) มีความน่าเช่ือถือ ข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง 

5. การเขียนรายงานแบบเชิงวิชาการ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
 1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า ปกใน บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค าน า สารบัญ  
 2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 หลักเกณฑแ์ละ
การวิธีการเคราะห์ บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ บทที่ 5 สรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 3.  ส่วนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก 

6. เทคนคิและวิธกีารสรา้งสรรคผ์ลงานวิเคราะห์ 
 บทที่ 1 บทน า เป็นเนื้อหาส่วนแรกหรือบทเริ่มต้นของงานที่เขียนจึงมีวามส าคัญและมีความจ าเป็นในการน าเข้าสู่
เนื้อเรื่องของงานทีเ่ขียนบทอื่น  ๆการเขียนบทน าจะต้องกลา่วถึงความเปน็มาและความส าคัญของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน รวมถึง
แนวคิด วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รบัจากการวิเคราะหค์รั้งนี้ โดยทั่วไปของการเขียนบทน า ควรเขียนน าให้ผู้อ่านเข้าใจถึง
ปัญหา แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ของเรื่องที่ก าลังเขียน เขียนให้ผู้อ่านอยากอ่านเรื่องที่ก าลังเขียนว่าเป็น
เรื่องที่ส าคัญ มีความท้าทาย และน่าสนใจอย่างไร มีการกล่าวน าให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญ เหตุผล ตลอดจนความจ าเป็นที่ต้อง
มีการวิเคราะห์นี้ มีการใช้ภาษาที่เรียบง่าย อ่านแล้วเข้าใจง่าย สอดคล้อง กลมกลืน ไม่สับสน วกไปเวียนมา และไมค่วรให้มี
จ านวนหลาย  ๆหน้า ให้มีจ านวนหน้าพอประมาณ จ านวน 2-3 หน้า โดยส่วนประกอบของบทน า ประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ ขอบเขต ข้อตกลงเบื้องต้น นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักในการเขียนแนวคิดทฤษฎี ควรมีการจัดหมวดหมู่ของแนวคิด
ทฤษฎีต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เห็นแนวทางในการ review literature อย่างชัดเจน โดยจัดล าดับของหมวดหมู่
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ให้เหมาะสม โดยเขียนเรียบเรียงความรู้ด้วยภาษาวิชาการให้เป็นความต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน ถ้ามีผู้ให้ความเห็นในเรื่องเดียวกัน
เหมือนกันแล้วน ามาอ้างอิง ไม่จ าเป็นต้องอ้างทีละคน อาจอ้างพร้อมกันครั้งเดียวได้เลย แต่ถ้าแนวคิดต่างกันจึงค่อยแยกกัน
อ้างคนละครั้ง เขียนเชื่อมโยงเนื้อความให้ต่อเนื่องกัน อย่าให้รู้สึกว่าเป็นชิ้น  ๆเป็นท่อน  ๆแบบตัดแปะต่อๆ กัน การทบทวน
วรรณกรรม (literature review) เป็นเนื ้อหาหลักส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานวิเคราะห์ โดยเน้นอธิบายเกี่ยวกับงาน
วิเคราะห์/วิจัยหรือในหัวข้อเดียวกันหรือใกล้เคียงในอดีตการทบทวนวรรณกรรมมีจุดหมายในการรวบรวมข้อมูลปัจจุบันของ
ผลงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ ใช้วิธีการรูปแบบเดียวกับงานวิจัย ประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะหข้์อมูล เทคนิคอะไร
ในการวิเคราะหข้์อมูล โดยเขียนอธิบายช้ีแจงใหท้ราบถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะหว่์าเกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ มติที่
ประชุม ค าสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน สูตร และวิธีการค านวณ ที่ต้องใช้หรือเกี่ยวขอ้งใน
คู่มือการวิเคราะห์กรณีที่ที่ต้องมี สูตรหรือเกณฑ์มาตรฐาน และวิธีการค านวณ เช่น การวิเคราะห์อัตราก าลัง การวิเคราะห์การ
ใช้พื้นที่ การวิเคราะหห์ลกัสตูร ฯลฯ ต้องเขียนสูตรและอธิบายวิธีการใช้สูตรในการค านวณนั้น  ๆประกอบด้วยและใช้เทคนิควิธี
ใดในการวิเคราะห์ครั้งนี้ 
 หลักความรู้ ทฤษฎี เทคนิคต่าง  ๆในการวิเคราะห์โดย BENCHMARKING เป็นการค้นหาจดุเด่นจุดด้อยในองค์การ โดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบกับองค์การอื่น  ๆที่มีประสทิธิภาพสูงกว่าหรือองค์การที่เป็นผู้น า จากนั้นน าข้อมูลที่วิเคราะหไ์ด้มาปรับปรุง
องค์การของเราให้ดียิ่งข้ึน ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีตัวเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัด และไม่มีการวิเคราะห์อย่างจริงจัง 
เป้าหมายขององค์การอาจถูกแปรออกมาเป็นวิธีเดินโดยใช้การคาดการณ์ ซึ่งวิธีดังกล่าวอาจผิดหรือถูกก็ได้ทั้งสิ้น การท า 
BENCHMARKING จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การเดินไปสู ่เป้าหมายได้อย่างตรงจุดและชัดเจน โดยขั ้นตอนในการท า
BENCHMARKING ประกอบด้วย 1) รู้จักองค์การตนเอง ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างอย่างละเอียด 2) ค้นหาส่วนงานหรือ
องค์การทั้งจากภายในและภายนอกที่มีต าแหน่งผู้น าและก าหนดไว้เป็นแม่แบบ 3) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ถึงรูปแบบ
การด าเนินงาน กระบวนการ และวิธีที่องค์การแม่แบบใช้แล้วประสบความส าเรจ็ จากนั้นน ามาเปรียบเทียบกับองค์การของตน 
เพื่อให้เข้าใจถึงข้อแตกต่างและแนวทางปฏิบัติ และ 4) น ามาปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน โดยก าหนดเป็นแบบแผนหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมพัฒนาองค์การและใช้การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การอย่างทั่วถึง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ 
 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ในบททนี้จะเขียนถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการพรรณนา การใช้ สถิติวิเคราะห์ 
การแปลความหมาย อาจน าเสนอในรูปแบบ ที่เป็นตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ ในการช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นการน าเสนอผล
การศึกษา ควรน าเสนอตามล าดับเรื่อง ของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ซึ่งผลของการวิเคราะห์ จะต้องตอบวัตถุประสงค์ได้
ทุกข้อตามที่ตั้งไว้ เนื่องผลงานวิเคราะห์มีลักษณะคล้ายกับผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนั้น หลักในการการเขียนผลการ
วิเคราะห์ในบทนี้ จึงยึดรูปแบบการเขียนเช่นเดียวกับการวิจัย ผลของการวิเคราะหข้์อมูล เป็นข้ันตอนในการที่จะตอบโจทยห์รอื
ปัญหาของการวิเคราะห์ ที่เป็นข้ันตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งผลงานวิเคราะห์เรื่องนั้นๆ จะมีคุณค่าหรือไม่ มีค่ามากหรือ มี
ค่าน้อยข้ึนอยู่ว่าการวิเคราะห์ข้อมลูเรื่องนั้นตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ดังนั้น ผู้ที่ท าการวิเคราะหต์้องใช้ความรูค้วามสามารถ 
ในการแปลผลการวิเคราะห์ออกมาให้เป็นภาษาเขียน ให้ชัดเจนมากที่สุด หลักในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิเคราะห์ต้องน าทฤษฎี
หรือแนวคิดที่ได้ก าหนดไว้ในกรอบการวิเคราะห์ในบทก่อนหน้านี้ มาเป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ ภายใต้ค าถามพื้นฐานง่าย  ๆ
ในแต่ละประเด็นว่า คืออะไร? เมื่อไร? ที่ไหน ? อย่างไร? หรือหากผู้วิเคราะห์ต้องการวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้อีก ให้น า
เงื่อนไขอื่น  ๆมาวิเคราะห์รว่มด้วยนอกเหนือไปจากกรอบที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งผู้วิเคราะห์จะต้องเก็บรวมรวมข้อมลูในเชิงลึก ที่อาจ
ต้องใช้เวลานาน และงบประมาณมากข้ึน ซึ่งกรอบเนื้อหาในการวิเคราะห์ จะขึ้นอยู่กับโจทย ์(ปัญหา) ของการวิเคราะห์ว่าจะ
ต้องการให้ตอบโจทย์ในลักษณะใด หรืออาจตอบในหลายๆ มิติก็ได ้ 
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 บทที่ 5 สรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา การเขียนบทสรุปมีได้หลายแนวคิด หลายวิธี หลายแนวทาง 
หลายตัวแบบ หรือหลายรูปแบบ โดยอาจน าแนวคิดหรือแนวทางใดมาใช้ก็ได้ ข้ึนอยู่กับผู้ท ารายงานแต่ละคน ส าหรับแนวทาง
การเขียนบทสรุปนี้ แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ โดย 3 หัวข้อแรกเป็นการสรุปเนื้อหาส าคัญที่ผู้ท ารายงานน าเสนอมาทั้งหมด และที่
เหลือ 2 หัวข้อหลังเป็นการวิเคราะห์ ประกอบด้วย (1) การสรุปความส าคัญของเรื่องที่ท ารายงาน ขอบเขตการน าเสนอ (2) การ
สรุปแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการ (3) การน าเสนอข้อมูลทีเ่ปน็ข้อเท็จจรงิของเรื่องทีท่ ารายงานมาปรับปรุงกับแนวคิดทีใ่ช้
ในการวิเคราะห์ หรือการประยุกต์ (4) การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดทางวิชาการ และ (5) การสรุปการวิเคราะห์ด้วยภาพหรือ
ตาราง  
 ในบทนี้เป็นการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์โดยย่อ มีการอภิปรายผลการศึกษาวิเคราะห์ ในสิ ่งที่พบในบทที่ 4 
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันของใครที่พบเช่นเดียวกับเรา หรือขัดแย้งกับสิ่งที่เรา
พบมีการให้ข้อเสนอแนะว่าจะน าผลการศึกษาวิเคราะหน์ี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานหรือปรับปรงุงานได้อย่างไร? ต้องท า
อะไร? เตรียมอะไร? มีข้อปฏิบัติอย่างไร? และถ้าจะวิเคราะห์ในครั้งต่อไป ควรจะเป็นเรื่องใด? และท าในลักษณะใด? การเขียน
ข้อเสนอแนะหลังจากการตรวจสอบ หรือการวิจยั/วิเคราะหเ์สร็จ/แนวทางการพัฒนา ก็จะเจอกบัปญัหาอุปสรรค ต่าง  ๆแล้วต้อง
มานั่ง สรุปปัญหาทั้งหมด เมื่อสรุปปัญหาทั้งหมดแล้วเราก็มาแยกว่าแต่ละปัญหา ถ้าเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร และมี
ผลกระทบมากในระดับไหนสดุท้ายก็เสนอแนะวิธีการแกไ้ขและพฒันา หรือเสนอข้อคิดเห็นเกีย่วกับทางออกของปญัหานั้น ส่วน
ข้อดีไม่ต้องเอามาเสนอ การเสนอแนะจะท าก็ต่อเมื่อเจอข้อเสีย หรือต้องการให้เกิดสิ่งทีดีและเหมาะสมกว่า รวมถึงหากได้
ความคิดเห็นจากข้อเสนอแนะ จากการสอบถาม หรือคุยกับผู้เกี่ยวข้อแล้วเขาช้ีแจงเหตุผลมาใหท้ราบ เราก็เอามาลงในส่วนของ
ความคิดเห็นของผู้ ้เกี่ยวข้องได้การเขียนข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย/วิเคราะห์ในครั้งต่อไป เป็นการน าเสนอว่า ถ้าจะมีการ
วิจัย/วิเคราะห์ต่อไป ควรค านึงถึงอะไรบ้าง หรือควรท าเรื่องอะไรบ้าง หรือควรจะเพิ ่มตัวแปรอะไรบ้าง ควรปรับปรุง
วิธีด าเนินการอย่างไร เครื่องมือในการวิจัย/วิเคราะห์ควรใช้แบบไหนให้เสนอแนะว่าใคร ส่วนงานใดควรจะด าเนินการอะไรต่อไป 
ข้อเสนอแนะต้องเป็นข้อเสนอที่ได้จากการวิจัย/วิเคราะห์ ไม่ใช่ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฏี ที่ไม่ได้มาจากข้อค้นพบในการวิจัย/
วิเคราะห์ และต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย/วิเคราะห์ 
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