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เนื้อหาของเนื้อหาของคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ประเทศไทยขาดประเทศไทยขาดบทบทความวิชาการความวิชาการ
บทความวิชาการมีหลายรูปแบบบทความวิชาการมีหลายรูปแบบ
ลักษณะและรูปแบบของลักษณะและรูปแบบของบทบทความวิชาการความวิชาการ
การเตรียมตัวทํ างานวิชาการการเตรียมตัวทํ างานวิชาการ
ปญหาปญหาความผิดพลาดในงานเขียนวิชาการทั่วไปความผิดพลาดในงานเขียนวิชาการทั่วไป
แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนงานวิชาการแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนงานวิชาการ
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ยิ่งนานยิ่งตกตํ่ ายิ่งนานยิ่งตกตํ่ า

ประเทศไทยกํ าลังตกตํ่ าประเทศไทยกํ าลังตกตํ่ า
เศรษฐกิจถดถอย   เปนหนี้สินลนพนตัวเศรษฐกิจถดถอย   เปนหนี้สินลนพนตัว
สถานภาพของประเทศโดยรวมทรุดหนักสถานภาพของประเทศโดยรวมทรุดหนัก
สถานภาพของสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทรุดลงไปทุกปทรุดลงไปทุกป
ขาดขาดแคลนแคลนทรัพยากรที่สํ าคัญคือ  คนที่มีคุณภาพทรัพยากรที่สํ าคัญคือ  คนที่มีคุณภาพ
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การเปรียบเทียบดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางประเทศการเปรียบเทียบดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางประเทศ
       รายการดัชนี        US        JP   KR      ML     SP       TW   TH

   1999   1999   1999  1999   1999   1999  1999
1. คาใชจายเพื่อการวิจัย           243,548  141,694    10,028       287         1,567       5,903      147
และพัฒนา(US$ Millons)
2.รอยละของคาใชจายเพื่อ         2.619       3.149       2.470      0.396        1.869      2.051    0.120
การวิจัยและพัฒนาตอGDP
3. คาใชจายในการวิจัย             184,379    94,815    5,699       190             986       3,737        15
และพัฒนาภาคเอกชน
(US$ Millons)
4. จํ านวนบุคลากรดาน R&D      n/a         925.6     128.7        6.7           15.1       104.3       14.0
ตอแรงงาน 1,000 คน
5. จํ านวนบุคลากรดาน R&D     n/a         613.2       77.9         3.5            9.7          69.5         2.4
ในภาคธุรกิจ
ตอแรงงาน 1,000 คน
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การเปรียบเทียบดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางประเทศการเปรียบเทียบดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางประเทศ
(ตอ)(ตอ)

      รายการดัชนี               US      JP      KR      ML      SP      TW      TH
   1998   1998   1998  1998    1998    1998   1998

ดัชนีดานสิทธิบัตร
จํ านวนสิทธิบัตรที่ไดรับ        433.6    740.3     163.0       n/a      384.3     706.4        4.2
ทั้งหมด ตอ 1,000 คน
จํ านวนสิทธิบัตรใหกับ          80,292 125,704 35,900       52         30     16,417       43
คนในประเทศ
จํ านวนสิทธิบัตร                 109,398   84,480    6,501    n/a        n/a       2,486        37
ตางประเทศที่ไดรับ
การคุมครอง
การคุมครองสิทธิบัตร             9.091    7.500    6.000   5.114   8.060     7.038     5.415
และลิขสิทธิ์
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จํ านวนจํ านวนบทบทความที่ตีพิมพของประเทศไทยที่ไดจากความที่ตีพิมพของประเทศไทยที่ไดจาก
Science Citation IndexScience Citation Index

แหลงขอมูล www.odci.gov/cia/publication/factbook/index.html
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ปญหาคือโครงสรางพื้นฐานปญหาคือโครงสรางพื้นฐาน

คนไทยขาดพื้นฐานความรูดานประชาธิปไตยคนไทยขาดพื้นฐานความรูดานประชาธิปไตย
โครงสรางพื้นฐานการศึกษาออนดอยโครงสรางพื้นฐานการศึกษาออนดอย
โครงสรางพื้นฐานดาน โครงสรางพื้นฐานดาน วททวทท. แทบไมมี. แทบไมมี
โครงสรางพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐานดานวัฒนวัฒนธรรมธรรมออนออนปวกเปยกปวกเปยก
โครงสรางพื้นฐานดานการเมืองแหลกเหลวโครงสรางพื้นฐานดานการเมืองแหลกเหลว
โครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจการเงินยอบแยบโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจการเงินยอบแยบ
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ปญหาปญหาอยูที่การศึกษาอยูที่การศึกษา

เกิดอะไรขึ้นกับการรับนักศึกษาในปนี้เกิดอะไรขึ้นกับการรับนักศึกษาในปนี้??
ความความเขาเขาใจทางดานการใจทางดานการใชใชภาษา  => 0ภาษา  => 0
ความเขาใจทางดานคณิตศาสตร ความเขาใจทางดานคณิตศาสตร => 0=> 0
ความเขาใจทางดานวิทยาศาสตร ความเขาใจทางดานวิทยาศาสตร => 0=> 0
ความรักประเทศชาติและทองถิ่น ความรักประเทศชาติและทองถิ่น => 0=> 0
VICIOUS  CIRCLE!!!VICIOUS  CIRCLE!!!
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ทางแกใหทันใจยังไมมีทางแกใหทันใจยังไมมี

ปญหาของไทยเปนปญหาที่เรื้อรังมากปญหาของไทยเปนปญหาที่เรื้อรังมาก
ไมสามารถแกไขไดในชวงสั้น ๆไมสามารถแกไขไดในชวงสั้น ๆ
อาจจะตองใชเวลาชั่วอายุคนอาจจะตองใชเวลาชั่วอายุคน
และจะตองเนนไปที่และจะตองเนนไปที่การการปรับโครงสรางพื้นฐานในทุก ๆปรับโครงสรางพื้นฐานในทุก ๆ
ดาน   โดยเฉพาะคือดาน  ดาน   โดยเฉพาะคือดาน  วิชาการ และ การศึกษาวิชาการ และ การศึกษา
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เราตองสรางคนไทยยุคใหมเราตองสรางคนไทยยุคใหม

คนไทยที่มีจิตสํ านึกคนไทยที่มีจิตสํ านึกรักรักความเปนไทย   รักชาติไทย  รักความเปนไทย   รักชาติไทย  รัก
ทองถิ่น  รักสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ  ทองถิ่น  รักสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ  รักรักความมีระเบียบความมีระเบียบ
วินัย  รักเพื่อนบาน มีเมตตาและซื่อสัตยวินัย  รักเพื่อนบาน มีเมตตาและซื่อสัตย
แตลํ าพังเพียงแคนี้ยังไมพอที่จะทํ าใหคนไทยยุคใหมแตลํ าพังเพียงแคนี้ยังไมพอที่จะทํ าใหคนไทยยุคใหม
สามารถตานทานพลังอํ านาจจากภายนอกไดสามารถตานทานพลังอํ านาจจากภายนอกได



11

คุณสมบัติของคนไทยยุคใหมคุณสมบัติของคนไทยยุคใหม

คนไทยที่จะแขงขันกับอํ านาจจากภายนอกประเทศไดนั้นคนไทยที่จะแขงขันกับอํ านาจจากภายนอกประเทศไดนั้น
จํ าเปนจะตองเปนผูที่จํ าเปนจะตองเปนผูที่

มีมีความสามารถสูงในทุกดานความสามารถสูงในทุกดาน
ใชภาษาอังกฤษ ญี่ปุน และ จีนไดดีเยี่ยมใชภาษาอังกฤษ ญี่ปุน และ จีนไดดีเยี่ยม
มีมีความคิดที่เปนวิทยาศาสตร และ สรางสรรคความคิดที่เปนวิทยาศาสตร และ สรางสรรค
รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารไดเปนอยางดีสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี
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เราจะสรางคนไทยยุคใหมเราจะสรางคนไทยยุคใหมไดไดอยางไรอยางไร

ตองรวมมือกันทุกฝ ายตองรวมมือกันทุกฝ าย
มหาวิทยาลัยเปนประตูสุดทายที่จะเปดออกไปสูโลกแหงมหาวิทยาลัยเปนประตูสุดทายที่จะเปดออกไปสูโลกแหง
การทํ างานและวิชาชีพการทํ างานและวิชาชีพ
แมวัตถุดิบจะดอยคุณภาพ ก็จะแมวัตถุดิบจะดอยคุณภาพ ก็จะตองตองปรับการผลิตใหไดปรับการผลิตใหได
นั่นนั่นหมายหมายความวา  เครื่องจักรการผลิตจะตองยอดเยี่ยมความวา  เครื่องจักรการผลิตจะตองยอดเยี่ยม
และมีคุณภาพและมีคุณภาพ
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มหาวิทยาลัยพรอมหรือไมมหาวิทยาลัยพรอมหรือไม??

มหาวิทยาลัยของไทยขณะนี้ก็ระสํ่ าระสายมหาวิทยาลัยของไทยขณะนี้ก็ระสํ่ าระสาย
นโยบายของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจนพอ   เราตองการนโยบายของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจนพอ   เราตองการ
เปนเปนเพียงเพียงสถานศึกษามัธยม สถานศึกษามัธยม 7 - 10 7 - 10 หรือ จะเปนศูนยหรือ จะเปนศูนยกลางกลาง
ความรูและวิชาการของประเทศความรูและวิชาการของประเทศ??
เราตองการเปนขุมปญญาทางวิชาการของประเทศ หรือเราตองการเปนขุมปญญาทางวิชาการของประเทศ หรือ
จะเปนเพียงบันไดขั้นสุดทายของการเรียนระดับอนุบาลจะเปนเพียงบันไดขั้นสุดทายของการเรียนระดับอนุบาล??
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คํ าตอบอยูที่อาจารยและนักวิชาการคํ าตอบอยูที่อาจารยและนักวิชาการ

ทานพรอมแลวหรือยังที่จะผลิตงานวิชาการทานพรอมแลวหรือยังที่จะผลิตงานวิชาการ
ทานพรอมแลวหรือยังที่จะออกไปทานพรอมแลวหรือยังที่จะออกไปประกาศประกาศความสามารถความสามารถ
ของไทยใหนานาชาติไดรับทราบของไทยใหนานาชาติไดรับทราบ
ทานพรอมแลวหรือยังที่จะสรางฐานความรูใหแกประเทศทานพรอมแลวหรือยังที่จะสรางฐานความรูใหแกประเทศ
ทานพรอมแลวหรือยังที่จะเปนตัวอยางใหแกทานพรอมแลวหรือยังที่จะเปนตัวอยางใหแกเยาวเยาวชนที่ชนที่
กํ าลังงมงายอยูกํ าลังงมงายอยูในในความมืดความมืด
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อะไรคืองานวิชาการอะไรคืองานวิชาการ??

ตํ าราแตงตํ าราแตง
ตํ าราแปลและเรียบเรียงตํ าราแปลและเรียบเรียง
รายงานวิจัยรายงานวิจัย
บทบทความวิจัยความวิจัย
บทบทความวิชาการความวิชาการ
จดหมายจดหมาย//บันทึกถึงบรรณาธิการวารสารวิชาการบันทึกถึงบรรณาธิการวารสารวิชาการ
คูมือการใชโปรแกรมและซอฟตแวรคูมือการใชโปรแกรมและซอฟตแวร
บทเรียนทางคอมพิวเตอรบทเรียนทางคอมพิวเตอร
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อะไรคืองานวิชาการกันแนอะไรคืองานวิชาการกันแน

อาจตองพิจารณาตามลักษณะของสาขาวิชาอาจตองพิจารณาตามลักษณะของสาขาวิชา
ดานดานสถาปตยกรรมอาจนับรวมโมสถาปตยกรรมอาจนับรวมโมเด็ลทางสเด็ลทางสถาถาปตยปตย
เทคโนโลยีอาจนับรวมสิ่งประดิษฐ  กระบวนการ ที่นํ าไปเทคโนโลยีอาจนับรวมสิ่งประดิษฐ  กระบวนการ ที่นํ าไป
สูการจดสิทธิบัตรสูการจดสิทธิบัตร
ดนตรีกรรมอาจรวมถึงการแตงและแสดงดนตรีดนตรีกรรมอาจรวมถึงการแตงและแสดงดนตรี
ตอไปนี้อาจนับ ตอไปนี้อาจนับ Web Page Web Page  ดวย ดวย
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การเตรียมตัวเพื่อการทํ างานวิชาการการเตรียมตัวเพื่อการทํ างานวิชาการ
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การการเตรียมเตรียมความพรอมสํ าหรับงานวิชาการความพรอมสํ าหรับงานวิชาการ

ทดลองดวยอิทธิบาท ทดลองดวยอิทธิบาท 44
ฉันทะ ฉันทะ สรางสรางความรักที่จะเขียนและทํ างานวิชาการความรักที่จะเขียนและทํ างานวิชาการ
วิริยะ   วิริยะ   พากเพียรสรางและสะสมฐานความรูพากเพียรสรางและสะสมฐานความรู
จิตตะ  จิตตะ  เอาใจใสติดเอาใจใสติดตามตามความกาวหนาดานวิชาการความกาวหนาดานวิชาการ
วิมังสา  วิมังสา  ตรวจสอบเหตุผล ความเชื่อมโยง ความเปนไปไดตรวจสอบเหตุผล ความเชื่อมโยง ความเปนไปได
และ ความตอเนื่องของงานวิชาการและ ความตอเนื่องของงานวิชาการ
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การสรางฐานความรูการสรางฐานความรู

ตรวจสอบตนเองวาตองตรวจสอบตนเองวาตองใชใชความรูอะไรบางความรูอะไรบาง
มีสมาคม  สถาบัน  หรือหนวยงานใดบางที่เปนผูนํ าทางมีสมาคม  สถาบัน  หรือหนวยงานใดบางที่เปนผูนํ าทาง
ดานนี้ในตางประเทศและในประเทศ  และ มี ดานนี้ในตางประเทศและในประเทศ  และ มี   WebsiteWebsite  ??
มีวารสารหลักอะไรบาง   มีการประชุมวิชาการหลักอะไรมีวารสารหลักอะไรบาง   มีการประชุมวิชาการหลักอะไร
บางบาง
ตรวจสอบตรวจสอบวาวาความรูทางดานนี้ไปถึงไหนแลวความรูทางดานนี้ไปถึงไหนแลว
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ความรูที่ควรเก็บรวบรวมความรูที่ควรเก็บรวบรวม

หนังสือที่ขึ้นชื่อวาเปนคลาสสิกในสาขานั้นหนังสือที่ขึ้นชื่อวาเปนคลาสสิกในสาขานั้น
บทบทความที่เปนหลักสํ าคัญทางวิชาการในสาขานั้นความที่เปนหลักสํ าคัญทางวิชาการในสาขานั้น
มาตรฐานในงานวิชาการที่เกี่ยวของมาตรฐานในงานวิชาการที่เกี่ยวของ
ขอเท็จจริง  ตาราง  สถิติขอเท็จจริง  ตาราง  สถิติ
ชื่อเว็บไซตที่สํ าคัญและเกี่ยวของกับวิชาการชื่อเว็บไซตที่สํ าคัญและเกี่ยวของกับวิชาการ
ภาพสํ าคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาภาพสํ าคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขา
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การคิดหัวขอที่จะเขียน หรือ ทํ าวิจัยการคิดหัวขอที่จะเขียน หรือ ทํ าวิจัย

งานที่เราสนใจ ไดศึกษา วิจัย หรือ ทํ ามาแตเดิมงานที่เราสนใจ ไดศึกษา วิจัย หรือ ทํ ามาแตเดิม
พยากรณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตอไปในสาขาวิชาที่เราสนใจพยากรณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตอไปในสาขาวิชาที่เราสนใจ
หรือ ที่จะเกิดกับสังคมเพราะสาขาของเราหรือ ที่จะเกิดกับสังคมเพราะสาขาของเรา
ศึกษาศึกษาความสนใจของสังคม และ ประชาชนความสนใจของสังคม และ ประชาชน
ศึกษากรณีที่แปลกและสรางสรรคศึกษากรณีที่แปลกและสรางสรรค
พิจารณาการผนวกหลักการ พิจารณาการผนวกหลักการ (Cross product)(Cross product)
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การทํ าขอเสนอโครงการการทํ าขอเสนอโครงการ

พยายามมองหาแหลงทุนวิจัยพยายามมองหาแหลงทุนวิจัย
ศึกษาศึกษาความสนใจของเจาของทุนความสนใจของเจาของทุน
สอบถามติดตามระเบียบการขอทุนสอบถามติดตามระเบียบการขอทุน
ศึกษาผลงานวิจัยที่ไดรับทุนในแหลงทุนนั้น ๆศึกษาผลงานวิจัยที่ไดรับทุนในแหลงทุนนั้น ๆ
ถาเปนไปไดถาเปนไปไดใหใหปรึกษาหารือกับปรึกษาหารือกับผูผูบริหารกองทุนกอน เพื่อบริหารกองทุนกอน เพื่อ
ใหใหทราบแนชัดเกี่ยวกับทิศทาง หรือ ความเปนไปไดทราบแนชัดเกี่ยวกับทิศทาง หรือ ความเปนไปได
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การทํ าขอเสนอโครงการการทํ าขอเสนอโครงการ

นํ าแนวคิดมารางเปนขอเสนอโครงการนํ าแนวคิดมารางเปนขอเสนอโครงการ
จับประเด็นหัวขอใหตรงกับระเบียบการจับประเด็นหัวขอใหตรงกับระเบียบการ
เนนในดานวัตถุประสงค  ขอบเขต  แนวทางการวิจัยเนนในดานวัตถุประสงค  ขอบเขต  แนวทางการวิจัย
ประโยชนที่จะไดรับ  และ  ประวัติผูทํ าวิจัยประโยชนที่จะไดรับ  และ  ประวัติผูทํ าวิจัย
ตองเขียนชนิดที่ผูเปนเจาของเงิน  จะรูสึกผิดถาหากไมใหตองเขียนชนิดที่ผูเปนเจาของเงิน  จะรูสึกผิดถาหากไมให
ทุนเราทํ าวิจัยทุนเราทํ าวิจัย
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การทํ าขอเสนอโครงการการทํ าขอเสนอโครงการ

เขียนแนวทางการทํ าวิจัยใหชัดเจนเขียนแนวทางการทํ าวิจัยใหชัดเจน
บางแหลงทุนไมตองการสนับสนุนเครื่องมือ  เพราะเขาบางแหลงทุนไมตองการสนับสนุนเครื่องมือ  เพราะเขา
คาดวาเรานาจะมีเครื่องมืออยูแลว  แตบางแหลงอาจคาดวาเรานาจะมีเครื่องมืออยูแลว  แตบางแหลงอาจ
ตองการสนับสนุนใหเครื่องมือดวยตองการสนับสนุนใหเครื่องมือดวย
ดานงบประมาณก็จะตองเขียนใหชัดเจน และ สอดคลองดานงบประมาณก็จะตองเขียนใหชัดเจน และ สอดคลอง
กับที่ทางแหลงทุนตองการกับที่ทางแหลงทุนตองการ
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เขียนเสร็จแลวใหตรวจสอบทบทวนเขียนเสร็จแลวใหตรวจสอบทบทวน

ความเปนไปไดของการทํ าวิจัย   วิธีการทํ าวิจัยสอดคลองความเปนไปไดของการทํ าวิจัย   วิธีการทํ าวิจัยสอดคลอง
กับวัตถุประสงคหรือไม   จะทํ าใหไดผลลัพธหรือไม  ตัวกับวัตถุประสงคหรือไม   จะทํ าใหไดผลลัพธหรือไม  ตัว
อยางที่จะเก็บเหมาะสม หรือ มีจํ านวนที่พอเหมาะไหมอยางที่จะเก็บเหมาะสม หรือ มีจํ านวนที่พอเหมาะไหม
ความเปนไปไดทางดานกํ าหนดเวลาความเปนไปไดทางดานกํ าหนดเวลา
ความเปนไปไดทางดานงบประมาณความเปนไปไดทางดานงบประมาณ
ผูที่จะทํ าวิจัยมีประสบการณทางดานนั้นบางไหมผูที่จะทํ าวิจัยมีประสบการณทางดานนั้นบางไหม
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การเขียนรายงานวิจัยการเขียนรายงานวิจัย

ควรยึดแนวทางตามที่แหลงทุนตองการ  หรือ ยึดตามควรยึดแนวทางตามที่แหลงทุนตองการ  หรือ ยึดตาม
แนวที่ทางมหาวิทยาลัยกํ าหนดแนวที่ทางมหาวิทยาลัยกํ าหนด
สวนมากมักจะมีรูปแบบคลายคลึงกันสวนมากมักจะมีรูปแบบคลายคลึงกัน
จัดทํ าเปนรูปเลมใหเหมาะสมจัดทํ าเปนรูปเลมใหเหมาะสม
ตรวจทานผลงานอยางเขมงวดตรวจทานผลงานอยางเขมงวด
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หัวขอรายงานวิจัยหัวขอรายงานวิจัย

บทสรุปสํ าหรับบทสรุปสํ าหรับผูผูบริหารบริหาร
คํ านํ าและกิตติกรรมประกาศคํ านํ าและกิตติกรรมประกาศ
ความสํ าคัญและที่มาของงานวิจัยความสํ าคัญและที่มาของงานวิจัย
วัตถุประสงควัตถุประสงค
ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตการวิจัยขอบเขตการวิจัย
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หัวขอรายงานวิจัย หัวขอรายงานวิจัย 22

ระยะเวลาทํ าการวิจัยระยะเวลาทํ าการวิจัย
สถานที่ทํ าการวิจัย ทดลอง หรือ เก็บขอมูลสถานที่ทํ าการวิจัย ทดลอง หรือ เก็บขอมูล
งบประมาณที่ใชในการวิจัยงบประมาณที่ใชในการวิจัย
สรุปผลงานวิจัยสรุปผลงานวิจัย
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
บรรณานุกรมบรรณานุกรม
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ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย -- ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง

ชื่อสั้นไป ชื่อสั้นไป ตยตย.  .  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจกรุงเทพฯ  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจกรุงเทพฯ  ไมไดไมได
บอกขอบเขตวาวิจัยอะไร  ในชวงระยะเวลาอะไรบอกขอบเขตวาวิจัยอะไร  ในชวงระยะเวลาอะไร
ชื่อไมชัด ชื่อไมชัด ตยตย.  .  ทาวหอยโขง ทาวหอยโขง : : การศึกษาเชิงวิเคราะห  การศึกษาเชิงวิเคราะห  ทาทาวว
หอยโขงคืออะไรหอยโขงคืออะไร
ชื่อไมตรงกับเรื่อง  ชื่อไมตรงกับเรื่อง  ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
อนุรักษนํ้ าของครูประถมศึกษาในเขต อนุรักษนํ้ าของครูประถมศึกษาในเขต กทมกทม..
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ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย --วัตถุประสงควัตถุประสงค

วัตถุประสงคไมตรงกับชื่อเรื่อง   วัตถุประสงคไมตรงกับชื่อเรื่อง   พบบอย  อาจเพราะคิดพบบอย  อาจเพราะคิด
ชื่อเรื่องไมได  หรือ เพราะตองการใหเขาใจผิดชื่อเรื่องไมได  หรือ เพราะตองการใหเขาใจผิด
เอาผลที่จะเกิดหากใชงานวิจัยมาเปนวัตถุประสงค   เอาผลที่จะเกิดหากใชงานวิจัยมาเปนวัตถุประสงค   พบพบ
วาเกิดกับนักศึกษาบอย   วาเกิดกับนักศึกษาบอย   เชน  นักศึกษาวิจัยและพัฒนาเชน  นักศึกษาวิจัยและพัฒนา
ระบบระบบคอมพคอมพกับกับโรงโรงพยาบาล แลวระบุวาวัตถุประสงคคือพยาบาล แลวระบุวาวัตถุประสงคคือ
เพื่อใหนายแพทยตรวจคนไขไดดีขึ้นเพื่อใหนายแพทยตรวจคนไขไดดีขึ้น
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ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย -วัตถุ-วัตถุประสงคประสงค

มีไวสํ าหรับตรวจมีไวสํ าหรับตรวจสอบสอบความสํ าเร็จดวยวาทํ าไดจริงไหมความสํ าเร็จดวยวาทํ าไดจริงไหม
อยาเขียนกวางเกินไป  เพราะจะทํ าไมไดตามที่เขียนอยาเขียนกวางเกินไป  เพราะจะทํ าไมไดตามที่เขียน
ควรเขียนเปนขอ ๆ ใหชัดเจน   อยารวมรายละเอียดไวในควรเขียนเปนขอ ๆ ใหชัดเจน   อยารวมรายละเอียดไวใน
ยอหนาเดียวยอหนาเดียว
เรียงลํ าดับหัวขอใหเหมาะสม   โดยนํ าวัตถุประสงคสํ าคัญเรียงลํ าดับหัวขอใหเหมาะสม   โดยนํ าวัตถุประสงคสํ าคัญ
มาเรียงไวกอนมาเรียงไวกอน
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ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย -บทสรุป-บทสรุป

บทสรุปมีไวเพื่อใหคนที่มีเวลานอยอานแลวเขาใจทันทีวาบทสรุปมีไวเพื่อใหคนที่มีเวลานอยอานแลวเขาใจทันทีวา
นี่คืองานวิจัยอะไร  นี่คืองานวิจัยอะไร  ทํ าทํ าอยางไร และ ไดผลอะไรอยางไร และ ไดผลอะไร
บทสรุปมีประโยชนสํ าหรับจัดทํ าเปนรายการบทคัดยอบทสรุปมีประโยชนสํ าหรับจัดทํ าเปนรายการบทคัดยอ
สํ าหรับตีพิมพ  หรือ ลงในแฟมขอมูลคอมพิวเตอรสํ าหรับตีพิมพ  หรือ ลงในแฟมขอมูลคอมพิวเตอร
ปญหาคือ  อานแลวไมรูวาเปนงานอะไร  หรือ มีคํ าปญหาคือ  อานแลวไมรูวาเปนงานอะไร  หรือ มีคํ า
พรรณนามากเกินไปพรรณนามากเกินไป
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ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย -บทสรุปภ.อังกฤษ-บทสรุปภ.อังกฤษ

งานวิจัยควรมีบทสรุปภาษาอังกฤษดวยงานวิจัยควรมีบทสรุปภาษาอังกฤษดวย
ปญหาคือ  บทสรุป ภ.อังกฤษ มักจะใชวิธีแปลจากภาษาปญหาคือ  บทสรุป ภ.อังกฤษ มักจะใชวิธีแปลจากภาษา
ไทยโดยตรง   ทํ าใหไมเปนภาษาที่เหมาะสม   นอกจากไทยโดยตรง   ทํ าใหไมเปนภาษาที่เหมาะสม   นอกจาก
นั้นยังผิดไวยากรณมาก   อานแลวรูสึกขายหนานั้นยังผิดไวยากรณมาก   อานแลวรูสึกขายหนา
ควรเขียนเปนภาษาอังกฤษโดยตรง  โดยดูเฉพาะควรเขียนเปนภาษาอังกฤษโดยตรง  โดยดูเฉพาะเนื้อเนื้อ
ความที่ตองการยอเทานั้นความที่ตองการยอเทานั้น



34

ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย - - ไมเขาไมเขาใจเนื้องานใจเนื้องาน

เนื้อหางานวิจัยแตเนื้อหางานวิจัยแตละละอยางจะแตกตางกันไปตามสาขาวิชาอยางจะแตกตางกันไปตามสาขาวิชา
งานวิจัยและงานวิจัยและบทบทความวิชาการสวนมาก   จํ าเปนจะตองความวิชาการสวนมาก   จํ าเปนจะตอง
อางอางถึงถึงวรรณกรรม   นักวิจัยใหม ๆ มักไมเขาใจความวรรณกรรม   นักวิจัยใหม ๆ มักไมเขาใจความ
สํ าคัญเรื่องนี้  และมักจะเขียนอางถึงทฤษฎีพื้นฐานที่รูกันสํ าคัญเรื่องนี้  และมักจะเขียนอางถึงทฤษฎีพื้นฐานที่รูกัน
มากแลว   แตงานวิจัยใหม ๆ ไมไดอางถึง   อีกนัยหนึ่งก็มากแลว   แตงานวิจัยใหม ๆ ไมไดอางถึง   อีกนัยหนึ่งก็
คือนักวิจัยไมรูจักคนหาเอกสารคือนักวิจัยไมรูจักคนหาเอกสารและและวรรณกรรมใหวรรณกรรมให
สมบูรณเพียงพอสมบูรณเพียงพอ
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ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย - - ระเบียบระเบียบวิธีวิจัยวิธีวิจัย

นักวิจัยจะตองนักวิจัยจะตองแมนแมนเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเรื่องระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงสํ ารวจ ตองการวิจัยเชิงสํ ารวจ ตองแมนแมนดานประชากรและตัวอยางดานประชากรและตัวอยาง
เทคนิคการสุมเทคนิคการสุมตัตัวอยางใหไดตรงตามประชากรวอยางใหไดตรงตามประชากร
การวิจัยเชิงทดลอง  จะตองกํ าหนดปจจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงทดลอง  จะตองกํ าหนดปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การทดลองใหชัดเจน  และจะตองออกแบบการทดลองใหการทดลองใหชัดเจน  และจะตองออกแบบการทดลองให
เหมาะสม  ไมถูกปจจัยอื่นเขามาทํ าใหผลบิดเบือนเหมาะสม  ไมถูกปจจัยอื่นเขามาทํ าใหผลบิดเบือน
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ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย - การคน- การคนวรรณกรรมวรรณกรรม

ไมเขาไมเขาใจใจความสํ าคัญของการความสํ าคัญของการคนคนวรรณกรรมวรรณกรรม
การการคนคนวรรณกรรมวรรณกรรมไมไมครอบคลุมพอเพียง  ทํ าใหครอบคลุมพอเพียง  ทํ าใหไมไมทราบทราบ
วาปจจุบันงานวิจัยเรื่องนั้นไดกาวหนาไปถึงขั้นใดวาปจจุบันงานวิจัยเรื่องนั้นไดกาวหนาไปถึงขั้นใด
คนแตทฤษฎีมาอางอิง  แตขาดการคิดทางดานงานวิจัยที่คนแตทฤษฎีมาอางอิง  แตขาดการคิดทางดานงานวิจัยที่
สืบตอเนื่องสืบตอเนื่อง
คนหาแตเรื่องที่เกาแกเกินไปคนหาแตเรื่องที่เกาแกเกินไป
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ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย - - การใชภาษาการใชภาษา

เปนปญหาพื้นฐานในปจจุบันเปนปญหาพื้นฐานในปจจุบัน
อานไมรูเรื่องอานไมรูเรื่อง
เขียนผิดไวยากรณเขียนผิดไวยากรณ
เนื้อหาไมเปนเหตุเปนผลเนื้อหาไมเปนเหตุเปนผล
ใชภาษาอังกฤษมากเกินควรใชภาษาอังกฤษมากเกินควร
ขาดขาดความตอเนื่องความตอเนื่อง
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ปญหาที่พบในรายงานวิจัย ปญหาที่พบในรายงานวิจัย - การเขียน- การเขียนขอขอสรุปสรุป

เขียนบทสรุปไมเปนเขียนบทสรุปไมเปน
บทสรุปไมมีนํ้ าหนักบทสรุปไมมีนํ้ าหนัก
อานอานแลวไมเขาใจแลวไมเขาใจ
เยิ่นเยิ่นเยอเยอ
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การแปลตํ าราการแปลตํ ารา

ปญหาที่พบบอยปญหาที่พบบอย
ไมไดขอลิขสิทธิ์ในการแปลไมไดขอลิขสิทธิ์ในการแปล
แปลแลวอานไมรูเรื่องแปลแลวอานไมรูเรื่อง
ไมไดใชศัพทมาตรฐานไมไดใชศัพทมาตรฐาน
แปลแปลผิดผิดความหมายความหมาย
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การเขียนตํ าราการเขียนตํ ารา

ปญหาที่พบบอยปญหาที่พบบอย
ไมไดวางแผนการเขียนไมไดวางแผนการเขียน
การแบงบทและเนื้อหาไมเหมาะสมการแบงบทและเนื้อหาไมเหมาะสม
ขาดการอางอิงที่เหมาะสมขาดการอางอิงที่เหมาะสม
คัดลอก และ แปล โดยไมขอลิขสิทธิ์คัดลอก และ แปล โดยไมขอลิขสิทธิ์
ภาพประกอบไมชัดเจน หรือ ไมเหมาะสมภาพประกอบไมชัดเจน หรือ ไมเหมาะสม
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ขอแนะนํ าในการเขียนตํ าราขอแนะนํ าในการเขียนตํ ารา

ศึกษาเนื้อหา บท และ ตอน จากตํ าราอื่นศึกษาเนื้อหา บท และ ตอน จากตํ าราอื่น
กํ าหนดวัตถุประสงคที่ตองการใหชัดเจนกํ าหนดวัตถุประสงคที่ตองการใหชัดเจน
ยอยยอยแนวแนวความคิดและเลือกสรรคหัวขอที่ตองการความคิดและเลือกสรรคหัวขอที่ตองการ
จัดทํ าแผนการเขียนจัดทํ าแผนการเขียน
จัดทํ ารายชื่อเอกสารอางอิงหลักจัดทํ ารายชื่อเอกสารอางอิงหลัก
จัดทํ าแฟมเชื่อมโยงรายการเอกสารอางอิงหลักจัดทํ าแฟมเชื่อมโยงรายการเอกสารอางอิงหลัก
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เครื่องมือสํ าหรับเขียนตํ าราเครื่องมือสํ าหรับเขียนตํ ารา

หองสมุด   จํ าเปนจะตองเขาถึงหนังสืออางอิงใหมากที่สุดหองสมุด   จํ าเปนจะตองเขาถึงหนังสืออางอิงใหมากที่สุด
อินอินเทอรเทอรเน็ต   สํ าหรับใชคนหารายละเอียด  เน็ต   สํ าหรับใชคนหารายละเอียด  บทบทความ  ติดความ  ติด
ตอสื่อสารกับผูเขียนรายอื่น ๆตอสื่อสารกับผูเขียนรายอื่น ๆ
คอมพิวเตอร   สํ าหรับใชในการเขียน   บันทึกขอมูลตาง ๆคอมพิวเตอร   สํ าหรับใชในการเขียน   บันทึกขอมูลตาง ๆ
จัดทํ าฐานขอมูล  และ แฟมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจัดทํ าฐานขอมูล  และ แฟมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กัลยาณมิตร  เพื่อชวยเหลือใหคํ าแนะนํ ากัลยาณมิตร  เพื่อชวยเหลือใหคํ าแนะนํ า
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แนวคิดในเรื่องภาษาสํ าหรับแนวคิดในเรื่องภาษาสํ าหรับบทบทความวิชาการความวิชาการ

จะเลือกแบบไหนยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเปาจะเลือกแบบไหนยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเปา
หมายของการเผยแพรหมายของการเผยแพร
ตํ าราและตํ าราและบทบทความในวารสารวิชาการ  ตองความในวารสารวิชาการ  ตองเครงเครงขรึม ใชขรึม ใช
ภาษาที่เปนทางการภาษาที่เปนทางการ
บทบทความในวารสารทั่วไป  นิตยสาร  ความในวารสารทั่วไป  นิตยสาร  นสพนสพ.  ควรคํ านึงถึง.  ควรคํ านึงถึง
กลุมผูอาน และ พยายามหลีกเลี่ยงศัพทวิชาการกลุมผูอาน และ พยายามหลีกเลี่ยงศัพทวิชาการ
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แนวคิดในเรื่องภาษาสํ าหรับบทความวิชาการแนวคิดในเรื่องภาษาสํ าหรับบทความวิชาการ

องคประกอบที่สํ าคัญองคประกอบที่สํ าคัญ
ความถูกตองของเนื้อหา และ ภาษาความถูกตองของเนื้อหา และ ภาษา
มีภาพประกอบที่ชวยใหเขาใจชัดเจนมีภาพประกอบที่ชวยใหเขาใจชัดเจน
อานแลวเขาใจไดงายอานแลวเขาใจไดงาย
มีรูปแบบที่สมบูรณมีรูปแบบที่สมบูรณ
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ขอคิดในการเขียนขอคิดในการเขียน

การเขียนการเขียนบทบทความวิชาการและตํ าราไมใชเรื่องยากความวิชาการและตํ าราไมใชเรื่องยาก
การเริ่มตนเปนเรื่องที่อาจจะยากเพราะตองแข็งใจทํ าการเริ่มตนเปนเรื่องที่อาจจะยากเพราะตองแข็งใจทํ า
และ และ บางบางครั้งอาจจะทอครั้งอาจจะทอ
ควรศึกษาจากตัวอยางควรศึกษาจากตัวอยางบทบทความและตํ าราที่ดีความและตํ าราที่ดี
ทํ าตามตัวอยางที่ดี  ไมใชเรื่องผิด  ทํ าตามตัวอยางที่ดี  ไมใชเรื่องผิด  ดีดีกวาไมทํ าตาม แตผลกวาไมทํ าตาม แตผล
งานไมไดเรื่องงานไมไดเรื่อง
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สรุปสรุป

นักวิชาการไทยตองรีบเรงผลิตผลงานวิชาการใหมากขึ้นนักวิชาการไทยตองรีบเรงผลิตผลงานวิชาการใหมากขึ้น
โดยเฉพาะในงานที่ตีพิมพระดับสากลไดโดยเฉพาะในงานที่ตีพิมพระดับสากลได
งานวิชาการมีหลายประเภท และ แตละประเภทก็มีงานวิชาการมีหลายประเภท และ แตละประเภทก็มี
ลักษณะเฉพาะของตนเองลักษณะเฉพาะของตนเอง
การเขียนงานวิชาการตองเตรียมตัวใหพรอม และตองการเขียนงานวิชาการตองเตรียมตัวใหพรอม และตอง
ศึกษาศึกษาหาหาความรูในดานรูปแบบของงานใหเขาใจความรูในดานรูปแบบของงานใหเขาใจ
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สรุปสรุป

ปจจัยสํ าคัญคือ อิทธิบาท ปจจัยสํ าคัญคือ อิทธิบาท 44
นักวิชาการจะตองสรางนักวิชาการจะตองสรางคลังคลังความรูของตนเองความรูของตนเอง
พยายามเริ่มจากงานงาย ๆพยายามเริ่มจากงานงาย ๆ
พยายามพยายามปรับปรุงตัวอยูเสมอ   อาจตั้งเปาหมายที่จะสงปรับปรุงตัวอยูเสมอ   อาจตั้งเปาหมายที่จะสง
บทบทความวิจัยไปยังแหลงที่ไดชื่อวาเปนเลิศทางวิชาการความวิจัยไปยังแหลงที่ไดชื่อวาเปนเลิศทางวิชาการ


