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ผลงานทางวิชาการ

● ท ำไมถงึต้องท ำ

● ท ำวจิยัหวัขอ้อะไร

● จะท ำผลงำนอย่ำงไรให้ส ำเรจ็

อย่ำงมปีระสทิธภิำพและสำมำรถ

เผยแพร่ได้ในวำรสำรทำงวชิำกำร
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กำรเตรยีมกำร

 ศกึษำกฎระเบยีบกำรขอผลงำน

 ต ัง้เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็-ระยะเวลำ

 รู้ว่ำจะท ำอะไร จ ำนวนก ีช่ ิน้

 วำงแผนด ำเนนิกำร

 ลงมอืท ำตำมแผน

 มุ่งม ัน่ต ัง้ใจไม่ย่อท้อ 
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ท ำผลงำนทำงวชิำกำรอะไร

● เอกสำรประกอบกำรสอน

● เอกสำรค ำสอน

● วจิยั

● ต ำรำ

● หนงัสอื

● ซอฟแวร์

● กรณศีกึษำ ฯลฯ
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ข้ันตอนการท างานวิจัย

 ตดัสนิใจว่ำจะท ำเรือ่งอะไร

 อ่ำนบทควำมทำงวชิำกำรเรือ่งน ัน้ๆ

 ศกึษำกระบวนกำรหรอืวธิกีำรเกบ็ขอ้มูล

 ศกึษำวธิกีำรวเิครำะห์ขอ้มูลด้วยเทคนคิทำงสถติิ

 วำงแผนข ัน้ตอนกำรท ำงำนและระยะเวลำ

 จุดเริม่ต้นส ำคญัท ีสุ่ด ต้องลงมอืท ำไม่รอชำ้ 
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หัวข้อท าวิจัยท่ีน่าสนใจ

1. หวัขอ้วจิยัต้องไม่เกดิอย่ำง Random แต่ต้องเกดิจำกควำมสนใจในทฤษฎหีรอื

เรือ่งรำวด้ำนใดด้ำนหน ึง่ในศำสตร์ของตน ต้องขยนัค้นคว้ำจำกฐำนขอ้มูลงำนวจิยั

วำรสำรทำงวชิำกำรทีไ่ด้รบักำรยอมรบัอย่ำงกว้ำงขวำง

2. หวัขอ้วจิยัต้องมทีฤษฎ ีหลกักำรหรอืแนวคดิ และงำนวจิยัทีเ่ผยแพร่แลว้มำรองรบั

3. หวัขอ้งำนวจิยัทีต่อบโจทย์ปญัหำกำรท ำงำน สร้ำงควำมเขำ้ใจในลูกค้ำกลุ่มใหม่ ปญัหำ

สิง่แวดลอ้ม แนวโนม้ใหม่ในสงัคม กำรแก้ไขควำมขดัแย้ง ลดควำมเหล ือ่มล ้ำ คุณภำพ

ชวีติ ควำมย ัง่ยนื
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จ านวนช้ินงาน

● ท ำเกนิกว่ำเกณฑ์ข ัน้ต ่ำ 1-2 เรือ่ง ดกีว่ำท ำพอดตีำมเกณฑ์

● ยดึม ัน่กำรท ำงำนคุณภำพต ัง้แต่จุดเริม่ต้นจนถงึจุดส ิ้นสุด

● เม ือ่ลงมอืท ำถอืว่ำได้อยู่ในกระบวนกำรแลว้ 

● ให้ก ำลงัใจตวัเองเสมอ
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คณุภาพการท างาน

● คุณภำพกำรท ำงำนส ำคญัอย่ำงย ิง่  ต้องเอำใจใส่ในรำยละเอยีดของกำรท ำงำนทุกจุด  

ท ัง้ Content และ Context

● ค้นคว้ำทฤษฎ ีแนวคดิ และงำนวจิยัในอดตีทีเ่ก ีย่วขอ้งในหวัขอ้น ัน้ (ไม่ใช่งำน IS ของ

นสิติ/นกัศกึษำ) โดยเฉพำะงำนวจิยัในอดตี ควรอ้ำงองิงำนวจิยัทีเ่ผยแพร่ในวำรสำร

ทำงวชิำกำรทีท่นัสมยัไม่ยำวนำนหลำยปีเกนิไป เพรำะท ำใหก้ำรท ำวจิยัมนี ้ำหนกัมำกข ึน้

● ค้นคว้ำด้วยกำรอ่ำนให้มำกเพ ือ่ท ำควำมเขำ้ใจตวัแปรหรอืปจัจยัต่ำงๆ ทีน่กัวชิำกำรคน

อืน่ได้ศกึษำมำแลว้  กำรอ่ำนจะท ำให้ได้รบัประโยชน์หลำยอย่ำง

● หม ัน่ทบทวนทีเ่ขยีนทุกคร ัง้เพ ือ่หำขอ้บกพร่องและแก้ไขให้ดที ีสุ่ด ไม่คดิเขำ้ขำ้งตนเอง

● ต้องอ้ำงองิอย่ำงถูกต้องตำมหลกักำรอ้ำงองิ

● ไม่คดัลอกโดยเดด็ขำด !
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ขอ้บกพร่องส ำคญัทีพ่บในงำนวจิยัท ีข่อก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร
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1. หวัขอ้งานวิจยัไมน่่าสนใจ  แมจ้ะท  างานส าเร็นแตไ่มก่อ่ใหเ้กิดประโยชน์ในระดบัอุตสาหกรรมเทา่ท่ีควร

หลายหวัขอ้เป็นหวัขอ้ระดบัการท  า IS ของนิสิต/นักศึกษา

2. การเขียนท่ีมาของปัญหา/หลกัการและเหตุผลไมช่ดัเจน ไมไ่ดวิ้เคราะหถึ์งท่ีมาของปัญหาโดยอาศยั

ทฤษฎีและงานวิจยัในอดีตการอธิบายไมช่ดัเจน ไมค่น้ควา้ขอ้มูล Secondary data เทา่ท่ีควร

3. ใชก้ลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนิสิต/นักศึกษาซ่ึงมีขอ้จ ากดัหลายประการ (ยกเวน้เป็นการศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้

นิสิต/นักศึกษาเป็นกลุม่ประชากรซ่ึงตอ้งอธิบายเหตุผลอยา่งชดัเจนดว้ย)

4. เขียนแคช่ื่อเทคนิคการสุม่ตวัอยา่งโดยไมอ่ธิบายวิธีการสุม่ตวัอยา่ง

5. เขียนอธิบายวิธีการเก็บขอ้มูลไมช่ดัเจน เชน่  พ้ืนท่ีในการเก็บ  เม่ือไหร่  อยา่งไร ใชวิ้ธีการใด

6. อภิปรายผลท่ีพบจากงานวิจยันอ้ยเกินไปหรือเขา้ใจผิดวา่การอภิปราบคือการแปลความหมายขอ้มูล  

7. อา้งอิงจากแหลง่ภาษาไทยเพียงอยา่งเดียวและไมท่นัสมยั หลายครั้งพบการอา้งอิงจาก IS ของนิสิต/

นักศึกษาซ่ึงไมค่วรใชใ้นการอา้งอิง การอา้งอิงในเน้ือหารายงานและในบรรณานุกรมไมต่รงกนั รูปแบบ

การเขียนบรรณานุกรมไมถู่กตอ้งหรือไมส่อดคลอ้ง

8. การกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณ มีการลอกขอ้ความทัง้ประโยคหรือทัง้ยอ่หนา้จากงานของผูอ่ื้น

9. มีค  าท่ีสะกดผิดหลายค าหรือแปลความหมายผิดพลาดจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  



ควำมส ำเรจ็ในกำรท ำผลงำนทำงวชิำกำร
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 ทศันคตเิป็นบวก

 มุ่งม ัน่ต ัง้ใจ

 พยำยำมรกัษำก ำหนดระยะเวลำ

 จดัระเบยีบและรกัษำวนิยัในกำรท ำงำน

 สือ่สำรกบัเพ ือ่นร่วมงำนวจิยัใหเ้ขำ้ใจตรงกนั 

 สม ่ำเสมอในกำรท ำงำน



ต้องมทีศันคตทิ ีถู่กต้องในกำรท ำงำน

The success of research will be achieved 
by yourself only.
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เอกสำรประกอบ
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แนวทางการเขียนงานวิชาการ
ประเภทงานวิจัย

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. กณุฑลี ร่ืนรมย์

ภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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