
 
 

 
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู Cop ที่ 4 

หัวขอเร่ือง “เร่ืองเลาจากประสบการณการทําวิจัยและการเขียนตํารา” 
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. หองประชุมคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ช้ัน 1 

 

จัดโดย 
 
คณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร 
 

วิทยากร ไดแก 1  รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี 
2. ผูชวยศาสตราจารยธีรโชติ เกิดแกว 

ผูดําเนินรายการ อาจารยอรรถสิทธ์ิ สุนาโท  

แขกผูมีเกียรติที่เขารวม ไดแก 
 

1. อาจารยอัจฉรา บัวเลิศ 
2. รองศาสตราจารยแสงอรุณ กนกพงศชัย  
3. ผูชวยศาสตราจารยคณพศ สิทธิเลิศ 
4. อาจารยรัชนีพร ศรีรักษา 
5. อาจารยนัฐธิยา บุญอาพัทธ์ิเจริญ 
6. นางสาววาสนา  สนใจ 

 

 
สรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังนี ้
 

 อาจารยอรรถสิทธ์ิ สุนาโท ผูดําเนินรายการ กลาวเปดประเด็นความรูประสบการณการทําวิจัยและการเขียน
ตํารา โดยตั้งประเด็นคําถาม รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ดังนี ้
 - มีเหตุอะไรจูงใจท่ีทําใหอาจารยมีผลงานวิจัยเกิดขึ้น 
 รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย กลาววา เพราะดวยวิชาชีพแพทยและมีโอกาสชวยงานคุณหมอจึงไดแบบอยางมา พอมา
เริ่มงานท่ี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว งานสอนมีไมคอยมากจึงพอมีเวลาในการทํางาน และทําเพราะมีความภูมิใจไมได
หวังตําแหนง และมีอาจารยชูศักดิ์ท่ีเปนแรงบันดาลใจท่ีอยากทําวิจัย พอไดเริ่มทําก็เกิดความชอบ และพอเขียนมา
ไดมากพอ ก็เริ่มขอตําแหนงทางวิชาการ ผลงานตองทําใหเยอะ ๆ กวาท่ี สพว.กําหนด “การเขียนงานวิจัยเราตอง
อดทน มองโลกแงดี อยามีปญหากับใครและตองยืดหยุน” และการทําวิจัยทําใหเรามีความสุข “ถาเราอยูสังคม
ภายนอกและเรามีตําแหนงทางวิชาการบุคคลท่ัวไปกจ็ะใหความเคารพ” 
    
 



นอกจากนั้นแรงจูงใจอ่ืนๆ  ก็มีดังนี ้
   1. ไปอานหนังสือเพ่ือดูผลงานของผูอ่ืน/หรือเพ่ือน ๆ ท่ีศูนยหนังสือ มฉก. 
   2. มองคนท่ีเขาสูงกวาจะไดมีแรงบันดาลใจท่ีตองการจะเปนแบบเขาบาง (มองสูงเขาไว) 
   3. ควร Download Book ท่ีเปน File PDF มาเก็บไวอาน 
   4. การทําวิจัยตองอานหนังสือใหเยอะๆ   

 
 

- สภาพแวดลอมเกี่ยวดวยหรือไม 
 รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย กลาววา อยาอิงตามสภาพแวดลอม และก็ทําใหเต็มท่ีเพ่ือหนวยงาน ใหมองแบบเมตตา 
มองในแงดี โดยใชธรรมะเขาชวย 

ประเด็นของการทําวิจัยและการเขียนตําราของแตละทาน 
 ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว กลาววา การทําวิจัยและการเขียนตํารานั้นเปนหนาท่ีท่ีอาจารยจะตองทํา เรื่องของแรงจูงใจ
มาจากท่ีสภาพแวดลอมท่ีอยูรอบตัวท่ีมีการแขงขันกัน สําหรับตนนั้นก็รักในงานเขียนอยูแลว และตองการมี
ความกาวหนาทางการศึกษาและวิชาการ อาจารยจะใชเวลาท่ีอยูท่ีทํางานคิดงานวิจัยและตําราขึ้นมา โดยตองทํา
หนาท่ีของการสอนใหดีและหาวิธีผอนคลาย งานเขียน/งานวิชาการ ถาทําติดตอกันไดมักจะประสบความสําเร็จ     
ซ่ึงอาจารยเองเปนคนท่ีคอนขางทําอะไรไว แตไมคอยละเอียด และเนื่องจากใจรักในงานวิจัยและตํารา พอผลงาน
เสร็จก็เกิดความช่ืนชม ซ่ึงตั้งแตทํามาผลงานบทความท่ีเขียนมีมากกวา 50 เรื่องท้ังภายในและภายนอก  
 

ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว ใหขอคิดเห็นดังนี ้
 - งานเขียนนั้นใหยอมรับในส่ิงท่ีผูตรวจ Comment มา เชน เรื่องเนื้อหายังไมแนนพอ และใหมองวาเราเขียน
ใหใครอาน 
 - อยาคาดหวังวางานขั้นแรกจะมีความสมบูรณทุกอยาง ถาเขียนไปเรื่อย ๆ ก็จะเกิดความสมบูรณขึ้น  
 - ถาเราจะเขียนตําราขึ้นมาใหดูช่ือเรื่องวามีใครเขียนหรือยัง เขียนอยางไร สํานวนอยางไร ถาเขียนช่ือ
เดียวกันตองมองวาเรามีอะไรแตกตางจากของคนอ่ืน 
 - ตํารามี 2 ประเภท คือ 1. ตําราแบบเรียบเรียง 2. ตําราแบบแตงขึ้นเอง 
 - การเขียนตําราแบบเรียบเรียง ถาเปนประโยคอยาซํ้าซอนกัน 
 - ในกรณีท่ีตําราเหมือนกัน ใหเปรียบเทียบดูวาของใครไดรับความนิยมและลีลาการใชภาษาการเขียน 
 - ตํารากับหนังสือตางกันคือ ตําราเปนเรื่องของวิชาการมากกวา มีกรอบและมีการอางอิง สวนหนังสือคือ 
เปนเรื่องท่ัวไปใชภาษาท่ีงายและไมเปนทางการ 
 - การจะเปนนักวิชาการนั้นจะตองเปนนักสะสมขอมูล ซ่ึงจะทําใหงายตอการนําขอมูลมาประกอบในการ
วิเคราะห 
 รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย แนะนําวา การเขียนตํารา ทําใหไดความรูใหม, เกิดสมาธิ, มีประโยชนตอนักศึกษา,     
ทําแลวตองมีความสุข และตําราของอาจารยตองม่ันใจในจุดขายอานแลวไดทุกอยาง 
 - การเขียนตําราภาษาท่ีใชควรเปนภาษาทางการ ตองระวังเรื่องของคําพูด แตเขียนใหอานงาย ใหมองวาคน
อานยังไมรูเรื่องนี้มากอน 
 



  
 
อาจารยอรรถสิทธิ สุนาโท กลาวถามวาประเด็นการแกไขงานจากโรงพิมพที่เราสงไปควรดําเนินการอยางไร 
 รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย 
 - ระวังเรื่องของลิขสิทธ์ิ 
 - อยาลอก Text มา 
 - การเรียบเรียงประโยค (ประธาน+กิริยา+กรรม) 
 - การตกแตง Format 
 ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว 
 - การใชภาษาท่ีฟุมเฟอย 
 - ความไมสมบูรณ โดยได Comment มาจากผูทรงคุณวุฒ ิ
 - เกิดความผิดพลาดเรื่องการตีความ 
 - ถาเราไมแก Comment เราตองหาจุดยืนเพ่ือยืนยันวาเราจะไมแกตาม Comment นั้น 
 อาจารยรัชนีพร ศรีรักษา 
 - ควรระวังเรื่องของการอางอิงตนฉบับ 
 

อาจารยอัจฉรา บัวเลิศ ถามวา “ผูที่ไมเคยผานการทําวิจัยมากอน และไมรูวาประโยชนของงานวิจัยคืออะไร จะมี
คําแนะนําอยางไร” 
 รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย 
 - เราตองมีจุดยืนของเรากอน และใหคิดวางานวิจัยมีประโยชนตอประเทศชาติและโดยอาชีพของเราดวย 
 - ตองสรางแรงจูงใจใหตนเอง งานวิจัยทํางาย ใชงบประมาณนอย และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว 
 - คุณคาอยูท่ีองคความรูซ่ึงทําใหเกิดความรูขึ้นและสามารถสืบตอองคความรูได 
 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ 
 - งานวิจัยสามารถแกไขปญหาได 
 สรุปประเด็นของ อ.อัจฉรา บัวเลิศ 
 - งานวิจัยควรนําไปใชใหเกิดประโยชน ไมควรวางไวบนห้ิง 
 - วิจัยในช้ันเรียนจะใชไดทางศึกษาศาสตร สวนสายมนุษยศาสตรก็ทําใหเกิดประโยชนไดเชนกัน 
 - งานวิจัยควรเนนใหเกิดประโยชนกับชุมชนมากท่ีสุด 
 

อาจารยอรรถสิทธิ สุนาโท  ใหผูเขารวมเสวนาใหขอเสนอแนะหรือแนวคิดที่จะทําใหอาจารยในคณะวิชาทํางานวิจัย
มากขึ้น 
 รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย 
 - งานวิจัยทําใหเกิดความกาวหนา 
 - งานวิจัยทําใหมหาวิทยาลัยไดประโยชนสูงสุด 



 - งานวิจัยกอใหเกิดความภาคภูมิใจ 
 - งานวิจัยเปนงานท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
 ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว 
 - แรงจูงใจท่ีจะทําใหเกิดการสรางผลงาน เชน คาตอบแทน เปนตน 
 - ขอบังคับ เชน เรื่องของคาตําแหนงทางวิชาการ, บทลงโทษ เปนตน. 
 - ส่ิงแวดลอม 
 - การเปนท่ีนับนาของเพ่ือนรวมงานและสังคม 
 รศ.แสงอรุณ กนกพงศชัย 
 - ควรเริ่มจากวิจัยในช้ันเรียนกอน และความพอใจในงานวิชาการ 
 อาจารยนัฐธิยา บุญอาพัทธ์ิเจริญ 
 - ตองมีความชอบสวนตัว และควรเริ่มจากแผนการสอนกอน และเรือ่งของบุคลิกภาพการทํางานตองเปนผู
มีระเบียบวินัยในการทํางานและหม่ันฝกฝน 
 อาจารยรัชนีพร ศรีรักษา 
 - มีศูนยใหคําปรึกษาของคณะฯ 
 - เรื่องของส่ิงแวดลอม ความสนิทกันกับเพ่ือน 
 - เม่ือประสบความสําเร็จก็กอใหเกิดความภาคภูมิใจและคิดท่ีอยากจะทําอยางตอเนื่อง 
 - นโยบายการกระตุนของคณะฯ 
 - ควรมีการจัด Work Shop 
 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ 
 - ใชนโยบายการบังคับ เชน การพิจารณาความดีความชอบ 
 - มีศูนยใหคําปรึกษาท่ีชวยเอ้ือตอการทําวิจัยของคณาจารย 
 - การดูแลของผูบริหารท่ีจะจัดสรรเวลาการทํางานให 
 
 
 
 
 

(ปดการเสวนาเวลา 15.30 น.) 
 

 
 

 
 


