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องคความรูเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม
1.1 บทนํา

1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

วรรณกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวของ (related literature) หมายถึง เอกสารงานเขียนที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวของกับหัวขอปญหาที่ผูวิจัยสนใจ ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ (the review of the
related literature) เปนสวนหนึ่งของการศึกษาขอเท็จจริงตาง ๆ เพราะการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเปนการศึกษาเชิงทฤษฎี ผลงานวิจัย หรือรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีในการทําวิจัย
โดยศึกษาจากวารสาร หนังสือตํารา จดหมายเหตุ สารานุกรม พจนานุกรม นามานุกรม ดัชนี รายงานสถิติ
หนังสือรายป บทความในวารสาร จุลสาร ที่สําคัญก็คือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหานั้น หรือแหลง
ความรู อื่ น ๆ การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข องจึ งเป น การศึ ก ษาค น คว าข อ เท็ จ จริ ง แนวคิ ด ทฤษฎี
ผลงานวิจัย แบบจําลองความคิด (model) กรอบแนวคิดที่สนับสนุนหรือเกี่ยวของกับการวิจัย วัตถุประสงค
หลักของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของคือ เพื่อที่จะศึกษาวาประเด็นที่ผูวิจัยสนใจศึกษานั้นมีผูเคยศึกษา
หรือเขี ยนแนวคิ ด ทฤษฎี ไวบ างหรื อไม ซึ่งนักวิจัยอาจศึกษาจากบทความที่ตีพิมพเผยแพร วิทยานิพนธ
หนังสือตํารา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ แนวปฏิบัติ มาตรฐานตางๆ เปน
ตน ผูวิจัยจะตองทําการสํารวจอานทบทวนอยางพินิจพิเคราะห โดยใชทักษะที่สําคัญของการทําวิจัยในขั้นตอน
นี้คือ ทักษะในการสืบคนหาสารนิเทศจากแหลงตาง ๆ และทักษะในการอานอยางมีวิจารณญาณ

1.2 ความสําคัญของการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ

1.ชวยใหผูวิจัยไดทราบถึงสภาพขององคความรู (state of the art) ในเรื่องที่จะทาการวิจัย คือ
จะไดทราบวาในหัวขอเรื่องที่ผูวิจัยสนใจหรือมีขอสงสัยใครหาคําตอบนั้น ไดมีผูศึกษาหาคําตอบไดเปนความรู
ไวแลวในแงมุมหรือประเด็นใดแลวบาง การจะศึกษาวิจัยเพื่อหาคําตอบในเรื่องนั้นตอไปควรจะไดทราบ
เสียกอนวาเรารูอะไรกันแลวบางเกี่ยวกับเรื่องนั้น ความรูเหลานั้นมีความชัดเจนเพียงใด ยังมีขอความรูที่ขัดแยง
ไมลงรอยกันบางหรือไม ประเด็นใดที่ยังไมมีคําตอบบาง การทราบถึงสถานภาพขององคความรูในเรื่องที่จะทํา
วิจัยจะชวยใหผูวิจัยมองเห็นไดอยางชัดเจนวา ความรูใหมที่จะไดจากการวิจัยของตนเองนั้นจะมีความสัมพันธ
อยางไรกับองคความรูที่มีอยูแลวในเรื่องนั้น จะเปนความรูใหมที่มีคุณคาหรือความสําคัญเพียงใด และจะเขาไป
จัดระเบียบอยูในองคความรูในเรื่องนั้นๆ อยางผสมกลมกลืนไดอยางไร
2.ชวยใหผูวิจัยสามารถหลีกเลี่ยงการทําวิจัยซ้ําซอนกับผูอื่น การวิจัยเปนเรื่องของการแสวงหา
ความรูใหม นักวิจัยไมนิยมแสงหาความรูเพื่อที่จะตอบปญหาเดิมโดยไมจําเปน เพราะจะเปนการเสียเวลา
สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใชเหตุ สิ่งใดที่รูแลวมีผูหาคําตอบไวแลว นักวิจัยจะไมทําวิจัยเพื่อหาคําตอบในเรื่องนั้น
ซ้ําอีก ดังนั้นนักวิจัยจึงพยายามหลีกเลี่ยงการทําวิจัยซ้ํากับที่ผูอื่นไดทําไวแลวซึ่งถือเปนจรรยาบรรณอยางหนึ่ง

ของนักวิจัย และทําใหการวิจัยนั้นดอยคุณคาลง การทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวของอยางกวางถี่ถวน
และรอบคอบจะทําใหนักวิจัยไดทราบวาประเด็นที่ตนเองสนใจจะทําวิจัยนั้นไดมีผูหาคําตอบไวแลวหรือยัง ถามี
แลวก็จะไดเลี่ยงไปศึกษาในประเด็นอื่น ๆ ที่ยังไมไดมีผูศึกษาเอาไวตอไป
3.ชวยใหผูวิจัยไดมีแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีในเรื่องที่จะทําการวิจัยอยางเพียงพอ การจะทําวิจัย
ในเรื่ องใดนั้ น ผู วิ จั ย จะต องมี ความรู เ กี่ ย วกั บ เรื่ องนั้น อยูพอสมควร โดยเฉพาะกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
(Theoretical หรือ Conceptual framework) เกี่ยวกับเรื่องนั้นจะตองชัดเจน สิ่งเหลานี้จะชวยใหผูวิจัย
กําหนดประเด็นปญหาในการวิจัยไดอยางชัดเจน สามารถกําหนดแนวทางในการศึกษาไดอยางเหมาะสม เขาใจ
เนื้อหาสาระของเรื่องที่วิจัยไดอยางแจมแจง
4.ชวยใหผูวิจัยไดเห็นแนวทางในการดําเนินงานวิจัยของตน จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของไม
เพียงแตทําใหนักวิจัยไดทราบวาเรื่องที่สนใจนั้นไดมีผูวิจัยอื่นไดคนควาหาคําตอบไวอยางไรแลวเทานั้น ยังจะได
ทราบดวยวานักวิจัยคนอื่น ๆ เหลานั้นไดมีวิธีการหาคําตอบเอาไวอยางไร มีปญหาอุปสรรคอยางไร ในการทํา
วิจัยในเรื่องนั้น คําตอบที่ไดมามีความชัดเจนแจมแจงเพียงใด คําตอบสอดคลองหรือขัดแยงกันหรือไม เอกสาร
เชิงทฤษฎีตาง ๆ ไดชี้แนะแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางไร สารสนเทศเหลานี้นักวิจัยจะนํามาใช
ตัดสินใจกําหนดแนวทางในการวิจัยของตนเริ่มตั้งแต การกําหนดประเด็นปญหาที่เหมาะสม การกําหนด
ขอบเขตและขอสันนิษฐานการวิจัยอยางสมเหตุสมผล ออกแบบวิจัยเพื่อดาเนินการหาคําตอบซึ่งจะเกี่ยวกับ
การเลือกระเบียบวิธีวิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล การวิเคราะหหรือประมวลผล
ขอมูล ตลอดจนการสรุปและรายงานผลการวิจัย นักวิจัยจะวางแผนการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
หลีกเลี่ยงปญหาอุปสรรคที่จะทําใหงานวิจัยนั้นลมเหลวได ชวยใหโอกาสที่จะทํางานมีวิจัยนั้นใหสําเร็จอยางมี
คุณภาพมีสูงขึ้น
5.ช วยให ผู วิจั ยได มี หลั กฐานอ า งอิงเพื่อสนับสนุน ในการอภิปรายผลการวิจัย เมื่อ ผูวิจัย ได
ดําเนินการวิจัยจนไดขอสรุปหรือคําตอบใหกับปญหาแลว ในการรายงานผลการวิจัยผูวิจัยจะตองแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิพากษวิจารณผลการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของอยางรอบคอบถี่ถวนจะชวยใหผูวิจัยมี
ขอมูลอางอิงประกอบการแสดงความเห็นไดอยางสมเหตุสมผลและมีความหนักแนนนาเชื่อถือ
6. ชวยสรางคุณภาพและมาตรฐานเชิงวิชาการใหแกงานวิจัยนั้น การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การวิ จั ยนั้ นจะตองประมวลมาเป นรายงานสรุป ใสไวในรายงานการวิจัย หรือเคาโครงรางของการวิจัย
(Research proposal)ดวย การไปทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของมาอยางกวางขวางครอบคลุมในเรื่องที่ศึกษาและ
นํามาเรียบเรียงเอาไวอยางดี จะทําใหรายงานหรือโครงรางการวิจัยนั้นมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนการ
แสดงถึงศักยภาพของนักวิจัยไดทางหนึ่งวามีความสามารถเพียงพอที่จะทําวิจัยในเรื่องนั้นไดอยาง นาเชื่อถือ
ในการพิจารณาโครงรางการวิจัยสวนหนึ่งที่กรรมการมักจะพิจารณาเปนพิเศษก็คือ รายงานการประมวล
เอกสารที่เกี่ยวของนี่เอง

1.3 จุดมุงหมายของการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
โดยทั่วไปนักวิจัยจะทําการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอเพื่อจุดมุงหมายประการใดประการหนึ่ง
หรือหลายประการดังนี้
1. เพื่อแสวงหาแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัย
2. เพื่อสํารวจสถานภาพขององคความรูในเรื่องที่จะทําวิจัย
3. เพื่อแสวงหาสารสนเทศที่จะชวยตัดสินใจกําหนดแนวทางการวิจัย
4. เพื่อแสวงหาหลักฐานอางอิงมาสนับสนุนความคิดเห็นในการอภิปรายผลการวิจัย

1.4 ขั้นตอนในการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ

1.กําหนดจุดมุงหมายของการทบทวนเอกสารใหชัดเจน การกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนจะชวยให
ทราบวาเอกสารใดบางควรเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัย มีแนวทางในการการคัดเลือกเอกสาร
และการจับประเด็นจากเอกสารตาง ๆ ทําไดงายและชัดเจนขึ้น
2.สํารวจเอกสารที่เกี่ยวของ นักวิจัยจะตองสํารวจวาการจะทบทวนเอกสารเพื่อจุดมุงหมายแตละ
อยางนั้น ควรจะมีเอกสารอะไรบางที่จะตองนํามาทบทวน การสํารวจอาจจะเริ่มจากเอกสารรอง ซึ่งเปน
เอกสารที่ทําขึ้นโดยใชสารสนเทศจากเอกสารหลัก
3.สืบคนหาเอกสารที่เกี่ยวของ นักวิจัยตองทราบวาเอกสารที่ตองการนั้นอยูที่ไหน จะหามาไดอยางไร
นักวิจัยจะตองรูจักแหลงเอกสารประเภทตางๆ เชน หองสมุด ศูนยสารนิเทศ ศูนยเอกสารสนเทศ หอจดหมาย
เหตุ ฯลฯ เปนตน และที่สําคัญคือจะตองมีทักษะในการสืบคน (Searching skill) หาเอกสารเหลานั้นดวย นั่น
คือจะตองมีความรูวาเอกสารเหลานั้นจัดเก็บไวอยางไร จะเขาถึงเอกสารนั้นไดอยางไร ปจจุบันเทคโนโลยีใน
การจัดเก็บเอกสารไดพัฒนากาวหนาไปมาก มีการนาเอาคอมพิวเตอรมาชวยจัดเก็บเอกสารไวในสื่อรูปแบบ
ตางๆ ที่จะชวยใหการสืบคนเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วและกวางขวาง นักวิจัยจําเปนตองเรียนรูวิธีการสืบคน
เอกสารจากสื่อเหลานี้ และติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีทางดานนี้อยางตอเนื่องเพราะมีการพัฒนาไป
คอนขางจะรวดเร็ว จึงจะทําใหการสืบคนเอกสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4.คัดเลือกเอกสาร เอกสารที่ไดจากการสืบคนในขอ 3 นั้นไมใชวาจะใชไดทั้งหมด นักวิจัยจะทําการ
คัดเลือกเอาเฉพาะเอกสารที่มีความเกี่ยวของจริงๆ ตามจุดมุงหมาย ดังนั้นเมื่อไดเอกสารมานักวิจัยจะตองอาน
อยางคราวๆ (Scanning) กอนวาเอกสารนั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับเรื่องที่จะวิจัยอยางแทจริงหรือไม และ
จะคัดเลือกไวเฉพาะเอกสารที่มีความเกี่ยวของอยางแทจริงเทานั้นเพื่อทบทวนอยางลึกซึ้งตอไป
5.ลงมืออานเอกสารอยางละเอียดจับประเด็นสําคัญใหไดตามจุดมุงหมาย ถาเปนเอกสารงานวิจัย
ประเด็นสําคัญที่ตองการมักจะไดแก ปญหาหรือคําถามหรือวัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ขอ
สันนิษฐาน วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย เปนตน
6.จดบันทึกสาระที่ไดจากการอาน ควรจดบันทึกลงในบัตร ขนาดของบัตรที่นิยมใชบันทึกมักจะมี
ขนาดประมาณ 3 x 5 นิ้ว ควรบันทึกประเด็นที่ไดจากการอานลงในบัตรประเด็นละใบ และไมควรลืมบันทึก

ขอมูลบรรณานุกรมของเอกสารดวย เพื่อจะใชประโยชนในการอางอิงถึงเมื่อจะตองเรียบเรียงผลการประมวล
เอกสารที่เกี่ยวของ
7.สังเคราะหสาระที่ไดจากอานเขาดวยกัน
8.เรียบเรียงผลการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของ

1.5 ประโยชนของการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ชวยใหผูวิจัย ทราบวามีงานวิจัยอะไรบางที่เกี่ยวของกับปญหาการวิจัยของเรา ซึ่งมีผูทาวิจัยไปแลว
จะชวยใหไมทาวิจัยซ้ําซอนและทราบวางานวิจัยอะไรที่ควรทําตอไป
2. จะชวยใหทราบวิธีการวิจัย เชน เปนวิจยั แบบใด สุมตัวอยางแบบใด มีเครื่องมือที่ใช ในการวิจัย
อะไรบางที่สามารถนํามาประยุกตใชในการวิจัยของเรา
3. ทําใหทราบแหลงขอมูลที่ไมเคยทราบมากอน และนํามาใชในการวิจัยได
4. ทําใหเกิดความคิด / วิธีการใหม ๆ ในการวิจัย
5. เปนแนวทางในการตั้งสมมติฐานการวิจัย
6. ทราบถึงบุคคลที่เปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยในสาขานั้น ๆ ทําใหสามารถสืบคนผลงานวิจัยหรือ
สอบถาม สัมภาษณ และขอคาชวยเหลือจากทานเหลานั้นได
7. ชวยประเมินวางานวิจัยของเรา สิ่งที่เราคิดวาไดพยายามแลวนั้นมีมากจริง ๆ หรือเมื่อเทียบกับ
งานวิจัยของคนอื่น ๆ
8. ชวยในการอภิปรายผลการวิจัย วาสอดคลองสนับสนุนผลงานวิจัยกอน ๆ หรือไม หากผลการ
คนพบไมตรงกันก็จะอธิบายไดวาทําไมจึงเปนเชนนั้น หรือเสนอแนะวาควรศึกษาตออยางไร เพื่อแกไขขอ
คนพบที่ไมตรงกันนี้
9. ทําใหมีความรูเกี่ยวกับขอบเขตของสิ่งที่ศึกษา ทําใหมองปญหาการวิจัยกระจางชัดเจน ทําใหปญหา
การวิจัยรัดกุม เพราะมีงานวิจัยหลายเรื่องที่ลมเหลวเพราะปญหาการวิจัยไมชัดเจน

1.6 จุดประสงคของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. เพื่อใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจแนวคิดหลักการทฤษฎีตลอดจนตัวแปรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทํา
วิจัย
2. เพื่อใหผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได
3. เพื่อใหผูวิจัยสามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยที่มีสัณฐานมาจากทฤษฎีได ทําใหการทดสอบ
สมมติฐานไดงายขึ้น
4. เพื่อใหผูวิจัยเชื่อมโยงงานวิจัยของตนเองกับงานวิจัยของผูอื่นได การศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวของนี้ ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางมากที่ผูวิจัยตองทํา

1.7 ขั้นตอนการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยนั้น มีขั้นตอนตาง ๆ ที่ชวยใหผูวิจัยสามารถวางแผนคนควาที่เปน
ระบบ เพื่อใหผลการศึกษาคนควาไดขอมูลครบถวนตามขอบเขตของการศึกษาและใชเวลาในการคนควาได
รวดเร็วตรงกับวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
1. กําหนดเรื่อง หัวเรื่อง หัวขอเรื่องใหมีความชัดเจน
2. กําหนดขอบเขตและประเภทของขอมูลที่ตองการ
3. กําหนดประเภทของเอกสาร
4. พิจารณาแหลงคนควา
5. ปฏิบัติตามระบบ วิธีการและกระบวนการศึกษาตามแตละประเภทของเอกสาร
6. อานทบทวนและบันทึกขอมูล
7. เขียนผลการศึกษาทบทวนฯ

1.8 วิธกี ารเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การเขียนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอขอมูลความรูไมมีกฎตายตัววาตองเขียนยาวเทาไรจึง
เพียงพอ ผูเริ่มวิจัยใหม ๆ มักเขียนใหมากเขาไว เพราะคิดวาจะทําใหงานวิจัยมีคุณภาพ จริง ๆ ไมไดเปน
เชนนั้น การนําเสนอแตเพียงสั้น ๆ โดยแตละเรื่องมีความเกี่ยวของจริง ๆ กับปญหาของการวิจัยของเราจะทํา
ใหงานวิจัยมีคุณภาพมากกวา และจะมีคุณคามากขึ้นดวย ตอเมื่อ การนําเสนอนั้นไดวิเคราะหแลวนําเสนอ
อยางเปนระบบ ผูวิจัยควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอทุกอยางที่พบโดยไมคํานึงถึงความเกี่ยวของกับปญหาการวิจัย
วิธีการนําเสนอขอคนพบจากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของอาจทําได 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การโควทโดยตรง (quote) เปนการคัดลอกขอความชนิดคําตอคํา ตามตนฉบับเดิมทุกประการและ
ใหเครื่องหมายอัญประกาศภาษขอความที่คัดลอกนั้น
2. การถอดความหรือการเรียบเรียง (Paraphrase) และการเขียนขอความเดิมใหมโดยใชคําพูดผูวิจัย
เอง
3. การสรุปความ (Summary) เปนการกลาว / อธิบาย ถึงขอความเดิมอยางยอ ๆ โดยเขียนเปน
คําพูดผูวิจัยเอง
4. การประเมินผล ( Evaluation) เปนการคิดคนคุณคาขอความเดิมวาดีหรือไม เหมาะสมหรือไม
เกี่ยวของสอดคลองสนับสนุนงานวิจัยของเราหรือไม

1.9 รูปแบบในการนําเสนอขอคนพบ
1. ระบุชื่อผูเขียนหรือชื่อผูวิจัยไวกอนในตอนตน ดังตัวอยาง
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดอธิบายความหมายของคาวาความรัก หมายถึง…………
2. ระบุชื่อผูเขียน/ผูวิจัยไวเมื่อจบขอความแลว ตัวอยาง
คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดอธิบายความหมายของคําวา ความรักวา หมายถึง ………………… หรือ
3. เขียนแทรกในเนือ้ หา ดังตัวอยางเชน
………… ผลการวิจัยแสดงวา น้ํานมแมมีประโยชนตอทารกมากกวานมผสม รอยละรอย จาก
ผลการวิจัยที่กลาวมาชี้ใหเห็นวา…………)
หรือ
………… งานวิจัยหลายฉบับแสดงใหเห็นชัดเจนวา ทัศนคติของมารดาสงผลตอ ระยะเวลาในการทําให
นมมารดาแกบุตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ………………

1.10 หลักเกณฑสําคัญในการเขียนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพ
1. มีการวางแผนที่ดี กอนเริ่มตนเขียนตองวางแผน วางเคาโครงเขียน ( outline) กอน กําหนดหัวขอ
ใหญ หัวขอยอย แลวพิจารณาวาแตละหัวขอจะใสเอกสารงานวิจัย เลมใด เรื่องใด จะนําเสนออยางไร
2. วิธีกานําเสนอที่ดี ควรนําเสนอแนวคิดหรือสิ่งตาง ๆ เสียกอนแลวคอย ๆ แคบลง
เฉพาะเจาะจงในที่สุด ตอนสุดทายควรเสนอสิ่งที่ใกลชิดเกี่ยวของที่สุดกับงานวิจัยของเราใหมากที่สุด เชน
ตัวอยาง
แนวนโยบายของรัฐ
แนวนโยบายของกระทรวง
การปฏิบัติของกรม
ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ
3. เนนการเกี่ยวของกับปญหาการวิจัยที่ทํา ตองพยายามใหผูอานงานวิจัยตระหนักเสมอวาผลงานวิจัย
ที่กําลังพูดถึง เกี่ยวของกับปญหาวิจัยที่เรากําลังทํา เชน ตัวอยาง
ดร.ลิปปนนท เกตุทัต มีความเห็นวาการปฏิรูประบบสุขภาพ ………… ดร.รุง แกวแดง มีความเห็น
วา…………… นายแพทยสุจริต ศรีประพันธ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นวา …………… ซึ่งสอดคลอง
กับปญหาวิจัยที่วา…………………………… เชนกัน
4. เปนการทบทวน ( review) ไมใชจําลอง ( reproduce) งานวิจัย การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เปนการทบทวน สรุปวิเคราะห และสังเคราะห มิใชการจําลองงานวิจัยที่คัดลอกขอความยาว ๆ
ดังนั้นในการเขียนตองพยายามใหเปนคําพูดของเราเอง เรียบเรียงใหชัดเจนยนยอ คํากลาวแตละตอนที่เขียน
ตองมีอางอิง

5. มีความตอเนื่องและมีลําดับ การเขียนตองมีการเรียงลําดับ และตอเนื่องไมวกวน ตองจัดลําดับ
แนวคิดใหดี และเสนอไปตามลําดับ เชน เสนอระดับชาติ ระดับกระทรวง กรม หนวยงาน ตามลําดับป
กอนหลัง เปนตน
6. สรุปสิ่งที่กลาวไปแลว ในแตละเรื่อง แตละตอนที่นําเสนอไปแลว ตองสรุปใหเห็นจุดเนนหรือ
ประเด็นสําคัญ และแตละตอนนําเสนอนั้นเกี่ยวของกับปญหาการวิจัยอยางไร ในตอนทายของสวนนี้ตองมี
หัวขอ "สรุป" ดวย
7. มีหลักยึดในการเขียนอางอิง เนื่องจากการเขียนเอกสารงานวิจัยตองมีการอางอิงเปนอันมาก มี
ความจําเปนตองใหเสมอตนเสมอปลาย ตองยึดรูปแบบการอางอิงแบบใด แบบหนึ่ง และคงเสนคงวาตลอดเลม
การเขียนอางอิงมี 3 แบบ
7.1 อางอิงแทรกในเนื้อหา
7.2 การเขียนเชิงอรรถ (footnote) ตอนลางของหนา
7.3 การอางอิงอยูทายบทเรียงตามลําดับการอางอิงหรือเรียงตามลําดับอักษร
8. สาระของการนําเสนอผลการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการทบทวนงานที่จะนําเสนอ
ในสวนที่ 2 ของการวิจัยมีหลักตาง ๆ ตามที่กลาวขางตนแลว สาระที่ควรนําเสนอจะมี 4 สวนสําคัญ ไดแก
8.1 สวนที่เปนองคความรูของเรื่อง และตัวแปรที่ศึกษามักเขียนไวเปนสวนแรกของการ
นําเสนอ เชนการเสนอองคความรูทายบทที่เกี่ยวของกับปญหาการวิจัยที่เราทําและตัวแปรที่ศึกษาเทาที่
ทบทวนไดมา ซึ่งไดจากการสํารวจแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ ที่นําเสนอไว ไมวาเปนความหมาย ความ
เปนมา รูปแบบ องคประกอบ แนวคิด ความสัมพันธระหวางตัวแปร วิธีการวัดตัวแปร ฯลฯ การนําเสนอเปน
สาระที่ไดจากผลที่เราสังเคราะหแลว ลักษณะการนําเสนออาจเสนอสาระแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ กอนไป
เรื่อย ๆ โดยไมมีการจัดกลุมกับอีกแบบหนึ่ง นําเสนอในลักษณะใหสอดคลองกับแนวคิดและตัวแปรที่ผูวิจัย
ศึกษา และนําเสนอครั้งละแนวคิด จากนั้น เสนอสวนองคความรูที่เกี่ยวกับการนําแนวคิดไปปฏิบัติก็ได หลัก
สําคัญในการเสนอสาระสวนองคความรู คือ ตองมีการนําเสนอในลักษณะที่แจงใหเห็นวามีการทบทวนองค
ความรูทุกแนวคิด และทุกตัวแปรในเรื่องที่กําลังทาการศึกษา อยางครบถวนและมีการมองในหลายมิติ
8.2 ส ว นที่ เ ป น ผลงานวิจั ย ทีเ กี่ ย วข อ งของเรื่ อ งและตั ว แปรที่ ศึ กษาหลั งจากนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งไทยและตางประเทศ การนําเสนอตองชี้ใหเห็นวาใครทํางานวิจัยที่เกี่ยวของบางใน
เรื่องใด ป พ.ศ. ใด มีวัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขต ระเบียบวิธี ตัวแปร สมมติฐาน ขอคนพบและ
ขอเสนอแนะเปนเชนใด หลักการสําคัญการเขียนสวนนี้ ตองเปนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องและตัวแปรที่
ผูวิจัยกาลังศึกษาเทานั้น ไมนําผลงานวิจัยที่ไมเกี่ยวมาใส และตองคํานึงคุณภาพของงานวิจัยที่ทํามาใสดวย
8.3 สวนการสังเคราะหตองมีความรู และผลงานวิจัยมาเปนตนแบบหรือกรอบแนวคิดของ
การศึกษา การสังเคราะหตองมีความรู และรายงานวิจัยมานําเสนอจะทําใหเห็นภาพการเชื่อมโยงที่ชัดเจน
ระหวางแนวคิดของผูวิจัย เปนการสรุปและพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยเหตุผลเชิงตรรกะ มีการเชื่อมโยงเปนระบบ
ถึงความสัมพันธทางตัวแปรตาง ๆ และมีเหตุผลสอดรับทางวิชาการเพื่อนําไปใชในการทดสอบตอไป

8.4 สวนที่เปนสมมติฐานของการวิจัย ในการเขียนสมมติฐานการวิจัยที่เปนผลจากการ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหทราบวาสมมติฐานมาจากที่ใด มีเหตุผลใดรองรับ การเชื่อมโยงตัวแปร
ตาม ทฤษฎีหรือแนวคิด ดังนั้นสวนนี้จะนําเสนอรากฐานหรืออนุมานจากทฤษฎี หรืออาจพัฒนาสมมติฐานขึ้น
ภายหลังจากสราง ตัวแปรงานวิจัยแลวก็ได เพราะตนแบบการวิจัยจะเปนการเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธเชิง
สาเหตุ และผลระหวางตัวแปรการประเมินเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในการทําวิจัย ผูวิจัยตองศึกษาเพื่อ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การประเมินงานวิจัยจะชวยใหเขาใจและเลือกผลการวิจัยมาประยุกตใชกับ
การทําวิจัยได การประเมินการวิจัยตองทําเพื่อใหพิจารณาหัวขอประเด็นคําถามตลอดจนขอเดน ขอดอยของ
การวิจัยนั้น ๆ มาพิจารณาหัวขอประเด็นงานวิจัยของคนเราตอไป การประเมินจะทําเปนระบบ ขั้นตอนการ
ประเมินตอไปนี้จะชวยใหนักวิจัยประเมินเปนระบบไดผลดี
ขั้นที่ 1 ระบุจุดประสงคในการอานและประเมินเอกสารนั้นใหกระจางชัด โดยการระบุให
เฉพาะเจาะจงและเฉพาะกรณีใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
ขั้นที่ 2 อานบทความผาน ๆ อานหัวเรื่อง บทคัดยอ ความยอ ขอสรุป เพื่อกําหนดใหชัดเจน
วาหัวขอวิจัยทําเรื่องอะไร สิ่งคนพบ และขอสรุปที่สําคัญ วิธีการที่ผูประพันธใหและสิ่งคนพบนาสนใจ สําหรับ
เราอยางไร การอานผาน ๆ จะทําใหทราบเคาโครงเรื่อง สํารวจขอเดน - ดอย และทบทวนไดวาเกี่ยวของกับ
เรื่องของเราอยางไร
ขั้นที่ 3 ทบทวนจุดยืนของผูประเมินเอง ทบทวนจุดประสงคในการประเมินใหชัดเจนวาเรา
คิดเห็นอยางไร เพราะถามีจุดประสงคการอานเพื่อสนับสนุนความเชื่อเดิมหรือเพื่อหาขอหักลางความเห็นที่ตาง
ไปจากของตนเอง อาจทําใหเกิดความลําเอียงไมซื่อสัตยตรงไปตรงมาได
ขั้นที่ 4 รวบรวมความรูความเขาใจที่มีอยูที่เกี่ยวของกับเอกสาร ความรูความเขาใจของผู
ประเมินชวยทําใหพิจารณาการเปรียบเทียบเอกสารที่ประเมินกับสิ่งที่ดําเนินการมานั้นทําใหเขาใจความเปนไป
ไดในการนํามาใชอยางไมลําเอียง
ขั้นที่ 5 ประเมินเอกสารขั้นนี้ตองอานใหละเอียด พิจารณาอยางมีเกณฑ และแยก
องคประกอบในการประเมิน เชน
5.1 เคาโครง / คําถามการวิจัย ประเมินวาคําถามการวิจัยงายแกความเขาใจหา
คําตอบไดไมสับสนคนพบปราศจากความลําเอียงใชคําตาง ๆเปนกลาง
5.2 การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พิจารณาความครอบคลุม ทันสมัย มีทั้ง
แงสนับสนุนและขัดแยง
5.3 นิยาม ประเมินวา นิยามหมายถึงอะไร เฉพาะเจาะจง เพียงพอ ความหมาย
สอดคลองกับธรรมเนียม ปฏิบัติ มีประโยชนหรือไม
5.4 กระบวนการวิจัย เปนสวนบรรยาย การไดมาซึ่งขอมูล สวนมากจะพบ ในสวน
material และ methods บรรยายเทคนิคการรวบรวมขอมูล ผูเขารวมศึกษา วัตถุประสงคที่ใชศึกษา การ
ออกแบบการวิจัย การทบทวนเลือกตัวอยาง การจัดหาเครื่องมือและใชเครื่องมือ

5.5 ผลการศึกษาและขอสรุป เปนวันที่ เราจะพบวาผลการศึกษาเกี่ยวของ
สนับสนุน ขัดแยง กับตัวแปรที่เรากําลังศึกษาอยางไร ถูกตองตามหลักวิชาหรือไม การวิเคราะหทางสถิติ
เหมาะสม มีความนาเชื่อถืออยางไร และมีความหมายตอการนําไปประยุกตใชหรือไมเพียงไร

สรุป
การศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีจุดประสงคสําคัญ คือ ใหผูวิจัยเกิดความรูความเขาใจ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนตัวแปรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรากําลังศึกษา นอกจากนี้ชวยใหสามารถเขียน
กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยไดอยางมีพื้นฐานทางทฤษฎีรองรับ และทําใหเชื่อมโยงกับ
ความคิด ความสัมพันธ ผลงานวิจัยในอดีต และการนําเสนอสาระของการศึกษาทําได 2 แบบ คือ แบบเสนอ
ทุกแนวคิด กับเสนอที่ละแนวคิด ซึ่งในปจจุบัน ไดมีแหลงที่ผูวิจัยสามารถคนควาวรรณกรรมที่หลากหลายทั้งที่
เปนเอกสารในหองสมุดและในฐานขอมูลอิเล็ คโทรนิค ดังนั้ น การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวของเปนสิ่งที่
นักวิจัยทุกคนจะตองทําการคนควาใหละเอียดและครอบคลุม พรอมทั้งจะตองมีความเขาใจในวรรณกรรมที่
เกี่ยวของทั้งหมด เพราะสิ่งเหลานี้เองที่ผูวิจัยจะตองนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย นอกจากนี้
เมื่อทําการทบทวนวรรณกรรมแลวผูวิจัยจะตองสามารถเรียบเรียงแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางเปน
ระบบและถูกตองตามหลักวิชาการอีกดวย ในสวนของเทคนิคการเขียงอางอิงนั้น ผูวิจัยควรเลือกใชรูปแบบที่
เหมาะสมกับองคกรที่ผูวิจัยเกี่ยวของเชน วารสารที่สงตีพิมพ หนวยงานที่ใหทุนสนันสนุน และสถานศึกษาที่
ตนเองศึกษาอยู เปนตน

2. การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม
2.1 การเขียนอางอิง
การเขียนรายการอางอิงในเนื้อหาบทความและรายการเอกสารอางอิงทายบทความ รูปแบบการเขียน
รายการอางอิงในเนื้อหาบทความ กรณีที่มีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง (citations in text) เพื่อระบุแหลงที่มา
ของข อ มู ล กํ า หนดให ผู เ ขี ย นบทความเขี ย น การอ า งอิ ง แบบนาม-ป (name-year or author-date
style) และมี การรวบรวมรายการเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดไวตอนทายเอกสาร เรียกวา เอกสารอางอิง
(references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งมีแนวการเขียนโดยยอดังนี้
การอางอิงแบบนาม-ป เปนการอางอิงโดยระบุ ชื่อผูแตง และ ปที่พิมพของเอกสาร ไวขางหนาหรือ
ขางหลังขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น และอาจระบุ เลขหนาของเอกสารที่
อาง ดวยก็ไดหากตองการ ผูอานสามารถตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ใชอางอิงไดจาก
รายการ เอกสารอางอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) ในตอนทายเอกสาร
ตัวอยางการอางอิงแบบนาม-ป
ชื่อผูแตงชาวไทยใหเขียนทั้งชื่อ-นามสกุล สําหรับชื่อผูแตงชาวตางประเทศใหเขียนเฉพาะนามสกุล (last
name)
การอางอิง
การอางอิง
การอางอิง
ในวงเล็บครั้งที่สอง
ผูแตง
นอกวงเล็บ
ในวงเล็บครั้งแรก
ครั้งที่สองเปนตนไป
เปนตนไป
1 คน
Vardy (2015)
Vardy (2015)
(Vardy, 2015)
(Vardy, 2015)
Vardy and Stone
Vardy and Stone (Vardy & Stone,
(Vardy & Stone,
2 คน
(2014)
(2014)
2014)
2014)
Vardy, Stone, and
(Vardy, Stone, &
3 คน
Vardy et al. (2014)
(Vardy et al., 2014)
Jones (2014)
Jones, 2014)
Vardy, Stone,
(Vardy, Stone,
5 คน
Jones, Carrick, and Vardy et al. (2014) Jones, Carrick, &
(Vardy et al., 2014)
Henderson (2014)
Henderson, 2014)
6 คนขึ้นไป
Vardy et al. (2014) Vardy et al. (2014) (Vardy et al., 2014) (Vardy et al., 2014)
World Health
(World Health
องคกร/หนวยงาน Organization (WHO, WHO (2015)
Organization
(WHO, 2015)
2015)
[WHO], 2015)
การระบุเลขหนาเอกสาร ผูแตงสามารถใช p. xx หรือ น. xx ในการอางอิงเอกสารหนึ่งหนา และใช pp.
xx-xx หรือ น. xx-xx สําหรับการอางอิงเอกสารสองหนาขึ้นไป เชน Vardy (2015, p. 33) และ (Jones,
2014, pp. 19-23)
การอางอิง
นอกวงเล็บครั้งแรก

2.2 รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมเปนการอางอิงสวนทายบทความหรือทายเลม โดยผูเขียนบทความจะตอง
รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดใชอางอิงในผลงานของตน เรียกวา รายการเอกสารอางอิง (References
List) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งมีขอแตกตางกัน คือ
1. เอกสารอางอิง เปนการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอางไวในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น ดังนั้น
จํานวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนทายเรื่องจึงตองมีจํานวนเทากันกับที่ถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง
2. บรรณานุกรม เปนการรวบรวมรายการเอกสารที่ใชอางอิงในสวนเนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งรายการ
เอกสารอื่นที่มิไดอางไวในสวนเนื้อเรื่องมารวบรวมไวก็ได หากเห็นวาเอกสารนั้นมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่
เขียนและจะเปนประโยชนแกผูอาน ดังนั้นจํานวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนทายเรื่องจึงอาจมีมากกวา
จํานวนที่ถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง
สําหรับบทความที่ตีพิมพในวารสาร กองบรรณาธิการกําหนดใหผูเขียนรวบรวมเอกสารอางอิงเฉพาะ
รายการเอกสารที่ถูกอางไวในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น ภายใตหัวขอ "เอกสารอางอิง" สําหรับบทความภาษาไทย
และ "References" สําหรับบทความภาษาอังกฤษ หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงกําหนดใหผูเขียนใช
แบบ APA citation style (American Psychological Association Citation Style) 6th Edition
ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิงแบบ APA citation style
ชื่อผูแตงชาวไทยใหเขียนเต็มทั้งชื่อ-ชื่อสกุล หากเปนผูแตงชาวตางประเทศใชชื่อสกุล ตามดวยอักษรยอชื่อ
ตนและชื่อกลาง โดยใชเครื่องหมายตามตัวอยาง สําหรับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษใหใชตัวใหญเฉพาะอักษรตัว
แรกของชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอย ยกเวนกรณีชื่อเฉพาะ และการเวนวรรคใหเคาะวรรคหนึ่งครั้ง
1. วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ (ชื่อวารสารใหใชตัวพิมพใหญเริ่มตนทุกคํา ยกเวนคําเชื่อม)
รูปแบบทั่วไป
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of
Journal, Volume, pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxx
ตัวอยาง
วารุณี เรืองมี, และ เนตรนภา คูพันธวี. (2559). สถานการณการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
27(3), 64-72.
doi: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2016.37
Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the
evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic
Commerce Research, 9,
207-218.

1.1 บทความที่มีหมายเลข DOI
รูปแบบ
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Journal, xx.
pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxx
1.2 บทความที่ไมมีหมายเลข DOI
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of
Journal, Volume(Number), pp-pp.
Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
รูปแบบฉบับพิมพ
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of
Journal, Volume(Number), pp-pp.
1.3 บทความนิตยสาร
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส
Author, A. A. (year, month). Title of article. Title of Magazine, Volume(Number).
Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
รูปแบบฉบับพิมพ
Author, A. A. (year, month). Title of article. Title of Magazine, Volume(Number), pppp.
1.4 บทความหนังสือพิมพ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส
Author, A. A. (year, month date). Title of article. Title of Newspaper.
Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
รูปแบบฉบับพิมพ
Author, A. A. (year, month date). Title of article. Title of Newspaper. pp. xx.
2. หนังสือ
รูปแบบทั่วไป
Author, A. A. (year). Title of book. Location: Publisher.
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of book. Retrieved
from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of book. doi:xxxxxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (year). Title of book. Location: Publisher.

ตัวอยาง
Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2007). Management (3rd ed.). Boston:
McGrawHill.
บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2554). มุมที่คนไมมอง: มุขบริหารสูการเปนผูนํา. กรุงเทพฯ: แสงดาว.
วิฑูรย สิมะโชคดี, และ กาญจนา หงษทอง (บรรณาธิการ). (2550). TQM คูมือพัฒนาองคกรสูความเปน
เลิศ.
กรุงเทพฯ: เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล.
2.1 หนังสือที่มีผูแตง 1 คน
รูปแบบฉบับพิมพ
Author, A. A. (year). Title of book. Location: Publisher.
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส
Author, A. A. (year). Title of book. Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
Author, A. A. (year). Title of book. doi:xxxxxxxx
2.2 หนังสือที่มีบรรณาธิการรับผิดชอบ
รูปแบบระบุชื่อบรรณาธิการในสวนของผูแตง (ตองการอางอิงทั้งเลม หรือ ผูแตงและบรรณาธิการ
เปนคนเดียวกัน)
Editor, A. A. (Ed.). (year). Title of book. Location: Publisher.
รูปแบบระบุชื่อผูแตงบทความที่ตีพิมพในหนังสือรวมเรื่องที่มีบรรณาธิการรับผิดชอบ
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chaper or entry. In A. Editor (Ed.), Title of
book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chaper or entry. In A. Editor & B. Editor
(Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chaper or entry. In A. Editor, B. Editor, &
C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). doi:xxxxxxxx
ตัวอยาง
Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new
directions in adult development of learning and memory. In L. W. Poon
(Ed.), Aging in the 1980s:
Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American
Psychological Association.
รูปแบบระบุชื่อผูเขียนบทความที่ตีพิมพในหนังสือรวมเรื่องที่ไมระบุบรรณาธิการรับผิดชอบ
Author, A. A. (year). Title of chaper or entry. In Title of book (pp. xxx-xxx).
Location: Publisher.

ตัวอยาง
ศิริพร สุวรรณะ. (2529). การศึกษาความตองการสารนิเทศในสาขาสังคมศาสตร. ใน สารนิเทศ
กับการบริหารและการพัฒนา: เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สารนิเทศทาง
สังคมศาสตร: ความตองการและหลงสารนิเทศ (น. 7-17). กรุงเทพฯ:
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
3. การประชุมวิชาการ เอกสารการประชุมวิชาการ
3.1 การนําเสนอผลงาน
รูปแบบ
Contributor, A. A. (year, month). Title of Contribution. In E. E. Chairperson
(Chair), Title of symposium. Symposium conducted at the meeting of
Organization Name, Location.
3.2 เอกสารหรือโปสเตอร
รูปแบบ
Contributor, A. A. (year, month). Title of paper or poster. Paper or poster session
presented at the meeting of Organization Name, Location.
3.3 บทคัดยอเขาถึงไดทางออนไลน
รูปแบบ
Author, A. A. (year, month). Title of paper. Paper presented at the conference
name, Location. Abstract retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
4. วิทยานิพนธ
4.1 ฉบับอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ
Author, A. A. (year). Title of doctor dissertation or master's thesis (Doctor dissertation
or master's thesis, Name of Institution). Retrieved
from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
4.2 ฉบับพิมพ
รูปแบบ
Author, A. A. (year). Title of doctor dissertation or master's thesis (Doctor
dissertation or master's thesis).Name of Institution, Location.

ตัวอยาง

ปญญา ศรีลารักษ. (2557). รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพลัง
อํานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). หาวิทยาลัย
สงขลานครินทร, ปตตานี.
5. สื่อภาพและเสียง
5.1 รูปแบบภาพยนตร
Producer, A. A. (Producer), & Director, B. B. (year). Title of motion
picture [Motion picture]. Country of Origin: Studio.
5.2 รูปแบบเพลง
Writer, A. (Copy right year). Title of song [Recorded by B. B.]. On Title of album
[Media of recording: CD, cassette, etc.]. Location: Label.
6. สารสนเทศที่สืบคนจากเว็บไซต (ชื่อเอกสารหรือสารสนเทศใชตัวอักษรธรรมดา ไมเปนตัวเอน)
รูปแบบ
Author, A. A. (year, month day). Title of post [Description of form]. Retrieved
from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
ตัวอยาง
Goyen, A. (2007, February 22). Downtown Marquette dog sled races [Video file].
Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=gW3CNCGGgTY
นลิน ญานศิริ, สรจักร เกษมสุวรรณ, และ เปยมศักดิ์ เมนะเศวต. (2557, สิงหาคม 13).
แหลงที่มาของมลพิษทางทะเลในอาวไทย. สืบคนจาก http://www.healthcarethai.com/
แหลงที่มาของมลพิษ
ทางทะเลในอาวไทย
6.1 สื่อวีดิทัศนจาก YouTube หรือจากเว็บไซตตางๆ
รูปแบบ
Author, A. A. (year, month day). Title of post [Video file]. Retrieved
from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx
6.2 เว็บบล็อก
รูปแบบ
Author, A. A. (year, month day). Title of post [Web log post]. Retrieved
from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

2.2 การเขียนบรรณานุกรมกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผูทํารายงานไดใช
ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไว และสวนที่ไมปรากฏชัดเจน แตอาจเปนเพียง
การรวบรวมความคิดหลายๆ แนว แลวนํามาเรียบเรียงใหม
ลําดับประเภทบรรณานุกรม
1. บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
แบบ ก
ชื่อ / ชื่อสกุล. / ชื่อเรื่อง. / ครั้งที่พิมพ. / เมืองที่พิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ, /ปที่พิมพ.
แบบ ข
ชื่อ / ชื่อสกุล. / (ปที่พิมพ). / ชื่อเรื่อง. / ครั้งที่พิมพ. / เมืองที่พิมพ/:/ ผูรับผิดชอบในการพิมพ.
ตัวอยาง
แบบ ก
กิตติกร มีทรัพย. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ, 2544.
แบบ ข
กิติกร มีทรัพย. (2544). จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ.
2. บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ
แบบ ก
ชื่อสกุล. / ชื่อตน / ชื่อกลาง(ถามี). /ชื่อเรื่อง. /ครั้งที่พิมพ./เมืองที่พิมพ/:/ผูรับผิดชอบ
ในการพิมพ./ ปที่พิมพ.
แบบ ข
ชื่อสกุล./อักษรยอชื่อตน / อักษรยอชื่อกลาง(ถามี). / (ปที่พิมพ). /ชื่อเรื่อง. /ครั้งที่พิมพ.
/ เมืองที่พิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ.
ตัวอยาง
แบบ ก
Hartley, Eric Key. Childhood and society. 2 nd ed. New York : Mc Graw -Hill, 1989
แบบ ข
Hartley, E.K. (1989). Childhood and Society. 2 nd ed. New York : MC Graw -Hill.

3.บรรณานุกรมวิทยานิพนธ
แบบ ก
ชื่อผูเขียน. / ชื่อเรื่อง. / ระดับวิทยานิพนธ. / ชื่อเมืองที่พิมพ / : / ชื่อมหาวิทยาลัย, / ปที่พิมพ.
แบบ ข
ชื่อผูเขียน. / (ปที่พิมพ). / ชื่อเรื่อง. / ระดับวิทยานิพนธ, / ชื่อสาขา / คณะ / ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
แบบ ก
ภัคพร กอบพึ่งตน. การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูคลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัด
เชียงใหม. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540
แบบ ข
ภัคพร กอบพึ่งตน. (2540). การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูคลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค
จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
4. บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
แบบ ก
ชื่อผูเขียน./ "ชื่อตอนหรือบทความ"/ ใน / ชื่อหนังสือ. / หนา / เลขหนา. / ชื่อบรรณาธิการ
(ถามี)./เมืองที่พิมพ /:/ ผูรับผิดชอบในการพิมพ, /ปที่พิมพ.
แบบ ข
ชื่อผูเขียน./ (ปที่พิมพ)./ ชื่อบทความ. / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถามี). / ชื่อหนังสือ. /
(หนา / เลขหนา). /เมือง / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ.
ตัวอยาง
แบบ ก
สมจิต หนุเจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. "การประเมินผลการพยาบาล" ในเอกสารการ
สอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หนวยที่ 8-15. หนา 749 781. มยุรา กาญจนางกูร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
แบบ ข
สมจิต หนุเจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. (2536). การประเมินผลการพยาบาล
ใน มยุรา กาญจนางกูร (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ กระบวนการ
พยาบาล หนวยที่ 8 - 15. (หนา 749- 781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
5. บรรณานุกรมบทความจากวารสาร

แบบ ก
ชื่อผูเขียน. / "ชื่อบทความ" / ชื่อวารสาร. / ปที่หรือเลมที่ (ฉบับที่) / : / เลขหนา; / วัน (ถามี) /
เดือน / ป.
แบบ ข
ชื่อผูเขียน. / (ป, / วัน / เดือน). / ชื่อบทความ. / ชื่อวารสาร. ปที่หรือเลม(ฉบับที่), /เลขหนา.
ตัวอยาง
แบบ ก
วิทยาคม ยาพิศาล. "การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหมตามแนว
ทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ" กรมวิทยาศาสตรการ แพทย. 46(3) :
142 - 153 : กรกฎาคม - กันยายน 2547.
แบบ ข
วิทยาคม ยาพิศาล. (2547,กรกฏาคม - กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเชียงใหมตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณ
ภาพ. กรมวิทยาศาสตรการแพทย. 46(3), 142 - 153.
6.บรรณานุกรมคอลัมนจากวารสาร
แบบ ก
ชื่อผูเขียน. /"ชื่อคอลัมน / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน" / ชื่อวารสาร. / ปที่หรือเลมที่(ฉบับที่) / : /เลขหนา
; / วัน (ถามี) / เดือน / ป.
แบบ ข
ชื่อผูเขียน. / (ป, วัน / เดือน). / ชื่อคอลัมน/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน. / ชื่อวารสาร. / ปที่หรือ/เลมที่
(ฉบับที่),/เลขหนา.
ตัวอยาง
แบบ ก
วิทยา นาควัชระ. "คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชนของการทองเที่ยว" สกุลไทย. 40(2047) : 191 192 ; 26 ตุลาคม 2544.
แบบ ข
วิทยา นาควัชระ. (2544, 26 ตุลาคม). คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชนของการทองเที่ยว. สกุล
ไทย. 40(2047), 191 - 192.

7.บรรณานุกรมคอลัมนจากหนังสือพิมพ
แบบ ก
ชื่อผูเขียนบทความ. / "ชื่อคอลัมน / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน" /ชื่อหนังสือพิมพ. / วัน / เดือน/ป. / หนา
/ เลขหนา.
แบบ ข
ชื่อผูเขียนบทความ. /(ป, / วัน / เดือน). /ชื่อคอลัมน/ : /ชือ่ เรื่องในคอลัมน./ ชื่อหนังสือพิมพ, / หนา
/ เลขหนา
ตัวอยาง
แบบ ก
นิติภูมิ เนาวรัตน. "เปดฟาสองโลก : ตัวอยางการอยูรวมกัน : อียู" ไทยรัฐ. 5 มิถุนาน 2546.หนา 2.
แบบ ข
นิติภูมิ เนาวรัตน. (2546, 5 มิถุนายน). เปดฟาสองโลก : ตัวอยางการอยูรวมกัน : อียู. ไทยรัฐ, หนา 2
8.บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
แบบ ก
ชื่อผูจัดทํา,/ หนาที่ที่รับผิดชอบ./ / ชื่อเรื่อง. / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ ชื่อเมือง / : /
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา, / ปที่จัดทํา.
แบบ ข
ชื่อผูจัดทํา,/ หนาที่ที่รับผิดชอบ. /(ปที่จัดทํา). / ชื่อเรื่อง. / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ชื่อเมือง / : /
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา.
ตัวอยาง
แบบ ก
สายหยุด นิยมวิภาต, ผูบ รรยาย. ประเด็นปญหาการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก. [เทป
โทรทัศน]. ขอนแกน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537.
แบบ ข
สายหยุด นิยมวิภาต, ผูบ รรยาย. (2537). ประเด็นปญหาการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก. [เทป
โทรทัศน]. ขอนแกน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.

9.บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
9.1 ฐานขอมูล ซีดี - รอม
แบบ ก
ผูแตง. / ชื่อเรื่อง. /[ประเภทของสือ่ ]. / รายละเอียดทางการพิมพ(ถามี). /เขาถึงไดจาก / : /แหลง
สารสนเทศ.
แบบ ข
ผูแตง./(ปที่พิมพ / ผลิต,/วัน / เดือน). / ชื่อเรื่อง. / [ประเภทของสื่อ]./รายละเอียดทางการพิมพ(ถา
มี). /เขาถึงไดจาก / : / แหลงสารสนเทศ.
ตัวอยาง
แบบ ก
นพรัตน เพชรพงษ. จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูปวยโรงพยาบาลพิจิตร.[ซีดี รอม]. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2545. สาระสังเขปจาก : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย แผนที่ 3, 2547.
แบบ ข
นพรัตน เพชรพงษ. (2545). จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูปวยโรงพยาบาลพิจิตร. [ซีดี รอม]. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. สาระสังเขปจาก : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยแผนที่ 3,
2547.
9.2 ฐานขอมูลออนไลน
แบบ ก
ผูแตง./ ชื่อเรื่อง./ [ประเภทของสื่อ]./ รายละเอียดทางการพิมพ (ถามี). /เขาถึงไดจาก / : /แหลง
สารสนเทศ. /(วันที่คนขอมูล / : / วัน / เดือน / ป).
แบบ ข
ผูแตง. /(ปที่พิมพ / ผลิต / วัน / เดือน). /ชื่อเรื่อง. / [ประเภทของสื่อ]. / รายละเอียดทางการพิมพ
(ถามี). /เขาถึงไดจาก / : / แหลงสารสนเทศ. /(วันที่คนขอมูล / : / วัน / เดือน /ป).
ตัวอยาง
แบบ ก
พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธสี ืบคนวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http/
/ www.lib.buu.ac.th. (วันที่คนขอมูล : 16 กันยายน 2546).
เรวัติ ยศสุข. "ผลิตภัณฑใตวงแขนอันตราย." ฉลาดซื้อ. [ออนไลน]. 6(6) ; กุมภาพันธ - มีนาคม
2546. เขาถึงไดจาก : http : / www.kalathai.com/think/view_hot. ?article_id =
16. (วันที่คนขอมูล : 20 มิถุนายน 2547)

แบบ ข
พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธสี ืบคนวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http :
/www.lib.buu.ac.th. (วันที่คนขอมูล : 16 กันยายน 2546).
เรวัติ ยศสุข. (2546,กุมภาพันธ - มีนาคม). "ผลิตภัณฑใตวงแขนอันตราย." ฉลาดซื้อ.[ออนไลน].
6(6) เขาถึงไดจาก : http : / / www.kalathai.com/think/view_hot.? article_id =
16. (วันที่คนขอมูล : 20 มิถุนายน 2547).

สรุป
การเขียนรายงานการวิจัยเปนขั้นตองสุดทายของขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ทั้งยังเปนขั้นตอนในการ
นําเสนอผลการดําเนินงานวิจัยทั้งหมด ซึ่งในขั้นตอนี้นักวิจัยจําเปนตองศึกษาอยางถองแทในรูปแบบของการ
จัดทํารายงานการวิจัยในรูปแบบที่เปนสากลและมีความเปนมาตรฐาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะบงบอกถึงคุณภาพ
ของงานวิจัย ดังนั้นนักวิจัยควรใชความรอบคอบในการเขียนรายงานในแตละตอน

