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1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

1.1 บทนํา 

วรรณกรรมหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ (related literature) หมายถึง เอกสารงานเขียนท่ีมีเนื้อหาสาระ

เก่ียวของกับหัวขอปญหาท่ีผูวิจัยสนใจ ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ (the review of the 

related literature) เปนสวนหนึ่งของการศึกษาขอเท็จจริงตาง ๆ  เพราะการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ในการวิจัยเปนการศึกษาเชิงทฤษฎี  ผลงานวิจัย หรือรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎีในการทําวิจัย  

โดยศึกษาจากวารสาร  หนังสือตํารา จดหมายเหตุ  สารานุกรม พจนานุกรม นามานุกรม ดัชนี รายงานสถิติ 

หนังสือรายป บทความในวารสาร จุลสาร ท่ีสําคัญก็คือรายงานผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับปญหานั้น หรือแหลง

ความรู อ่ืน ๆ  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของจึงเปนการศึกษาคนควาขอเท็จจริง  แนวคิด  ทฤษฎี  

ผลงานวิจัย  แบบจําลองความคิด (model)  กรอบแนวคิดท่ีสนับสนุนหรือเก่ียวของกับการวิจัย  วัตถุประสงค

หลักของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของคือ เพ่ือท่ีจะศึกษาวาประเด็นท่ีผูวิจัยสนใจศึกษานั้นมีผูเคยศึกษา

หรือเขียนแนวคิด ทฤษฎีไวบางหรือไม   ซ่ึงนักวิจัยอาจศึกษาจากบทความท่ีตีพิมพเผยแพร วิทยานิพนธ 

หนังสือตํารา หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ แนวปฏิบัติ มาตรฐานตางๆ เปน

ตน ผูวิจัยจะตองทําการสํารวจอานทบทวนอยางพินิจพิเคราะห โดยใชทักษะท่ีสําคัญของการทําวิจัยในข้ันตอน

นี้คือ ทักษะในการสืบคนหาสารนิเทศจากแหลงตาง ๆ และทักษะในการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 

1.2 ความสําคัญของการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ 

1.ชวยใหผูวิจัยไดทราบถึงสภาพขององคความรู (state of the art) ในเรื่องท่ีจะทาการวิจัย คือ

จะไดทราบวาในหัวขอเรื่องท่ีผูวิจัยสนใจหรือมีขอสงสัยใครหาคําตอบนั้น ไดมีผูศึกษาหาคําตอบไดเปนความรู

ไวแลวในแงมุมหรือประเด็นใดแลวบาง การจะศึกษาวิจัยเพ่ือหาคําตอบในเรื่องนั้นตอไปควรจะไดทราบ

เสียกอนวาเรารูอะไรกันแลวบางเก่ียวกับเรื่องนั้น ความรูเหลานั้นมีความชัดเจนเพียงใด ยังมีขอความรูท่ีขัดแยง

ไมลงรอยกันบางหรือไม ประเด็นใดท่ียังไมมีคําตอบบาง การทราบถึงสถานภาพขององคความรูในเรื่องท่ีจะทํา

วิจัยจะชวยใหผูวิจัยมองเห็นไดอยางชัดเจนวา ความรูใหมท่ีจะไดจากการวิจัยของตนเองนั้นจะมีความสัมพันธ

อยางไรกับองคความรูท่ีมีอยูแลวในเรื่องนั้น จะเปนความรูใหมท่ีมีคุณคาหรือความสําคัญเพียงใด และจะเขาไป

จัดระเบียบอยูในองคความรูในเรื่องนั้นๆ อยางผสมกลมกลืนไดอยางไร 

2.ชวยใหผูวิจัยสามารถหลีกเล่ียงการทําวิจัยซํ้าซอนกับผูอ่ืน การวิจัยเปนเรื่องของการแสวงหา

ความรูใหม นักวิจัยไมนิยมแสงหาความรูเพ่ือท่ีจะตอบปญหาเดิมโดยไมจําเปน เพราะจะเปนการเสียเวลา 

สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใชเหตุ สิ่งใดท่ีรูแลวมีผูหาคําตอบไวแลว นักวิจัยจะไมทําวิจัยเพ่ือหาคําตอบในเรื่องนั้น

ซํ้าอีก ดังนั้นนักวิจัยจึงพยายามหลีกเลี่ยงการทําวิจัยซํ้ากับท่ีผูอ่ืนไดทําไวแลวซ่ึงถือเปนจรรยาบรรณอยางหนึ่ง



ของนักวิจัย และทําใหการวิจัยนั้นดอยคุณคาลง การทบทวนเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวของอยางกวางถ่ีถวน

และรอบคอบจะทําใหนักวิจัยไดทราบวาประเด็นท่ีตนเองสนใจจะทําวิจัยนั้นไดมีผูหาคําตอบไวแลวหรือยัง ถามี

แลวก็จะไดเลี่ยงไปศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ียังไมไดมีผูศึกษาเอาไวตอไป 

3.ชวยใหผูวิจัยไดมีแนวคิดพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีในเรื่องท่ีจะทําการวิจัยอยางเพียงพอ การจะทําวิจัย

ในเรื่องใดนั้นผูวิจัยจะตองมีความรูเก่ียวกับเรื่องนั้นอยูพอสมควร โดยเฉพาะกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

(Theoretical หรือ Conceptual framework) เก่ียวกับเรื่องนั้นจะตองชัดเจน สิ่งเหลานี้จะชวยใหผูวิจัย

กําหนดประเด็นปญหาในการวิจัยไดอยางชัดเจน สามารถกําหนดแนวทางในการศึกษาไดอยางเหมาะสม เขาใจ

เนื้อหาสาระของเรื่องท่ีวิจัยไดอยางแจมแจง 

4.ชวยใหผูวิจัยไดเห็นแนวทางในการดําเนินงานวิจัยของตน จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของไม

เพียงแตทําใหนักวิจัยไดทราบวาเรื่องท่ีสนใจนั้นไดมีผูวิจัยอ่ืนไดคนควาหาคําตอบไวอยางไรแลวเทานั้น ยังจะได

ทราบดวยวานักวิจัยคนอ่ืน ๆ เหลานั้นไดมีวิธีการหาคําตอบเอาไวอยางไร มีปญหาอุปสรรคอยางไร ในการทํา

วิจัยในเรื่องนั้น คําตอบท่ีไดมามีความชัดเจนแจมแจงเพียงใด คําตอบสอดคลองหรือขัดแยงกันหรือไม เอกสาร

เชิงทฤษฎีตาง ๆ ไดชี้แนะแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนั้นอยางไร สารสนเทศเหลานี้นักวิจัยจะนํามาใช

ตัดสินใจกําหนดแนวทางในการวิจัยของตนเริ่มตั้งแต การกําหนดประเด็นปญหาท่ีเหมาะสม การกําหนด

ขอบเขตและขอสันนิษฐานการวิจัยอยางสมเหตุสมผล ออกแบบวิจัยเพ่ือดาเนินการหาคําตอบซ่ึงจะเก่ียวกับ

การเลือกระเบียบวิธีวิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล การวิเคราะหหรือประมวลผล

ขอมูล ตลอดจนการสรุปและรายงานผลการวิจัย นักวิจัยจะวางแผนการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

หลีกเลี่ยงปญหาอุปสรรคท่ีจะทําใหงานวิจัยนั้นลมเหลวได ชวยใหโอกาสท่ีจะทํางานมีวิจัยนั้นใหสําเร็จอยางมี

คุณภาพมีสูงข้ึน 

5.ชวยใหผูวิจัยไดมีหลักฐานอางอิงเพ่ือสนับสนุนในการอภิปรายผลการวิจัย เม่ือผูวิจัยได

ดําเนินการวิจัยจนไดขอสรุปหรือคําตอบใหกับปญหาแลว ในการรายงานผลการวิจัยผูวิจัยจะตองแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิพากษวิจารณผลการวิจัย การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบถ่ีถวนจะชวยใหผูวิจัยมี

ขอมูลอางอิงประกอบการแสดงความเห็นไดอยางสมเหตุสมผลและมีความหนักแนนนาเชื่อถือ 

6. ชวยสรางคุณภาพและมาตรฐานเชิงวิชาการใหแกงานวิจัยนั้น การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

การวิจัยนั้นจะตองประมวลมาเปนรายงานสรุปใสไวในรายงานการวิจัย หรือเคาโครงรางของการวิจัย

(Research proposal)ดวย การไปทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของมาอยางกวางขวางครอบคลุมในเรื่องท่ีศึกษาและ

นํามาเรียบเรียงเอาไวอยางดี จะทําใหรายงานหรือโครงรางการวิจัยนั้นมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนการ

แสดงถึงศักยภาพของนักวิจัยไดทางหนึ่งวามีความสามารถเพียงพอท่ีจะทําวิจัยในเรื่องนั้นไดอยาง นาเชื่อถือ 

ในการพิจารณาโครงรางการวิจัยสวนหนึ่งท่ีกรรมการมักจะพิจารณาเปนพิเศษก็คือ รายงานการประมวล

เอกสารท่ีเก่ียวของนี่เอง 

 

 

 



 

1.3 จุดมุงหมายของการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ 

โดยท่ัวไปนักวิจัยจะทําการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอเพ่ือจุดมุงหมายประการใดประการหนึ่ง 

หรือหลายประการดังนี้ 

1. เพ่ือแสวงหาแนวคิดพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะทําวิจัย 

2. เพ่ือสํารวจสถานภาพขององคความรูในเรื่องท่ีจะทําวิจัย 

3. เพ่ือแสวงหาสารสนเทศท่ีจะชวยตัดสินใจกําหนดแนวทางการวิจัย 

4. เพ่ือแสวงหาหลักฐานอางอิงมาสนับสนุนความคิดเห็นในการอภิปรายผลการวิจัย 

 

1.4 ข้ันตอนในการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ 

1.กําหนดจุดมุงหมายของการทบทวนเอกสารใหชัดเจน การกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนจะชวยให

ทราบวาเอกสารใดบางควรเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะทําวิจัย มีแนวทางในการการคัดเลือกเอกสาร 

และการจับประเด็นจากเอกสารตาง ๆ ทําไดงายและชัดเจนข้ึน 

2.สํารวจเอกสารท่ีเกี่ยวของ นักวิจัยจะตองสํารวจวาการจะทบทวนเอกสารเพ่ือจุดมุงหมายแตละ

อยางนั้น ควรจะมีเอกสารอะไรบางท่ีจะตองนํามาทบทวน การสํารวจอาจจะเริ่มจากเอกสารรอง ซ่ึงเปน

เอกสารท่ีทําข้ึนโดยใชสารสนเทศจากเอกสารหลัก 

3.สืบคนหาเอกสารท่ีเกี่ยวของ นักวิจัยตองทราบวาเอกสารท่ีตองการนั้นอยูท่ีไหน จะหามาไดอยางไร 

นักวิจัยจะตองรูจักแหลงเอกสารประเภทตางๆ เชน หองสมุด ศูนยสารนิเทศ ศูนยเอกสารสนเทศ หอจดหมาย

เหตุ ฯลฯ เปนตน และท่ีสําคัญคือจะตองมีทักษะในการสืบคน (Searching skill) หาเอกสารเหลานั้นดวย นั่น

คือจะตองมีความรูวาเอกสารเหลานั้นจัดเก็บไวอยางไร จะเขาถึงเอกสารนั้นไดอยางไร ปจจุบันเทคโนโลยีใน

การจัดเก็บเอกสารไดพัฒนากาวหนาไปมาก มีการนาเอาคอมพิวเตอรมาชวยจัดเก็บเอกสารไวในสื่อรูปแบบ

ตางๆ ท่ีจะชวยใหการสืบคนเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วและกวางขวาง นักวิจัยจําเปนตองเรียนรูวิธีการสืบคน

เอกสารจากสื่อเหลานี้ และติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีทางดานนี้อยางตอเนื่องเพราะมีการพัฒนาไป

คอนขางจะรวดเร็ว จึงจะทําใหการสืบคนเอกสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4.คัดเลือกเอกสาร เอกสารท่ีไดจากการสืบคนในขอ 3 นั้นไมใชวาจะใชไดท้ังหมด นักวิจัยจะทําการ

คัดเลือกเอาเฉพาะเอกสารท่ีมีความเก่ียวของจริงๆ ตามจุดมุงหมาย ดังนั้นเม่ือไดเอกสารมานักวิจัยจะตองอาน

อยางคราวๆ (Scanning) กอนวาเอกสารนั้นมีเนื้อหาสาระเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะวิจัยอยางแทจริงหรือไม และ

จะคัดเลือกไวเฉพาะเอกสารท่ีมีความเก่ียวของอยางแทจริงเทานั้นเพ่ือทบทวนอยางลึกซ้ึงตอไป 

5.ลงมืออานเอกสารอยางละเอียดจับประเด็นสําคัญใหไดตามจุดมุงหมาย ถาเปนเอกสารงานวิจัย 

ประเด็นสําคัญท่ีตองการมักจะไดแก ปญหาหรือคําถามหรือวัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ขอ

สันนิษฐาน วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย เปนตน 

6.จดบันทึกสาระท่ีไดจากการอาน ควรจดบันทึกลงในบัตร ขนาดของบัตรท่ีนิยมใชบันทึกมักจะมี

ขนาดประมาณ 3 x 5 นิ้ว ควรบันทึกประเด็นท่ีไดจากการอานลงในบัตรประเด็นละใบ และไมควรลืมบันทึก



ขอมูลบรรณานุกรมของเอกสารดวย เพ่ือจะใชประโยชนในการอางอิงถึงเม่ือจะตองเรียบเรียงผลการประมวล

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

7.สังเคราะหสาระท่ีไดจากอานเขาดวยกัน 

8.เรียบเรียงผลการประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

1.5 ประโยชนของการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. ชวยใหผูวิจัย ทราบวามีงานวิจัยอะไรบางท่ีเก่ียวของกับปญหาการวิจัยของเรา ซ่ึงมีผูทาวิจัยไปแลว 

จะชวยใหไมทาวิจัยซํ้าซอนและทราบวางานวิจัยอะไรท่ีควรทําตอไป 

2. จะชวยใหทราบวิธีการวิจัย เชน เปนวิจยัแบบใด สุมตัวอยางแบบใด มีเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย

อะไรบางท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการวิจัยของเรา 

3. ทําใหทราบแหลงขอมูลท่ีไมเคยทราบมากอน และนํามาใชในการวิจัยได 

4. ทําใหเกิดความคิด / วิธีการใหม ๆ ในการวิจัย 

5. เปนแนวทางในการตั้งสมมติฐานการวิจัย 

6. ทราบถึงบุคคลท่ีเปนผูเชี่ยวชาญการวิจัยในสาขานั้น ๆ ทําใหสามารถสืบคนผลงานวิจัยหรือ

สอบถาม สัมภาษณ และขอคาชวยเหลือจากทานเหลานั้นได 

7. ชวยประเมินวางานวิจัยของเรา สิ่งท่ีเราคิดวาไดพยายามแลวนั้นมีมากจริง ๆ หรือเม่ือเทียบกับ

งานวิจัยของคนอ่ืน ๆ 

8. ชวยในการอภิปรายผลการวิจัย วาสอดคลองสนับสนุนผลงานวิจัยกอน ๆ หรือไม หากผลการ

คนพบไมตรงกันก็จะอธิบายไดวาทําไมจึงเปนเชนนั้น หรือเสนอแนะวาควรศึกษาตออยางไร เพ่ือแกไขขอ

คนพบท่ีไมตรงกันนี้ 

9. ทําใหมีความรูเก่ียวกับขอบเขตของสิ่งท่ีศึกษา ทําใหมองปญหาการวิจัยกระจางชัดเจน ทําใหปญหา

การวิจัยรัดกุม เพราะมีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีลมเหลวเพราะปญหาการวิจัยไมชัดเจน 

 

1.6 จุดประสงคของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. เพ่ือใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจแนวคิดหลักการทฤษฎีตลอดจนตัวแปรท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะทํา

วิจัย 

2. เพ่ือใหผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได 

3. เพ่ือใหผูวิจัยสามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยท่ีมีสัณฐานมาจากทฤษฎีได ทําใหการทดสอบ

สมมติฐานไดงายข้ึน 

4. เพ่ือใหผูวิจัยเชื่อมโยงงานวิจัยของตนเองกับงานวิจัยของผูอ่ืนได การศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของนี ้ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางมากท่ีผูวิจัยตองทํา 

 

 



1.7 ข้ันตอนการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยนั้น มีข้ันตอนตาง ๆ ท่ีชวยใหผูวิจัยสามารถวางแผนคนควาท่ีเปน

ระบบ เพ่ือใหผลการศึกษาคนควาไดขอมูลครบถวนตามขอบเขตของการศึกษาและใชเวลาในการคนควาได

รวดเร็วตรงกับวัตถุประสงค ข้ันตอนการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของมีดังตอไปนี้ 

1. กําหนดเรื่อง หัวเรื่อง หัวขอเรื่องใหมีความชัดเจน 

2. กําหนดขอบเขตและประเภทของขอมูลท่ีตองการ 

3. กําหนดประเภทของเอกสาร 

4. พิจารณาแหลงคนควา 

5. ปฏิบัติตามระบบ วิธีการและกระบวนการศึกษาตามแตละประเภทของเอกสาร 

6. อานทบทวนและบันทึกขอมูล 

7. เขียนผลการศึกษาทบทวนฯ 

 

1.8 วิธกีารเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การเขียนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําเสนอขอมูลความรูไมมีกฎตายตัววาตองเขียนยาวเทาไรจึง

เพียงพอ ผูเริ่มวิจัยใหม ๆ มักเขียนใหมากเขาไว เพราะคิดวาจะทําใหงานวิจัยมีคุณภาพ จริง ๆ ไมไดเปน

เชนนั้น การนําเสนอแตเพียงสั้น ๆ โดยแตละเรื่องมีความเก่ียวของจริง ๆ กับปญหาของการวิจัยของเราจะทํา

ใหงานวิจัยมีคุณภาพมากกวา และจะมีคุณคามากข้ึนดวย ตอเม่ือ การนําเสนอนั้นไดวิเคราะหแลวนําเสนอ

อยางเปนระบบ ผูวิจัยควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอทุกอยางท่ีพบโดยไมคํานึงถึงความเก่ียวของกับปญหาการวิจัย 

วิธีการนําเสนอขอคนพบจากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของอาจทําได 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การโควทโดยตรง (quote) เปนการคัดลอกขอความชนิดคําตอคํา ตามตนฉบับเดิมทุกประการและ

ใหเครื่องหมายอัญประกาศภาษขอความท่ีคัดลอกนั้น 

2. การถอดความหรือการเรียบเรียง (Paraphrase) และการเขียนขอความเดิมใหมโดยใชคําพูดผูวิจัย

เอง 

3. การสรุปความ (Summary) เปนการกลาว / อธิบาย ถึงขอความเดิมอยางยอ ๆ โดยเขียนเปน

คําพูดผูวิจัยเอง 

4. การประเมินผล ( Evaluation) เปนการคิดคนคุณคาขอความเดิมวาดีหรือไม เหมาะสมหรือไม

เก่ียวของสอดคลองสนับสนุนงานวิจัยของเราหรือไม 

 

 

 

 

 

 



1.9 รูปแบบในการนําเสนอขอคนพบ 

1. ระบุชื่อผูเขียนหรือชื่อผูวิจัยไวกอนในตอนตน ดังตัวอยาง 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดอธิบายความหมายของคาวาความรัก หมายถึง………… 

2. ระบุชื่อผูเขียน/ผูวิจัยไวเม่ือจบขอความแลว ตัวอยาง 

คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดอธิบายความหมายของคําวา ความรักวา หมายถึง ………………… หรือ 

3. เขียนแทรกในเนือ้หา ดังตัวอยางเชน 

………… ผลการวิจัยแสดงวา น้ํานมแมมีประโยชนตอทารกมากกวานมผสม รอยละรอย จาก 

ผลการวิจัยท่ีกลาวมาชี้ใหเห็นวา…………) 

หรือ 

………… งานวิจัยหลายฉบับแสดงใหเห็นชัดเจนวา ทัศนคติของมารดาสงผลตอ ระยะเวลาในการทําให

นมมารดาแกบุตร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ……………… 

 

1.10 หลักเกณฑสําคัญในการเขียนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพ 

1. มีการวางแผนท่ีดี กอนเริ่มตนเขียนตองวางแผน วางเคาโครงเขียน ( outline) กอน กําหนดหัวขอ

ใหญ หัวขอยอย แลวพิจารณาวาแตละหัวขอจะใสเอกสารงานวิจัย เลมใด เรื่องใด จะนําเสนออยางไร 

2. วิธีกานําเสนอท่ีดี ควรนําเสนอแนวคิดหรือสิ่งตาง ๆ เสียกอนแลวคอย ๆ แคบลง 

เฉพาะเจาะจงในท่ีสุด ตอนสุดทายควรเสนอสิ่งท่ีใกลชิดเก่ียวของท่ีสุดกับงานวิจัยของเราใหมากท่ีสุด เชน 

ตัวอยาง 

แนวนโยบายของรฐั 

แนวนโยบายของกระทรวง 

การปฏิบัติของกรม 

ปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 

3. เนนการเก่ียวของกับปญหาการวิจัยท่ีทํา ตองพยายามใหผูอานงานวิจัยตระหนักเสมอวาผลงานวิจัย

ท่ีกําลังพูดถึง เก่ียวของกับปญหาวิจัยท่ีเรากําลังทํา เชน ตัวอยาง 

ดร.ลิปปนนท เกตุทัต มีความเห็นวาการปฏิรูประบบสุขภาพ ………… ดร.รุง แกวแดง มีความเห็น

วา…………… นายแพทยสุจริต ศรีประพันธ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นวา …………… ซ่ึงสอดคลอง

กับปญหาวิจัยท่ีวา…………………………… เชนกัน 

4. เปนการทบทวน ( review) ไมใชจําลอง ( reproduce) งานวิจัย การเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เปนการทบทวน สรุปวิเคราะห และสังเคราะห มิใชการจําลองงานวิจัยท่ีคัดลอกขอความยาว ๆ 

ดังนั้นในการเขียนตองพยายามใหเปนคําพูดของเราเอง เรียบเรียงใหชัดเจนยนยอ คํากลาวแตละตอนท่ีเขียน

ตองมีอางอิง 



5. มีความตอเนื่องและมีลําดับ การเขียนตองมีการเรียงลําดับ และตอเนื่องไมวกวน ตองจัดลําดับ

แนวคิดใหดี และเสนอไปตามลําดับ เชน เสนอระดับชาติ ระดับกระทรวง กรม หนวยงาน ตามลําดับป

กอนหลัง เปนตน 

6. สรุปสิ่งท่ีกลาวไปแลว ในแตละเรื่อง แตละตอนท่ีนําเสนอไปแลว ตองสรุปใหเห็นจุดเนนหรือ

ประเด็นสําคัญ และแตละตอนนําเสนอนั้นเก่ียวของกับปญหาการวิจัยอยางไร 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. สาระของการนําเสนอผลการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผลการทบทวนงานท่ีจะนําเสนอ

ในสวนท่ี 2 ของการวิจัยมีหลักตาง ๆ ตามท่ีกลาวขางตนแลว สาระท่ีควรนําเสนอจะมี 4 สวนสําคัญ ไดแก 

8.1 สวนท่ีเปนองคความรูของเรื่อง และตัวแปรท่ีศึกษามักเขียนไวเปนสวนแรกของการ

นําเสนอ เชนการเสนอองคความรูทายบทท่ีเก่ียวของกับปญหาการวิจัยท่ีเราทําและตัวแปรท่ีศึกษาเทาท่ี

ทบทวนไดมา ซ่ึงไดจากการสํารวจแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ ท่ีนําเสนอไว ไมวาเปนความหมาย ความ

เปนมา รูปแบบ องคประกอบ แนวคิด ความสัมพันธระหวางตัวแปร วิธีการวัดตัวแปร ฯลฯ การนําเสนอเปน

สาระท่ีไดจากผลท่ีเราสังเคราะหแลว ลักษณะการนําเสนออาจเสนอสาระแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ กอนไป

เรื่อย ๆ โดยไมมีการจัดกลุมกับอีกแบบหนึ่ง นําเสนอในลักษณะใหสอดคลองกับแนวคิดและตัวแปรท่ีผูวิจัย

ศึกษา และนําเสนอครั้งละแนวคิด จากนั้น เสนอสวนองคความรูท่ีเก่ียวกับการนําแนวคิดไปปฏิบัติก็ได หลัก

สําคัญในการเสนอสาระสวนองคความรู คือ ตองมีการนําเสนอในลักษณะท่ีแจงใหเห็นวามีการทบทวนองค

ความรูทุกแนวคิด และทุกตัวแปรในเรื่องท่ีกําลังทาการศึกษา อยางครบถวนและมีการมองในหลายมิติ 

8.2 สวนท่ีเปนผลงานวิจัยทีเก่ียวของของเรื่องและตัวแปรท่ีศึกษาหลังจากนําเสนอ

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังไทยและตางประเทศ การนําเสนอตองชี้ใหเห็นวาใครทํางานวิจัยท่ีเก่ียวของบางใน

เรื่องใด ป พ.ศ. ใด มีวัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขต ระเบียบวิธี ตัวแปร สมมติฐาน ขอคนพบและ

ขอเสนอแนะเปนเชนใด หลักการสําคัญการเขียนสวนนี้ ตองเปนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องและตัวแปรท่ี

ผูวิจัยกาลังศึกษาเทานั้น ไมนําผลงานวิจัยท่ีไมเก่ียวมาใส และตองคํานึงคุณภาพของงานวิจัยท่ีทํามาใสดวย 

8.3 สวนการสังเคราะหตองมีความรู และผลงานวิจัยมาเปนตนแบบหรือกรอบแนวคิดของ

การศึกษา การสังเคราะหตองมีความรู และรายงานวิจัยมานําเสนอจะทําใหเห็นภาพการเชื่อมโยงท่ีชัดเจน

ระหวางแนวคิดของผูวิจัย เปนการสรุปและพัฒนาข้ึนมาโดยอาศัยเหตุผลเชิงตรรกะ มีการเชื่อมโยงเปนระบบ

ถึงความสัมพันธทางตัวแปรตาง ๆ และมีเหตุผลสอดรับทางวิชาการเพ่ือนําไปใชในการทดสอบตอไป 



8.4 สวนท่ีเปนสมมติฐานของการวิจัย ในการเขียนสมมติฐานการวิจัยท่ีเปนผลจากการ

ทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของทําใหทราบวาสมมติฐานมาจากท่ีใด มีเหตุผลใดรองรับ การเชื่อมโยงตัวแปร

ตาม ทฤษฎีหรือแนวคิด ดังนั้นสวนนี้จะนําเสนอรากฐานหรืออนุมานจากทฤษฎี หรืออาจพัฒนาสมมติฐานข้ึน

ภายหลังจากสราง ตัวแปรงานวิจัยแลวก็ได เพราะตนแบบการวิจัยจะเปนการเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธเชิง

สาเหตุ และผลระหวางตัวแปรการประเมินเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการทําวิจัย ผูวิจัยตองศึกษาเพ่ือ

ทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การประเมินงานวิจัยจะชวยใหเขาใจและเลือกผลการวิจัยมาประยุกตใชกับ

การทําวิจัยได การประเมินการวิจัยตองทําเพ่ือใหพิจารณาหัวขอประเด็นคําถามตลอดจนขอเดน ขอดอยของ

การวิจัยนั้น ๆ มาพิจารณาหัวขอประเด็นงานวิจัยของคนเราตอไป การประเมินจะทําเปนระบบ ข้ันตอนการ

ประเมินตอไปนี้จะชวยใหนักวิจัยประเมินเปนระบบไดผลดี 

ข้ันท่ี 1 ระบุจุดประสงคในการอานและประเมินเอกสารนั้นใหกระจางชัด โดยการระบุให

เฉพาะเจาะจงและเฉพาะกรณีใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 

ข้ันท่ี 2 อานบทความผาน ๆ อานหัวเรื่อง บทคัดยอ ความยอ ขอสรุป เพ่ือกําหนดใหชัดเจน

วาหัวขอวิจัยทําเรื่องอะไร สิ่งคนพบ และขอสรุปท่ีสําคัญ วิธีการท่ีผูประพันธใหและสิ่งคนพบนาสนใจ สําหรับ

เราอยางไร การอานผาน ๆ จะทําใหทราบเคาโครงเรื่อง สํารวจขอเดน - ดอย และทบทวนไดวาเก่ียวของกับ

เรื่องของเราอยางไร 

ข้ันท่ี 3 ทบทวนจุดยืนของผูประเมินเอง ทบทวนจุดประสงคในการประเมินใหชัดเจนวาเรา

คิดเห็นอยางไร เพราะถามีจุดประสงคการอานเพ่ือสนับสนุนความเชื่อเดิมหรือเพ่ือหาขอหักลางความเห็นท่ีตาง

ไปจากของตนเอง อาจทําใหเกิดความลําเอียงไมซ่ือสัตยตรงไปตรงมาได 

ข้ันท่ี 4 รวบรวมความรูความเขาใจท่ีมีอยูท่ีเก่ียวของกับเอกสาร ความรูความเขาใจของผู

ประเมินชวยทําใหพิจารณาการเปรียบเทียบเอกสารท่ีประเมินกับสิ่งท่ีดําเนินการมานั้นทําใหเขาใจความเปนไป

ไดในการนํามาใชอยางไมลําเอียง 

ข้ันท่ี 5 ประเมินเอกสารข้ันนี้ตองอานใหละเอียด พิจารณาอยางมีเกณฑ และแยก

องคประกอบในการประเมิน เชน 

5.1 เคาโครง / คําถามการวิจัย ประเมินวาคําถามการวิจัยงายแกความเขาใจหา

คําตอบไดไมสับสนคนพบปราศจากความลําเอียงใชคําตาง ๆเปนกลาง 

5.2 การทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พิจารณาความครอบคลุม ทันสมัย มีท้ัง

แงสนับสนุนและขัดแยง 

5.3 นิยาม ประเมินวา นิยามหมายถึงอะไร เฉพาะเจาะจง เพียงพอ ความหมาย

สอดคลองกับธรรมเนียม ปฏิบัติ มีประโยชนหรือไม 

5.4 กระบวนการวิจัย เปนสวนบรรยาย การไดมาซ่ึงขอมูล สวนมากจะพบ ในสวน 

material และ methods บรรยายเทคนิคการรวบรวมขอมูล ผูเขารวมศึกษา วัตถุประสงคท่ีใชศึกษา การ

ออกแบบการวิจัย การทบทวนเลือกตัวอยาง การจัดหาเครื่องมือและใชเครื่องมือ 



5.5 ผลการศึกษาและขอสรุป เปนวันท่ี เราจะพบวาผลการศึกษาเก่ียวของ 

สนับสนุน ขัดแยง กับตัวแปรท่ีเรากําลังศึกษาอยางไร ถูกตองตามหลักวิชาหรือไม การวิเคราะหทางสถิติ 

เหมาะสม มีความนาเชื่อถืออยางไร และมีความหมายตอการนําไปประยุกตใชหรือไมเพียงไร 

 

สรุป 

การศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีจุดประสงคสําคัญ คือ ใหผูวิจัยเกิดความรูความเขาใจ

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนตัวแปรท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีเรากําลังศึกษา นอกจากนี้ชวยใหสามารถเขียน

กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยไดอยางมีพ้ืนฐานทางทฤษฎีรองรับ และทําใหเชื่อมโยงกับ

ความคิด ความสัมพันธ ผลงานวิจัยในอดีต และการนําเสนอสาระของการศึกษาทําได 2 แบบ คือ แบบเสนอ

ทุกแนวคิด กับเสนอท่ีละแนวคิด ซ่ึงในปจจุบัน ไดมีแหลงท่ีผูวิจัยสามารถคนควาวรรณกรรมท่ีหลากหลายท้ังท่ี

เปนเอกสารในหองสมุดและในฐานขอมูลอิเล็คโทรนิค ดังนั้น การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของเปนสิ่งท่ี

นักวิจัยทุกคนจะตองทําการคนควาใหละเอียดและครอบคลุม  พรอมท้ังจะตองมีความเขาใจในวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของท้ังหมด  เพราะสิ่งเหลานี้เองท่ีผูวิจัยจะตองนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย   นอกจากนี้ 

เม่ือทําการทบทวนวรรณกรรมแลวผูวิจัยจะตองสามารถเรียบเรียงแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของอยางเปน

ระบบและถูกตองตามหลักวิชาการอีกดวย   ในสวนของเทคนิคการเขียงอางอิงนั้น ผูวิจัยควรเลือกใชรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับองคกรท่ีผูวิจัยเก่ียวของเชน  วารสารท่ีสงตีพิมพ  หนวยงานท่ีใหทุนสนันสนุน  และสถานศึกษาท่ี

ตนเองศึกษาอยู เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม 
 

2.1 การเขียนอางอิง 

 การเขียนรายการอางอิงในเนื้อหาบทความและรายการเอกสารอางอิงทายบทความ รูปแบบการเขียน

รายการอางอิงในเนื้อหาบทความ   กรณีท่ีมีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง (citations in text) เพ่ือระบุแหลงท่ีมา

ของขอมูล กําหนดใหผู เ ขียนบทความเขียน การอางอิงแบบนาม-ป (name-year or author-date 

style) และมีการรวบรวมรายการเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดไวตอนทายเอกสาร เรียกวา เอกสารอางอิง 

(references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) ซ่ึงมีแนวการเขียนโดยยอดังนี้ 

      การอางอิงแบบนาม-ป เปนการอางอิงโดยระบุ ช่ือผูแตง และ ปท่ีพิมพของเอกสาร ไวขางหนาหรือ

ขางหลังขอความท่ีตองการอาง เพ่ือบอกแหลงท่ีมาของขอความนั้น และอาจระบุ เลขหนาของเอกสารท่ี

อาง ดวยก็ไดหากตองการ ผูอานสามารถตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารท่ีใชอางอิงไดจาก

รายการ เอกสารอางอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) ในตอนทายเอกสาร 

ตัวอยางการอางอิงแบบนาม-ป 

     ชื่อผูแตงชาวไทยใหเขียนท้ังชื่อ-นามสกุล สําหรับชื่อผูแตงชาวตางประเทศใหเขียนเฉพาะนามสกุล (last 

name) 

 

ผูแตง 
การอางอิง 

นอกวงเล็บครั้งแรก 

การอางอิง 
นอกวงเล็บ 

ครั้งท่ีสองเปนตนไป 

การอางอิง 
ในวงเล็บครั้งแรก 

การอางอิง 
ในวงเล็บครั้งท่ีสอง 

เปนตนไป 
1 คน Vardy (2015) Vardy (2015) (Vardy, 2015) (Vardy, 2015) 

2 คน 
Vardy and Stone 
(2014) 

Vardy and Stone 
(2014) 

(Vardy & Stone, 
2014) 

(Vardy & Stone, 
2014) 

3 คน 
Vardy, Stone, and 
Jones (2014) 

Vardy et al. (2014) 
(Vardy, Stone, & 
Jones, 2014) 

(Vardy et al., 2014) 

5 คน 
Vardy, Stone, 
Jones, Carrick, and 
Henderson (2014) 

Vardy et al. (2014) 
(Vardy, Stone, 
Jones, Carrick, & 
Henderson, 2014) 

(Vardy et al., 2014) 

6 คนข้ึนไป Vardy et al. (2014) Vardy et al. (2014) (Vardy et al., 2014) (Vardy et al., 2014) 

องคกร/หนวยงาน 
World Health 
Organization (WHO, 
2015) 

WHO (2015) 
(World Health 
Organization 
[WHO], 2015) 

(WHO, 2015) 

     การระบุเลขหนาเอกสาร ผูแตงสามารถใช p. xx หรือ น. xx ในการอางอิงเอกสารหนึ่งหนา และใช pp. 

xx-xx หรือ น. xx-xx สําหรับการอางอิงเอกสารสองหนาข้ึนไป เชน Vardy (2015, p. 33) และ (Jones, 

2014, pp. 19-23) 

  



2.2 รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 

     เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมเปนการอางอิงสวนทายบทความหรือทายเลม โดยผูเขียนบทความจะตอง

รวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดใชอางอิงในผลงานของตน เรียกวา รายการเอกสารอางอิง (References 

List) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซ่ึงมีขอแตกตางกัน คือ 

 1. เอกสารอางอิง เปนการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารท่ีถูกอางไวในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น ดังนั้น

จํานวนรายการเอกสารท่ีอางอิงในสวนทายเรื่องจึงตองมีจํานวนเทากันกับท่ีถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง 

 2. บรรณานุกรม เปนการรวบรวมรายการเอกสารท่ีใชอางอิงในสวนเนื้อหาท้ังหมด รวมท้ังรายการ

เอกสารอ่ืนท่ีมิไดอางไวในสวนเนื้อเรื่องมารวบรวมไวก็ได หากเห็นวาเอกสารนั้นมีความเก่ียวของกับเรื่องท่ี

เขียนและจะเปนประโยชนแกผูอาน ดังนั้นจํานวนรายการเอกสารท่ีอางอิงในสวนทายเรื่องจึงอาจมีมากกวา

จํานวนท่ีถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง 

      สําหรับบทความท่ีตีพิมพในวารสาร กองบรรณาธิการกําหนดใหผูเขียนรวบรวมเอกสารอางอิงเฉพาะ

รายการเอกสารท่ีถูกอางไวในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น ภายใตหัวขอ "เอกสารอางอิง" สําหรับบทความภาษาไทย 

และ "References" สําหรับบทความภาษาอังกฤษ หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงกําหนดใหผูเขียนใช

แบบ APA citation style (American Psychological Association Citation Style) 6th Edition 

ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิงแบบ APA citation style 

     ชื่อผูแตงชาวไทยใหเขียนเต็มท้ังชื่อ-ชื่อสกุล หากเปนผูแตงชาวตางประเทศใชชื่อสกุล ตามดวยอักษรยอชื่อ

ตนและชื่อกลาง โดยใชเครื่องหมายตามตัวอยาง สําหรับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษใหใชตัวใหญเฉพาะอักษรตัว

แรกของชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอย ยกเวนกรณีชื่อเฉพาะ และการเวนวรรคใหเคาะวรรคหนึ่งครั้ง 

 1. วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ (ชื่อวารสารใหใชตัวพิมพใหญเริ่มตนทุกคํา ยกเวนคําเชื่อม) 

     รูปแบบท่ัวไป 

     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 บทความท่ีมีหมายเลข 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 บทความท่ีไมมีหมายเลข 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), pp-

pp. 

    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 

     รูปแบบท่ัวไป 

     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). มุมท่ีคนไมมอง: มุขบริหารสูการเปนผูนํา. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

     วิฑูรย สิมะโชคดี, และ กาญจนา หงษทอง (บรรณาธิการ). (2550). TQM คูมือพัฒนาองคกรสูความเปน

เลิศ. 

            กรุงเทพฯ: เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล.  

     2.1 หนังสือท่ีมีผูแตง 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 หนังสือท่ีมีบรรณาธิการรับผิดชอบ 

            รูปแบบระบุช่ือบรรณาธิการในสวนของผูแตง (ตองการอางอิงท้ังเลม หรือ ผูแตงและบรรณาธิการ

เปนคนเดียวกัน) 

            Editor, A. A. (Ed.). (year). Title of book. Location: Publisher. 

            รูปแบบระบุช่ือผูแตงบทความท่ีตีพิมพในหนังสือรวมเรื่องท่ีมีบรรณาธิการรับผิดชอบ 

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. 

            รูปแบบระบุช่ือผูเขียนบทความท่ีตีพิมพในหนังสือรวมเรื่องท่ีไมระบุบรรณาธิการรับผิดชอบ 

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). รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพลัง

อํานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). หาวิทยาลัย

สงขลานครินทร, ปตตานี. 

5. ส่ือภาพและเสียง 

     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. สารสนเทศท่ีสืบคนจากเว็บไซต (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). 

            แหลงท่ีมาของมลพิษทางทะเลในอาวไทย. สืบคนจาก http://www.healthcarethai.com/ 

            แหลงท่ีมาของมลพิษ 

            ทางทะเลในอาวไทย 

     6.1 ส่ือวีดิทัศนจาก 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 รายการของทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดท่ีผูทํารายงานไดใช

ประกอบการเขียนรายงาน ท้ังท่ีปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไว และสวนท่ีไมปรากฏชัดเจน แตอาจเปนเพียง

การรวบรวมความคิดหลายๆ แนว แลวนํามาเรียบเรียงใหม 

ลําดับประเภทบรรณานุกรม 

1. บรรณานุกรมหนังสอืภาษาไทย  

แบบ ก      

ชื่อ / ชื่อสกุล. / ชื่อเรื่อง. / ครั้งท่ีพิมพ. /  เมืองท่ีพิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ, /ปท่ีพิมพ.   

แบบ ข  

ชื่อ / ชื่อสกุล. /  (ปท่ีพิมพ). / ชื่อเรื่อง. / ครั้งท่ีพิมพ. / เมืองท่ีพิมพ/:/ ผูรับผิดชอบในการพิมพ.  

ตัวอยาง 

แบบ ก   

กิตติกร  มีทรัพย. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ, 2544.  

แบบ ข   

กิติกร  มีทรัพย.  (2544).  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก.  พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ :  ธุรกิจการพิมพ.  

 

2. บรรณานุกรมหนังสอืภาษาอังกฤษ  

แบบ ก      

ชื่อสกุล. / ชื่อตน / ชื่อกลาง(ถามี). /ชื่อเรื่อง. /ครั้งท่ีพิมพ./เมืองท่ีพิมพ/:/ผูรับผิดชอบ  

ในการพิมพ./ ปท่ีพิมพ.  

แบบ ข  

ชื่อสกุล./อักษรยอชื่อตน / อักษรยอชื่อกลาง(ถามี). / (ปท่ีพิมพ). /ชื่อเรื่อง. /ครั้งท่ีพิมพ.  

/ เมืองท่ีพิมพ / : / 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. / ชื่อเมืองท่ีพิมพ / : / ชื่อมหาวิทยาลัย,  / ปท่ีพิมพ.  

แบบ ข  

ชื่อผูเขียน. / (ปท่ีพิมพ). / ชื่อเรื่อง. / ระดับวิทยานิพนธ, / ชื่อสาขา / คณะ /  ชื่อมหาวิทยาลัย.  

ตัวอยาง 

แบบ ก   

ภัคพร  กอบพ่ึงตน.  การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูคลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัด

เชียงใหม.  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540 

แบบ ข   

ภัคพร  กอบพ่ึงตน.  (2540).  การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูคลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค 

จังหวัดเชียงใหม.  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชาการบริหารการ

พยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

 

4. บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ   

แบบ ก      

ชื่อผูเขียน./ "ชื่อตอนหรือบทความ"/ ใน / ชื่อหนังสือ. /  หนา / เลขหนา. / ชื่อบรรณาธิการ  

(ถามี)./เมืองท่ีพิมพ /:/ ผูรับผิดชอบในการพิมพ, /ปท่ีพิมพ.  

แบบ ข  

ชื่อผูเขียน./ (ปท่ีพิมพ)./ ชื่อบทความ. / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถามี). / ชื่อหนังสือ. /

(หนา / เลขหนา). /เมือง / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ.  

ตัวอยาง 

แบบ ก   

สมจิต   หนุเจริญกุล  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ.  "การประเมินผลการพยาบาล"  ในเอกสารการ

สอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หนวยท่ี 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 หนวยท่ี 8 - 15.  (หนา 749- 781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

 5. บรรณานุกรมบทความจากวารสาร  



แบบ ก      

ชื่อผูเขียน. / "ชื่อบทความ" / ชื่อวารสาร. / ปท่ีหรือเลมท่ี (ฉบับท่ี) / : / เลขหนา; / วัน (ถามี) / 

เดือน / ป.  

แบบ ข  

ชื่อผูเขียน. / (ป, / วัน / เดือน). / ชื่อบทความ. / ชื่อวารสาร. ปท่ีหรือเลม(ฉบับท่ี), /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. / ปท่ีหรือเลมท่ี(ฉบับท่ี) / : /เลขหนา 

; / วัน (ถามี) / เดือน / ป.  

แบบ ข  

ชื่อผูเขียน. / (ป, วัน / เดือน). / ชื่อคอลัมน/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน. / ชื่อวารสาร. / ปท่ีหรือ/เลมท่ี

(ฉบับท่ี),/เลขหนา.  

ตัวอยาง 

แบบ ก   

วิทยา  นาควัชระ. "คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชนของการทองเท่ียว" สกุลไทย.  40(2047) : 191 - 

192 ; 26 ตุลาคม 2544.  

แบบ ข   

วิทยา  นาควัชระ.  (2544, 26 ตุลาคม).  คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชนของการทองเท่ียว. สกุล

ไทย. 40(2047), 191 - 192.  

         

 

 

 



7.บรรณานุกรมคอลัมนจากหนังสือพิมพ  

แบบ ก      

ชื่อผูเขียนบทความ. / "ชื่อคอลัมน / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน" /ชื่อหนังสือพิมพ. / วัน / เดือน/ป. / หนา 

/ เลขหนา.  

แบบ ข  

ชื่อผูเขียนบทความ. /(ป, / วนั / เดือน). /ชื่อคอลัมน/ : /ชือ่เรื่องในคอลัมน./ 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,/ หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ./ / ชื่อเรื่อง. / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ ชื่อเมือง / : / 

ผูรับผิดชอบในการจัดทํา, / ปท่ีจัดทํา.  

แบบ ข  

ชื่อผูจัดทํา,/ หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ. /(ปท่ีจัดทํา). / ชื่อเรื่อง. / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ชื่อเมือง / : / 

ผูรับผิดชอบในการจัดทํา.  

ตัวอยาง 

แบบ ก   

สายหยุด  นิยมวิภาต, ผูบรรยาย.  ประเด็นปญหาการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก.  [เทป

โทรทัศน]. ขอนแกน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537.  

แบบ ข   

สายหยุด  นิยมวิภาต, ผูบรรยาย. (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./(ปท่ีพิมพ / ผลิต,/วัน / เดือน). / ชื่อเรื่อง. / [ประเภทของสื่อ]./รายละเอียดทางการพิมพ(ถา

มี). /เขาถึงไดจาก / : / แหลงสารสนเทศ.  

 ตัวอยาง 

 แบบ ก   

นพรัตน  เพชรพงษ.  จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูปวยโรงพยาบาลพิจิตร.[ซีดี - 

รอม].  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2545.  สาระสังเขปจาก : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย แผนท่ี 3, 2547.  

 แบบ ข   

นพรัตน  เพชรพงษ.  (2545).  จํานวนวนันอนในโรงพยาบาลของผูปวยโรงพยาบาลพิจิตร. [ซีดี - 

รอม].  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  สาระสังเขปจาก : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยแผนท่ี 3, 

2547.  

 

9.2 ฐานขอมูลออนไลน  

 แบบ ก      

ผูแตง./ ชื่อเรื่อง./ [ประเภทของสื่อ]./ รายละเอียดทางการพิมพ (ถามี). /เขาถึงไดจาก / : /แหลง

สารสนเทศ. /(วันท่ีคนขอมูล / : / วัน / เดือน / ป).  

 แบบ ข  

ผูแตง. /(ปท่ีพิมพ / ผลิต / วัน / เดือน). /ชื่อเรื่อง. / [ประเภทของสื่อ]. / รายละเอียดทางการพิมพ 

(ถามี). /เขาถึงไดจาก / : / แหลงสารสนเทศ. /(วันท่ีคนขอมูล / : / วัน / เดือน /ป).  

 ตัวอยาง 

 แบบ ก   

พิมลพรรณ  พิทยานุกูล.  วิธสีืบคนวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http/ 

/ www.lib.buu.ac.th.  (วันท่ีคนขอมูล : 16 กันยายน 2546).  

เรวัติ  ยศสุข.  "ผลิตภัณฑใตวงแขนอันตราย."  ฉลาดซ้ือ.  [ออนไลน]. 6(6) ; กุมภาพันธ - มีนาคม 

2546.  เขาถึงไดจาก : http : / www.kalathai.com/think/view_hot. ?article_id = 

16.  (วันท่ีคนขอมูล : 20 มิถุนายน 2547)  



 แบบ ข   

พิมลพรรณ   พิทยานุกูล.  วิธสีืบคนวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http : 

/www.lib.buu.ac.th.  (วันท่ีคนขอมูล : 16 กันยายน 2546).  

เรวัต ิ ยศสุข.  (2546,กุมภาพันธ - มีนาคม).  "ผลิตภัณฑใตวงแขนอันตราย."  ฉลาดซ้ือ.[ออนไลน]. 

6(6) เขาถึงไดจาก : http : / / www.kalathai.com/think/view_hot.? article_id = 

16.  (วันท่ีคนขอมูล : 20 มิถุนายน 2547). 

                    

 

สรุป 

การเขียนรายงานการวิจัยเปนข้ันตองสุดทายของข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย ท้ังยังเปนข้ันตอนในการ

นําเสนอผลการดําเนินงานวิจัยท้ังหมด ซ่ึงในข้ันตอนี้นักวิจัยจําเปนตองศึกษาอยางถองแทในรูปแบบของการ

จัดทํารายงานการวิจัยในรูปแบบท่ีเปนสากลและมีความเปนมาตรฐาน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะบงบอกถึงคุณภาพ

ของงานวิจัย ดังนั้นนักวิจัยควรใชความรอบคอบในการเขียนรายงานในแตละตอน 
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