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คู่มือการเขียนงานวิจัยสรา้งนวัตกรรม 
 
นวัตกรรม หรือ นวตกรรม 

นวัตกรรม หรือ นวตกรรมเป็นอีกแขนงหนึ่งในทางวิชาการ จึงต้องเรียบเรียงขึ้นหรือเขียนขึ้นเพื่อ 
นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือวิจัยตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนด โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ 

เป็นงานเขียนทางวิชาการ เชิงพรรณนาข้ันตอน วิธีการ ผลการศึกษาวิจัย โดยเขียนอย่างเป็นระบบ 
มีแบบแผน ตามที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการอภิปรายถึงข้อเท็จจริง (facts) หลักฐาน (evidence) 
และหลักการ (principles) ที่ค้นพบจากการวิจัย และมีข้อสรุปบนพื้นฐานของส่ิงที่ค้นพบนั้น 

นิยาม การวิจัย (นวัตกรรมเป็นแขนงหนึ่งของการวิจัย) นักวิชาการหลายท่าน ให้นิยามความหมาย 
สำหรับ “การวิจัย” อาทิ เช่น การวิจัยคือ กระบวนการค้นหาความรู้ข้อเท็จจริง อย่างมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์
ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความข้อมูล เพื่อแสวงหาคำตอบ สำหรับคำถามหรือประเด็น
การศึกษาที่ตั้งไว้ด้วย กระบวนการอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นิยม
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าวิธีนี้มีความถูกต้องเช่ือถือได้มากที่สุด 

การวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ หมายถึง การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นระบบ มีระเบียบในการ
เขียนทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระและส่วนที่เป็นรูปแบบทั้ง 2 ส่วนนี้ จะต้องเป็นสากล สมบูรณ์ ครบถ้วน 
เป็นที่ยอมรับ ของสถาบันการศึกษาหรือของคนทั่วไป นอกจากนั้น ทั้ง 2 ส่วนยังต้องสัมพันธ์หรือสอดคล้อง
กันด้วย 

 
ความหมายของวิจัย 

การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู้ ความจริง อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์และตีความ 
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ที่มีระบบ ระเบียบ และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่การพัฒนา
เป็นข้อสรุปที่เป็นนัยยะทั่วไป หรือได้มาซึ่งหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี อันสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้และ
มีคุณลักษณะต่าง ๆ 

การวิจัย หมายถึงการกระทำของมนุษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระทำด้วยพื้นฐาน
ของปัญญา 

การวิจัย หมายถึง เรื่องราวที่เป็นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างมี
ระเบียบแบบแผน เรื่องราวที่นำมาเขียนรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้เกิดจากการรวบรวบข้อมูล
ด้วยวิธีการ ค้นคว้าที่เป็นระบบ  
 
นวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ และได้เสนอ 
รายงานการวิจัยไปเรียบร้อยแล้ว โดยที่โครงการวิจัยนี้ อาจจะเป็นโครงการวิจัยภายในของมหาวิทยาลยั/
สถาบัน/ หน่วยงานอื่นๆ ก็ได้ 



 
 

 
 

2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) หมายถึง ผลงานที่เขียน/
จัดทำขึ้น โดยนำเนื้อหาจากผลงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ หรือทำเสร็จไปแล้ว ไปลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ในที ่นี้รวมถึงบทความที่จัดทำขึ ้นโดยนำเอาผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา จากการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา ไปลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการด้วย (ทั้งนี้ต้องมี
ชื ่ออาจารย์(ที ่ได้ load unit) ปรากฏอยู ่ในฐานะผู้แต่งหลัก/ผู ้แต่งร่วม) แต่ยกเว้นกรณีที ่เป็นผลงาน
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์เอง หรือ ผลงานวิจัยที่อาจารย์ทำเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก ภาระงานวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอก ในบทบาทของอาจารย์
ที่ปรึกษา จะอยู่ในหัวข้อภาระงานสอน (ไม่แสดงในหัวข้อนี้) แต่ในกรณีที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์เหล่านี้ลงในวารสาร หรือมีการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ให้นำไปกรอกในหัวข้อบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) และผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามลำดับ 

3. ผลงานวิจัยที ่นำเสนอในที ่ประชุมวิชาการ (Proceedings) หมายถึง ผลงานวิชาการที ่ได้
นำเสนอในที่ ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ หรือนานาชาติ ที่เป็นการนำเสนอในรูปแบบ oral หรือ 
poster โดยอาจมีภาระงานเป็นผู้นำเสนอผลงานหลักหรือเป็นผู้ร่วมเสนอผลงานก็ได้ 

4. บทความวิชาการ หมายถึง ผลงานที่จัดทำ/เขียนขึ้น และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร/วารสาร
ทาง วิชาการ โดยมีการกำหนดประเด็นที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ และมี
การสรุปประเด็น อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทาง
วิชาการของตน ได้อย่างชัดเจน 

5. Reviewed Articles หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่จัดทำขึ้นและได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร/
วารสาร ทางวิชาการ โดยมีการสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
อื่นๆ ได้อย่างชัดเจน 

6. ตำรา-หนังสือ 
               6.1 ตำรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง 
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาระดับอุดมศึกษา 
              6.2 หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ และ/
หรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไป ตามข้อกำหนดของหลักสูตร หรือต้องนำมาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็น เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่
มั่นคง ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา ความคิด สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา  
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

7. เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน 
7.1 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
7.2 เอกสารคำสอน หมายถึง เอกสารคำบรรยายที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง 



 
 

 
 

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ และมีความ
สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน 

8. คู่มือต่าง ๆ 
8.1 คู่มือการสอน หมายถึง เอกสารที่ใช้เป็นคู่มือในการสอน (เฉพาะสาย ข ค) 
8.2 คู่มือการใช้เครื่องมือ หมายถึง เอกสารที่ใช้อธิบายการใช้เครื่องมือต่าง ๆ (เฉพาะ

สาย ข ค) 
8.3 ค ู ่ ม ื อปฏ ิ บั ติการ หมายถ ึ ง  เอกสารในเช ิ งค ุณภาพ ซ ึ ่ ง รวบรวมกฎหมาย 

พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนวทางใน
การตำเนินงาน รวมทั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือคู่มือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต่างๆ 
(เฉพาะสาย ข ค) 

8.4 คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่กำหนดไว้
ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีคำอธิบายการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวเรื ่อง ประวัติความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียน 
มติ ต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ และมีรายละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ในแต่ละงาน โดยจัดทำ
เป็นรูปเล่ม (เฉพาะสาย ข ค) 

8.5 คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ หมายถึง เอกสารที่แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ 
(สาย ข ค) 

9. Monograph หมายถึง ผลงานที่อาจารย์จัดทำ/เขียนขึ้น และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร/
วารสารทาง วิชาการประเภท Monograph 

10. CAI หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่อาจารย์ได้สร้างขึ้น โดย CAI 1 เรื่อง เป็น 1 
ผลงาน 

11. Virtual Classroom หมายถึง เว็บไซต์ที่อาจารย์สร้างขึ้นประกอบรายวิชาที่สอน โดยถือว่า 
Virtual Classroom 1 รายวิชาเป็น 1 ผลงาน 

12.  สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง หรือ
กลไกของ ผลิตภัณฑ์รวมที่กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดี
ขึ้น หรือทำให้ เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างจากเดิม 

13. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

14. ผลงานที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หมายถึง ผลงานที่ได้นำไปเผยแพร่ต่อชุมชน และมี 
หลักฐานการใช้ประโยชน์ รับรอง 

15. ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ หมายถึง ผลงานวิชาการที่ไม่สามารถจัดประเภทตามสถานะผลงาน
ข้างต้น ได้ประกอบด้วย 



 
 

 
 

15.1 งานแปล หมายถึง ผลงานแปลจากตัวต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานดา้น
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสำคัญ และทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ 
ซึ่งเมื่อได้นำมา แปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่เห็นได้ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็น ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศ
หนึ่งไปเป็น ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

15.2 เอกสารประกอบการบรรยายและการปฏิบ ัต ิ หมายถ ึง เอกสารที่ ใช ้ เพื่อ
ประกอบการบรรยาย และการปฏิบัติ (เฉพาะสาย ข ค) 

15.3 รายงานการวิเคราะห์งานในหน้าที่ หมายถึง งานวิเคราะห์ในเชิงสถิติ หรือการ
วิเคราะห์ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ของงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ (เฉพาะสาย ข ค) 

15.4 บทความทั่วไป หมายถึง การเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์หรือวารสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่ 

15.5 งานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (สาย ข ค) 
15.6 เอกสารประกอบการบรรยาย / อบรม / สัมมนา 

                      15.7   วีดิทัศน์ 
 

โครงร่าง การนำเสนอนวัตกรรม ในเชิงวิชาการหรืองานวิจัย 
เหมือนกันในโครงร่างสำหรับทางวิชาการหรืองานวิจัย แต่อาจจะแตกต่างกันในแง่การ 

นำเสนอ แต่หลักการแล้วต้องมีแหล่งอ้างอิง และมีมาตรฐานเดียวกัน โครงร่างการนำเสนอนวัตกรรม
(หรือหัวข้อ) มีดังนี้  (อ้างอิงโครงร่างงานวิชาการ) 

1. ช่ือเรื่อง 
2. ความสำคัญและที่มาของปัญหานำมาซึ่งนวัตกรรม 
3. ใช้หลักการ ทฤษฎี เหตุผล (มาสนับสนุน) 
4. มีเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือไม ่
5. วัตถุประสงค์ 
6. ประโยชน์ที่จะได้รับจาการศึกษา เชิงทฤษฎี และ/หรือเชิงประยุกต์ 
7. แผนการดำเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัยสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยและรวบรวม 
     ข้อมูล 
9. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 
10. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
11. ผลการทดสอบ ทดลอง ข้อสรุป 
12. ข้อจำกัดของนวัตกรรม (หากมี) 
13. เอกสารอ้างอิง 

 



 
 

 
 

แนะนำหัวข้อ 
1. ชื่อ (the title) 

ช่ือนวัตกรรมควรมีความหมายส้ัน กะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงนวัตกรรมที่จะทำการศึกษาวิจัย
ว่าทำอะไรกับใคร ที่ไหนอย่างไรเมื่อใดหรือต้องการผลอะไรนอกจาก ควรคำนึงด้วยว่าชื่อนวัตกรรมกับ
เนื้อหาของเรื่องที่ต้องการศึกษาควรมีความสอดคล้องกันการเลือกเรื่องในการทำวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ 
ที่ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ หลายประเด็น โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะได้รับ ในการเลือกช่ือนวัตกรรมมี
ข้อควรพิจารณา 4 หัวข้อ คือ 

(1) ความสนใจของผู้วิจัย ควรเลือกนวัตกรรมที่ตนเองสนใจมากที่สุด และควรเป็นเรื่องที่ไม่ 
      ยากจนเกินไป 
(2) ความสำคัญของช่ือนวัตกรรมที่จะทำวิจัย 
(3) เป็นนวัตกรรมที่สามารถทำได้ อยู่ในวิสัยที่จะทำวิจัยได้ โดยไม่มีผลกระทบอันเนื่องจาก 
      ปัญหาต่างๆ เช่น ด้านจริยธรรม ด้านงบประมาณ ด้านตัวแปรและการเก็บข้อมูลด้าน 
      ระยะเวลาและการบริหาร ด้านการเมือง หรือเกินความสามารถของผู้วิจัย 
(4) ไม่ซ้ำซ้อนกับนวัตกรรมที่ทำมาแล้ว ซึ่งอาจมีความซ้ำช้อนในประเด็นต่างๆ ที่ต้องพิจารณา 
      เพื่อหลีกเล่ียง ได้แก่ ช่ือนวัตกรรมและปัญหา (พบมากที่สุด) สถานที่ที่ทำการวิจัย ระยะเวลา 
      ที่ทำการวิจัย วิธีการ หรือระเบียบวิธีของการวิจัย 
 

2. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล  ความสำคัญและทีม่าของปัญหาการสรา้งนวัตกรรม 
นิยามความหมายหัวข้อนี้ 
หลักการ ทฤษฎี เหตุผล หรือ “ความสำคัญและที่มาของปัญหาการสร้างนวัตกรรม” เป็นหัวข้อ

สำคญัที่เป็นปัญหาที่จะทำการวิจัย ค้นคว้าหาคำตอบ ดังนั้นส่ิงที่ควรเขียนระบุให้ชัดเจน ก็คือ เหตุผลสำคัญ
ที่เป็นประเด็นปัญหา และต้องมีการค้นคว้า มีหลักการ ทฤษฎีหรือสมมุติฐานใดบ้างที่ จะสนับสนุนเหตุผลที่
เลือกทำนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน อาจใช้วิธีเขียนเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้ 

(1) ประเด็นปัญหา หรือคำตอบที่ต้องการค้นหาคืออะไร มีปัญหาอะไรบ้าง ต้อง ตอบ
คำถามอะไรบ้าง 

(2) มีความจำเป็นเพียงใดที่จะค้นหาคำตอบดังกล่าว ถ้าไม่ค้นหาจะเสียหายอย่างไร 
เมื่อได้คำตอบแล้วจะช่วยให้อะไรดีข้ึน อย่างไร 

(3) การค้นหาคำตอบทำได้อย่างไร ใช้วิธีการใดบ้าง 
(4) มีหลักการ หรือแนวคิดใดที่น่าว่าใช้วิธีการนี้แล้วจะได้คำตอบ 
(5) มีสมมุติฐานหรือทฤษฎีสนับสนุนโดยตรง หรือเทียบเคียงได้บ้างหรือไม ่
(6) มีปัจจัยใด ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการค้นหาคำตอบ อย่างไร 

สรุปได้ว่า หัวข้อนี้ควรพยายามเขียนเพื่อโน้มน้าวคณะกรรมการที่พิจารณาผลงานให้เห็นคล้อยตาม 
ประเด็นปัญหา และควรมีการศึกษา ค้นคว้า หลักการและแนวคิดที่นำเสนอมีแนวทางที่เป็นไปได้ หรือ



 
 

 
 

เป็นไปตามหลักวิชาและวิธีการที่จะใช้ในการศึกษานั้นมีความเหมาะสมแล้ว ที่สำคัญประเด็นปัญหาของ
หัวข้อวิจัยจะต้องไม่ซ้ำช้อนกับผู้อื่นที่มีการศึกษาค้นคว้ามาก่อนหน้านี้แล้ว 

 
3. วัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรม 
       วัตถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง การค้นหาคำตอบของประเด็นปัญหาหรือ วัตถุประสงค์ 
(Objectives) เป็นการกำหนดประเด็นการศึกษา ในเรื่องที่จะทำวิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่ 
คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึงสิ่งที่จะทำ ทั้งขอบเขต และคำตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
การตั้งวัตถุประสงค์ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้ จำแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

(1) วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) กล่าวถึงส่ิงที่ คาดหวัง หรือส่ิงที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น จาก
การวิจัยนี้ เป็นการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ในระดับกว้าง จึงควรครอบคลุมงานวิจัย
ที่จะทำทั้งหมด 

(2) วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นจริง ในงานวิจัยนี้ โดย
อธิบายรายละเอียดว่า จะทำอะไร โดยใครทำมากน้อยเพียงใด ที่ไหน เมื่อไร และเพื่ออะไร โดยการ
เรียงหัวข้อ ควรเรียงตามลำดับความสำคัญ ก่อน หลัง 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากนวัตกรรม 

อธิบายถึงประโยชน์ที ่จะนำไปใช้ได้จริง ในด้านวิชาการ และประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น นำไป
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดีข้ึน เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้ง ผลในระยะส้ัน และระยะ
ยาว ทั้งผลทางตรง และทางอ้อม และควรระบุในรายละเอียดว่าผลดังกล่าว จะตกกับใครเป็นสำคัญ 
 
5. ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the study) 

ขอบเขตการศึกษา เป็นการระบุให้ทราบขอบเขตเชิงพื้นที่  เชิงเวลา เชิงคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
ตัวอย่างข้อมูล หรืออื่นๆ เพื่อแสดงให้ชัดเจนสิ่งที่นำเสนอในงานครอบคลุมแค่ไหน ควรกำหนดแผนการ
โดยประมาณ อาจแสดงในรูปตารางการทำงาน แสดงระยะเวลาของกิจกรรมย่อย หรือในรูปของ flow 
chart ต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์ หรืออีกนัยยะหนึ่งขอบเขตการศึกษา เป็นการระบุให้
ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถทำการศึกษาได้ครบถ้วน
ทุกแง่ทุกมุมของปัญหานั้น จึงต้องกำหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่นอนว่าจะครอบคลุมอะไรบ้าง ซึ่งอาจ
ทำได้โดยการกำหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของสาขาวิชา หรือกำหนดกลุ่ม 
ประชากร สถานที่วิจัย หรือระยะเวลา 
 
6. ข้อจำกัดของนวัตกรรม(Limitation) 

หมายถึง การขีดวงจำกัดลงให้แน่นอนว่าจะศึกษาพิจารณาในขอบเขตไหน กำหนดสถานที่ กำหนด
คุณสมบัติของตัวอย่างที่นำมาศึกษา 



 
 

 
 

 
7. เอกสารและวิชาการที่นำมาเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

มีทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มาจากการอ่าน ทบทวนเอกสาร รายงานวิจัย หรือ บทความจาก
วารสารในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่กำลังจะทำการสร้างนวัตกรรมและจะ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ต่อไป องค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย 2 ส่วนที่สอดคล้องกับหัวข้อนี้ ได้แก่ 

1. สรุปทำให้ทราบสถานภาพปัจจุบันหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เกี่ยวกับประเด็น ปัญหา 
เช่นเคยมีใครสร้างนวัตกรรม เพื่อหาคำตอบในประเด็นนี้หรือประเด็นใกล้เคียงมาแล้วบ้าง? ใช้วิธีการใด?
และได้ผลเป็นอย่างไร? 

การที่ได้อ่านทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางจะช่วยให้ทราบปัญหาของนวัตกรรมที่
ประสงค์จะศึกษาค้นคว้านั้น เคยมีใครศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่ อย่างไร สิ่งที่กำลังจะเสนอนั้นไม่ควรจะ
ซ้ำซ้อนกับงานที่เคยมีทำมาก่อนแล้ว เว้นเสียแต่ว่าเป็นการศึกษาปัญหาเดียวกัน แต่ใช้วิธีการหรือการเข้าหา
คำตอบ แตกต่างกันออกไป ใช้ปัจจัยเงื่อนไขที่แตกต่างจากงานเดิม หรืออาจใช้วิธีการเดียวกันแต่แนวคิด
และสมมุติฐานที่แตกต่างออกไป และนวัตกรรมนี้ต้องการพิสูจน์ เพื่อยืนยันหรือล้มล้างคำตอบของประเด็น
ปัญหาจากผลงานเดิม ก็อาจเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำได้ 

2. ส่วนที่สรุปสาระเกี่ยวกับระเบียบวิธี(methodology) หรือเทคนิคทุกๆวิธี ที่คิดนำเสนอ และ
นำมาใช้ในนวัตกรรมนี้ และมีนวัตกรรมใดที่ใช้วิธีการ/เทคนิคดังกล่าวมาแล้วบ้าง ภายใต้ ข้อจำกัดหรือ
เงื่อนไขใด ประยุกต์กับประเด็นปัญหาใด มีขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร 
เป็นต้น 

นอกเหนือจากองค์ประกอบสองส่วนนี้แล้ว อาจมีข้อสรุปจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นอื่นๆ ที่
จะมีส่วนช่วยให้นวัตกรรมนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ของเอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง(review of related literatures) นอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น ยังช่วยให้ผู้วิจัยทราบถึงแหล่งข้อมูลต่อเนื่อง สามารถขยายผล ต่อไปได้ สามารถนำมา
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ อ้างอิง กับนวัตกรรมที่สร้างขึ้นได้ และช่วยให้ สามารถหลีกเล่ียงการศึกษาซ้ำซ้อน
กับงานที่เคยมีผู้ทำมาก่อนแล้ว 

เอกสารและงานวิจัยที ่เก ี ่ยวข้อง (review of related literatures) อาจเรียกว่าการทบทวน
วรรณกรรม (เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ส่วนนี้เป็นการเขียนถึงส่ิง ที่ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่างๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่างๆ แนวความคิด
ของผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาของผู้วิจัย รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการ
ดำเนินการศึกษาร่วมไปกับผู้วิจัยด้วย โดยจัดลำดับ หัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และใน
แต่ละหัวข้อเนื้อเรื่องก็จัดเรียงตามลำดับเวลา ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นพัฒนาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา 
นอกจากนี้ผู้วิจัยควรจะต้องมีการสรุปไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ทั้ งส่วนที่สอดคล้องกัน 
ขัดแย้งกัน และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษา ทั้งในแง่ประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษาฯลฯ การเขียนส่วนนี้ทำให้
เกิดประโยชน์ต่อการ ทั้งสมมติฐานด้วย 



 
 

 
 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ควรมีการประเมินงานเขียนเรียบ 
เรียงนั้นอีกครั้งหนึ่ง ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาษา และความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน สำหรับ การ
ประเมินการเขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง หมายความรวมถึง หนังสือ ตำรา เอกสาร ผลงานวิจัย 
บทความ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา 

ส่วนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การที่ผู้ศึกษาได้ศึกษา อ่าน หรือเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นจาก วรรณกรรมและงานวิจัยใน
เรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี หลักการ ระเบียบวิธีศึกษา ตัวแปร หรือ เรื่องอื่นใด แล้วนำมาใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมี ประโยชน์รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือ
สอดคล้องกับหัวข้อหรือส่วนอื่น ๆ ของการศึกษา ด้วย กล่าวคือ จะทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบและเข้าใจว่า (1) 
เรื่องที่กำลังศึกษา ได้เคยมีใครศึกษาไว้ก่อน แล้วมากน้อยเพียงใด (2) มีปัญหาใดบ้าง และมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร (3) ควรศึกษาซ้ำหรือศึกษา เรื่องอื่นใดเพิ่มขึ้น และ (4) หากไม่เคยมีใครศึกษา อาจริเริ่มศกึษาได้ 
นอกจากนั้น ข้อมูลที่ได้จาก การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือ
สอดคล้องกับหัวข้อ อื่นหรือส่วนอื่น ๆ ของการศึกษาอีกด้วย โดยผู้ศึกษาอาจนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างหรือ กำหนด (1) กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา (2) วัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอบเขตของ 
การศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (3) คำจำกัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษา (4) ระเบียบวิธี ศึกษา 
(5) แบบสอบถาม และ (6) ปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะหรือเสนอแนวทางแก้ไขของ การศึกษา เป็นต้น 

บ่อยครั้งที่งานวิชาการมีจำนวนหน้ามากเกินความจำเป็น อาจเป็นเพราะ ผู้ศึกษาได้นำ วรรณกรรม
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใส่ไว้มากมายอย่างไม่ตรงประเด็นและไม่ได้นำไปใช้ ประโยชน์จริง เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ผู้ศึกษาจึงควรนำวรรณกรรม ผลงานวิจัย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาใส่ ไว้เฉพาะเท่าที่จำเป็นและตรงกับ
ประเด็นหลักหรือเรื ่องที่ศึกษา และ สอง นำไปใช้ประโยชน์ จริงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง วรรณกรรม 
ผลงานวิจัย หรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับ “ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข หรือแนวทางการพัฒนา” กล่าวอีก
อย่างหนึ่งได้ว่า ข้อมูลหรือข้อความหรือแนวคิดใด ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาไม่ตรงกับประเด็น
หลักที่กำลังศึกษา และไม่ได้นำไปใช้จริง แล้ว ไม่ควรนำมาใส่รวมไว้ด้วยเพราะไม่เพียงจะทำให้งานวิจัยหรือ
วิทยา-นิพนธ์มีจำนวนหน้าเพิ่ม มากขึ้นเกินความจำเป็นแล้ว ยังทำให้ข้อมูลหรือข้อความหรือแนวคิดนั้นไม่มี
ความสัมพันธ์หรือ สอดคล้องกับบทอื่นอีกด้วย หากผู้ศึกษาดำเนินการได้เช่นนี้ ย่อมทำให้คุณค่าของงานวิจัย
หรือ วิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้นอีกมาก เนื่องจากมีระบบในการนำเสนอ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างรัดกุม 
รวมทั้งมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันทุกบท ตัวอย่างเช่น มีความสัมพันธ์กันระหว่าง “บท วรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” กับ“บทสรุปและข้อเสนอแนะ” 

 
8. คำถามของนวัตกรรม (research question) 

เป็นสิ ่งสำคัญที ่ผู ้วิจัยต้องกำหนดขึ ้น (problem identification) และให้นิยามปัญหานั ้นอย่าง 
ชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ สำคัญ ๆ 



 
 

 
 

ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ถ้าผู้วิจัยตั้งคำถามที่ไม่ชัดเจน ทำให้การวางแผนในขั้นต่อไปเกิดความ
สับสนได้ 

คำถามของการวิจัยต้องเหมาะสม สัมพันธ์กับเรื่องที่จะศึกษา ควรมีคำถามที่สำคัญที่สุดที่ผู้วิจัย
ต้องการคำตอบมากที่สุด มีคำถามเดียวเรียกว่า คำถามหลัก (primary research question) ซึ่งคำถามหลัก
นี้จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณ ขนาดของตัวอย่าง (sample size) ผู้วิจัยอาจกำหนดให้มีคำถามรอง 
(secondary research question) อีกจำนวนหนึ่งก็ได้ ซึ่งคำถามรองนี้ เป็นคำถามที่เราต้องการคำตอบ 
เช่นเดียวกัน แต่มีความสำคัญรองลงมา โดยผู้วิจัยต้องระลึกว่า ผลของการวิจัย อาจไม่สามารถตอบคำถาม
รองนี้ได้ ทั้งนี้เพราะการคำนวณขนาดตัวอย่าง ไม่ได้คำนวณเพื่อตอบคำถามรองเหล่านี้ 

 
9. ระเบียบวิธีศึกษา (Methodology) 

เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอนจำทำอย่างไร โดยทั่วไปเป็น
การให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

1. วิธี จะเลือกใช้วิธีแบบใด เช่น จะใช้แบบทดลอง เชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายๆ วิธีรวมกัน ซึ่ง ก็
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีอะไรบ้าง 

2. แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
ระดับลึกฯลฯ เป็นต้น 

3. ประชากรที ่จะศึกษา ระบุให้ช ัดเจนว่าใครคือประชากรที ่ต ้องการศึกษา และกำหนด 
คุณลักษณะของประชากรที่จะศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย
บางครั้งประชากรที่ต้องการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อำเภอ 
จังหวัด ฯลฯ ก็ได้ 

4. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่างมีจำนวน เท่าใด 
จะเก็บข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร 

5. วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื ่องมือและทดสอบ 
เครื่องมืออย่างไร เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมี แบบสอบถาม การ
สังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

6. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะทำอย่างไร จะใช้ 
เครื่องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะ ทำอย่างไร 
จะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบคำถามของการวิจัยที่ ต้องการได้ 
 
10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน 

ต้องระบุถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการดำเนินงานทั้ งหมดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด และต้องระบุ 
ระยะเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละขั้นตอนของการวิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวข้อนี ้อาจทำ ได้2 แบบ 
ตามที่แสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปนี้ (การวิจัยใช้เวลาดำเนินการ 12 เดือน) 



 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 1 
ก. ขั้นตอนการเตรียมการ : ค้นหาช่ือเรื่องหรือปัญหาที่จะทำ (3 เดือน) 

1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.  ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ขออนุมัติดำเนินการ,ติดต่อผู้นำชุมชนเตรียมชุมชน) และรวบรวม 
      ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น 
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. จัดหาและอบรมผู้ช่วยนักวิจัย 
5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ข. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (2 เดือน) 
6. เลือกประชากรตัวอย่าง 
7. สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง 

ค. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (3 เดือน) 
8. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส นำข้อมูลเข้าเครื่อง และทำการบรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
9. เขียนโปรแกรมเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งแปลผล

ข้อมูล 
 

ง. การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (4 เดือน) 
1. เขียนรายงานการวิจัย 3 เดือน 
2. จัดพิมพ์ 1 เดือน 

 
11. งบประมาณ (budget) 

หากงานวิจัยมีค่าใช้จ่าย ควรกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย ควรแบ่งเป็นหมวดๆ ว่าแต่
ละ หมวดจะใช้งบประมาณเท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายทำได้หลายวิธี อย่างไรก็ตามแหล่งทุนสนับสนุน
แต่ละแห่งอาจกำหนดรายละเอียดของการเขียนงบประมาณ แตกต่างกัน ผู้ที่จะขอทุนจึงควรศึกษาวิธกีาร
เขียนงบประมาณของแหล่งทุนที่ตนต้องการขอทุน สนับสนุน และควรทราบถึงยอดเงินงบประมาณสูงสุดต่อ
โครงการที่แหล่งทุนนั้นๆ จะให้การสนับสนุนด้วย เนื่องจากถ้าตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป โอกาสที่จะได้รับ
การสนับสนุนก็จะมีน้อยมาก 

 
 
12. ผลของการศึกษา (results) 

ในส่วนนี้ กล่าวถึงผลงาน หลักการเลือกวิธี และการเลือกสถานที่ทดลองหรือศึกษา เพื่อให้ ได้ผล
ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้แต่แรก เทคนิคที่ใช้ ผู้เขียนแสดงให้ทราบว่าดำเนินการทดลอง อย่างไร และ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใด วิธีจัดทำข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองและเทคนิคต่าง ๆ แสดงให้



 
 

 
 

เห็นว่าผู้เขียนจัดทำข้อมูลอย่างไร อาจจะเป็นวิธีคำนวณตามแนววิชาสถิติ หรืออาจเป็นวิธีสันนิษฐานตาม
หลักตรรกศาสตร์มาตีความหมายในด้านวิชาการที่ผู้เขียน ศึกษาอยู่ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์
โดยทั่วไป และการอ่านเอกสารอื่น ๆ ที่ได้กล่าวอ้าง มาแล้วในบทต้นๆ ผู้เขียนเสนอผลงาน รวมทั้งสรุปผล
งานตั้งแต่ต้นจนถึงผลที่ได้ นอกจากนี้อาจกล่าวถึง ผลที่ได้ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เป็น
จริง  

ข้อเสนอแนะ(recommendation) และการอภิปราย อาจกล่าวถึงการนำผลที่ได้ ไปใช้ในการ
ปรับปรุงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ บางกรณีอาจมีเพียงข้อเสนอแนะหรือการอภิปรายเกี่ยวกับผล
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็ได้ 
 
13. ภาคผนวก (appendix) 

สิ ่งที ่นิยมเอาไว้ที ่ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์ม ในการเก็บหรือบันทึกข้อมูล เมื่อ
ภาคผนวก มีหลายภาค ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้าใหม่ 
 
14. ประวตัิของผู้ดำเนินการ (biography) 

ประวัติ เป็นข้อมูลที่ผู้ให้ทุนวิจัยมักจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจัย ซึ่งถ้ามีผู้วิจัยหลายคน ก็
ต้องมีประวัติของผู้วิจัยที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญๆ ทุกคนซึ่งต้องระบุว่า ใครเป็นหัวหน้าโครงการ ใครเป็นผู้ร่วม
โครงการในตำแหน่งใด และใครเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

ประวัติผู้ดำเนินการวิจัย ควรประกอบด้วยประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการ 
ทำงาน และผลงานทางวิชาการต่างๆ 
 
15. บรรณานุกรม (Bibliography) หรือ เอกสารอ้างอิง (References) 

การจัดทำเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัย ผู้เขียนจะต้องจะต้องระบุแหล่งข้อมูลที่ได้จาก บุคคล
แหล่งความรู้ต่างๆ เพราะเป็นจรรยาบรรณของผู้เขียน และเป็นการให้เกียรติเจ้าของคำพูด และความคิด 
นอกจากนี้ยังเป็นการให้โอกาสผู้อ่านได้พิจารณาความถูกต้องและความสมเหตุสมผล ในการตีความและการ
ใช้แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปด้วยแหล่งข้อมูล หรือ รายการอ้างอิง อันได้แก่ 
รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ได้ข้อมูลมาเพื่อประกอบเอกสารวิจัยเรื่อง    
นั้นๆ รายการอ้างอิง จะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง และก่อนภาคผนวก โดยรูปแบบที่ใช้ควรเป็นไปตามสากล
นิยม 

การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) หรือ เอกสารอ้างอิง (References) ในแต่ละสาขามี ความ
แตกต่างกัน เป็นการยากที่จะกำหนดแบบแผนใดแบบแผนหนึ่ง  โดยทั่วไปแบบแผนการเขียน อ้างอิงใน
เนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิงจะสอดคล้องกัน ผู้วิจัยหรือผู้ค้นคว้า จะต้องใช้แบบ
แผนใดแบบแผนหนึ่ง และใช้แบบแผนนั้นในงานวิจัยตลอดเล่ม 
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