แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3
การทบทวนวรรณกรรม

หัวขอเนื้อหาประจําบท
1. ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม
2. จุดมุงหมายของการทบทวนวรรณกรรม
3. แหลงขอมูลสารสนเทศสําหรับศึกษาคนควาเพื่อการวิจยั
3.1 แหลงขอมูลสารสนเทศปฐมภูมิ
3.2 แหลงขอมูลสารสนเทศทุติยภูมิ
3.3 แหลงขอมูลสารสนเทศชวยการสืบคน
4. วิธีการและขั้นตอนการสืบคนและศึกษาทบทวนวรรณกรรม
5. ประโยชนที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
6. ระยะเวลาที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
7. แนวทางและขัน้ ตอนในการทบทวนวรรณกรรม
8. หลักการคัดเลือกเนื้อหาในการทบทวนวรรณกรรม
9. รูปแบบของการเขียนทบทวนวรรณกรรม
10. ลําดับของการเขียนทบทวนวรรณกรรม

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาจบบทที่ 3 ผูวิจัยสามารถ
1. สามารถสืบคนขอมูลในการทบทวนวรรณกรรมไดอยางเปนระบบ
2. มีความรูความเขาใจในหลักการคัดเลือกเนื้อหาในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3. สามารถเรียบเรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของตนได
4. สามารถตอบคําถามในหัวขอหลักของการทบทวนวรรณกรรมได
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วิธีสอนและกิจกรรมการสอนประจําบท
วิธีสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยายประกอบแผนใส
2. วิธีสอนแบบอธิบาย
3. วิธีสอนแบบปฏิบัติการ
4. วิธีสอนแบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง
กิจกรรมการสอนประจําบท
1. ผูสอนอธิบายหัวขอหลักในบทเรียน
2. ใหผูวิจัยศึกษาเอกสารคําสอนในบทที่ 3 แลวสรุปเปนคําพูดของตนเอง
3. ผูสอนตั้งคําถามในบทเรียนใหผูวิจัยตอบ
4. ใหผูวิจัยทดลองเรียบเรียงและเขียนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
5. ใหผูวิจัยทําแบบฝกหัดทายบท

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารคําสอนบทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
2. แผนใส เรือ่ ง การทบทวนวรรณกรรม

การวัดผลและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตพฤติกรรมในขณะฟงคําบรรยาย
จากการตอบคําถาม
จากการทดลองเรียบเรียงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทําแบบฝกหัด
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บทที่ 3
การทบทวนวรรณกรรม
เมื่อผูวิจัยไดพจิ ารณาเลือกและกําหนดหัวขอเรื่องสําหรับทําวิจัยไดแลว ลําดับตอไปผูวิจัย
ตองแสวงหาความรูความจริงเพื่อตอบปญหาการวิจัยในหัวขอเรื่องดังกลาว ใหดําเนินการวิจัยเปนไป
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการทบทวนวรรณกรรมซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่ง
ที่สําคัญของงานวิจัยที่ดี เพราะเปนขั้นตอนของการวิจัยที่บอกใหทราบวา ผูที่ทําวิจัยมีความรอบรูใน
ปญหาที่กาํ ลังทําวิจัยมากนอยเพียงใด ซึง่ นักวิชาการอาจจะใชคําเรียกที่แตกตางกันวา “วรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ” หรือ “การทบทวนวรรณกรรม” สามารถอธิบายไดดังนี้

ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของ หมายถึง กระบวนการสืบคน ศึกษาและ
ประมวลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับประเด็นและหัวขอปญหาการวิจัย เพื่อเปนการเกริ่นและ
แสดงถึงการพัฒนาของแนวความรู ตลอดจนแนวทางในการสรางกรอบแนวความคิดของการวิจัย
มักกลาวถึงประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อเปนการปูพื้นฐานสําหรับ
งานวิจัยที่จะทําตอไป

จุดมุงหมายของการทบทวนวรรณกรรม
วัตถุประสงคหลักมีจุดมุงหมายถึงการศึกษาในแตละประเด็นที่ผูวิจัยตองการศึกษานั้น
ไดมีผใู ดศึกษาหรือเขียนทฤษฎีตางๆ ทีเ่ กี่ยวของในเรื่องนี้มาบาง ไดคนพบอะไร หรือไดอธิบาย
ไวอยางไร มีเรื่องใดบางที่เคยผานการศึกษาหรือใชอธิบายมาแลวบาง และผลที่ไดจากการวิเคราะห
ตลอดจนขอสรุปและขอเสนอแนะของผูวิจัยในอดีตมีความเกี่ยวของกับประเด็นที่จะศึกษาอยางไร
โดยมีจดุ มุงหมายทั่วไปเพื่อใหไดขอสรุปสารสนเทศสําหรับนําไปใชประโยชนในการออกแบบการวิจัย
และการดําเนินงานวิจัยในดานอื่นๆ กลาวอยางเจาะจงคือการสืบคนและศึกษาทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ มีจุดมุงหมายเฉพาะ 6 ประการ ดังนี้
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1. ชวยใหผูวิจัยไดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย สําหรับใชเปน “ฐานราก” รองรับ
กระบวนการแสวงหาความรูความจริงเพื่อตอบโจทยหรือหัวขอปญหาการวิจัยที่ผูวิจัยมีความสนใจ
ใครรู อันนําไปสูการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจยั ในแงมุมตางๆ ตลอดจนมองเห็นความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบหรือตัวแปรสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาการวิจัยไดอยางละเอียดกระจางชัด
มากยิ่ งขึ้น เป นผลให ส ามารถกําหนดป ญหาหรื อ คํา ถามการวิ จั ยเป นประเด็ น ย อยๆ ได อยา งมี
ความนาสนใจ รวมทั้งมีความสอดคลองและครอบคลุมหัวขอปญหาการวิจัย
2. ชวยในการนิยามและกําหนดขอบเขตของหัวขอปญหาการวิจัย ในระยะเริ่มตนของ
กระบวนการศึกษาวิจัยเนื้อหาสาระของปญหามีลักษณะคอนขางกวางและมีความหมายคลุมเครือ
ปรับเปลี่ยนไปสูประเด็นหรือในแงมุมที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความหมายชัดเจนเหมาะสม
สําหรับการวิจยั มากยิ่งขึ้นในระยะหลัง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การทํากิจกรรมการวิจัยดังกลาวชวยขัดเกลา
ประเด็นปญหาและคําถามการวิจัยใหมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ชวยหลีกเลี่ยงการทําวิจัยที่มีความสําคัญนอยและซ้ําซอนกัน ใหผูวิจัยทราบวาหัวขอปญหา
การวิจัยที่ตนสนใจมีผูวิจัยคนอื่นๆ ไดศึกษาคนความาบางแลวหรือยัง ถามีผูวิจัยคนอื่นเคยทํามาแลว
ไดทาํ ในแงมุมเนื้อหาสาระใดบาง ผูวิจัยจะไดหลีกเลี่ยงการทําวิจัยซ้ําซอนกับผูวิจัยอื่นๆ โดยไมจําเปน
หรือไมตั้งใจ ซึ่งในประเด็นนีจ้ ะเปนการชวยปองกันการสูญเสียเวลาและงบประมาณใชจา ยในการทํา
วิจัยที่มีความสําคัญหรือประโยชนนอยไมคุมคากับการลงทุนและลงแรงแตอยางใด
4. ชวยในการกําหนดและปรับปรุงระเบียบวิธีการวิจัย ทําใหผูวจิ ัยไดรับสารสนเทศที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและกลยุทธการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการเลือก
กลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล
รวมทั้งการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการรายงานผลการศึกษาวิจัย ความรูความเขาใจที่
เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการวิจัยในประเด็นเหลานี้ชวยใหผูวิจัยเกิดแนวคิด มองเห็นแนวทางสําหรับ
นํา มาใช ใ นการกํา หนดและปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย ของตนให เปน ไปอย า งถู ก ต อ งเหมาะสม
มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
5. ชวยใหการตั้งสมมติฐานการวิจัยเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม การตั้งสมมติฐานการวิจัย
ตองอาศัยขอมูลเชิงประจักษจากการสังเกตการณ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับหัวขอปญหาในอดีตมาสนับสนุน ดังนัน้ การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เปนอยางดี จะชวยใหผูวิจัยไดรบั สารสนเทศเกีย่ วกับประเด็นตางๆ ที่ตองการสืบคนหาความรู
ความจริงเพื่อตอบปญหาการวิจัยวาเปนอยางไรบาง สงผลใหการตั้งสมมติฐานการวิจัยเปนไปดวย
ความถูกตองและเหมาะสมบนตรรกะ (logic) หรือสมเหตุสมผลตามแนวคิดทฤษฎีบนหลักการ
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6. ชวยใหไดแนวทางใหมสําหรับการทําวิจัยในโอกาสตอไป ทําใหผูวิจัยไดรับสารสนเทศที่
“เปนมุมมอง” และ “มองเห็นแนวทางใหมๆ” สําหรับการทําวิจยั ในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็น
ปญหาการวิจัยที่ตนกําลังทําการศึกษาอยูใ หมีแงมุมกวางขวาง และลุมลึกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีแงมุม
เนื้อหาสาระทีต่ องการสืบคนหาความรูความจริงเพื่อตอบปญหาการวิจัยดังกลาว “ทะลุ” หรือแตกตาง
ออกไปจากกรอบแนวคิดความเชื่อเดิมๆ ในโอกาสตอไป ซึ่งอาจเปนหัวขอปญหาทีม่ ีความสําคัญมาก
และยังมีผูวิจัยคนอื่นๆ ศึกษาคนควากันนอย หรืออาจไดแนวทางในการแสวงหาความรูความจริงดวย
วิธีการอยางใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาเดิม (องอาจ นัยพัฒน, 2548, 63-64)

แหลงขอมูลสารสนเทศสําหรับศึกษาคนควาเพือ่ การวิจัย
ในปจจุบันวิทยาการทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญกาวหนา
ไปอยางรวดเร็ว ผูวิจัยสามารถสืบคนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีความทันสมัย รวดเร็ว และ
สะดวกสบายมากขึ้น จึงเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศตามทีต่ นเองตองการไดมากมาย โดยไมตอง
เดินทางไปทําการสืบคนที่หอ งสมุด แตถงึ อยางไรก็ดีหอ งสมุดยังคงเปนแหลงที่รวมของหนังสือ ตํารา
วารสาร ตลอดจนเอกสารทางวิชาการและสื่อโสตทัศนูปกรณประเภทอื่นๆ เชน ซีดีรอม (CD-ROM)
ไมโครฟช (microfiche) และไมโครฟลม (microfilm) ไวเปนจํานวนมาก ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอ
ในรูปแบบหลากหลายเหลานี้ถือวาเปนแหลงบรรจุหรือรวบรวมขอมูลสารสนเทศทางวิชาการที่ผูวิจัย
จะตองทําการสืบคนและศึกษาทบทวนเพื่อการวิจัย ซึ่งสามารถแยกพิจารณารายละเอียดเพื่อทํา
ความเขาใจได 3 ประเภท หลัก คือ
1. แหลงขอมูลสารสนเทศปฐมภูมิ (primary data/information sources)
2. แหลงขอมูลสารสนเทศทุติยภูมิ (secondary data/information sources) และ
3. แหลงขอมูลสารสนเทศชวยการสืบคน (preliminary data/information sources) ดังนี้
1. แหลงขอมูลสารสนเทศปฐมภูมิ หมายถึง แหลงบรรจุหรือรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ที่อยูในรูปของงานเขียนที่เปนบทนิพนธจากตนฉบับเดิม (original work) เชน บทความทางวิชาการ
บทนิพนธเชิงแนวคิดทฤษฎี บทกวีนิพนธ รายงานการศึกษาวิจัย ซึ่งนักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ
นักประพันธ ผูวิจัยเชิงวิชาการ หรือปราชญชาวบานในฐานะผูวิจยั เชิงปฏิบัติการ เปนผูจดั ทําหรือ
เขียนขึ้นดวยตนเอง เอกสารและงานวิจัยปฐมภูมิถือวาเปนแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่มี
ความถูกตองและความนาเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากเปนการสื่อความหมายระหวางเจาของผลงาน
กับผูอานผลงานนัน้ โดยตรง ดังนัน้ ในการสืบคนและศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
หัวขอปญหาการวิจัย เอกสารและงานวิจยั ที่ไดรับจากแหลงขอมูลสารสนเทศปฐมภูมิจึงมีความสําคัญ
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เปนอยางยิ่งที่ผูวิจัยจะตองทําการสืบคนใหทั่วถึง เพื่อจะไดทําการศึกษาทบทวนและประมวลเนื้อหา
สาระสําคัญที่เปนประโยชนกับการดําเนินงานวิจัยของตนใหมากที่สดุ เทาที่จะกระทําได เอกสารและ
งานวิจัยปฐมภูมิสามารถแยกพิจารณาได 4 ประเภทหลัก คือ หนังสือ วารสาร รายงานวิจัยวิทยานิพนธ
1.1 หนังสือ เปนเอกสารปฐมภูมิประเภทสิ่งตีพิมพที่เกิดจากการบันทึกความรู
แนวความคิด ความเชื่อ และประสบการณตรง ของผูเขียนที่ถายทอดไปยังผูอ านไดโดยไมตองใช
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสชวย หนังสือที่จัดวาเปนเอกสารปฐมภูมิเพื่อการวิจัยสวนใหญมักเปนหนังสือ
ที่เนนหนักดานวิชาการหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะแขนงวิชาและสาขาอาชีพใดๆ (professional book)
เชน หนังสือตําราหรือหนังสือแบบเรียน (textbook) ที่เขียนขึ้นสําหรับผูอานที่เปนนิสิต/ผูวิจัย หรือ
บุคคลผูสนใจทั่วไปที่อยูในแวดวงวิชาการสาขาตางๆ ไดศึกษาคนควา
1.2 วารสาร เปนเอกสารปฐมภูมิประเภทสิ่งตีพิมพที่มีกําหนดชวงเวลาออกเผยแพร
สูผูอานตามวาระแนนอนภายใตชื่อเรื่องเดียวกัน มีการตีพิมพบทความทางวิชาการจํานวนหลายบทความ
ซึ่งแตละบทความอาจเขียนดวยผูสอนคนเดียวกันหรือหลายก็ได วารสารที่ถือวาเปนเอกสารปฐมภูมิ
ที่มีประโยชนสําหรับสืบคนหาขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย สวนใหญมักเปนวารสารที่ตีพิมพเผยแพร
บทความทางวิชาการทุกสาขาวิชา
1.3 รายงานการวิจยั เปนผลงานวิชาการประเภทหนึ่งที่จัดทําขึ้นเพื่อรายงานเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีและผลการศึกษาวิจัย
ซึ่งดําเนินงานโดยบุคคลหรือกลุม /คณะบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูใน
หนวยงาน องคการ หรือสถาบันตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีพนั ธกิจ (missions) สําคัญเกี่ยวของกับ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งโดยทั่วไปหนวยงาน องคกร และสถาบันดังกลาวนี้
มักจะดําเนินการจัดพิมพและจัดทํารูปเลมเผยแพรสูสาธารณชนคอนขางสม่ําเสมอ
1.4 วิทยานิพนธ เปนเอกสารปฐมภูมิประเภทสิ่งตีพิมพอยางหนึ่งที่จดั ทําขึ้นโดยนิสติ /
ผูวิจัย ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา ในปจจุบันนี้หองสมุดของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่เปดสอนระดับบัณฑิต
ศึกษาจะเปนแหลงรวบรวมวิทยานิพนธของนิสิต/ผูวิจัย ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นๆ เปนหลัก
อยางไรก็ตามในมหาวิทยาลัยบางแหงอาจมีวิทยานิพนธของนิสิต/ผูวิจยั ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาแหงอื่นๆ เพื่อไวสําหรับอางอิงก็ได การศึกษาทบทวนวิทยานิพนธอยางใครครวญจะทําให
ผูวิจัยมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการดําเนินงานวิจัยโดยรวมวามีลักษณะเปนอยางไร อาจทํา
ใหมองเห็นแนวทางในการกําหนดหัวขอปญหาภายหลังจากอานวิทยานิพนธ ในสวนขอเสนอแนะเพื่อ
การศึกษาวิจัยครั้งตอไปที่ปรากฏอยูในบทสุดทายของรายงานวิจัยอาจไดแนวทางในการสรางเครื่องมือ/
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ภายหลังจากศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย รวมทั้งตัวอยาง
เครื่องมือ/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่แสดงไวในภาคผนวกของวิทยานิพนธ และประการสุดทายอาจ

79
ชวยใหผูวิจัยไดแหลงขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับหัวขอปญหาการวิจัยที่สนใจเพิ่มขึ้นอีก ภายหลัง
จากการศึกษารายการเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในสวนบรรณานุกรมของวิทยานิพนธฉบับนัน้
2. แหลงขอมูลสารสนเทศทุตยิ ภูมิ หมายถึง แหลงบรรจุหรือรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ที่มีเนื้อหาสาระอยูในรูปแบบการอางอิง ศึกษาทบทวนวิพากษวิจารณหรือรายงานเชิงสังเคราะห
สรุปผลงานวิจยั หรือขอเขียนทางวิชาการในอดีต เหมาะสําหรับผูวิจยั ที่มีประสบการณในการทําวิจัย
ไมมากนักหรือยังไมคนุ เคยในประเด็นที่เกีย่ วของกับหัวขอปญหาทีต่ องการศึกษาวิจัย ควรเริ่มตนนํารอง
การสืบคนและศึกษาทบทวนวรรณกรรมทุติยภูมิกอน เพราะการจัดทําเอกสารและงานวิจัยทุติยภูมิ
โดยทั่วไปมักจัดทําขึ้นโดยบุคคลหรือคณะบุคคลผูมผี ลงานทางวิชาการเปนที่รูจกั อยางกวางขวางใน
สาขาที่เกี่ยวของ
3. แหลงขอมูลสารสนเทศชวยการสืบคน หมายถึง แหลงขอมูลสารสนเทศที่ใชเปน
“เครื่องมือ” หรือสื่ออางอิงเฉพาะทาง สําหรับชวยอํานวยความสะดวกในระดับเบื้องตนใหกบั ผูวิจัย
สามารถทําการสืบคน รายชื่อหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปญหาการศึกษาวิจัยในแขนงวิชาแตละสาขา
ของศาสตรตางๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้นกวาการสืบคนรายชื่อหัวขอเรื่องนั้นๆ ดวยตนเอง
โดยตรง เอกสารชวยการสืบคนมักเปนสือ่ อางอิงประเภทดัชนี (index) บทคัดยอ (abstract) หรือ
บรรณานุกรม (bibliography) ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทั้งที่อยูในรูปของวัสดุ
สิ่งตีพิมพและไมใชวัสดุสิ่งพิมพ เชน ฐานขอมูลซีดีรอมและฐานขอมูลคอมพิวเตอรเชื่อมตรงกับ
แหลงขอมูลสารสนเทศภายนอกผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การใชแหลงขอมูลสารสนเทศ
ชวยการสืบคนในการศึกษาคนความีประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูวิจัยทุกคน ไมวาจะมีประสบการณ
การทําวิจัยมามากหรือนอยเพียงใด เพราะแหลงขอมูลสารสนเทศดังกลาวชวยใหผวู ิจัยสามารถสืบคน
หาบทความทางวิชาการ บทกวีนิพนธ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ งานเขียนเชิงแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอปญหาการวิจัยที่กําหนดศึกษาคนควาอยูได
อยางหลากหลาย และยังชวยใหผูวิจัยสามารถเขาถึงเอกสารและงานวิจัยเหลานั้นไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ แหลงขอมูลสารสนเทศชวยการสืบคนสามารถแยกพิจารณาทําความเขาใจได 4 ประเภทหลัก
ไดแก
3.1 ดัชนีวารสาร (periodical index)
3.2 หนังสือรวมบทคัดยอของการวิจัยวิทยานิพนธ (research abstract)
3.3 หนังสือบรรณานุกรมรวบรวมรายชื่อเอกสารและงานวิจัย
3.4 หนังสือรวบรวมรายชื่อเครื่องมือวิจัย (องอาจ นัยพัฒน, 2548, 65, 68, 70)
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วิธีการและขั้นตอนการสืบคนและศึกษาทบทวนวรรณกรรม
จากประสบการณของผูสอนในการศึกษาคนควาทบทวนวรรณกรรมไดใชหลักวิธีการ ดังนี้
คือ
1. วิธี การสื บ ค น ดว ยตนเองโดยอาศั ย การเป ดดั ชนี ในสิ่ งตี พิมพ ช วยสื บค นและการใช
คอมพิวเตอรสืบคน
2. วิธีการสืบคนที่บรรณารักษประจําหองสมุดเปนผูดาํ เนินการให
โดยเริ่มตนสืบคนดวยตนเองไปหองสมุดพรอมดวยเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผูวิจัยอาจตอง
อาศัยบัตรบรรณานุกรม (Bibliography Cards) และกลองหรือซองสําหรับบรรจุบตั ร บัตรบรรณานุกรมนี้
ไมเปนประโยชนแตเพียงเก็บและบันทึกขอมูลเทานั้น แตชวยเราหาไดอีกในอนาคตเมื่อเกิดความ
จําเปนโดยมิตอ งกลับไปกลับมาหองสมุดบอยครั้ง อาจเปนการดีที่จะทําแบบมาตรฐานขึ้นเพื่อบันทึก
ขอมูลลงในบัตร ดังตัวอยางบัตร ดังนี้
หมายเลขบัตร…………………………
ชื่อผูแตง………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อจุลสาร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฉบับที…่ ………………………………เดือน…………………………………….ป………………………..หนา………………………………
ที่พิมพ ผูพิมพ เดือน พิมพครั้งที่ (ถาเปนหนังสือ)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หองสมุด………………………………………………………………………เลขเรียกหนังสือ……………………………………………….
แหลงที่กลาวถึงเอกสารชิ้นนี้………………………………………………………………………………………………………………….
เอกสารชิ้นนี้เกี่ยวของกับปญหาอยางไร………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใชดานหลังบันทึก (ถาใช กาเครื่องหมาย)

ทําบัตรตามตัวอยางขางบนนี้ใหมากเทาที่จําเปน ผูวิจัยควรจะมีบัตรสองบัตรตอเอกสาร
หรือหนังสือหนึ่งชิ้น บัตรหนึ่งเรียงตามลําดับชื่อของผูสอนตามตัวอักษร อีกบัตรหนึ่งเรียงตาม
หมายเลขบัตร
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ในการจดบันทึก จะเปนการดีที่จะทําสัญลักษณตัวหนึ่งบอกแหลงที่มา ตรงมุมขวาของบัตร
จะมีคําวาหมายเลขบัตร ถาผูวิจัยกําหนดหมายเลขบัตรในบรรณานุกรมทุกบัตรเปนตัวเลขตามลําดับ
ผูวิจัยจะประหยัดเวลาและแรงงานเมื่อจดบันทึกโดยเพียงแตบอกแหลงที่มาและหนาหนังสือ สมมติวา
หนังสือมีบัตรบรรณานุกรม หมายเลข 59 และดึงขอความจากหนา 28 อาจบันทึกไวเปน 59 : 28
สิ่งนี้จะใหขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับแหลงที่มา
เปนความจําเปนที่ตองมีบัตรบรรณานุกรมเรียงตามลําดับอักษรนี้ นอกจากจะอํานวย
ความสะดวกในการทําบรรณานุกรมแลว ในกรณีที่ผูวจิ ัยตองไปคนควาที่หองสมุดหลายๆ แหง ถามีชื่อ
ของผูเขียนอยู อาจหาขอมูลขาวสารของผูเขียนคนเดิมนัน้ ได เพราะมีแฟมตามลําดับอักษรอยู
บัตรทั้งสองชุดนี้ มีจดุ มุงหมายตางกัน แมแตในงานวิจัยเล็กๆ ซึ่งผูวิจัยอาจตองสอบสวน
เอกสารจํานวนนับรอย บัตรแตละชุดอาจมีความสําคัญ และชวยผูวิจัยประหยัดเวลาไดไมใชนอย
ผูวิจัยจํานวนไมนอยไมไดจดบันทึกอยางระมัดระวังเมื่อกลับไปดูภายหลัง และหลังจากได
สอบสวนแหลงอื่นๆ เปนจํานวนมากแลว พบวาลายมืออานไมออก หรือไมมีขอมูลสําคัญๆ ที่ตองการ
ทําใหบตั รไมเกิดประโยชนแตอยางใด พยายามเขียนใหชัดเจน
ถาตัวหนังสือที่จดบันทึกไวไมชัดเจน การทําครั้งแรกก็เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชนจึงเปน
การดีที่จะทําหนแรกอยางระมัดระวัง และทําใหถูกตองเสียตั้งแตหนแรก ผูวิจัยจะไมไดประโยชนอะไร
มากหากเขียนอยางลวกๆ ขอไปที และทําขอมูลตกหลน หรืออานไมออกในภายหลัง
พยายามโยงบรรณานุกรมเขากับปญหาของงานวิจัย ผูวิจัยตองมุงเขาหาปญหาอยูตลอดเวลา
ในการเก็บบรรณานุกรม ถามตัวเองวาวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่เก็บนั้นมีความสําคัญอยางไรกับปญหา
ของงานวิจัย เปนการปองกันความพยายามที่จะเก็บบรรณานุกรมไวเกิดความจําเปน ผูวิจัยบางคน
เขาใจผิดคิดวาถาสามารถอางอิงเอกสารไดมากเทาไรก็จะสามารถสรางความประทับใจใหกับผูอาน
ไดมากเทานัน้ ไมนานผูวจิ ัยจะพบวาบรรณานุกรมเก็บไมมีความเกีย่ วเนื่อง และไมไดใหประโยชน
อะไรในการแกปญหาเลย (พรสนอง วงศสิงหทอง, 2539, 45-46)
ผูวิจัยควรจดบันทึกสาระ สถิต/ิ ขอมูลสําคัญตางๆ ที่อาจจะนํามาใชอางอิงที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นนั้นๆ ของการวิจัยลงในบัตรหรือแผนบันทึก เพื่อความสะดวกในการอางอิงและนํามาใช
เรียบเรียงในเวลาตอมา และขั้นตอนตอไปของการวิจยั ตองบันทึกทําบรรณานุกรมระบุชื่อผูสอนปที่
ตีพิมพ ครั้งที่ตีพิมพถามากกวา 1 ครั้ง ชื่อตํารา ชื่อบทความในวารสาร ชื่อวารสาร ชื่อสถานที่ตั้ง
ของสํานักงานพิมพ ชื่อผูพิมพ เลขที่ของฉบับ ถาเปนวารสารและเลขหนาของเอกสารที่ทบทวนทั้งนี้
เพื่อสะดวกแกการอางอิงไดอยางชัดเจนและการคนควาเพิ่มเติมอีกในภายหลัง และเพื่อการทํา
บรรณานุกรมทายรายงาน
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นอกจากนี้ผูวิจัยสามารถดําเนินการสืบคนขอมูลสารสนเทศดวยตนเองโดยอาศัยการเปด
จากดัชนีที่อยูในรูปแบบสิ่งตีพิมพชวยสืบคนและใชวิธีการสั่งใหคอมพิวเตอรชวยสืบคนผานระบบ
ฐานขอมูลซีดี-รอม (CR-ROM) และระบบเครือขายเชื่อมตรง (online) วิธีการดังกลาวเปนการสืบคน
ดวยตนเองมีขอดีกวาการสืบคนที่อาศัยบุคคลอื่นดําเนินการแทนตรงที่ผูวิจัยมีโอกาสคนพบ ศึกษา
ทบทวน รวมทั้งคัดเลือกขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยจากแหลงตางๆ ดวยตนเองโดยตรง ดังนัน้
จึงทําใหผูวิจัยทราบรายละเอียดของเนื้อหาสาระจากแหลงใดบางที่ใหขอมูลสารสนเทศสอดคลอง
กับหัวขอปญหาการวิจัยที่ตนสนใจ นอกจากนี้การสืบคนดวยตนเองยังเปนกิจกรรมศึกษาคนควาที่ให
ประสบการณการเรียนรูอันแปลกใหมอยางมากมายหลากหลาย และไมมีท่ีสิ้นสุดในประเด็นปญหา
ที่ผูวิจัยตองการแสวงหาความรูความจริงเพื่อตอบโจทยปญหาการวิจัย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การสืบคน
ดวยตนเองทําใหผูวิจัยมีโอกาสสัมผัส “โลกการวิจัย” อยางสมบูรณจากวิธีที่ 1 สืบคนดวยตนเองแลว
ผูวิจัยยังใชวิธีที่ 2 โดยการวาจางบรรณารักษหรือเจาหนาที่ในศูนยบริการชวยสืบคนของหองสมุด
บางแหงชวยดําเนินการสืบคนขอมูลสารสนเทศแทนได วิธีการสืบคนแตละวิธีมีขอดีและขอจํากัด
แตกตางกันไป

ประโยชนที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมนั้นใหประโยชนอยางมากมาย ประการแรกคือ เพื่อชวยแกปญหา
การวิจัยในการทํามุมปญหาของงานวิจัย เมื่อผูวิจัยไดศึกษาอาจพบวาเรื่องที่จะทําการศึกษานั้นได
มีการศึกษามาบางแลวในอดีตซึ่งจะเปนการชวยมิใหผูวิจัยทําซ้ําในเรื่องที่มีการศึกษามาอยางเพียงพอ
แลว ยกเวนแตความรูในเรื่องนั้นยังเปนที่ถกเถียงหรือยังไมสมบูรณ ดังนัน้ การทบทวนวรรณกรรม
อาจใหประโยชนไดดังนี้
1. อาจแสดงใหเห็นผลการสอบสวนที่เปนแกนงานวิจัยของผูวิจัย
2. อาจชี้ใหเห็นวิธีและกลยุทธในการรับมือกับภาวะปญหา ซึ่งอาจบอกหนทางในการ
แกปญหาที่มลี ักษณะคลายๆ กัน
3. อาจแสดงใหรูแหลงขอมูล ซึ่งอาจจะไมเคยรูมากอนวามี
4. อาจบอกใหรูจักผูวิจัย ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ไมเคยรูจักมากอน
5. อาจชวยใหมองงานวิจัยของผูวิจัยในแงประวัตคิ วามเปนมา และความสัมพันธกบั งานวิจัย
ของคนรุนกอน ๆ และรูถึงความพยายามที่ใชแกปญหาขอเดียวกัน
6. อาจชวยใหเห็นความคิดใหม วิธีใหม ซึ่งผูวิจัยอาจไมเคยรูมากอน
7. อาจชวยใหการประเมินงานวิจัยของผูวิจัย โดยการเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ใกลเคียง
กันที่คนอืน่ ทํา (พรสนอง วงศสิงหทอง, 2539, 44)
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นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรม ชวยใหผูวิจัยทราบถึงปญหาความยุง ยากของการวิจัยที่จะ
ทําวาตองเพิ่มความพยายามและความสามารถมากขึ้นเพียงใด งานที่มีคนทํามามากหากผูวิจัยตองการ
ใหผลงานของตนมีประโยชน ผูวิจัยตองพยายามทําใหไดดีกวางานในอดีต ในทางตรงกันขามถามีผูทํา
กันมานอยจะเปนการงายขึ้นที่ผูวิจัยจะทํางานใหมปี ระโยชนตอวงการในเรื่องนั้นๆ
ในการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยยังไดทราบถึงวิธีการศึกษาที่ไดทํากันมาแลววาเปนอยางไร
มีปญหาอะไรบาง ความรูดังกลาวเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเลือกหรือการพัฒนาวิธีการทีจ่ ะใชใน
การเก็บขอมูล และมีแนวทางในการแกปญ
 หาขอบกพรองของแตละวิธีไดอยางไรบางหรือไม
ประการสุดทายในการทบทวนวรรณกรรม คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอคนพบ
ในอดีตและผลที่ไดจากการศึกษาในปจจุบัน การเชื่อมโยงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสะสม
ความรูทางดานวิชาการของแตละศาสตร
จะเห็นไดวา การทบทวนวรรณกรรมมีประโยชนตองานวิจัยเปนอยางมาก เพราะเปนขอมูล
ที่ชวยใหเกิดความคิดเกี่ยวกับปญหาที่จะทําวิจัย และชี้แนะวิธีการที่จะใชในการศึกษาถึงกลยุทธ
การเก็บขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล รวมถึงวิธีการตีความผลการวิจัย การนําเสนอ
งานวิจัยและอืน่ ๆ อีกดวย (สุภาวดี โพธิเวชกุล, 2547, 68)

ระยะเวลาที่ใชในการทบทวนวรรณกรรม
เนื่องจากวรรณกรรมในแตละสาขาวิชาและในสาขาวิชาที่เกี่ยวของมีมาก จึงเปนการงายมาก
ที่ผูวิจัยจะหมกมุนอยูกับการทบทวนวรรณกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่ไดมีผูวิจัยมามากมาย
งานวิจัยบางประเภทเปนงานวิจัยที่มีแตการทบทวนวรรณกรรมและการวิจารณเสนอความคิดเทานั้น
การทบทวนวรรณกรรมเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของงานวิจัย การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับสัดสวนของ
เวลาที่จะใหกบั การทบทวนวรรณกรรมที่แนนอนไมมี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดประสงคของการวิจยั วาจะเนน
ในดานใดและขั้นตอนใดของการวิจัย โครงการวิจัยที่มีกาํ หนดระยะเวลา 2 ป ผูวิจัยอาจใชเวลาทบทวน
ประมาณ 2 เดือน บางทานอาจใชนอยกวา นอกจากนั้นการใชเวลามากเพียงใดยังขึ้นอยูกบั ปจจัย
หลายอยาง ถามีการใชดัชนีบรรณานุกรมและบทคัดยอ กระบวนการดังกลาวจะลุลวงไปไดอยาง
รวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถามีผูชวยหรือมีบริการหองสมุดในการคนหาวรรณกรรมและการสรุปคัดยอ
ผูวิจัยตองกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการทบทวนวรรณกรรมใหได โดยไมปลอยใหเกินเลย
ออกไปนอกขอบเขตของเวลา ทั้งนี้ตอ งไมลืมวาวัตถุประสงคที่สาํ คัญของการทบทวนวรรณกรรม คือ
ขอคนพบของผูที่ไดทาํ การวิจัยมาแลวในอดีต และเพื่อคนหาวิธีการในการทําวิจัย วิธีการศึกษาใดใช
มาแลวไดผลดี และวิธีใดไมมีประโยชน การทบทวนวรรณกรรมที่นอกเหนือจากนี้นอกจากจะไม
จําเปนแลวยังเปนอุปสรรคตอความกาวหนาและความสําเร็จของโครงการในขั้นตอๆ ไปดวย
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ด ว ยข อ จํ า กั ด ของเวลาควรทบทวนผลงานวิ จั ยที่ เ ป น ป จ จุ บั น ก อ นแล วค อ ยย อนหลั ง ไป
ทบทวนวรรณกรรมในอดีตตามลําดับตามแตเวลาจะอํานวย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544, 57)

แนวทางและขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรม
1 แนวทางในการทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรม ตั้งอยูบนความคิดที่วาความรูตา งๆ เปนการสะสมและสามารถ
เรียนรูจากผูอื่นที่ไดศึกษาเรื่องนั้นๆ มากอนแลว การทบทวนวรรณกรรม ของแตละคนยอมมี
ความแตกตางกันทั้งในดานขอบเขต ความลึก รวมถึงเวลาในการศึกษา ดังนั้น ผูว ิจัยควรตัดสินใจให
แนนอนวา จะทําการวิจัยเรื่องใด สาขาไหน และจะศึกษาอะไรบาง ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถศึกษาการ
ทบทวนวรรณกรรมได 5 แนวทาง คือ
1.1 การศึกษาตนเอง เพื่อสอบถามวาผูวิจัยมีความรูในเรือ่ งที่ตองการวิจัยมากนอย
เพียงใด เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินการตอไป
1.2 การศึกษาเนื้อหาสาระ เพื่อแสดงใหเห็นภาพของงานวิจยั
1.3 การศึกษาประวัติศาสตร เพื่อแสดงถึงการพัฒนาการที่เปนมาในอดีตของเรื่อง
ที่จะทําวิจัย
1.4 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยวาทฤษฎีเหลานั้นไดกลาวถึงประเด็นของ
เรื่องที่ผูวิจัยตองการศึกษาอยางไรบาง
1.5 การศึกษาวิธีการวิจัยวา งานวิจัยเหลานั้นใชวิธีวิจัยอยางไร เพื่อการนํามาปรับใช
หรือพัฒนาวิธกี ารใหมเพื่อใหงานวิจัยสมบูรณมากยิ่งขึ้น
จาก 5 แนวทางขางตน ผูวิจัยสามารถคนควาไดจากหองสมุดตางๆ หนวยงานตางๆ
ที่ผูวิจัยสวนใหญจะเผยแพรงานของตนในรูปของหนังสือ วิทยานิพนธ บทความทางวิชาการ บทความ
ที่เสนอในการประชุมของหนวยงานมืออาชีพ บทความจากสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ วารสารหรือ
นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน เปนตน
2 ขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยสามารถดําเนินการทบทวนวรรณกรรมใหเปนระบบได ดังนี้
2.1 ตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรือ่ งที่จะศึกษา โดยเฉพาะตองทราบวาคําสําคัญ (key
words) ของเรื่องที่จะวิจัยคืออะไร พรอมทั้งตัดสินใจวาจะศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหมีความเขมขนมากนอย
เพียงใด
2.2 ตองมีการวางแผนในการศึกษา เชน ใชกลวิธีใดในการคนหา ใชเวลาใน
การศึกษานานเทาไร หองสมุดที่จะไปศึกษาอยูท่ไี หนบาง
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2.3 ตองทราบวาประเภทของเอกสารที่จะศึกษามีอะไรบาง รวมถึงจะศึกษาเอกสาร
เหลานั้นยอนหลังไปมากนอยเพียงใด และมีจํานวนเอกสารเทาไร
2.4 ทบทวนขอคนพบ เนื้อหา หรือประเด็นสําคัญจากการศึกษาใหครบถวนเพื่อ
นําไปสูการบูรณาการสรางเปนกรอบแนวคิด
2.5 จัดทําแบบการบันทึกซึ่งอาจประกอบดวย
2.5.1 ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง จังหวัดที่พิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ (รายละเอียด
เกี่ยวกับหนังสือเลมนั้น เพื่อสะดวกแกการอางอิง)
2.5.2 อานเนื้อหาที่ตอ งการและสรุปความใหชดั เจน พรอมทั้งระบุหนาทีใ่ ช
ขอมูลเหลานั้นดวย
2.5.3 นําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมูสรางเปนกรอบแนวคิด โดยคิดวา หากจะ
ศึกษาเรื่องนั้นๆ จะตองมีปจจัยอะไรบาง เปนแผนภาพที่จะบอกวาปรากฏการณที่เราสนใจนั้นคืออะไร
เกิดขึ้นไดอยางไร มีความเปนเหตุเปนผลตอกันอยางไร เพื่อสะดวกในการนําเสนอตอไปทั้งนี้นยิ มรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของกันเปนหัวขอเดียวกัน (ดังจะไดอธิบายถึงกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยละเอียด) ตอไป
2.6 การเรียบเรียงเพื่ออธิบายความใหผูอานเขาใจวาเรื่องที่ตองการวิจัยคืออะไร
มีเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของประกอบดวยอะไร และอยางไรบาง ตามกรอบแนวคิดที่ตั้งไว
ขอควรคํานึงถึงในการทบทวนวรรณกรรม คือ
1. ไมควรนํางานที่รูจักกันทั่วไปมาทบทวนหรืออภิปรายความคิดที่สําคัญโดยไมมีการ
อางอิงที่เหมาะสม
2. ไมควรสะกดชือ่ ผูแตงหรือปที่พิมพผิด
3. ไมควรใชแนวคิดเพื่อแสดงความรูสึก หรือใชแนวคิดโดยไมมีการนิยาม
4. ไมควรใชถอยคําที่ผูอา นไมเขาใจ
5. ไมควรยอมรับในเอกสารที่ทบทวนหรือเชื่อในทุกสิ่งที่เขียนไว
6. ไมควรเขียนโดยไรจุดหมายหรือไมมีการควบคุมความถูกตองในการจดบันทึก
7. ไมควรนําเรื่องราวที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ตนศึกษามารวมไวในงานวิจัยของเรา
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หลักการคัดเลือกเนื้อหาในการทบทวนวรรณกรรม
เอกสาร ตํารา งานวิจัยตางๆ ที่มีการกระจัดกระจายอยูมากมาย โดยเฉพาะงานเขียนใหม
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันทําใหเปนการยากตอการดําเนินการเพื่อใหเนื้อหาที่กระจัดกระจายนั้นมารวมอยู
ที่งานวิจัยของตน ดังนั้น เพื่อใหสามารถพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาไดใกลเคียงกับงานของตนมากที่สุด
อาจใชเกณฑการพิจารณา ดังนี้
1. ตองเปนเนื้อหาตรงกับหัวขอที่เรากําลังศึกษา เพราะหากไมตรงกันจะทําใหเสียเวลาและ
ไขวเขว
2. ตองมีความสัมพันธกบั คําสําคัญตางๆ ที่อยูในกรอบแนวคิดทีผ่ ูวิจัยกําหนดเพื่อมิใหหลง
ประเด็นในการดําเนินการวิจัย
3. ผูวิจัยควรแสดงขอมูลที่ตนมีอยูหรือที่แสวงหามาไดโดยการอธิบาย ตีความ หรือเขียน
สรุปความคิดเพื่อทําใหผูอา นไดทราบถึงจุดยืนและทิศทางของผูวิจัยเอง (สุภาวดี โพธิเวชกลุ, 2547,
70-72)

รูปแบบของการเขียนทบทวนวรรณกรรม
เมื่อผูวิจัยคนพบเอกสารตางๆ ตามที่ตองการไดแลวใหอานเอกสารเหลานี้เพื่อดูวาจะมี
ขอความหรือเนื้อหาตอนใดสามารถนํามาใชอางอิงในการวิจัยของเราบาง มีผูรูไดเสนอวิธีการบันทึก
เนื้อหาไวมาก สวนใหญจะบอกใหผูคน ควาหากระดาษแผนไมตอ งใหญนักเอาไวสําหรับบันทึกขอความ
ที่จะนํามาอางอิง เมื่อพบเรื่องที่ตองการใหพยายามสรุปประเด็นสําคัญออกมาเทาที่ตองการ แตไม
จําเปนตองละเอียดมากนัก และที่สําคัญจะตองจดไวดวยวาขอความที่นํามาบันทึกไวนั้นมาจากเอกสาร
ชื่ออะไร จากหนาไหน ใครเปนผูแตง พิมพที่ไหน เมื่อไร จํานวนหนาทั้งหมดของหนังสือเลมนั้นมี
เทาไร รายละเอียดเหลานีจ้ ะตองนําไปรวบรวมไวเปนรายชื่อเอกสารอางอิง ที่เรียกวา “เชิงอรรถ”
(Footnote) และ “บรรณานุกรม” (Bibliography) ตามหลักการเขียนที่แตละคนแตละสถาบันเลือกใช
ซึ่งวิธีเขียนเอกสารอางอิงมีหลายแบบ ไมวาจะใชวิธีเขียนเอกสารอางอิงแบบไหน ที่สําคัญขอใหรูวา
จะตามไปคนเอกสารที่อางอิงนั้นจะไปคนไดจากเอกสารชื่ออะไร ใครเปนคนเขียน พิมพที่ไหน เมื่อไร
ก็พอแลว สามารถสรุปวิธีเขียนอางอิง (เนื้อหา) ไดดังนี้
1. ควรเปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรง เชน เปนการศึกษาตัวแปรเหมือนกับที่เราจะทํากลุม
ตัวอยางคลายกัน หรือวิธีการเหมือนกัน เปนตน
2. การนํามาอางอิง ควรคัดแตประเด็นสําคัญที่เห็นวาจะใหประโยชนตอการวิจัยของเรา
นอกจากผลการวิจัยแลว บางครั้งวิธีการวิจัย จํานวนตัวอยาง ปที่วิจัยก็อาจมีความจําเปนตองกลาวถึง
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เพราะสิ่งดังกลาวอาจแสดงถึงความเชื่อถือไดหรือไมไดของงานวิจัย การอางเฉพาะผลการวิจัยอยางเดียว
อาจไมใชวิธีทดี่ ีที่สุด
3. ควรแบงกลุมหรือประเภทเนื้อหาที่นาํ มาอางอิงใหเปนหมวดหมู อาจแยกเปนหัวเรื่อง
ตางๆ ใหชัดเจน ไมควรกลาวถึงเรื่องตางๆ ตามทีค่ นไดกอนหลัง กลับไปกลับมาจนทําใหอา นแลวจับ
ประเด็นไมได และถาทําไดการเขียนควรกระทําในรูปของ “การสังเคราะห” เขาดวยกัน ไมใชเขียน
เรียงลําดับกันไปเฉยๆ เชน ถามีผลการวิจยั ทําเรื่องทํานองเดียวกันหลายรายควรมีการสรุปเพื่อใหเห็น
แนวโนมของผลการวิจัยเหลานั้น
4. ควรใชประโยชนจากเอกสารที่คนควาไดใหมากที่สุด เชน ไมควรตัง้ สมมติฐานจนกวา
จะศึกษาเอกสารจนครบถวนพอใจแลว และควรตั้งสมมติฐานโดยอาศัยผลการคนควาเปนหลักวา
แนวโนมจะเปนอยางไร อีกประการหนึ่งในตอนอภิปรายผลการวิจัยภายหลังไดผลการวิจัยออกมา
ควรนําเอกสารที่คนควาไดในสวนนีไ้ ปอางอิงดวย เชน ผลการวิจัยของเราที่ไดออกมาสอดคลองหรือ
ขัดแยงกับผลการวิจัยของใครบาง เปนตน (วิเชียร เกตุสิงห, 2541, 12-13)
นอกจากนี้ ยั ง มี วิ ธี เ ขี ย นและรู ป แบบของการเขี ย นทบทวนวรรณกรรมที่ นิ ย มใช เ ขี ย นมี
2 รูปแบบ ดังนี้
1. เขียนโดยการนําดวยชื่อผูแตง รูปแบบนี้จะเริ่มตนประโยคหรือยอหนาดวยชื่อผูแตง
หรือผูวิจัยกอน แลวติดตามดวยรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง วาเปนเรื่องอะไร ทําที่ไหน เมื่อไร และ
คนพบอะไรบางที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่กาํ ลังศึกษาอยู เสร็จแลวจึงตอดวยชื่อผูแ ตงคนทีส่ องในประโยค
หรือยอหนาตอไป แลวตอดวยคนที่สามและสี่ตามลําดับ (เบญจา ยอดดําเนิน และคณะ, 2533, 79)
ตัวอยางที่ 1
เรื่อง การรําของผูประกอบพิธีในพิธีไหวครูโขน-ละคร
ดร.มัทนี รัตนิน1 แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดคนควาไวในเรื่อง ขอสันนิษฐาน
ความเปนมาของพระพิราพ สรุปเนื้อหาไดวา
พระพิราพในเรื่องรามเกียรติ์ เปนอสูรเทพบุตร พระอิศวรกําหนดเขตปา เชิงเขาอัศกรรณ
ไดดูแลรักษาเก็บผลไม และจับสิงสาราสัตวที่ผานเขามา เปนยักษที่มีฤทธิ์เดชมาก เพราะไดกําลังจาก
พระสมุทรและพระเพลิง เปนที่เกรงกลัวของเทพบุตร นางฟา วันหนึ่งพระราม พระลักษมณ สีดา
เดินหลงเขามาในสวนนี้ บรรดาบริวารพระพิราพเขาขับไล ถูกพระราม พระลักษมณไลตีบาดเจ็บ
ลมตาย เมื่อพระพิราพมาถึงสวน ก็ออกติดตามไปเกิดสูร บตายดวยศรพระราม
ดร.มัทนี รัตนิน. “ขอสันนิษฐานความเปนมาของพระพิราพ”. ใน ปากไกฉบับวรรณกรรม
วิพากษ. (กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย, 2528), หนา 45-46.
1
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วิราธ ในวาลมิกิ เปนลูกพระยมกับนางศตปรทา รูปรางนาเกลียด นากลัว คลายพระยม
จับมนุษยและสัตวกินเปนอาหาร นุงหมหนังเสือ เปรอะเปอนดวยเลือดและไขมัน ถือหลาวเหล็กแหลม
เปนอาวุธ มาพบพระราม พระลักษมณ สีดา จะจับกินและเอาสีดาเปนเมีย พระราม พระลักษมณ
เขาตอสู หักแขนซาย ขวา ก็ไมตาย พระรามจึงขุดหลุมฝงทั้งเปน กอนตายไดสารภาพวาตนเปนยักษ
คนธรรพ ชื่อ ตัมวารุ เปนบริวารทาวกุเวร ถูกทาวกุเวรสาปใหรูปรางนาเกลียด กอนตายไดกระทํา
ความดี ชี้ทางใหพระรามไปพบฤษีสรภังค เปนการสนองคุณที่ชวยใหตนพนคําสาป
ตัมวารุ หรือ ตัมพุรุ จากหลักฐานคําภีรในพระพุทธศาสนา (งานคนควาของนายธนิต
อยูโพธิ)์ ตัมวารุเปนพอตาของพระปญจสีขระ หรือ (พระปญจสิงขร เปนครูดนตรี จึงอาจจะมี
ความสัมพันธกับนาฏยศิลปในแงนี้ก็เปนได
อีกเหตุผลหนึง่ ในคัมภีรลัทธิตันตระของเนปาล มีนักปราชญสันนิษฐานวา เปนนามของ
ไภรพ หรือไภราพ ซึ่งเปนปางดุรายของพระศิวะ (ลัทธิตันตระมีอิทธิพล ความเชื่อในอาณาจักรขอม
ปรากฏรูปปฏิมากรรมทับหลังศิลาที่ปราสาทหินพิมาย และในประเทศกัมพูชา)
เมื่อพิจารณาตามหลักฐานและเหตุผลตางๆ ผูคนควา (ดร.มัทนี) ไดสรุปวา พระพิราพ
หรือวิราธ นั้นคือ พระตัมพุรุ ซึ่งเปนปางหนึ่งของพระศิวะ มี 4 พักตร เกี่ยวของกับลัทธิตนั ตระและ
ในขณะเดียวกันก็สัมพันธเกีย่ วของกับพระไภรพ หรือ ไภราพ ซึ่งเปนปางดุรายของพระศิวะเชนกัน
โดยที่ไทยมาเปลี่ยน “ไภราพ” เปน “พิราพ” ฉะนั้น พระพิราพ เปนที่นับถือบูชามิใชในฐานะเปน
ยักษในรามเกียรติ์ แตในฐานะที่เปนปางหนึ่งของพระศิวะ ซึ่งเปน นาฏราช ผูใหกาํ เนิดนาฏยศิลป
พระพิ ร าพ มี ค วามสํา คั ญในพิ ธี ไหว ค รู เพลงหน า พาทย และทา รํา องค พระพิ ราพ
เปนหนาพาทยที่มีความสําคัญสูงสุด ผูที่ศกึ ษาวิชานาฏยศิลปมคี วามเคารพเกรงกลัวมาก เมื่อไดยนิ เพลง
ทุกคนจะยกมือกระพุมไหวดวยความเคารพ การถายทอดทารําองคพระพิราพมีขั้นตอนและวิธีการ
สัมพันธกับพิธีไหวครู กอนถายทอดทารําจะมีพิธีไหวครู – ครอบ ทุกครั้ง ในรัชกาลปจจุบันมี
พระราชพิธีไหวครู-ครอบ และถายทอดทารํา 2 ครั้ง (พ.ศ. 2506, พ.ศ. 2527)
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ2 ไดกลาวถึงลักษณะทารําของหนาพาทย
องคพระพิราพ ซึ่งเปนหนาพาทยสูงสุดของนาฏยศิลปไทยวา มีรูปแบบใกลเคียงกับทารําของพระศิวะ
(อิศวร) ตอนที่แปลงกายเปนดาบสลงมาปราบฤษีทศุ ีล ซึ่งปรากฏเรื่องราวในประวัติของนาฏราช
ในการแสดงนาฏยศิลปกถกฬิ ที่ทานไดรับชมมานั้น ผูที่รับบทเปนพระศิวะในตอนนี้ไดแสดงการ
รายรําที่เต็มไปดวยพลังอํานาจ ที่งดงามและดุดันเชนเดียวกับการรําหนาพาทยองคพระพิราพใน
2

2541.

สัมภาษณ รศ.ดร. สุรพล วิรุฬหรักษ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เมษายน
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นาฏยศิลปไทย ทั้งนี้นาจะอนุมานไดวา หนาพาทยองคพระพิราพ และทารําของพระศิวะปราบฤษีทุศีล
ในกถกฬิ เปนทารําทีแ่ สดงมหิทธานุภาพ มีจุดประสงคใหเกิดความเกรงกลัวในพลังอํานาจของเทพเจา
มากกวาเปนทารําที่งดงาม นอกจากนัน้ ไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของนาฏยศิลป ซึ่งสามารถ
แสดงพลังออกมาได ทั้ง 2 สวน คือ สวนของการสรางสรรค (ความงดงาม อภิรมยยินดี) และ
สวนของการทําลายลาง (ความนาสะพึงกลัวเกรงขาม)
นายประพันธ สุคนธชาติ3 รวบรวมบันทึกเหตุการณในพระราชพิธีครั้งนั้นไวในหนังสือ
เรื่อง พระพิราพ มีเนื้อความโดยสรุปวา
หนาพาทย องคพระพิราพ เปนหนาพาทยสูงสุดของฝายนาฏยศิลปและดุริยางค มีกฎเกณฑ
ขอบังคับซึ่งบัญญัตไิ วมากมาย ผูทไี่ ดรบั การถายทอดทารํา ในขณะนั้นเหลืออยูเพียงทานเดียว คือ
นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ปรารภถึงเรื่องนี้และไดนาํ ความกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจดั พระราชพิธีไหวครู-ครอบ และ
ถายทอดทารําหนาพาทย องคพระพิราพ ใหกับศิลปน กรมศิลปากร ณ โรงละคร พระที่นั่งอัมพรสถาน
ในพระราชวังดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2506 ศิลปนกรมศิลปากร 4 ทาน ผูซ ึ่งไดรับ
การถายทอด
1. นายอาคม สายาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานดายมงคล เปนผูอ าน
โองการไหวครู และไดรับพระราชทานถายทอดทารํา
2. นายอราม อินทรนัฎ
3. นายยอแสง ภักดีเทวา
4. นายหยัด ชางทอง
พระราชพิธีครั้งนี้เปนครั้งแรกที่พระราชทานสวมดายมงคลใหผูประกอบพิธีจึงเปนประเพณี
การสวมมงคลในขณะเปนผูป ระกอบพิธีสบื ตอมา
กรมศิลปากร4 ไดบันทึกจดหมายเหตุพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธี
ไหวครูโขน – ละคร และพิธีตอทารําองคพระพิราพ เปนครั้งที่ 2 ในรัชกาลปจจุบัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่
3

ประพันธ สุคนธชาติ, พระพิราพ. (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 2522),

หนา 3-17
4

กรมศิลปากร, “จดหมายเหตุพระราชพิธีพระราชทานครอบประธาน ประกอบพิธไี หวครู
โขน-ละคร และพิธตี อทารํา องคพระพิราพ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 25 ตุลาคมา 2527,” ใน นิตยสารศิลปากร ปที่ 29 เลม 1 มีนาคม 2528, (กรุงเทพฯ :
สหประชาพาณิชย, 2528,), หนา 38-77
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25 ตุลาคม 2527 ศิลปนที่ไดรับการถายทอดทารํา 7 ทาน ผูที่เปนประธานในการอานโองการคือ
นายมนตรี ตราโมท ศิลปนที่ไดรับการถายทอด ไดแก
1. นายราฆพ โพธิเวส
2. นายจตุพร รัตนวราหะ
3. นายไชยยศ คุมมณี
4. นายจุมพล โชติทัตต
5. นายสุดจิตต พันธสังข
6. นายสมศักดิ์ ทัดติ
7. นายศิริพันธ อัฏฏวัชระ
ผูที่ทําหนาที่ถา ยทอด คือ นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) (ประเมษฐ บุณยะชัย, 2540,
19-22)
ตัวอยางที่ 2
เรื่อง แมทานาฏศิลปในรํามวยโบราณ
ณัฐพร วิทยาขาว ไดคน ควาไวในเรื่อง รําหางนกยูงในงานประเพณีแขงเรือยาวเทศกาล
ออกพรรษาบริเวณลุมน้ําหนองหาน สรุปความไดวา
อาจารยจําลอง นวลมณี เปนผูคดิ ประดิษฐทารําหางนกยูงบนหัวเรือไดดดั แปลงมาจาก
ทารํามวยโบราณและเลียนแบบการเคลื่อนไหวของนกยูง มีทารําทั้งหมด 12 แมทา ดังนี้
2. นกยูงรําแพน
1. ทานกยูงรอนออก
3. รําแพนปกหลัก
4. ไหวครู
5. ยูงพิสมัย
6. ยูงฟอนหาง
7. ปกหลักลอดซุม
8. ยูงรายไม
9. ยูงกระสันคู
10. ยูงรําแพนซุม
11. ปดรังควาน
12. ยูงเหินฟา
ทารําทั้ง 12 แมทานี้อาจารยจําลอง นวลมณี เปนผูบุกเบิกรําหางนกยูงบนหัวเรือดวย
ตนเอง กอนการแขงเรือยาวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาชมการแขงเรือยาว
ภายหลังไดมกี ารปรับปรุงทารําใหเหลือเพียง 6 แมทา ดังนี้
1. ทาไหวครู
4. ทารําแพนปกหลัก
2. ทานกยูงรําแพน
5. ทายูงฟอนหาง
3. ทายูงพิสมัย
6. ทาปดรังควาน
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เพื่อใหการแสดงรําหางนกยูงบนหัวเรือมีความกระชับและเกิดความคลองตัวของผูแสดงยืนรําอยู
บนหัวเรือในขณะที่เรือแลน
ตอมาอาจารยจําลอง นวลมณี ไดถายทอดทารําหางนกยูงบนหัวเรือทั้ง 6 แมทาให
นายพิศไสว วงศกาฬสินธุ เปนลูกศิษยคนเดียวทีไ่ ดรบั การถายทอด ตอจากนัน้ นายพิศไสว วงศกาฬสินธุ
ไดถา ยทอดรําหางนกยูงบนหัวเรือให นายสมพร วิทยาขาว อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา และนายประณต กันเสนา อาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดสกลนคร5
นายประณต กันเสนา กลาววาไดสัมภาษณอาจารยจําลอง นวลมณี เปนผูคดิ ริเริ่ม
การรําหางนกยูงบนหัวเรือ โดยนําเอาทารํามวยโบราณมาผสมผสานกับการใชหางนกยูงประกอบ
การรายรํา โดยเลียนแบบทาทางการเคลื่อนไหวของนกยูง ไดประดิษฐทารําไว 12 แมทาคือ
1. ทานกยูงรอนออก
2. ทานกยูงรําแพน
3. รําแพนปกหลัก
4. ทาไหวครู
5. ยูงพิสมัย
6. ทายูงฟอนหาง
7. ปกหลักลอดซุม
8. ทายูงรายไม
9. ยูงกระสันคู
10. ทายูงรําแพนซุม
11. ปดรังควาน
12. ทายูงเหินฟา
ตอมาไดปรับเปลี่ยนทารําใหมเพื่อความกระชับในการแสดงและความคลองตัวของผูแสดงจึงเหลือ
ทารําเพียง 6 แมทา คือ
1. ทาไหวครู
2. ทานกยูงรําแพน
3. ทายูงพิสมัย
4. ทารําแพนปกหลัก
5. ทายูงฟอนหาง
6. ทาปดรังควาน6

5

ณัฐพร วิทยาขาว, รําหางนกยูงในงานประเพณีแขงเรือยาวเทศกาลออกพรรษาบริเวณลุม
น้ําหนองหาน (สกลนคร : ภาคนิพนธ, 2542), หนา 68.
6
ประณต กันเสนา, การรําหางนกยูงในงานประเพณีแขงเรือยาวเทศกาลออกพรรษาบริเวณ
ลุมน้ําหนองหาน. (สกลนคร : รายงานวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคน, 2543), หนา 5.
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ศุภกิจ จารุจรณ ไดเขียนบทความ เรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีในมวยโบราณได
กลาววา ตนเคาของสัญฐานมวยโบราณเกิดจากสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติรอบตัวและทาทางของสัตว
ตลอดจนอิทธิพลของวรรณกรรมพื้นบาน นํามาหลอหลอมเพื่อใชในการปองกันตัว โดยมีความเชื่อ
พื้นบานหรือไสยศาสตรผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาพราหมณและความเชื่อของพุทธศาสนา
มหายานลัทธิตันตระ
สวนลีลามวยโบราณไดเลียนแบบทาทางของสัตวและอิทธิพลของวรรณกรรมพื้นบาน
ผสมผสานมีปรากฏในรูปแบบที่เปนทารําไหวครูมวย มีบางทามีความเกี่ยวของอยางสําคัญกับแมทา
ของนาฎศิลปพื้นบานอีสานมีปรากฏในการรําเดี่ยว 14 แมทาและรําหมู 9 แมทา และมีลีลาทีใ่ ชใน
การตอสูปอ งกันตัวเปนลีลาทีใ่ ชการ “ตีมวย” มวยไมใชการชกมวย เชน ทา “ตบผาบปราบมาร” เปนตน
ดนตรีประกอบมวยโบราณในอดีตใชประกอบในพิธีกรรมแตปจจุบันมีสวนรวมในลักษณะ
มหรสพ ประกอบการแสดงใชเปนสัญญาณในการเปลี่ยนแมทารํา ใหจังหวะใน การกาวเทาเดิน
การขยมตัว การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย แตเดิมวงดนตรีเปนประเภทใชในขบวนแห ไดแก
พิณ กลองตุม กลองกิ่ง กั๊บแกบ เปนตน ใชเปนการแสดงสําหรับนักทองเที่ยว จึงเพิ่ม โปงลาง
ไหซอง และโหวด เปนตน7 (พจนมาลย สมรรคบุตร, 2548, 64-66)
2. เขียนโดยการใชเนื้อเรื่องนํา รูปแบบนี้จะคลายกับการเขียนเรียงความเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของการวิจัย กลาวคือ ผูวิจัยจะตองมีเคาโครงเรื่องไวกอนแลววาจะเริ่มตนอยางไร และ
จบลงอยางไร เมื่อถึงตอนทีก่ ลาวถึงทฤษฎีหรืองานวิจัยของใครก็จะอางถึงคนๆ นั้นกลมกลืนกันไปกับ
เนื้อหา ถามีงานวิจัยหลายเรื่องที่มีขอสรุปเหมือนกัน หรือผูแตงหลายคนมีความคิดเห็นเหมือนกัน
ก็จะอางชื่อผูแตงทั้งหมดพรอมกันไปเลย (เบญจา ยอดดําเนิน และคณะ, 2533, 80)
ตัวอยางที่ 1
เรื่อง การรําของผูประกอบพิธีในพิธีไหวครูโขน-ละคร
การคํานับครู8 เปนขั้นตอนแรกของการเรียนนาฏยศิลป และดุริยางคศิลป โดยศิษยจะนํา
ดอกไม ธูปเทียน ไปมอบใหครู เพื่อเปนการฝากตัว ครูรับดอกไม ธูป เทียน แลวครูกลาวนําบูชา
เทพยดา ครูอาจารย และจับมือใหรําทาถวายบังคม 3 ครั้ง เปนปฐมกฤษ จากนั้นครูจะมอบตัวใหกับ
ครูทานอื่น หรือทานจะสอนดวยตนเองเพิม่ เติมในวันตอไป
7

ศุภกิจ จารุจรณ, “การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีในมวยโบราณ”, มข.วิจัย ปที่ 2 ฉบับที่ 3
(กันยายน – ธันวาคม 2543) : 3-4.
8
สัมภาษณ นายอุดม อังศุธร. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2536.
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การไหวครูและครอบ เปนพิธีไหวครูครั้งใหญประจําป มีระเบียบปฏิบัติที่คอนขางละเอียด
ซับซอน ความหมายในการประกอบพิธีเพื่อแสดงความกตัญูตอครูเทวดา ครูมนุษยที่ลวงลับไปแลว
และที่ยังมีชีวิตอยู และในทายพิธีครูผูใหญซึ่งสมมติตนเปนพระภรตฤษีจะครอบศีรษะโขนที่สําคัญ
ใหกับศิษย การครอบเปนสัญลักษณของการกาวเขาสูภาวะความเปนศิลปน นายอาคม สายาคม9 ใช
คําวา เขามาเปนเครือนาฏศิลป (ประเมษฐ บุณยะชัย, 2540, 16)
ตัวอยางที่ 2
เรื่อง การรําของผูประกอบพิธีในพิธีไหวครูโขน-ละคร
ผูประกอบพิธี เปนผูที่มีความสําคัญยิ่งในการประกอบพิธีไหวครูโขน-ละคร ในวงการ
นาฏยศิลป เชื่อกันวา ผูประกอบพิธีนอกจากจะทําหนาที่เปนผูน าํ เหลาศิลปนในการไหวครูแลว ยังทํา
หนาที่เปนสื่อกลางในการติดตอกับเทพเจา หรือเปนตัวแทนเทพเจา ในขั้นตอนของการครอบ-รับมอบ
ผูประกอบพิธจี ะสมมุติตนเปนพระภรตฤษี เสด็จมาประกอบพิธคี รอบ-รับมอบ ใหกับศิษยเพื่อให
เกิดความสมจริง หรือเกิดศรัทธาในพิธีเพิ่มยิ่งขึ้น ผูประกอบพิธีจะตองรายรําหนาพาทยสําคัญ
อีกประการหนึ่ง ผูประกอบพิธีจะตองไดรับมอบกรรมสิทธิ์ ใหเปนผูประกอบพิธีจากครูทา นเดิมแมมี
ตําราไวแตไมไดรับมอบกรรมสิทธิ์ก็ไมสามารถเปนผูประกอบพิธไี ด อีกวิธีหนึ่งที่จะเปนผูประกอบพิธี
ได คือ ไดรบั พระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตก็เปนกรณีพิเศษที่มิไดเกิดขึ้น
บอยครั้งนัก นอกจากมีความจําเปนถึงที่สดุ เทานั้น
ประวัติผูประกอบพิธี เปนสิ่งที่คนควา หาเอกสารไดคอนขางยาก เพราะเหตุวา อาชีพ
ศิลปน แตกอนมิไดรับการยกยอง ถึงแมจะมีหนาที่เปนผูรักษาวัฒนธรรมทางดานนาฏยศิลปของชาติ
ไวก็ตาม จากการศึกษาคนควาสามารถรวบรวมประวัตผิ ูประกอบพิธีในสายพิธีหลวงไดดังนี้
ผูประกอบพิธสี ายพิธีหลวง (ในราชการ)
1. นายเกษ (พระราม) ผูประกอบพิธีไหวครูละครหลวง ในรัชกาลที่ 4 มีหลักฐาน
การประกอบพิธี เมื่อ พ.ศ. 2397
มีประวัติกลาวถึงอยางสั้นๆ วา เปน โขน ขาหลวงเดิมในรัชกาลที่ 3 ตอมาเปน
ครูละครในสังกัดพระองคเจาลักขณานุคุณ และเปนผูประกอบพิธไี หวครูละครหลวง10 (ประเมษฐ บุณ
ยะชัย, 2540, 30-31)
9

นายอาคม สายาคม, “บทสัมภาษณ ครูอาคม.” ใน หนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ป
ครูอาคมฯ 8 เมษายน 2520. (กรุงเทพฯ : ไทยสังฆภัณฑการพิมพ, 2520), หนา 12
10 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพฯ, ตํานานเรื่องละครอิเหนา. หนา 90, 93
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ลําดับของการเขียนทบทวนวรรณกรรม
เมื่อผูวิจัยไดศึกษาตัวอยางวิธีเขียนและรูปแบบของการเขียนทบทวนวรรณกรรมไดอยาง
เขาใจแลว ยังไมเปนการเพียงพอ ผูวิจัยตองศึกษาลําดับของการเขียนทบทวนวรรณกรรมเพราะการที่
จะทําใหผูอานงานวิจัยมีความเขาใจเชนเดียวกันกับผูวิจัย ลําดับของการเขียนยอมมีความสําคัญ
เชนเดียวกัน การทบทวนวรรณกรรมจึงเรียงลําดับการเขียนดังนี้
1. เริ่มตนดวยตนกําเนิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการปูพื้นฐานใหเห็นถึงขอสมมติ
และขีดจํากัดของทฤษฎี ซึ่งจะทําใหผูวิจัยนําเอาทฤษฎีไปประยุกตใชดวยความระมัดระวัง
2. กลาวถึงงานวิจัยหรือขอคนพบที่สําคัญๆ ในสังคมที่เปนตนแบบหรือคิดคนทฤษฎีนี้
ขึ้นมา เพื่อแสดงใหเห็นถึงการนําทฤษฎีไปประยุกตใชในสังคมที่เปนตนแบบของทฤษฎีนั้นๆ วา
มีขอจํากัดอยางไร รวมทั้งสภาพแวดลอมวาเปนอยางไรดวย
3. กลาวถึงงานวิจยั หรือขอคนพบในสังคมที่กาํ ลังศึกษา เพื่อใหรูถึงสิ่งที่ไดทาํ การวิจัยไปแลว
รวมถึงขอบกพรองและปญหาที่ยังคงมีอยูดวย
4. กลาวถึงสิ่งที่นาจะตองทําวิจยั ตอไปอีกในอนาคต พรอมทั้งจบลงดวยการเกริ่นถึงสิ่งที่
จะทําในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ (เบญจา ยอดดําเนิน และคณะ, 2533, 81-82)

สรุป
การทบทวนวรรณกรรมเปรียบเสมือนการกลาวถึงภูมิหลังและประวัตคิ วามเปนมาของงานวิจัย
โดยการประมวลหรือการนําเอาความรูในอดีตในเรื่องที่ผูวิจัยกําลังศึกษาอยูมาใชใหเปนประโยชน
ในการคนพบประเด็นที่สําคัญของปญหาการวิจัย เปนการปูพื้นหรือสรางฐานความรูเพื่อรองรับความรู
ใหมที่จะนําไปจัดทําวิจัย ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมที่ดีจะทําใหมคี วามเขาใจในกรอบแนวความคิด
ดีขึ้น ทําใหมีพื้นฐานการคิดที่ถูกตองตามหลักวิชาอยางสมเหตุสมผล ชวยใหรูถึงจุดออน จุดแข็ง
และจุดที่ตองเสริมใหงานวิจยั อยางชัดเจน รวมทั้งการมองเห็นแนวทางที่ทาํ ใหงานวิจัยมีความถูกตอง
สมบูรณอีกดวย
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แบบฝกหัดทายบท

1. จงอธิบายความหมายของการทบทวนวรรณกรรมมาใหเขาใจ
2. แหลงขอมูลสารสนเทศปฐมภูมิ หมายถึงอะไร มีกี่ประเภท อะไรบาง
3. แหลงขอมูลสารสนเทศทุติยภูมิ หมายถึงอะไร จงอธิบาย
4. แหลงขอมูลสารสนเทศชวยการสืบคน หมายถึงอะไร จงอธิบาย
5. ใหจัดทําบัตรบรรณานุกรม พรอมทั้งบันทึกขอมูลลงในบัตรใหถูกตอง
6. การทบทวนวรรณกรรมมีประโยชนอยางไรบางในการวิจยั
7. การใชระยะเวลาในการทบทวนวรรณกรรมมีหลักปฏิบัติอยางไร
8. จงกลาวถึงแนวทางการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 5 แนวทาง พรอมทั้งยกตัวอยางโดย
กําหนดเรื่องงานวิจัยมา 1 เรื่อง
9. จงอธิบายขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมมาใหเขาใจ
10. จงอธิบายถึงวิธีเขียนและรูปแบบของการเขียนทบทวนวรรณกรรมทั้ง 2 รูปแบบ พรอม
ทั้งยกตัวอยางมาประกอบดวย
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