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รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ เอกเพชร                       

มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี

การทบทวนวรรณกรรมทีเกยีวข้อง

Review of Literature

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

Review of Literature

Literature = วรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง)

Review    =

แนวคิด มมุมองต่างๆ

View+

การทาํซาํ

Re
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การทบทวนวรรณกรรม  หมายถึง การค้นคว้า ศึกษา 

รวบรวม และประมวลผลงานทางวชิาการ เช่น ผลงานวิจยั บทความ

เอกสารทางวิชาการ และตาํราทีเกียวข้องกบัเรืองหรือประเดน็ที

ทําการวิจ ัย เพือชีให้เห็นสภาพปจัจุบันขององค์ความรู้เกียวกับ

แนวความคดิ ระเบยีบวธิกีารวจิยั ประเดน็ของปญัหาของการวจิยัก่อน

จะลงมือทําการวิจ ัยของตนเอง และในบางครังอาจมีการทบทวน

เพมิเตมิหลงัจากทไีดล้งมอืทาํไปไดบ้า้งแลว้กไ็ด้

ความหมาย

ความสาํคญั

การศึกษาหรือตรวจสอบทฤษฎี

แล ะงานวิจัย ต่างๆ ที เ กีย วข้ องกับ

ประเดน็ในการวิจยัโดยผู้วิจยัจะสรปุข้อ

ค้ นพ บต่างๆ ข องนักวิ ช าการ หรือ

นักวิจยัท่านอืนๆ ทีเคยศึกษาประเดน็ที

ผู้ วิจ ัยสนใจ หรือประเด็นทีใกล้เคียง 

แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ

พฒันากรอบแนวคิด ประเด็นคําถาม 

หรือข้อสมมติฐานในการวิจยัของตนให้

ชดัเจนยิงขึน
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วตัถปุระสงคข์องการทบทวนวรรณกรรม

1. ศึกษาว่าจากอดีตถึงปัจจบุนัองค์ความรู้ในเรืองทีผู้วิจยั

ศึกษาอยู่มีสภาพเป็นอย่างไร

2. แต่ละประเดน็ทีต้องการศึกษา ได้มีผู้ใดศึกษาหรือเสนอ

ทฤษฎีทีเกียวข้องมาบ้าง

3. ได้ค้นพบอะไรบ้าง หรือได้อธิบายเรืองทีต้องการศึกษา

ไว้อย่างไร

4. มีตวัแปรอะไรบ้างทีเคยผ่านการศึกษาหรือใช้อธิบายมา

บ้างแล้ว

5. มีตวัแปรอะไรบ้างทีสาํคญั หรือไม่สาํคญั

6. มีสมมติฐานและคาํถามวิจยัอะไรบ้างทีผู้วิจยัในอดีตใช้ใน

การวิจยั

7. มีระเบียบวิธีในการเกบ็ข้อมลูอย่างไร

8. มีการนิยามปฏิบติัการตวัแปรต่างๆ ไว้อย่างไร

9. ใช้เทคนิคอะไรในการวิเคราะห์และได้เสนอผลการ

วิเคราะหไ์ว้อย่างไร



02/12/61

4

10. มีข้อสรปุและข้อเสนอแนะอะไรทีผู้วิจยัในอดีตได้เสนอไว้

11. มีประเด็นใดทีสามารถนําไปสู่การปรบัประเดน็ปัญหาการวิจยั

ให้ชดัเจนขึน

12. มีประเด็นใดทีสามารถนํามาใช้เป็นแนวคิดสาํคญัในการวิจยั

ครงันี

1. การค้นหาวรรณกรรมทีเกียวข้องกบัทฤษฎี ตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตาม หรือองคค์วามรู้อืนๆทีเกียวข้องกบัการวิจยัครงันี

2. การได้มาซึงการสงัเคราะห์ตวัแปรต่างๆ ทีจะนําไปเสนอ

ในกรอบแนวคิดการวิจยั ทังนีเพราะตวัแปรทุกตวัทีปรากฏอยู่ใน

กรอบแนวคิดการวิจยั ต้องมีงานวิจยัในอดีตหรือทฤษฏีสนับสนุนตวั

แปรนันๆ

เป้าหมายของการทบทวนวรรณกรรม
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กระบวน 

การวิจัย

๑.เตรียมการ

ปูพืนฐาน

ปัญหาวิจัย

ออกแบบวิจัย

เค้าโครงการวิจัย

วัตถุประสงค์

ตัวแปร

กรอบแนวคดิ

สมมติฐาน

วิธีวิจัย๒.ดําเนินการ

เครืองมือ

เก็บข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

๓.   รายงาน

ผล

การเขียน

เผยแพร่

การนําผลการทบทวนวรรณกรรมไปใช้

การเลือกเรืองวิจยั/

การกาํหนดหวัข้อวิจยั
หวัข้อวิจยัชดัเจนยิงขึน

การกาํหนดปัญหาการวิจยั 
การกาํหนดปัญหาการวิจยั

ได้รดักมุมากยิงขึน

การกาํหนดความเป็นมา/

ความสาํคญัของปัญหา

ทาํให้มีเหตผุล

กว้างขวางมากยิงขึน
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การกาํหนดสมมติฐานการวิจยั ถกูต้อง/ รดักมุมากยิงขึน

การกาํหนดนิยามศพัท์ ได้นิยามทีชดัเจน และวดัได้

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ได้กลุ่มตวัอย่างทีเหมาะสม

การกาํหนดเครืองมือ เลือกใช้และสร้างได้ถกูต้อง

การวิเคราะห์ข้อมลู 
เลือก และ ใช้สถิติได้

เหมาะสม
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ขนัตอนในการทบทวนวรรณกรรม

1. ทาํความเข้าใจกบัประเดน็ปัญหาวิจยั ทาํโครงเรือง

2. การเลือกแหล่งข้อมลูสาํหรบัการทบทวนวรรณกรรม

3. การศึกษาค้นคว้าข้อมลูต่างทีคดัเลือกไว้

4. การตดัสินใจเลือก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง

5. การนําเสนอข้อมลูทีได้รบัจากการทบทวนวรรณกรรม

    ในรปูแบบของการสงัเคราะหแ์ละเรียบเรียง

ระยะแรก เป็นการรวบรวมชือเอกสารและข้อมูลทีน่าจะ

เกียวข้องทงัหมดในเรืองทีจะทาํงานวิจยั

ระยะทีสอง เป็นการศึกษาเอกสารแต่ละชินโดยสงัเขปเพือ

คดัเลือกเอกสารทีเหน็ว่าเกียวข้องจริง

ระยะทีสาม  เป็นการศึกษาเอกสารทีคดัเลือกไว้ในระยะที

สองอย่างละเอียด ในเชิงการสงัเคราะห์

วธิกีารทบทวนวรรณกรรม
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ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม

1. ทาํให้ไม่ทาํวิจยัซาํกบัผู้อืนโดยไม่จาํเป็น

2. ทาํให้รู้ความจริงทีจะไปค้นหานันอยู่ทีไหนบ้างเพราะได้ไป

สาํรวจพบมาแล้ว 

3. ช่วยกาํหนดปัญหาในการวิจยัให้ได้เหมาะสม และมีคณุค่า

4. ช่วยกาํหนดวิธีการวิจยั โดยอาศยัการวิจยัทีผู้อืนทาํไว้แล้ว

นํามาเป็นแนวทางและปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัปัญหา และ

วตัถปุระสงคข์องการวิจยัทีทาํ

5. เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลทํานองเดียวกนักบั

วิธีการวิจยัทีทาํ

6. ทราบถึงความสําคัญว่าปัญหาทีศึกษามีความสําคัญ

อย่างไร

7. ช่วยให้ตังวตัถุประสงค์ ตงัสมมติฐานได้ชัดเจน หรือ

ตงัสมมติฐานได้โดยมีเหตผุลทีมีพืนฐานจากทฤษฎีรองรบั

8. ช่วยให้รู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์อย่างไร และ

จะใช้สถิติอะไรบ้าง

9. ช่วยในการแปลความหมายของข้อมูลทีรวบรวมและ

วิเคราะหแ์ล้วว่าควรจะแปลผล และสรปุผลอย่างไร

10. เป็นแนวทางในการเขียนรายงานวิจยั
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การเลือกเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง

จะต้องอ่านอย่างเลือกสรรและวิพากษ์วิจารณ์  

(Critical  Reading )  ซึงใช้ความคิดเป็นอิสระ

ของตนเองวิเคราะห์ตัดสินความเป็นเหต ุ    

เป็นผล

  พยายามแสวงหาวรรณกรรมและ

ผลงานวิจยัทีเกียวข้องให้มากทีสดุ 

  พิจารณาถึงความทนัสมยัของ   

วรรณกรรมและผลงานวิจยัทีนํามาศึกษา

การเลือกเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 พิจารณาคดัเอาเนือหาสาระ          
ผลการศึกษาไว้ เพือเป็นประโยชน์

ต่องานวิจยัครงันี

 พิจารณาเลือกวรรณกรรมและ

ผลงานวิจยัทีเกียวข้องโดยให้ตรงกบั

งานวิจยัทีกาํลงัทาํอยู่

 ศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจยั

แบบวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์
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ตาํรา

ใช้ค้นหาความรู้ด้านทฤษฎี

ข้อด้อย

ความรู้บางเรืองอาจจะไม่

ค่อยทนัสมยัเพราะการเขียนตาํรา

ต้องกินเวลานานขาดความทนัสมยั

ของข้อมลู

เนือหาส่วนใหญ่รวบรวมความรู้จากผลการวิจยัใหม่ ๆ 

ข้อด้อย

เนือหามีจาํกดัเป็นเนือหาเฉพาะทีเขียนไวในบทความ

เท่านัน

บทความทางวิชาการ  (Review  Articles)



02/12/61

11

     

      รายงานประจาํปีเป็นแหล่งข้อมูล

ทีสรุปผลงานทีเกิดขึนจริงในแง่มุม

ต่าง ๆ ขององคก์รนัน ๆ 

รายงานประจาํปี  (Year  Books)

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร จ ะ ร ว บ ร ว ม

ผลการวิจยัทีเกียวข้องกบัหัวข้อการประชุมไว้ และการ

ปรบัปรงุตามแนวความคิดของวิทยากรทีเกียวข้องกบัหวัข้อ

ประชุม

รายงานผลการประชุมวิชาการ  (Proceeding  Reports )
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บทสมัภาษณ์จากข่าวหนังสือพิมพ/์

สือต่างๆ

ความคิดเหน็ของผู้เชียวชาญ (Expert ‘ s  Opinion)

รายงานผลการวิจยัทีลงพิมพใ์นเอกสารต่างๆ 
      

รายงานผลการวิจยัอย่างสนัพิมพใ์นเอกสารต่าง ๆ 

ซึงต้องพิจารณาความน่าเชือถือของเอกสารนันๆ
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วิทยานิพนธข์องนักศึกษา  (Thesis ,IS)

ผลงานวิจยัทีเป็นวิทยานิพนธข์องนักศึกษาส่วนใหญ่

     เขียนได้ถกูต้องตามรปูแบบ 

 มีวิธีการขนัตอนชดัเจน

 มีเนือหาเกียวข้องกบัการวิจยัครงันี

 ข้อมลูหลากหลาย

 ข้อมลูมีความทนัสมยัมากทีสดุ

เลอืกจาก ความน่าเชือถือของ

     เวป็ไซด์

การสืบค้นทางคอมพิวเตอรจ์ากอินเตอรเ์น็ต (Internet)
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 จดัเตรียมแฟ้มรวบรวมข้อมลูแยก

ประเภท ๆ 

 กาํหนดเวลาทีจะใช้ทบทวนเอกสารและ
งานวิจยัทีเกียวข้องให้ชดัเจน 

 กาํหนดแหล่งการศึกษาค้นคว้าทาํเป็น

ตารางเวลาให้ชดัเจน

 นําข้อมลูมาเรียบเรียงต่อกนัให้เป็นระบบ

ข้อเสนอแนะวิธีการทบทวนเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง

การสังเคราะห์เนือหา

•การรวบรวมส่วนประกอบย่อยทังหลายมา

ผสมผสานจัดระบบให้เป็นสิงใหม่ รูปแบบ

ใหม่ เรืองใหม่ โครงสร้างใหม่ การจัดประเภท 

อธิบายข้อมูลหรือปรากฏการณ์บางอย่างที

สัมพันธ์กัน นําหลักการความคิดมาผสมผสาน

ให้เกิดสิงใหม่ หรือข้อสรุปความสัมพันธ์นัน

ได้
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วเิคราะห์ & สังเคราะห์

A

A1 A2

A2.1

A2.1.1

A2.1.2

A2.2

A2.2.1

A3

New

C
A B

ตวัอย่างการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

ตวัอย่างที 1

การศึกษาความเครียดของพนักงานมหาวิทยาลยัราชภฏั

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัความเครียด

2. ความเครียดในการทาํงาน

                2.1

                2.2         

3. บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏั(ทีเกียวข้อง)

4. งานวิจยัทีเกียวข้อง
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1. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัความเครียด

•  ความหมายของความเครียด

•  ประเภทของความเครียด

•  สาเหตขุองความเครียด

•  อาการของความเครียด

•  ระดบัของความเครียด

•  สาเหตคุวามเครียดในการทาํงานของพนักงาน 

•  ฯลฯ

ตวัอย่างที 2

การศึกษาคณุภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานประจาํรถ

เกบ็ขยะ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

1. ความหมายของคณุภาพชีวิตในการทาํงาน

2. คณุภาพชีวิตในการทาํงาน 

3. องคป์ระกอบคณุภาพชีวิตในการทาํงาน

4. งานวิจยัทีเกียวข้อง
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ตวัอย่างที 3

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รบับริการนวดแผนไทยเพือสขุภาพ

ของชมรมนวดแผนไทยเกาะสมยุ

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

1. ความรู้เกียวกบัการนวดแผนไทยเพือสขุภาพ

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัความพึงพอใจ

    3.ความพึงพอใจของผู้รบับริการนวดแผนไทย

3. บริบทชมรมนวดแผนไทยเกาะสมยุ

4. งานวิจยัทีเกียวข้อง

มีเอกสารทีเกียวข้อง ดงันี

-แนวความคิดเกียวกบับทบาท

-แนวความคิดเกียวกบัอนามยัเจริญพนัธุ์

-บทบาทและการปฏิบติัตวัด้านอนามยัเจริญพนัธุ์

-ทฤษฏีการรบัรู้

-งานวิจยัทีเกียวข้อง

ตวัอย่างที 4

การรบัรู้บทบาทหญิงชาย และการปฏิบติัตวัเกียวกบัอนามยัเจริญ

พนัธุข์องนักศึกษาระดบัอดุมศึกษาในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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หลกัการทบทวน งานวิจยัทีเกียวข้อง

1.  ทบทวนจากรปูเล่มเตม็  ของนิพนธต้์นฉบบั  

2.  อ่านให้เข้าใจความคิดสาํคญั

3.  สรปุเฉพาะผลของการศึกษาในเรืองนัน

4.  ไม่ควรยกผลการศึกษามาทงัหมดเรียบเรียงเฉพาะประเดน็สาํคญั

5.  ควรคดัเลือกงานวิจยัทีมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

6.  ควรเลือกงานวิจยัทีเกียวข้องกบั งานทีตนเองกาํลงัทาํวิจยัอยู่

7.  เรียงตาม พ.ศ. และเรียงตามพยญัชนะไทย

8.  งานวิจยัภาษาองักฤษ ให้ไว้หลงัจากงานวิจยัภาษาไทย

ข้อบกพร่องทีพบบ่อยของ การทบทวน

“วรรณกรรม”

• เอกสารไม่ทนัสมัย – เก่า ลอกงาน ไม่ค้นใหม่

• ใช้เอกสารงานวจิัยทมีีความไม่น่าเชือถือ

• ไม่สังเคราะห์เอกสาร – คัดลอก ตัดแปะ
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ขอ้บกพร่องทีพบบ่อย(ต่อ)

• ไม่ครบถว้นทุกเรืองทีเกียวขอ้งกบัการวิจยั บางหวัขอ้ทีทบทวนก็ไม่

เกียวขอ้งกนั

• มกัจะอา้งอิงไม่ถูกตอ้ง และไม่ตรงกบัรายชือเอกสารในบรรณานุกรม

• บางหวัขอ้เขียนยาว และละเอียดมากเกินไป บางหวัขอ้สนัจนเกินไปและ 

บ่อยครงัเป็นเรืองทีเกียวขอ้งโดยตรง

• เขียนรวบรวมจากหลายๆแหล่งแลว้ไม่สรุปว่าสงัเคราะหอ์ะไรไดบ้า้ง

จากการตรวจเอกสารเรืองนนัๆดว้ยขอ้สรุปของผูวิ้จยัเอง

• เขียนแลว้ไม่ไดน้ํามาเชือมโยงใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั

การทบทวนวรรณกรรมเป็นหวัใจสาํคญัของการวิจยั


