
 

คณะศิลปประยุกตแ์ละการออกแบบ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

                ผศ. ดร.ศกัดิ์ชาย  สิกขา 



ที่มาของหวัขอ้การวิจยั 

• ประสบการณ์ ภมูิหลงั และความตอ้งการรูค้ าตอบ จากผูท้  าวจิยั 

• หนงัสอื บทความ งานวิจยั จากแหลง่ความรู ้

• ถา่ยทอดประสบการณ์ตรงให ้ผูน้ าวชิาการ 

• ตอ้งการน างานวจิยัมาใชป้ระโยชน์ หน่วยงานของผูว้จิยั 

• การตดิตามข่าวสาร ข่าวสาร ขอ้มลู 

• ความตอ้งการที่แทจ้รงิ จากสถานที ่/เหตกุารณจ์รงิโดยตรง 

• การวิเคราะหส์ถานการณ์ และการคาดคะเน การเก็บขอ้มลู 



การหาหวัขอ้การวจิยัโดยทัว่ไป 

หวัขอ้ส าคญัอยู่ในความ

สนใจของคนทัว่ไป 

อยู่ในความสนใจ

ของผูว้จิยั 

การมองเหน็ความ

เป็นไปได ้

พบปญัหาที่ก าลงั

เกดิข้ึน 

การวจิยัต่อยอดที่มี

อยู่แลว้ 
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            งานวจิยัเป็นงานต่อยอดความรู้ เป็นการสร้างหรือเสริม
ความรู้ใหม่ต่อจากส่ิงท่ีคนอ่ืนเคยหาความรู้ไวแ้ลว้ (บางกรณีก็
เป็นการหกัลา้งความรู้เดิมๆ)  
            ซ่ึงการทบทวนวรรณกรรมเป็นกระบวนการสร้างองค์
ความรู้ของนักวิจัยเพ่ือใช้ในการท าวิจัยให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ                   
            ดงัน้ัน การทบทวนวรรณกรรม จะท าให้................... 
            รู้ไดว้า่  ประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีนกัวจิยั
สนใจไดถู้กศึกษาวจิยัแลว้หรือยงั  
           ถา้ถูกศึกษาวจิยัแลว้ ผลของการวจิยัดงักล่าวเป็นอยา่งไร 
และเก่ียวขอ้งอะไรกบัประเดน็ปัญหาท่ีนกัวจิยัสนใจอยา่งไร 





 การทบทวนวรรณกรรม  เป็นการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรา
จะท าวจิยั ซ่ึงมีทั้งเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม มีวตัถุประสงค์  เพือ่ 

      1) ป้องกนัการท าวิจยัซ ้ าซอ้นในเร่ืองท่ีมีการท ามาแลว้ 
   2) ช่วยบ่งช้ีพรมแดนแห่งความรู้ในสาขานั้น 
      3) ช่วยใหเ้กิดความคิดและมีทิศทางเก่ียวกบัเทคนิคในการท าวิจยั แหล่งท่ีมา 
ของขอ้มูล และวิธีการท่ีใชใ้นการศึกษา 
      4) ช่วยพฒันาความคิดเก่ียวกบัการออกแบบการศึกษาวิจยั เพราะจากการศึกษา 
งานวิจยัท่ีผา่นมา ท าใหผู้ว้ิจยัทราบวา่วิธีการวิเคราะห์ใดใชไ้ด ้วิธีใดลม้เหลว 
      5) อาจช่วยใหเ้กิดความคิดแนวปัญหาในการท าวิจยั และ/หรือใหพ้ื้นฐานใน

การตั้งสมมุติฐานในงานวิจยัท่ีจะท า 



 ช่วยใหเ้กิดความคิดในปัญหาท่ีจะท า 
 ช่วยบ่งช้ีจุดแขง็และจุดอ่อนในงานวจิยัอ่ืนๆ 
 ช่วยบ่งช้ีกรอบแนวคิดทฤษฏีท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น
การศึกษาของตวัเราได ้

 ช่วยเสนอแนะวธีิการท่ีจะใชใ้นการศึกษา 
 ช่วยอธิบายเทคนิคการเกบ็ การแบ่งประเภท และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเกบ็ขอ้มูล 

 ช่วยช้ีแนะวธีิการน าเสนอตารางสถิติและกราฟ วธีิตีความ
ผลงานวจิยั และวิธีการเสนองานวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ 





ในการท าทบทวนวรรณกรรมนั้น ส่ิงส าคญัท่ีผูว้จิยัตอ้งดึงออกมาให้
ไดคื้อ 

       -งานวจิยัหรืองานศึกษานั้นเขาท าอะไร (what) 
       -ท าอย่างไร (how) 
       -ผลการศึกษา (finding ) คอือะไร 
 
 เพ่ือจะไดเ้ปรียบเทียบงานต่างๆซ่ึงกนัและกนั และเปรียบเทียบกบั
งานท่ีผูว้จิยัจะท าดว้ย เพ่ือดูวา่งานท่ีเราจะท านั้นจะช่วยเสริมงานท่ีมี
ผูท้  ามาแลว้ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนอยา่งไร 





การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด   ทฤษฎี  และผลงานวจิยั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง หรือประเดน็ปัญหา
การวิจยัจากวารสาร หนงัสือ ต ารา  รายงานการวิจยั   
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ 

การทบทวนเอกสารและงานวจิัยฯ 



 รวบรวมแนวคิดในการตั้งปัญหาการวจิยั 
 มีความรอบรู้ในขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นท่ียอมรับ 
 การเตรียมกรอบทฤษฎีในการวิจยั 
ประเมินความเป็นไปไดใ้นการท าวิจยั 
 รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการ และเคร่ืองมือวจิยั 
 ศึกษาผลงานวิจยัท่ีท ามาแลว้ 
สร้างความคุน้เคยกบัวธีิการศึกษา และขอ้มูล 





การทบทวน 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ปัญหาการวิจัย 
วตัถุประสงค์ 

สมมตฐิาน 

ตัวแปร 

ประชากร +
ตัวอย่าง 

การสร้างเคร่ืองมอืเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมุล 

ผลการวจิัย 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

รูปแบบการวจิัย 

กรอบแนวคดิ 
เชิงทฤษฎ/ีวจิัย 







•  เลอืกทีใ่กล้เคยีงกบังานวจิัยเรามากทีสุ่ด 

•  ครอบคลุมตวัแปรทีศึ่กษามากทีสุ่ด 

•  ค้นคว้าได้จากส่ิงพมิพ์ทุกประเภท 

•  ควรบันทกึสรุปเกีย่วกบัเร่ืองทีท่บทวน 

•  อย่าลมืเขยีนช่ือเอกสารทีอ้่างองิ (บรรณานุกรม) 











บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม /เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง/การศึกษา และคน้ควา้ขอ้มูล 

        

2.1  ประวติัความเป็นมาของ ...................    
       ขอ้ความ..................................................................................................................... 
2.2  ลกัษณะทางกายภาพของ..........              
        2.2.1  หวัขอ้ .....................................................................................   
2.3  วสัดุและกรรมวธีิการผลิต........ 
         2.3.1  ขอ้ความ............................. 
                   2.3.2.1  ขอ้ความ............................. 
                               1)  ขอ้ความ............................. 
                                     (1)  ขอ้ความ............................. 
2.4  การศึกษาผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5. การศึกษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  





1. ข้ึนตน้ดว้ยประเดน็หลกัตามดว้ยการขยายความ 
2. ขอ้ความกระชบัเขา้ใจง่าย 
3. ความหมายชดัเจน 
4. มีประเดน็หลกั และประเดน็ยอ่ย 
5. พอดีกบัเน้ือหาแต่ละบท 
6. สามารถก าหนดหวัขอ้ยอ่ยไดใ้นระดบัท่ีพอดี 
7. ไม่ควรยอ่ยเกิน 3 ขอ้ 



1.จ าแนกเนือ้หาออกเป็น 
 - เน้ือหาหลกั 
 - เน้ือหารอง 
 - เน้ือหาเสริม 
2.เรียงล าดบัเนือ้หา 

- ง่ายไปหายาก 
- จากอา้งอิงไปหาคน้ควา้ วิเคราะห์ 



3.ตัดทอนเนือ้หาที่เกนิความจ าเป็นออก 
 - จ าเป็นตอ้งรู้  เกบ็ไวบ้ทส าคญั 
 - อนัดบัรอง  ไวภ้าคผนวก 
4.เช่ือโยงตามล าดบั 

รู้ก่อน - รู้หลงั 
5.ตรวจสอบอกีคร้ัง ตัดทอน – เพิม่เตมิ 
 - นอ้ยไป ไม่รู้เร่ืองเสริมใหม่ 
 - มากไป หากจ าเป็นตดัไวภ้าคผนวก 
 



1. อ่านเขา้ใจง่าย 
2. สืบคน้ง่าย 
3. เช่ือมโยงเขา้สู่ประเดน็ท่ีตอ้งการคน้ควา้ได ้
4. ท าใหง้านวจิยัมีคุณค่ามีน ้ าหนกั 
5. เน้ือหามีความส าคญัทุกประเดน็เป็นประโยชน์ต่อการคน้หาค าตอบ 



1. ตีโจทยจ์ากช่ือ และวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
2. เขียนส่ิงท่ีคิดวา่ควรจะรู้ ก่อนจะด าเนินการวจิยั เช่น 
     - การออกแบบ 
     -วสัดุท่ีคิดวา่จะใชผ้ลิต  
    - กรรมวธีิการผลิต 
    -เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 
    -ผลงานท่ีใกลเ้คียง/ขอ้คิด/วจิยัของคนอ่ืน 
3. จดัเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก จดัท าขอ้ยอ่ย 

. 











   ในการวิจยั การศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบักลุ่มอาชีพในภาคอีสาน   

      ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 3 ประการคือ 
         1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้เพื่อพฒันาอาชีพของกลุ่มอาชีพ

ในทอ้งถ่ินภาคอีสาน 
         2) เพื่อศึกษาและทดลองใชเ้ทคนิค วิธีการตามกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ทางการออกแบบกบักลุ่มอาชีพต่างๆ ในภาคอีสาน  
          3) เพื่อสรุปผลการประยกุตใ์ชก้ระบวนการท่ีมีความเหมาะสมกบัการ

ถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบใหก้บักลุ่มอาชีพในภาคอีสาน 





 ห้องสมุด และ Internet 
 1. หนงัสือ / E-Book 
 2. งานวิจยั /วทิยานิพนธ์ 
  3. ผลงานเชิงสร้างสรรค ์/งานทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิบตัร 
  4. วารสารทางวชิาการ  
  5. เอกสารท่ีผา่นการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
 นอกห้องสมุด 
     ขอ้มูลในเชิงพื้นท่ี สถานท่ีจริง  



 ห้องสมุด และ Internet 
 1. หนังสือ / E-Book 
      เหมาะส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน และทฤษฎี 
      ข้อเสีย : ไม่ทนัสมยั 
 2. งานวจิัย /วทิยานิพนธ์ 
      บางคร้ัง เขา้ถึงขอ้มูลยาก 
      ข้อเสีย : บางผลงาน ในวงวชิาการอาจยงัไม่เป็นท่ียอมรับ 
ตอ้งใหเ้วลา  



 ห้องสมุด และ Internet 
  3. ผลงานเชิงสร้างสรรค์ /งานทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร 
      มีความทนัสมยั เหมาะส าหรับงานประยกุต ์
      ข้อเสีย : คน้หายาก และมีขอ้จ ากดัในการขออนุญาต ขอ้ 
       กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. วารสารทางวชิาการ 
       เช่ือถือไดสู้ง มีฐานขอ้มูลเยอะ 
        ข้อเสีย : ผูว้จิยัตอ้งติดตามงานใหส้ม ่าเสมอ ต่อเน่ือง 
   



 ห้องสมุด และ Internet 
 5. เอกสารทีผ่่านการน าเสนอผลงานทางวชิาการ(Proceedings) 
     เช่ือถือไดใ้นระดบัหน่ึง เพราะผลงานอาจยงัไม่สมบูรณ์ 
     ข้อเสีย : เขา้ถึงไดย้าก 
 นอกห้องสมุด 
   - ข้อมูลในเชิงพืน้ที ่สถานทีจ่ริง  
      ขอ้มูลตรง ใหม่ สด และเป็นปัจจุบนั 
      ข้อเสีย : ตอ้งใชว้จิารณญาณและหลกัฐานอ่ืนประกอบ 



1. ไม่ Copy and Paste ยกงานคนอ่ืนมาวางโดยไม่คน้ควา้ดว้ยตวัเอง 
2. การเขียน อย่าเขยีนเหมือนขนมช้ัน คือ อยา่เอามาต่อ ๆ กนัเพียงแต่
วา่คนนั้นท าการศึกษาอะไร ในปีไหน ไดผ้ลลพัธ์วา่อยา่งไร แลว้เรียง
ต่อ ๆ กนัไปเป็นคน ๆ  
3. อย่าเขยีนมาแบบกล้า ๆ กลวั ๆ เหมือนไม่ค่อยอยากท าเร่ืองนั้น  หรือ
ดูเหมือนไม่ไดอ้ยากสนใจเร่ืองนั้นแต่โดนบงัคบัใหท้ า  ขาดสีสนัและ
ความดุดนั   บางคนเขียนมาแลว้กก็วา้งมากครอบคลุมหลายเร่ืองหาจุด
โฟกสัไม่ไดก้เ็ลยไม่รู้วา่อยากท าเร่ืองอะไรกนัแน่    
  



1. ทกัษะการประมวลความคิดท่ีดี (conceptualization) 
2. การอ่านมามาก (Read more) 
3. ความมุ่งมัน่ท าใหส้ าเร็จ (Concentration)  
4. การเจาะลึกในวงการ (Focus)  
5. ความสามารถในการน าเสนอโนม้นา้ว (Presentation)  













































รายช่ือ Websites ของห้องสมุดทีน่่าสนใจ 

•  ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล 
    http://www.li.mahidol.ac.th 

•  งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  
    (คณะวทิยาศาสตร์ ม.มหิดล)   http://stang.li.mahidol.ac.th 

•  สภาการพยาบาล ( วารสารวจิยัทางการพยาบาล ) 
    http://www.tnc.or.th/index.php#  

•  สถาบันวทิยบริการ  จุฬาฯ 
    http://www.car.chula.ac.th 

 

 



•  ฐานข้อมูลการวจิยัการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส านักงาน 
   คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
   http://www.thaiedresearch.org/result/index.htm 

•  ห้องสมุดงานวจิยั ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
    http://www.riclib.nrct.go.th   

•  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาฯ 
    http://lib.edu.chu.ac.th   





ผูเ้ขียน ความคดิ ขอ้เขียน ผูอ้า่น 
ความ

เขา้ใจ 

ความรู้พืน้ฐาน 

เพิม่ความรู้และปัญญา 

เกดิความคดิ 



เนือ้หา ตาราง รูปภาพ อะไรเข้าใจง่ายทีสุ่ด ควรมีหลกัการอะไร 

เข้าใจง่ายทีสุ่ด.......แต่ไม่อาจแสดงค่าทีแ่ม่นย าได้ 

แสดงข้อมูลให้เข้าใจง่ายคนอ่านจาก    ซ้าย-ขวา   บน-ล่าง 

ควรมีทั้งเนือ้และน า้ 

ควรเช่ือมโยงสัมพนัธ์ 

ควรเร่ิมเหตุ-ต่อด้วยผล    เหตุ ต่อ ด้วย ผล .............. ไปเร่ือยๆ 

ทุกประโยคต้องส่งและรับกนั 



ปัญหาด้านภาษา 

ใช้ภาษาซับซ้อน มีค าเช่ือมมาก เช่น ที ่ซ่ึง และ แต่  

หน่ึงย่อหน้า มีหลายประเดน็ 

หน่ึงหน้ามีเพยีงย่อหน้าเดยีว 

• อ่านเข้าใจยาก  ภาษาไม่จบในประโยค    มแีต่ข้อความเป็น
เหตุ 

ภาษาไม่กระชับ 

• อ่าน 10 บรรทดั สรุปได้ 1 บรรทดั 

ใช้ค าซ ้าบ่อย 
• เช่น โดย ท าการ มกีาร  อาจ 
ใช้ค า ไม่คงที ่ในความหมายเดยีวกนั 

• ผลติโดย /ท าโดย /สร้างโดย 

• หัตถกรรม /หัตถศิลป์ / ท ากบัมอื 













           กรอบแนวคดิการวจิัย  หมายถึง กรอบของการวจิยัในดา้น
เน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแปร และการระบุความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร 

           ในการสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั ผูว้จิยัจะตอ้งมีกรอบ
พื้นฐานทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีศึกษา และความคิดรวบ
ยอด(Concept) ในเร่ืองนั้นและน ามาประมวลเป็นกรอบในการ
ก าหนดตวัแปรและรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ
ในลกัษณะของกรอบแนวคิดการวจิยัและพฒันามาเป็น
แบบจ าลองในการวจิยั 

      



1. อธิบายทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดต้รงประเดน็ตามวตัถุประสงค ์
2. เสนอวธีิการใหม่ๆท่ีน่าเช่ือถือ 
 3. นิยามตวัแปรไดค้รบทุกตวัแปร  
     (รวมทั้งนิยามความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกบัวธีิการใหม่ท่ีน่าเช่ือถือ) 

  4. ขอบเขตการวจิยัมีความชดัเจน ตอ้งใหรู้้วา่จะท าแค่ไหน 
  5. มีหลกัฐานอา้งอิง น่าเช่ือถือและทนัสมยั 







 

น.ต.หญิง ดร.ปิยมาภรณ์  โชคอวยชัย 

 

ค าบรรยาย การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ของ 

ส่ือการสอนรายวชิาวจิัย ของ  
ผศ. ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา 


