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ในขัน้ตอนใดของงานวิจัยที่เราต้องทบทวนวรรณกรรม

ก่อนวิจัย - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

- แผนยุทธศาสตร์การวจิัยแห่งชาต ิ(ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560-
2564)

- แนวคิด ทฤษฏี 

- งานวิจยัที่มีคนท าไว้แล้ว

ระหว่าง - แนวคิด ทฤษฏี 

- งานวิจยัที่มีคนท าไว้แล้ว

เม่ือสรุปผล - แนวคิด ทฤษฏี 

- งานวิจัยที่มีคนท าไว้แล้ว



1. ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง



การทบทวนวรรณกรรม หมายถงึ การค้นคว้า รวบรวม 
วเิคราะห์ ประเมินค่า สังเคราะห์และน าเสนอ  สารสนเทศ 
ข่าวสารความรู้  ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ศกึษา/วจิัย ในบริบทและ
แง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และให้ได้
สารสนเทศที่เช่ือถือได้ เพื่อก้าวสู่กจิกรรมอ่ืนในกระบวนการวจิัย
ต่อไป (รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,2550)

วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องอาจแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. วรรณกรรมและงานวจิัยที่บันทกึไว้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
สิ่งของที่มีอยู่ตามธรรมชาต ิหรือสิ่งที่ถูกสร้างขึน้

2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

3. ส่ือที่ไม่ได้บันทกึไว้เป็นหลักฐาน เช่น ต านาน เร่ืองเล่า



การทบทวนวรรณกรรม หมายถงึ การศึกษาเอกสาร งานวจิัย 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหวัข้อที่นักวจิัยสนใจ เพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของงานวจิัยในสาขานัน้ๆ (สุมาลี ไชยศุภรากุล, 2558 : 
102-108)

วรรณกรรมที่ทบทวนมีลักษณะเป็น ทฤษฎี แนวคดิ หลักการ
หรืองานวจิัย เพื่อให้ได้ภาพของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวจิัย ได้แก่   
ที่มาและความส าคัญ วธีิการวิจัย ผลการวิจัยที่เคยมีคนท าไว้ก่อน
หน้า เพื่อน าไปอภปิรายผลของการวจิัย ว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร



ความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรม
(รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,2550)
1.    ท าให้ผู้วจิยัมีความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการวจิัยในทกุแง่มุม

เท่าที่จะเป็นไปได้
2.    เพื่อให้มีความรู้ที่ทนัสมัยในเร่ืองที่จะวจิยั สามารถท างานวิจัยได้อย่าง

ถูกต้องและมีคุณค่าเพยีงพอที่จะน าไปชีน้ าสังคมในเร่ืองนัน้ๆ ในช่วง
เวลานัน้ๆ ได้

3.    ท าให้ทราบว่าเร่ืองที่ต้องการวจิยัมีผู้ที่ท าการวจิยัไว้ก่อนหรือไม่ ตอบ
ได้ตรงประเดน็ หรือมีประเดน็ใดที่ต้องวิจยัเพิ่มเตมิ

4.    ท าให้ผู้ทบทวนวรรณกรรมสามารถตัดสินคุณภาพของงานวจิยัได้
5.    ท าให้ผู้ทบทวนวรรณกรรมได้เหน็พฒันาการในด้านต่างๆ ของความรู้

ในเร่ืองที่จะท าวิจยั
6.    แสดงให้เหน็ว่างานวจิยัที่จะท าเหมาะสมกับองค์ความรู้ที่มีอยู่



ความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ)

7.   เป็นหลักฐานว่างานวจิัยมีคุณค่าและความน่าเช่ือถือในด้านวชิาการ
มีแนวคดิและทฤษฎีมารองรับ

8.   ท าให้ผู้ที่จะน างานวจิยัไปใช้งานมีความเช่ือม่ันว่ามีคุณภาพและ
ความถูกต้องของแนวคดิและทฤษฎีที่น ามาใช้

9.   สามารถน าเสนอให้เหน็ความสอดคล้องและความขัดแย้งกับผลวิจัย
อ่ืนๆ ที่ผ่านมา ท าให้ผู้วจิยัสามารถใช้งานวจิยัได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทที่จะท า



2. วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม



วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง
(รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,2550)
1. ตรวจสอบว่าปัญหาวจิยัซ า้กับปัญหาวจิยัที่ผู้อ่ืนวิจยัไว้หรือไม่
2. ตรวจสอบความรู้พืน้ฐานเร่ืองแนวคดิทฤษฎีและบริบทต่างๆ ของการวิจยั
3. ศกึษาค้นคว้าความรู้ ด้านทฤษฎี หลักการ องค์ความรู้ และข้อค้นพบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้หลักฐานสนับสนุนว่าการวิจยัที่จะท ามีองค์ประกอบ
ที่ครอบคลุมและเช่ือม่ันได้ว่าถูกต้องแล้ว

4. เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาวจิยัยังไม่มีผู้อ่ืนศกึษามาก่อน หรืออาจจะมี
แต่ล้าสมัยแล้ว

5. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเบือ้งต้นของตัวแปรหลัก (ถ้ามี) ที่ต้องการศึกษา
6. ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย และจุดอ่อนจุดแข็งในงานวิจยัที่เคยท ามาแล้ว 
ท าให้สามารถออกแบบการวิจัยให้เหมาะสมยิ่งขึน้

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานวจิยัเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในสาขาวชิาที่
เกี่ยวข้อง



ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม 
(สุมาลี ไชยศุภรากุล, 2558 : 102-108)

1. ช่วยก าหนดขอบเขตของความรู้ในเร่ืองนัน้ ให้รู้ว่ามีใครท าวจิัยที่เกี่ยวข้อง
กับเร่ืองนัน้บ้าง ข้อค้นพบปัจจุบันเป็นอย่างไร และยังต้องศึกษาต่อไป
ในเร่ืองใดบ้าง

2. ช่วยตีกรอบปัญหา และก าหนดสมมตฐิาน ท าให้รู้ว่าเร่ืองที่วจิัยมีตัวแปร
อะไรบ้าง ทศิทางความสัมพันธ์เป็นแบบใด คาดว่าจะค้นพบอะไร
ในงานวิจัยที่จะท า

3. ช่วยในการเลือกระเบียบวิธีวิจัย
4. ช่วยให้ข้อแนะน าเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาที่อาจเกิดขึน้ นักวิจัยจะได้วางแผน

ป้องกันไว้ล่วงหน้า
5. ให้ข้อมูลที่เป็นภมูหิลังในการวเิคราะห์ข้อมูล



ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(HTTP://PIONEER.NETSERV.CHULA.AC.TH/~JAIMORN/RE3.HTM)

1. ได้แนวคดิที่น่าสนใจ ซึ่งไม่ซ า้ซ้อนกับผู้อ่ืน

2. ช่วยท าให้มองปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึน้

3. ท าให้ได้แนวคิดพืน้ฐาน ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ

4. ท านิยามปัญหา ก าหนดขอบเขต และตัวแปร

5. ท าให้ตัง้สมมุตฐิาน ได้อย่างสมเหตุผล 

6. ท าให้สามารถเลือกเทคนิคการด าเนินการวจิัยได้อย่างเหมาะสม

7. ช่วยในการแปลผล และการอภปิรายผล

8. ช่วยในการสรุป และเขียนรายงานวิจัย



วิธีการทบทวนวรรณกรรม (สุมาลี ไชยศุภรากุล, 2558 : 106-107)
ควรท าตามล าดับขัน้ตอน ดังนี ้
1. ก าหนดปัญหาให้ชัดเจน ให้รู้ว่าจะศึกษาอะไร ประเดน็ใด
2. ค้นหาแหล่งข้อมูล และสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับเร่ืองนัน้ๆ
3. เลือกวรรณกรรม โดยเลือกวรรณกรรมใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลล้าสมัย 

แต่งานวิจัยบางเร่ืองกมี็งานวิจัยเก่าที่ยังคงใช้ได้เสมอไม่ล้าสมัย
4. ไม่ควรอ่านเฉพาะบทคัดย่อ บทสรุป หรือบทน า ควรอ่านทัง้หมดเพื่อให้เข้าใจ

ชัดเจน และตรวจบรรณานุกรมที่ผู้วจิยัในวรรณกรรมใช้ด้วย เพราะอาจจะมี
ตัวอย่างงานวิจัยอื่นๆ ที่ใช้ได้กับงานวิจัย

5. จ านวนวรรณกรรม ไม่ก าหนดตายตวัว่าควรทบทวนจ านวนเท่าใด 
แต่ให้ครอบคลุมปัญหาที่ผู้วจิยัสนใจ

6. การเขียนรายงานการทบทวนวรรณกรรม ให้เขียนเฉพาะประเดน็ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยที่ก าลังศึกษา

7. การรวบรวมบรรณานุกรมควรท าไปพร้อมๆ กับการอ่านงานวรรณกรรมนัน้ๆ



ตวัอย่าง



3. หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม



เน่ืองจากเอกสารมีจ านวนมาก ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ผู้วจิยัไม่สามารถศึกษาเอกสารได้ครบถ้วน ดงันัน้ผู้วจิยัควรพยายาม
เลือกเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด หลักเกณฑ์ในการเลือก
วรรณกรรมให้เกดิประโยชน์สูงสุด ดงันี ้

1.  พจิารณาความทนัสมัยของเอกสารว่าเหมาะที่จะใช้อ้างอิงหรือไม่
2. พจิารณาว่าเอกสารเหล่านัน้ สามารถชีน้ าในการศึกษาข้อมูลของ
วจิัยได้หรือไม่
3.  พจิารณาว่าเอกสารเหล่านัน้มีหนังสืออ้างอิงที่น่าเช่ือถือ พอที่จะ
ท าแนวทางในการศกึษาข้อมูลของปัญหาของผู้วจิัยหรือไม่
4.  พจิารณาว่าเอกสารเหล่านัน้ได้เสนอแนวคดิอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้วจิยั หรือไม่ โดยดจูากช่ือเร่ือง ตวัแปร และวธีิการด าเนินการวจิัย


