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1.วรรณกรรมและผลงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วจิัย

 การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และงานวจิยัที่เก่ียวข้องกับ
โจทย์วจิัยที่ก าหนด ให้ครอบคลุมประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย
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1.วรรณกรรมและผลงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วจิัย
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1.วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย 

จะเกิดค าถามขึน้ในกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์วิจัยนัน้
Stakeholder มีใครบ้าง จะเข้าร่วมมือได้หรือไม่ ให้ข้อมูล
เพียงพอหรือไม่ (หากไม่พอจะหาได้จากไหน)

Literature Review มีอะไรบ้าง จากที่ใดบ้าง เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 
ใด ครอบคลุมทุกประเดน็หรือไม่ เหน็แนวทางการแก้ปัญหา
หรือไม่

Solution history วธีิการในการแก้ปัญหานัน้ ของนักวจิัยอ่ืน ๆ
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1.วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย 

ผลลัพธ์จากการ 3 ค าถาม จะมองเหน็
หลักการ/วธีิการ/ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง/เคร่ืองมือ ในการ
แก้ปัญหานัน้ ของนักวจิัยอ่ืน ๆ

มีใครเก่ียวข้องบ้าง

เคยมีคนแก้ปัญหานัน้อย่างไรบ้าง 

6



2. แหล่งสืบค้นวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 แบ่งตามประเภทของแหล่งบันทกึ 
แหล่งที่บนัทกึในรูปส่ือส่ิงพมิพ์

 แหล่งที่บนัทกึในรูปส่ืออเิล็กทรอนิกส์

 แหล่งที่ไม่ได้บันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร
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2. แหล่งสืบค้นวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แหล่งปฐมภมูิ แหล่งทุตยิภมูิ

ส่ือสิ่งพมิพ์

-หนังสือ
-วารสารไทย/อังกฤษ
-รายงานการวิจัย
-วิทยานิพนธ์

-ดัชนีการศึกษา (ดัชนีวารสาร)
-ดัชนีและบทคัดย่องานวิจัยทางการศึกษา
-Review & Educational Research (RER)
-Encyclopedia of Educational Research (EER) 
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2. แหล่งสืบค้นวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แหล่งปฐมภมูิ แหล่งทุตยิภมูิ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

-เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
-เว็บไซต์หน่วยงาน

-ฐานข้อมูลที่เกบ็ในซีดรีอม (ฐานข้อมูลของ ERIC)
-เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต
- search engine
- ฐานข้อมูลสาธารณะ (ระบบสมาชิก/เปิดกว้าง)
- ร้านขายหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์/บริการให้ค าปรึกษา  
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2. แหล่งสืบค้นวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แหล่งปฐมภมูิ แหล่งทุตยิภมูิ

ไม่ได้บันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร

-การทดลอง
-สัมภาษณ์
-สนทนา
-แบบสอบถาม

-การบรรยาย
-รูปภาพ
-สถานที่
-สิ่งของ 
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 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จ ำเป็นส ำหรับงำนวจัิยน้ีหรไม่   

3.การใช้ IT เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานวิจัย
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 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจ าเป็นตอ่งานวิจยันี ้  ีมะ่รบ้ำง
(Internet/Application/Data Analysis etc.)

Data Analysis is a general purpose iPad App for the plotting and fitting of all

types of data that can be formulated as x,y pairs. The program can be used

easily by both students and professionals. It is particularly useful for quick

analyses of various types of data by curve fitting, value prediction via a

standard curve, and analysis of kinetic data

3.การใช้ IT เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานวิจัย
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 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ีข้มจ ำกัด/อยา่งไรบ้าง

3.การใช้ IT เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานวิจัย
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 ห้องสมุด/internet
Journal Articles/Periodic Publication
 Books
 Thesis/Dissertation
 Conference Proceedings 
 Intellectual Properties
 CD, Hard Copy etc.
Newspapers
CD-ROMS
Magazines

 นอกห้องสมุด
Concerned Communities 

4. ฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้าที่ส าคัญ
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ข้อดี ข้อเสีย ของวรรณกรรมแต่ละประเภท
 Journal Article เนือ้หาท่ีทนัสมยั มีความยาวพอเหมาะกบัการอา่นเพ่ือท าวิจยั บทความมกั

ถกูกลัน่กรองโดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้จดัพิมพ์

 Book เป็นพืน้ฐานและทฤษฎี ไมท่นัสมยั ไมเ่หมาะกบัการอา่นทบทวนเพ่ือวิจยั

 Thesis เป็นข้อมลูท่ีมีรายละเอียดเข้าถึงได้ยากและการยอมรับในวิชาการยงัไมม่าก

 Proceedings เช่ือถือได้ระดบัหนึง่เพราะอาจยงัไมส่มบรูณ์ เข้าถึงได้ยาก

 Intellectual Properties ทนัสมยัเหมาะกบังานประยกุต์ ค้นหายากและมีข้อจ ากดั

 Newspapers มีประโยชน์ไมม่ากตอ่การวิจยั มีสารสนเทศใหม ่เชน่ แนวโน้ม การค้นพบหรือ
การเปลี่ยนแปลง แตค่วรค้นหารายละเอียดจากแหลง่สารสนเทศอ่ืน

 CD-ROMS มีจ านวนน้อยท่ีมีเนือ้หาเหมาะกบัการอา่นเพ่ือท าวิจยั

 Magazines ไมเ่หมาะกบัการอา่นบททวนเพ่ือวิจยั แตอ่าจใช้เร่ิมต้นงานวิจยัโดยการติดตาม
เคลื่อนไหวใหม ่ๆ ในนิตยสาร

 Concerned Communities ข้อมลูตรง ต้องใช้วิจารณญาณและหลกัฐานอ่ืนประกอบ
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4. ฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้าที่ส าคัญ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางการศกึษา (Educational Resources Information 
Center-ERIC)  - รวมรายชื่อผลงานวิจัยด้านการศึกษา  https://eric.ed.gov/
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4. ฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้าที่ส าคัญ
 เครือข่ายข้อมูลข่าวสารของ AERA – ฐานข้อมูลเก่ียวกับการวจิัยทาง
การศึกษา http://www.aera.net/
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4. ฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้าที่ส าคัญ
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ -- http://2ebook.com/ 
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4. ฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้าที่ส าคัญ 
 ฐานข้อมูลอ้างองิของ สกอ. ThaiLIS http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php
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4. ฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้าที่ส าคัญ 
 UnitNet -- http://www.uni.net.th/UniNet/index.php
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4. ฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้าที่ส าคัญ 
 SchoolNet -- http://www.nectec.or.th/schoolnet/index.php3.htm 
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ฐานข้อมูลงานวจิยัที่แพร่หลาย



ฐานข้อมูลงานวจิยัที่แพร่หลาย
 Science Direct -- http://www.sciencedirect.com/ 
 IEEE/IEE -- http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
 Scopus - http://www.scopus.com/
 ฐานข้อมูล ACM -- http://dl.acm.org/ 
 ISI Web Of Science -- https://webofknowledge.com/ 
 ProQuest Digital Dissertation -- http://search.proquest.com/index
 ฐานข้อมูล H.W.Wilson -- https://www.ebscohost.com/academic/h-w-wilson-
databases
 LexisNexis ฐานข้อมูลทางกฎหมาย – www.lexisnexis.com/
 J-Gate -- http://informindia.co.in/education/J-Gate-Management/
 OPAC (Online Public Access Catalog) ของมหาวิทยาลัยไทย
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ฐานข้อมูลงานวจิยัที่แพร่หลาย
 Scopus - http://www.scopus.com/

 ฐานข้อมลูทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และอ่ืนๆ
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การเรียบเรียงวรรณกรรม



การทบทวนวรรณกรรมเป็นเคร่ืองมือน าทางไปสู่
กำรพัฒนำกรมบแนวคิดกำรวิจัย 

ที่มา: วนัทิพย์ สินสงูสดุ (2549)
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1. วรรณกรรมที่น ามาทบทวนนัน้ต้องสั พันธ์กับงำนวิจัยที่
ก าลังด าเนินอยู่  ไม่ควรเขียนรวมถงึทุกส่ิงทุกอย่างที่ผู้วิจัยได้
อ่านมา

2. แต่ละงานวิจัยที่ส าคัญที่น ามาทบทวนอาจมภปิรำยทลีะเรไ่มง
ในแต่ละย่อหน้า บอกวัตถุประสงค์ของการศึกษา เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาที่เก่ียวข้อง ถ้า
งานวิจัยนัน้ส าคัญน้อย อาจอ้างได้แต่ตัดรายละเอียดออก
บ้าง

การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี
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3. ถ้ามีงานวิจัยหลายเร่ืองที่ศึกษำปัญหำเดียวกันในแง่มุมที่คล้ายคลึง
กัน อาจน ามาทบทวนรว กันในย่อหน้าเดียวกัน เช่น นาย ก, นาย 
ข, นาย ค และ นาย ง ได้ศึกษาถึงเร่ือง...............และสรุปผล
ออกมาเป็นกลุ่มมากกว่าแยกจากกัน

4. ควรเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ ได้มีการรวบรวมและสังเคราะห์
ศึกษาเ ร่ืองนี ้มาอย่างดี  เลไมกเฉพำะที่ เ ป็นจุดเด นที่ ทบทวน
วรรณกรรมในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานวจิยัที่ด าเนินอยู่

5.  เรียบเรียงสำระส ำคัญเป็นข้ันเป็นตมน ตัง้แต่ผลงานวิจัยที่มาก่อน
จนถึงปัจจุบัน ยังขาดอะไรอยู่ มีจุดอ่อนอะไรบ้าง มีความแตกต่าง
กันอย่างไร

6. ควรเขียนให้ลักษณะที่น ำ ำใช้่ด้มนำคต ซึ่ งน ามาใช้ในการ
อภปิรายผลการวจิัย

การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี
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การอ่านเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมเป็นการอ่านที่ต้อง
ประเ ินและดงึประเดน็ส ำคัญมมก ำเพื่อใช้ในงานวิจัยหรือเพื่อ

ให้ได้ค าตอบที่ต้องการ
ไม่ใช่แค่การอ่านหนังสืออ่านทั่วไป
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หลักการทบทวนวรรณกรรมที่ดี
 อ่านบทความฉบับเตม็

 จะต้องจับเนือ้หาของทุก paper ให้หลอมเป็นเร่ือง
เดียวกันให้ได้ คือ “การเขียนใหม่” จากที่อ่านมาทัง้หมด

สรุปย่อประเดน็

 อ่านวิธีการให้นิยาม ว่าเป็นอย่างไร

 อ่านข้ออภปิราย ซึ่งมีข้อจ ากัด ค าอธิบายความเหมือน/
ความต่างของผลเมื่อเปรียบเทยีบกับการศึกษาอื่น
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ตารางสังเคราะห์เพื่อการทบทวนวรรณกรรม

ช่ือผู้แต่ง วิธีการ
ด าเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการสุ่ม

เคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับการ

วิจัย

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ
การศึกษา

ผลการศึกษา
ที่ได้

1.....

2....

3....
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ท่ีมา: ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2557)



ตารางสังเคราะห์เพื่อการทบทวนวรรณกรรม

32
ท่ีมา: ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2557)



ตารางสังเคราะห์เพื่อการทบทวนวรรณกรรม
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ท่ีมา: ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2557)



การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ถกูต้อง
 ท าการทบทวนวรรณกรรมอย่างไม่รู้เปา้หมาย

 ท าการทบทวนวรรณกรรมโดยการบอกผู้อา่นวา่ตนเองได้อา่นอะไรมาบ้าง

 เขียนย่อหน้าเท่ากบัจ านวนเอกสารท่ีอา่น

 แตล่ะย่อหน้าเขียนสรุปวา่ แตล่ะ Paper ท าอะไร ได้อะไร โดยการลอก
บางสว่นของ Abstract และ Conclusion

 เขียนเรียงปี พ.ศ. กนัไปตามล าดบั

 ไม่มีการอ้างอิงวรรณกรรมของผู้อื่น

 ลอกวรรณกรรมมาตดัแปะ

 ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์จดุออ่นจดุแข็งของวรรณกรรม
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การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ถกูต้อง
 การเรียบเรียงไมค่ านงึถงึหลกัภาษา

 ประโยคท่ีขาดความสมบรูณ์

 เรียบเรียงไมไ่ด้ความชดัเจน ประโยคมีหลายประเดน็ หลายกริยา 
ประโยคยาวใช้ประโยคขยายความยาวอยา่งตอ่เน่ือง หรือหลายกรรม

 การบรูณาการ
 ใช้อ้างอิงความยาวเป็นย่อหน้า หลายย่อหน้า หลายหน้า

 ไม่รู้จกัการใช้เมตริกซ์ช่วย

 ใช้วิธีการสรุปความคิดเห็นของผู้วิจยั

ที่มา: สชุาติ ประสทิธ์ิรัฐสินธุ์ (2558)
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การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ถกูต้อง

การเขียนเรียงย่อหน้าแต่ละ Paper จะไม่มีการ
สังเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความรู้ในอดตีและไม่
สังเคราะห์ให้เหน็เป้าหมายความรู้ในอนาคต จงึ

่  ใช กำรทบทวนวรรณกรร 
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ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ดี
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ยอ่หน้าละเร่ือง

ลอกจาก Abstract



ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ดี
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1 ยอ่หน้า/เร่ือง



ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ดี
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บอกวา่แตล่ะ paper ท าอะไร



ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ดี

ท่ีมา: กวินธร เสถียร (2555)

ขาดสว่นน า
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ควรกลา่วถึงองค์ประกอบของเนือ้หาโดยรวมก่อน



ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ดี

ท่ีมา: กวินธร เสถียร (2555)

ไมแ่ปลค าเป็นภาษาไทย
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ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี
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ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี
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ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี
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ข้อควรค านึงในการเรียบเรียงวรรณกรรม
1. ในวงการที่เราก าลังท าวิจัย โดยภาพรวมแล้วอะไรคือประเดน็ที ี่กำรศึกษำ

กัน ำก อะไรศึกษากันน้อย
2. ประเด็นไหนได้ข้อสรุปแล้วหรือมีหลักฐานที่แน่นหนาแล้ว ประเด็น่หนยัง

่  ่ด้ข้มสรุปหรือยังไม่มีหลักฐานที่แน่นหนา หรือต่างฝ่ายต่างอ้างหลักฐานดี 
ๆ มาคัดค้านกันอยู่

3. แล้วงำนวิจัยขมงเรำก ำลังศึกษำมยู ในประเด็น่หน ต้องการค้นหาหลักฐาน
อะไรมาเพิ่มน า้หนักให้ฝ่ายไหน หากได้ผลการศึกษามาแล้วจะช่วยบอกอะไร
ได้เพิ่มเตมิบ้าง

4. ปัญหาวิจัยที่เราก าลังจะท านีเ้คยมีผู้ท ามาแล้วหรือไม่ ถ้ามีเขาตอบค าถาม
ว่าอย่างไร ตอบเร่ืองไหนได้ดีแล้ว ตอบเร่ืองไหนยังอ่อนไป มีคนอื่นได้
ค าตอบที่ขัดแย้งกันหรือไม่ ถ้ายังไม่มีสามารถบมก่ด้หรไม่  ว ำงำนขมงเรำ
เป็นงำนให  จริง ๆ
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หนทางพสูิจน์ม้า
 การเขียนทบทวนวรรณกรรมท่ีดี บง่บอกฝีมือของเราใน 5 ด้าน คือ

ทกัษะการประมวลความคิด (Conceptualization)

การอ่านมามาก (Read more)

ความมุง่มัน่ท าให้ส าเร็จ (Concentration) 

การเจาะลกึในวงการ (Focus)

ความสามารถในการน าเสนอโน้มน้าว (Presentation)
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หนทางพสูิจน์ม้า
การเขียนวรรณกรรม เป็นเร่ืองที่ยากที่สุดและเป็น
งานที่หนักที่สุดเร่ืองหน่ึงในการท าวิจยั เพราะต้อง

ประมวลความคิด กล่ันกรอง ตกผลึก
ซึ่งกระบวนการเช่นนีแ้ม้แต่นักวิจยัใหญ่
กย็ังต้มงใช้เวลำและยังต้มงฝึกฝนใน
การเขียนวรรณกรรมให้ดขีึน้อยู่เสมอ
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