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“การทบทวนวรรณกรรม: รากฐานแห่งคุณภาพของงานวจิยั” 
 
 
 
 
 

 

 
@ การทบทวนวรรณกรรม: ความหมายและความส าคัญ@ 
 
 การทบทวนวรรณกรรม หมายถึง วิธีการเขียนและสรุปอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องวิจัย 
และเป็นการสรุปภาพรวมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของการวิจัยเรื่องนั้นๆ ดังนั้น การทบทวน
วรรณกรรมจึงเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการก าหนดขอบข่ายของการวิจัยเพ่ือก าหนดปัญหาของการวิจัย  ที่น า  
ไปสู่การเขียนโครงร่างการวิจัย ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความอยากรู้อยากเห็นของนักวิจัยและองค์
ความรู้ของสาขาวิชา (Boswell & Cannon, 2009)  มากไปกว่านั้น Cottrell & McKenzie (2011) ยืนยัน
ความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรม ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการระบุปัญหาของการวิจัย ทั้งนี้ ก่อนที่นักวิจัย
จะเริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การทบทวนวรรณกรรมจะช่วยท าให้นักวิจัยได้รู้ว่างานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ
อยู่นั้น ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่เคยมีมาก่อนในอดีตหรือไม่ สมควรท าหรือไม่ นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรมยัง
ช่วยพัฒนาวงการวิชาการ ช่วยให้นักวิจัยสามารถเชื่อมั่นได้ว่างานวิจัยที่ก าลังสร้างสรรค์นั้นยังเป็นการเติมเต็มใน
องค์ความรู้ในศาสตร์สาขานั้นๆ ในขณะที่งานงานวิจัยของนักวิจัยคนอ่ืนยังท าได้ไม่สมบูรณ์ และยังช่วยให้นักวิจัย
สามารถพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย สามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือของการวิจัยที่สามารถน าไปตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ยังตอบได้ไม่สมบูรณ์ได้ (วัชรินทร์ อิทรพรหม, 2558 หน้า 17) 

  นอกจากนี้ Diana Ridley (2008, p.2) ได้นิยามว่า การทบทวนวรรณกรรมคือ การอ้างอิงงานวิจัยและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้นๆ การทบทวนวรรณกรรม เป็นการบรรจบกันระหว่าง แหล่งที่มาของข้อความ/
ข้อมูล (text) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ และ จุดยืนของผู้วิจัยและงานวิจัยนั้นๆ ท่ามกลางแหล่งข้อมูลอื่นๆ  

การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นโอกาสในการเขียนบทสนทนา (a written dialogue) เพ่ือมีส่วนร่วมกับ
นักวิจัยในพื้นท่ีของงานวิจัยนั้นๆ (area) และในขณะเดียวกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมกับนักวิจัย
ในพ้ืนที่งานวิจัยนั้นๆ เป็นการแสดงความรู้ความเข้าใจ และการตอบสนองต่อองค์ความรู้ (body of knowledge) 
ทีเ่กี่ยวข้องและเป็นหลักของงานวิจัยนั้นๆ  

ในการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจะต้องระบุชัดถึงทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุน
หัวข้อวิจัยและวิธีการวิจัย (methodology) ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ ผู้วิจัยสามารถใช้วรรณกรรมในการสนับสนุนปัญหา
วิจัย หรือชี้ให้เห็นช่องว่าง (gap) จากงานวิจัยในอดีต (previous research) ที่ต้องการการเติมเต็ม  

 
 
 

 

“การสร้างบ้านที่มั่นคงต้องอาศัย “รากฐาน”ที่แข็งแรง 
การทบทวนวรรณกรรม คือ รากฐานส าคัญส าหรับงานวิจัย” 



การจัดการความรู้ด้านการวิจัย  ประจ าปีการศึกษา 2560  คณะสื่อสารมวลชน  ม.ร. ____________________ 3 
 

การทบทวนวรรณกรรมในมุมมองของ Diana Ridley (2008, p.2)  จึงท าหน้าที่เป็นทั้งแรงผลักดัน และ
จุดเริ่มต้นในการค้นหาความจริงของงานวิจัย   

บทสรุปของความหมาย“ทบทวนวรรณกรรม” การทบทวนวรรณกรรมจึงมีความส าคัญส าหรับนักวิจัยตลอด
กระบวนการวิจัยนับตั้งแต่ 1) ขั้นเริ่มแรก คือ การก าหนดซื่อเรื่อง การตั้งปัญหาน าการวิจัย การก าหนดสมมติฐาน
ที่แสดงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษา การชี้ให้เห็นช่องว่างขององค์ความรู้ผ่านการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ขั้นระหว่างทาง ได้แก่ การเลือกระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษา ตลอดจน 3) ขั้นสุดท้าย คือการ
อภิปรายผลการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้องน าวรรณกรรมที่ทบทวนมาเทียบเคียงกับผลการวิจัยที่ได้รับว่าสอดคล้องกัน
หรือไม่เพราะเหตุใด 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การทบทวนวรรณกรรม  เปรียบเสมือนการสะสมมุมมอง (โลกทัศน์)  ซึ่งจะแปรเปลี่ยน
เป็นต้นทุนที่ท าให้นักวิจัยสามารถมองเห็น และเข้าใจปรากฏการณ์การที่ศึกษาได้อย่างรอบด้าน  

 
@ เหตุผลในการทบทวนวรรณกรรม @ 
 

1. เพ่ือทราบสภาพทีเ่ป็นปัญหาทางสังคมโดยทั่วไปในประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา 
2. เพ่ือเข้าถึงช่องว่างทางความรู้ (gap of Knowledge) ที่ยังรอการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในประเด็นใดบ้าง 
3. เพ่ือทราบว่าประเด็นที่เราสนใจศึกษานั้น มีทฤษฎี  แนวคิด หรืองานวิจัยใดที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง 
4. เพ่ือทราบว่าประเด็นที่ต้องการวิจัยนั้น มีใครท าการวิจัยไปแล้วบ้าง อย่างไร เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าซ้ าซ้อน 
5. เพ่ือศึกษาแนวทางการก าหนดโจทย์การวิจัยและสมมติฐานให้มีความคมชัด สามารถด าเนินการวิจัยได้ 
6. เพ่ือศึกษาแนวทางการคัดเลือกตัวแปรมาศึกษามาพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

ตลอดจนนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ให้มีความชัดเจนตามคุณสมบัติของตัวแปรที่ก าหนดไว้ในทฤษฎีต่างๆ  
7. เพ่ือศึกษาว่าผู้ที่ด าเนินการวิจัยมาก่อนหน้านั้นได้ออกแบบการวิจัยอย่างไร ผู้วิจัยจะได้ออกแบบการวิจัย

ได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. เพ่ือเรียนรู้ข้อค้นพบจากการวิจัยที่มีผู้ที่ด าเนินมาก่อนว่า มีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากทฤษฎีหรือ

ผลงานวิจัยอื่นๆ เช่นไร 
9. เพ่ือเรียนรู้ปัญหาและข้อบกพร่องของการวิจัยในอดีต อันจะน ามาซึ่งแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจพบ

ได้ในงานวิจัยของตนเองในโอกาสต่อไป 
10. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือในการวิจัยว่าควรออกแบบการวัดตัวแปรต่างๆ อย่างไร จงึมีความ

เหมาะสม 
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@ องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรม @ 
การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ  1) กระบวนการ   และ 2) ผลผลิต ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้  
1. กระบวนการ (the process)   

หมายถึง การค้นหาอย่างเป็นระบบและละเอียดรอบคอบ วรรณกรรมทุกประเภทที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ เพ่ือระบุวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับหัวข้องานวิจัยให้ได้มากท่ีสุด ตามมาตรฐานสากล การท าวิจัยหนึ่งชิ้น 
(เพ่ือการศึกษาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง) ควรอ่านทบทวนวรรณกรรมให้ได้ 1,000-2,000 บทความ และส าหรับการ
เขียนบทความ 1 ชิ้น เป็นเรื่องธรรมดาที่จะอ่านบทความประมาณ 100 บทความขึ้นไป  

ในบทความหรือรายงานวิจัย เลือกใช้ 10-20% จากบทความ/แหล่งข้อมูลที่ได้อ่านทบทวนแล้ว 
เนื่องจากการเขียนจะต้องมีความเก่ียวข้องกับการถกเถียงอย่างเข้มข้น กับแนวคิดจากนักวิจัยและนักทฤษฏีต่างๆ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับประเด็นหัวข้อที่ศึกษา  

2. ผลผลิต (the product)  
หมายถึง เอกสารงานเขียนที่มีข้อถกเถียงทางวิชาการ ที่น าไปสู่  
- ประเด็นวิจัยที่ต้องการศึกษา 
- ค าแนะน าส าหรับแนวปฏิบัติ  
- ค าแนะน าส าหรับงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการ (ในแวดวงวิชาการ)  
ผลผลิต ในที่นี้ ควรมีลักษณะเป็นข้อถกเถียง ที่พัฒนามาจาก มุมมองของผู้วิจัย หรือการเขียนสังเคราะห์ 

วรรณกรรมที่ได้จัดเรียงตามประเด็นหัวข้อจากมุมมองการวิเคราะห์ของผู้วิจัย  
 

@ กระบวนการในการทบทวนวรรณกรรม @ 
1. ระบุประเด็นที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน 
2. ระบุแหล่งข้อมูลในการรวบรวมวรรณกรรมต่างๆ 
3. คัดเลือกวรรณกรรมที่ต้องการ อาทิ หนังสือ วารสารวิชาการ รายงานการวิจัย ฯลฯ  โดยหารให้ค า

ส าคัญ (Key word)  จากประเด็นที่ต้องการศึกษาในการค้นหา 
4. อ่านและประเมินคุณค่าวรรณกรรม 
5. ตัดสินใจเลือกทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับน ามาสังเคราะห์เป็น

กรอบทฤษฎีในการท าการวิจัยต่อไป 
6. จดบันทึกรายการละเอียดต่างๆ ที่คากว่าน่าจะน ามาใช้ในงานวิจัยของตนเอง 
7. น าข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมมาวิเคราะห์ 
8. น าผลจากการสังเคราะห์วรรณกรรมมาเรียบเรียงพร้อมน าเสนอ 
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ภาพ 1  แสดงกระบวนการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย 
 

@ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณกรรม @ 
 ในการทบทวนวรรณกรรมนั้น หลังจากที่ผู้วิจัยท าการค้นหาละคัดกรองวรรณกรรมมาแล้ว จ าเป็นต้อง
ประเมินข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและประโยชน์ที่จะได้รับ 
โดยเฉพาะงานวิจัยที่ได้ศึกษามานั้น ผู้วิจัยต้องอ่านอย่างละเอียดเพ่ือท าการวิพากษ์ผลงานพร้อมกับตั้งค าถามและ
ข้อสงสัยต่องานวิจัยในแต่ละขั้นตอนเพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องหรือท าความเข้าใจข้อจ ากัดของงานวิจัยในแต่ละ
เรื่องได้อย่างถ่องแท้  การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณกรรม ในกระบวนการทบทวนวรรณกรรมในการท า
วิจัยไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้  (ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ,2561 หน้า 40 -41) 
 

ประเด็นที่สนใจศึกษา 

ขั้นการรวบรวม 
วรรณกรรม 

สืบค้นและรวบรวมวรรณกรรมจากแหล่งจข้อมูลต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนที่มาและ
ความส าคญัของปัญหา 

ขั้นการวิเคราะห์
และสังเคราะห์
วรรณกรรม 

ขั้นน าผลการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์

วรรณกรรมไปใช้ 

ศึกษาและประเมินวรรณกรรม 

คัดเลือกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกจัดระบบวรรณกรรมที่คัดเลอืกมา 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยงวรรณกรรม 

สังเคราะห์วรรณกรรม 

น าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม 

เพื่อสนับสนุนการสร้าง  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เพื่อสนับสนุนการออกแบบการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อสนับสนุนการอภิปราย
ผลการวิจัย 
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1. การประเมินเบื้องต้นด้วยการอ่านอย่างละเอียด เพ่ือท าความเข้าใจงานวรรณกรรม ทั้งเอกสารหรือ  

งานวิจัย เบื้องต้นผู้วิจัยสามารถประเมินถึงความเหมาะสมการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอย่างละเอียดทั้งหมด หรือ
การอ่านเพียงบทคัดย่อ หรืออ่านบทความฉบับเต็ม หรืออาจพุ่งเป้าไปที่บทสรุปในส่วนท้ายสุดเพ่ือท าความเข้าใจ
วรรณกรรมทั้งหมด จากนั้น ก็ควรเปิดมองทีละหน้าอย่างผิวเผินเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับงานนั้นๆ  และขั้นตอน
ต่อไปก็คือ การอ่านอย่างละเอียดทั้งบทความหรือรายงานวิจัยทั้งฉบับเพ่ือท าการวิพากษ์บทความหรืองานวิจัยนั้น 

2. การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์งานวรรณกรรม นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ โดยเน้นถึงประโยชน์หรือส่วนทีเ่กี่ยว  
ข้องของวรรณกรรมที่ทบทวนมา ที่มีต่อต่องานวิจัยของผู้วิจัย อย่างไร มากน้อยเพียงใด โดยผู้วิจัยควรเน้นในส่วน
ของ แนวคิดทฤษฎี การออกแบบงานวิจัย การวัดและมาตรวัด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การทดลอง ตรวจสอบ
และพิสูจน์ สถิติวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบและการรายงานผล ฯ 

2.1 พิจารณาความครบถ้วนและชัดเจนของแต่ละส่วนประกอบในงานวิจัย 
2.2 พิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องกันของแต่ละส่วนประกอบในงานวิจัย 
2.3 พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการวิจัยตามหลักการการวิจัย 
2.4 พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมไปตามหลักการทฤษฎีที่อ้างอิง 
ดังนั้น การค้นหางานวิจันที่มีประเด็นที่เก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกับเรื่องที่ศึกษา เป็นประโยชน์มากที่จะ 

ช่วยน าทางผู้ที่จะท างานวิจัยในประเด็นเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือเรื่องแนวคิดทฤษฎีที่อ้างถึง 
ระเบียบวิธีวิจัยที่ค้นพบ และการวิพากษ์งานวรรณกรรมในลักษณะเด่นและด้อย ช่องว่างขององค์ความรู้ที่ ปรากฏ 
นอกจากนี้ การวิพากษ์งานวรรณกรรมจ าเป็นต้องตั้งค าถามและข้อสงสัยต่องานวรรณกรรมที่อ่านนั้น ว่ามีความ
สอดคล้องของเนื้อหาและล าดับขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องแล้วให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือ 

3. การตั้งค าถามและข้อสงสัยต่องานวรรณกรรม หลังจากท าการวิพากษ์วรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัยควรตั้ง 
ค าถามและข้อสงสัยต่องานวิจัยที่ได้อ่านทุกครั้ง การตั้งค าถามและข้อสงสัยที่ดีสามารถสะท้อนความรู้ความเข้าใจที่
มีต่อกระบวนการท าวิจัยได้ชัดเจน  สะท้อนความสมบูรณ์ครบถ้วนของกระบวนการ และความน่าเชื่อถือของ
งานวิจัยชิ้นนั้นๆ ทั้งนี้ การตั้งค าถามดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยทักษะความรู้ ความช านาญด้านการวิจัย  แนว
ทางการตั้งค าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัย 

3.1 งานวิจัยสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีหลัก 
3.2 งานวิจัยสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีรอง (แนวคิดทฤษฎีที่โต้แย้งแนวคิดทฤษฎีหลัก) 
3.3 งานวิจัยขยายขอบเขตองค์ความรู้เดิม 
3.4 งานวิจัยที่มีตัวแปรและมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสอดคล้อง/ ขัดแย้งกับงานวิจัย 
3.5 งานวิจัยรองรับด้านระเบียบวิธีวิจัย/ สถิติ 
3.6 งานวิจัยที่สอดคล้อง/ ขัดแย้งกับข้อค้นพบ 
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@ การสังเคราะห์งานวรรณกรรม @ 
 

การสังเคราะห์งานวรรณกรรมรมเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด มาอธิบายปรากฏการณ์
ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างมีหลักการและเหตุผลเพ่ือสนับสนุนข้อโต้เถียงขอ
งงงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมไม่ใช่เพียงแค่การอธิบาย สรุป เปรียบเทียบหรือทบทวนความรู้ แต่เป็นการรวบ
ยอดทางความคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและทักษะความสามารถของผู้วิจัยในการพัฒนาแนวคิดใหม่ 
สร้างสมมติฐานการวิจัยหลัก หรืออภิปรายให้เหตุผลในประเด็นข้อโต้เถียงของการวิจัย ส าหรับเป้าหมายของการ
สังเคราะห์วรรณกรรมประกอบ 7 ขั้นตอน ดังนี้ (ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ,2561 หน้า 42)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพ  2 แสดงเป้าหมายของการสังเคราะห์วรรณกรรม 

 
 ในบทสังเคราะห์ ผู้วิจัยจะต้องวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ของสาขาหรือวงวิชาการที่ท าวิจัย เพ่ือแสดง
ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและยังคงเป็นที่โต้เถียงกันมากในวงวิชาการและที่ผ่านมาได้มีการท าวิจัยเรื่องใดไปแล้ว  
โดยอภิปรายงานวิจัยที่ผ่านมานั้น สามารถค้นหาค าตอบเป็นที่น่าพอใจและยุติข้อโต้เถียงทางวิชาการที่แท้จริงได้
หรือไม่  หรือเกิดเป็นประเด็นโต้เถียงใหม่ขึ้น ประเด็นโต้เถียงทางวิชาการหรือปัญหาวิจัยนี้มีงานวิจัยใดกล่าวอ้างถึง   
และงานวิจัยเหล่านั้นต้องถูกจ าแนกออกอย่างน้อย 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานหลักที่ผู้วิจัย
ก าหนดขึ้นโดยมีแนวคิดทฤษฎีรองรับ และ 2) งานวิจัยที่มีผลการวิจัยคัดค้านสมมติฐานหลักดังกล่าว  โดยแสดง
อย่างสมดุลระหว่างแนวคิดที่สนับสนุนและคัดค้านสมมติฐานหลัก เพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยต่อไป 
 
 
 

1. แสดงขอบเขตและเนื้อหาสาขาที่ท าวิจัย 

2. จ าแนกเรื่องที่ท าไปแล้วจากเรื่องที่ควรท า 

3. ระบุหัวข้อ/ ปัญหาในกลุ่มเรื่องวิจัยที่ชัดเจน 

4. ระบุงานวิจัยอยู่ในมิติใดของงานวิจัยที่ผ่านมา 

5. อภิปรายนิยามศัพท์ที่แตกต่างและคลุมเครือ 

6. ระบุตัวแปร/ ความสัมพันธ์และเสนอสิ่งใหม่ 

7. สังเคราะห์และเสนอแนวคิด มุมมองมิติใหม่ 
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 นอกจากการก าหนดพ้ืนที่ของเรื่องที่ท าวิจัยในสาขาหรือศาสตร์แล้ว  ผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องกล่าวถึงความ
เป็นมาก่อนน าไปสู่ประเด็นหรือเรื่องที่ท าวิจัยเพ่ือแสดงทิศทางความสนใจในวงวิชาการ การสะสมองค์ความรู้และ
พัฒนาการของศาสตร์ที่ท าวิจัยอันเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านถึงอดีตที่ผ่านมา มีการศึกษาเรื่องใดเนื้อหาใดก่อนจะ
พัฒนามาสู่ประเด็นวิจัยนี้ ขั้นตอนต่อไป คือ การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยอ่ืนๆ ซึ่งก่อนการ
สังเคราะห ์ผู้วิจัยควรท าการศึกษาเรื่องการให้ความหมายของศัพท์หรือค าส าคัญให้ชัดเจนก่อน  เพราะงานวิจัยแต่
ละเรื่องก าหนดความหมายของค าแตกต่างกัน  เช่น ความหมายของประชากรที่ศึกษา อาจมีความแตกต่างด้านอายุ 
เพศ การศึกษา อาชีพ พ้ืนที่และอ่ืนๆ  เนื่องจากการวิจัยในประชากรที่แตกต่างกันย่อมน ามาซึ่งผลการวิจัยที่
แตกต่างกันไปด้วย 
 ส าหรับงานวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่นิยมใช้ตัวแปรองค์ประกอบ (Composite indexes) ก็
เช่นเดียวกัน   แม้งานวิจัยอาจมีชื่อปัจจัยหรือตัวแปรเหมือนกัน  แต่อาจมีองค์ประกอบของตัวแปรนั้นแตกต่างกัน  
ซึ่งการก าหนดองค์ประกอบของตัวแปรที่ศึกษาจะเป็นปัจจัยใด มีมากน้อยหรือซับซ้อนเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนักวิจัยแต่ละคน และเม่ือผู้วิจัยต้องอภิปรายเปรียบเทียบละสังเคราะห์ผลงานวิจัยเหล่านั้น  ควรตระหนัก
ถึงองค์ประกอบของตัวแปรที่แตกต่างกันเหล่านี้ด้วย  ในการวิพากษ์งานวิจัยที่มีความแตกต่า งกันในความหมาย
ของประชากร  ปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ภารกิจอีกประการหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรม คือ การรวบรวมและค้นหาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพล
ส าคัญต่อตัวแปรตาม การระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่สามารถอธิบายโดยปรากฏการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีวิจัยได้  การตรวจสอบทิศทางความสัมพันธ์ที่คลุมเครือจากผลงานวิจัยหลายชิ้น พร้อมกับการ
เสนอทิศทางความสัมพันธ์ใหม่  ส่วนสุดท้ายของการสังเคราะห์วรรณกรรม นอกจากจะต้องท าการวิพากษ์งานวิจัย
ที่ผ่านมาแล้ว  สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือการน าเสนอแนวคิดหรือมุมมองใหม่ที่ได้จากการรวบยอดทางความคิด 
จากงานวิจัยที่ผ่านมา ด้วยการเสนอในกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยในขั้นตอนต่อไป 

อาจกล่าวได้ว่า การทบทวนวรรณกรรม = “การเขียนใหม่”  เป็นการสังเคราะห์จากวรรณกรรมที่อ่านมา
ทั้งหมดข้ึนมาใหม่  มีลักษณะส าคัญ คือ 
- น าเสนอภาพรวมแล้วที่ผ่านมา มีประเด็นใดที่มีการวิจัยกันมาก อะไรที่วิจัยกันน้อย 
- ประเด็นไหนได้ข้อสรุปหนักแน่นแล้ว ประเด็นไหนยังขาดข้อสรุปที่หนักแน่น 
- งานวิจัยของเราก าลังศึกษาอยู่ในประเด็นไหน หากได้ผลการศึกษามาแล้วจะช่วยบอกอะไรได้เพ่ิมเติมบ้าง 
- ประเด็นวิจัยที่เราก าลังจะท านี้เคยมีผู้ท ามาแล้วหรือไม่  ถ้ามีงานนั้นตอบค าถามว่าอย่างไร ค าตอบเรื่อง

ไหนยังคลุมเครือ มีงานวิจัยอื่นได้ค าตอบที่ขัดแย้งกันหรือไม่ 
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@ หลักเกณฑก์ารน าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง @ 
 

1. เลือกน าเสนองานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับปัญหา ตรงประเด็น เลือกอ้างอิงเฉพาะ ที่
เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่ศึกษา ระบุจุดส าคัญอย่างชัดเจนและไม่เยิ่นเย้อ เน้นในส่วนที่ไม่ลงรอยกัน และ
สะท้อนถึงประเด็นที่ส าคัญๆ 

2. งานที่น ามาเสนอต้องคัดสรรเฉพาะที่ส าคัญ ต้องอธิบายให้กระจ่างว่าปัญหาวิจัยคืออะไร และได้ท าอะไร
ไปแล้วบ้าง โยแสดงให้เห็นว่างานที่ท ามาก่อนหน้านี้ ต้องมีการศึกษาต่อไป เพราะเหตุใด 

3. ไม่ควรเขียนเพียงเพ่ือน าเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริง แต่ต้องเขียนในเชิงการวิพากษ์วิจารณ์และการ
ประเมินค่า การเขียนข้อความต่อๆ กันโดยปราศจากหลักฐานว่ามีความเห็นอย่างไร จะท าให้วรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น ามาเสนอปราศจากคุณค่าต่อโครงการวิจัย 

4. หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่แสดงว่า มีการท าวิจัยเรื่องนี้น้อยมาก หรือมีผู้ท าวิจัยในเรื่องนั้นๆ มาแล้วเป็น
จ านวนมากจนเกินที่จะสรุปผลได้ง่ายๆ การเขียนในลักษณะนี้ท าให้เกิดความเข้าใจว่า ผู้เขียนไม่ได้ท า
ความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้อย่างเพียงพอ 

5. การอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ผู้อ่ืนท าจะน าทางให้ผู้อ่านมีความเข้าใจกระจ่างว่ามีอะไรได้ท าไปแล้วบ้าง ที่
ส าคัญคอื ต้องแสดงให้เห็นว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาที่ผ่านมาไป ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ดังที่พบในวรรณกรรมและง่านวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีอะไรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในด้าน
แนวคิดหลักการ และทฤษฎีบ้าง 

6. การก าหนดกรอบแนวคิด เป็นส่วนที่น าเสนอหลังจากการได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องของผู้อ่ืน 
ผู้วิจัยจะต้องก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนขึ้น เพ่ือเป็นการแสดงแนวคิดของตน เป็นส่วนที่
แสดงถึงการบูรณาการสิ่งที่ได้ศึกษาทบทวนมาแล้วน ามาสร้างเป็นกรอบการวิจัย หรือ โมเดล  พร้อมทั้ง
แสดงทฤษฎีหรือแนวคิด และให้เหตุผลว่า ท าไมทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าว จึงน ามาสู่การตั้งสมมติฐาน
และปัญหาหรือค าถามน าการวิจัยอย่างไร  กรอบแนวคิดที่น าเสนอนี้นั้นมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร  การ
ทบทวนวรรณกรรมที่ดีที่ครอบคลุมปัญหารวมทั้งหัวข้อวิจัยจะน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดเนื้อหาหรือโครงสร้างในการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้เครื่องมือ
ที่มคีามตรงในการน าไปใช้วัดตัวแปรที่เก่ียวข้องได้ครบถ้วน  

 

@ ข้อเสนอแนะการน าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม @ 
1. ควรจะมีบทน าที่ได้ระบุขอบเขตของสาระส าคัญของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง 
2. ควรจะน าเสนอสาระส าคัญของกรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของเอกสารการวิจัยหรืองานวิจัยนั้นๆ ที่ 

จะน ามาใช้ในงานวิจัยที่จะด าเนินการเท่านั้น 
3. ควรน าเสนอในลักษณะของการสังเคราะห์ข้อความที่แสดงความสอดคล้องหรือความขัดแย้ง สาเหตุและ 

ผลที่เกิดขึ้น  โดยใช้ส านวน/ถ้อยค าการเขียนของผู้วิจัยเอง 
4. ควรมีการสรุปประเด็น/สาระส าคัญที่เก่ียวข้องหรือได้มีการน ามาใช้ในส่วนใดของวิจัยที่ก าลังจะด าเนิน 

การ 
5. ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในข้อมูลที่กล่าวอ้างอิงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 
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@ การประเมินคุณภาพของการทบทวนวรรณกรรม @ 
 คุณภาพของการทบทวนวรรณกรรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรมีลักษณะดังนี้ 
 

1. เนื้อหามีความเก่ียวข้องกับประเด็นที่ศึกษา แสดงถึงความเข้าใจของผู้วิจัยที่มีต่องานวิจัยได้เป็นอย่าง 
ดี 

2. ระบุชี้ชัดความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจัยที่ผู้วิจัยจัดท ากับงานวิจัยที่เคยมีในอดีต เพ่ือตอบข้อสงสัยใน 
ประเด็นของการน าไปใช้ประโยชน์ (ตอบค าถามว่างานวิจัยนี้มีความส าคัญต่อใคร) ประเด็นหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ (ตอบค าถามว่า ช่องว่างในงานวิจัยคืออะไร) และประเด็นทางทฤษฏี (มีความชัดเจนเกี่ยวกับ 
มุมมองทางทฤษฏีที่เลือกใช้)  

3. ต้องแสดงให้เห็นว่า งานวิจัยที่จัดท านี้มีความแตกต่างอย่างไรกับงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ท าให้ผู้อ่าน 
เชื่อว่า งานวิจัยมีความส าคัญและมีความเหมาะสมด้านเวลาในการจัดท า 

4. กรอบแนวคิดของงานวิจัยที่ดีย่อมสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม สามารถอธิบายความสัมพันธ์
เชื่อมโยงซึ่งเป็นผลจากการงถึงการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย 

5. ข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรมถูกน าไปใช้ในการอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
6. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาและบริบทแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
7. มีการอ้างอิงถึงทฤษฎีและผลการวิจัยที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับเรื่อง 
8. มีการจัดล าดับหัวข้อและเนื้อหาเป็นไปอย่างเหมาะสม 
9. ในการสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลเป็นกรอบการวิจัย 
10. เนื้อหาและขอบเขตท่ีน าเสนอควรครอบคลุมแนวคิดและสารสนเทศเก่ียวกับตัวแปรส าคัญๆ ที่ศึกษา 
11. ในภาพรวม การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่า ผู้วิจัยมี 

ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมต่างๆ (ที่ได้คัดเลือกมาศึกษา) ในฐานะนักวิชาการ 
(scholar) มิใช่เพียงการรวบรวมความรู้จากผู้อื่น แต่ควรตั้งข้อถกเถียงจากมุมมองความคิดของผู้วิจัยที่
ผ่านการสังเคราะห์ ก่อร่างสร้างขึ้น และพัฒนาขึ้นจากงานวิจัยในอดีต  

12. ยืนหยัด และยืนยันที่จะท าให้ผู้อ่านเชื่อในความถูกต้องของงานวิจัย ด้วยการให้ข้อมูลหลักฐานที่เต็มไป 
ด้วยตรรกะ (logical) และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (empirical support) การอ้างอิงเพ่ือยืนยันความ
ถูกต้อง ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน ( _____ , 2017) 
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@ บททิ้งทา้ย @   

“การทบทวนวรรณกรรม เปรียบเสมือนดั่งรากฐานของงานวิจัย” จากข้อความดังกล่าว หากเปรียบการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นการสร้าง “รากฐาน” ของ “บ้าน” สักหลังหนึ่ง “รากฐาน” ของวรรณกรรมที่มั่นคงและ
แข็งแรงนั้น อาจต้องอาศัยระยะเวลา ในการสะสมวัตถุดิบที่ดีพอ และอาศัยความเพียรที่ต่อเนื่องและยาวนาน  

การเรียงอิฐแต่ละก้อนในการสร้างบ้านนั้น เปรียบได้กับการเรียบเรียงแนวความคิดต่างๆ ที่ผู้วิจัยอาจต้อง
ทดลองเรียบเรียงแต่ละมุมมอง/แนวคิด หลายครั้งหลายหน จนกว่าจะได้แนวทางที่ “ใช่” หรือบางครั้ง ผู้วิจัยอาจ
ต้องยอมทลายโครงร่างที่เคยท ามาท้ังหมดเสียก่อน เพ่ือให้ได้มุมมองใหม่ท่ีดีกว่าเดิม  

แต่เมื่อผู้วิจัยได้ก่อร่างสร้าง “รากฐาน” ของงานวิจัยได้อย่างแข็งแกร่งแล้ว การด าเนินการวิจัยในขั้นตอน
ต่อไปจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น และท้ายที่สุด “คุณค่า” ของงานวิจัยหนึ่งๆ อยู่ที่ “องค์ความรู้” ที่ต้องมีทั้งความ “ใหม่” 
และ “แตกต่าง” จากงานวิจัยที่ผ่านมา การท าการทบทวนวรรณกรรมอย่างมี “คุณภาพ” จะเป็นหนทางที่น าพา
ผู้วิจัยไปสู่การค้นพบ แนวทางในการการพัฒนาความรู้ ที่อาจไม่มีวันสิ้นสุด แต่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัว
ผู้วิจัย และต่อการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ผู้วิจัยสังกัดอยู่  

การทบทวนวรรณกรรม เป็นการแสดงจุดยืนทางวิชาการของผู้วิจัย บนพื้นที่อันหลากหลายและกว้างขวาง 
ทางวิชาการ และเป็นการแสดงความเก่ียวข้องระหว่างงานวิจัยที่จัดท ากับงานวิจัยในอดีต ข้อถกเถียงทางวิชาการที่
เป็นเหตุเป็นผล จะท าให้ประเด็นหัวข้อวิจัย และแนวทางในการด าเนินการวิจัยมีความสมเหตุสมผลไปด้วย  

เป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่จะต้องค้นคว้าหาข้อเขียนที่เป็นหลักฐานทางวิชาการ จากหนังสือ บทความทาง
วิชา การให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพ่ือคัดเลือกข้อเขียน/มุมมอง ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหัวข้อวิจัยที่ศึกษา และ
น ามาสร้างเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการเพ่ือยืนยันความถูกต้องของงานวิจัย  

สิ่งที่ส าคัญ และเป็นความท้าทายส าหรับนักวิจัย คือการสังเคราะห์และก่อร่างสร้างประเด็นในการ
ถกเถียง/วิพากษ์วิจารณ์มุมมองความคิดของนักวิชาการท่านอ่ืน หรืองานวิจัยในอดีต เพ่ือค้นหา “ช่องว่าง”เล็กๆ 
จากงานวิจัยในอดีตเหล่านั้น เพ่ือยืนยันถึง “ความจ าเป็น” ในการด าเนินการวิจัย ในแนวทาง รูปแบบและวิธีการที่
ผู้วิจัยเลือกท า รวมถึง ความท้าทายในการเรียงล าดับข้อมูลต่างๆ อย่างมีตรรกะ การแยกแยะ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมา ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  

 
************************************************************ 
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@ รายการอ้างอิง @  
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