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การทบทวนวรรณกรรม หมายถึง 
วธีิการเขียนและสรุปอยา่งเป็นระบบในหวัขอ้ท่ีเฉพาะเจาะจงกบัเร่ืองวจิยั และ
เป็นการสรุปภาพรวมใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและบริบทของการวจิยั
เร่ืองนั้นๆ ดงันั้น การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นการสงัเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ก าหนดขอบข่ายของการวจิยัเพ่ือก าหนดปัญหาของการวิจยั  ท่ีน า ไปสู่การ
เขียนโครงร่างการวจิยั ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึง ช่องว่างระหว่างความอยากรู้

อยากเห็นของนักวจิยัและองค์ความรู้ของสาขาวชิา



ก่อนทีนั่กวจิยัจะเร่ิมด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล การทบทวนวรรณกรรมจะช่วยท า
ใหน้กัวจิยัไดรู้้วา่งานวจิยัท่ีก าลงัด าเนินการอยูน่ั้น ซ ้ าซอ้นกบังานวจิยัท่ีเคยมีมาก่อน
ในอดีตหรือไม่ สมควรท าหรือไม่ 

การทบทวนวรรณกรรมช่วยพฒันาวงการวชิาการ ช่วยใหน้กัวจิยัสามารถเช่ือมัน่ไดว้า่งานวจิยัท่ีก าลงั
สร้างสรรคน์ั้นยงัเป็นการเติมเตม็ในองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขานั้นๆ และยงัช่วยใหน้กัวจิยัสามารถพฒันา
ระเบียบวธีิวิจยั สามารถออกแบบและสร้างเคร่ืองมือของการวิจยัท่ีสามารถน าไปตอบวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัท่ียงัตอบไดไ้ม่สมบูรณ์ได ้
(วชัรินทร์ อิทรพรหม, 2558, หนา้ 17)



DIANA RIDLEY (2008, P.2) นิยามวา่

การทบทวนวรรณกรรมคือ การอา้งอิง

งานวิจยัและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวิชา
นั้นๆ การทบทวนวรรณกรรม เป็นการ
บรรจบกนัระหวา่ง แหล่งท่ีมาของขอ้ความ/

ขอ้มูล (TEXT) ท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ และ
จุดยนืของผูว้ิจยัและงานวิจยันั้นๆ ท่ามกลาง
แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ
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การทบทวนวรรณกรรมเป็นโอกาสในการเขียนบทสนทนา (A 

WRITTEN DIALOGUE) เพื่อมีส่วนร่วมกบันกัวจิยัในพื้นท่ีของ
งานวจิยันั้นๆ (AREA) และในขณะเดียวกนั เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ผูว้จิยัไดมี้ส่วนร่วมกบันกัวจิยัในพื้นท่ีงานวจิยันั้นๆ เป็นการแสดง
ความรู้ความเขา้ใจ และการตอบสนองต่อองคค์วามรู้ (BODY OF

KNOWLEDGE) ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นหลกัของงานวิจัยน้ันๆ 
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กล่าวโดยสรุปแลว้ การทบทวนวรรณกรรม  เปรียบเสมือนการสะสมมุมมอง 
(โลกทศัน์)  ซ่ึงจะแปรเปล่ียนเป็นตน้ทุนท่ีท าใหน้กัวจิยัสามารถมองเห็น และ

เขา้ใจปรากฏการณ์การท่ีศึกษาไดอ้ยา่งรอบดา้น 



เหตุผลในการ
ทบทวน
วรรณกรรม 

เพ่ือทราบสภาพท่ีเป็นปัญหาทางสงัคมโดยทัว่ไปใน
ประเด็นที่ผู้วิจยัสนใจศกึษา

เพ่ือเข้าถึงช่องว่างทางความรู้ (gap of 

Knowledge) ท่ียงัรอการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ในประเด็นใดบ้าง

เพ่ือทราบว่าประเด็นท่ีเราสนใจศกึษานัน้ มีทฤษฎี  แนวคิด 
หรืองานวิจยัใดท่ีเก่ียวข้องอยู่บ้าง

เพ่ือทราบว่าประเด็นที่ต้องการวิจยันัน้ มีใครท าการ
วิจยัไปแล้วบ้าง อย่างไร เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าซ า้ซ้อน

เพ่ือศกึษาแนวทางการก าหนดโจทย์การวิจยัและ
สมมติฐานให้มีความคมชดั สามารถด าเนินการวิจยั
ได้



เหตุผลในการ
ทบทวน
วรรณกรรม 

เพ่ือศกึษาแนวทางการคดัเลือกตวัแปรมาศกึษามาพฒันา
กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั ตลอดจน
นิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ ให้มีความชดัเจนตามคณุสมบตัิ
ของตวัแปรท่ีก าหนดไว้ในทฤษฎีต่างๆ 

เพ่ือศกึษาว่าผู้ ท่ีด าเนินการวิจยัมาก่อนหน้านัน้ได้ออกแบบการ
วิจยัอย่างไร ผู้วิจยัจะได้ออกแบบการวิจยัได้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

เพ่ือเรียนรู้ข้อค้นพบจากการวิจยัท่ีมีผู้ ท่ีด าเนินมาก่อนว่า มี
ความสอดคล้องหรือแตกต่างจากทฤษฎีหรือผลงานวิจยัอ่ืนๆ 
เช่นไร

เพ่ือเรียนรู้ปัญหาและข้อบกพร่องของการวิจยัในอดีต อนัจะ
น ามาซึง่แนวทางการปอ้งกนัปัญหาท่ีอาจพบได้ในงานวิจยัของ
ตนเองในโอกาสต่อไป

เพ่ือศกึษาแนวทางการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัว่าควร
ออกแบบการวดัตวัแปรต่างๆ อย่างไร จงึมีความเหมาะสม



องค์ประกอบของ
การทบทวน
วรรณกรรม 

1. กระบวนการ   
2. ผลผลติ 

การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ 



กระบวนการ (THE PROCESS) 

หมายถึง การค้นหาอย่างเป็นระบบและละเอียดรอบคอบ วรรณกรรมทกุประเภทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือระบวุรรณกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้องานวิจยัให้ได้มากท่ีสดุ ตามมาตรฐานสากล การท าวิจยัหนึง่ชิน้ (เพ่ือการศกึษาหวัข้อใดหวัข้อหนึง่) ควร

อ่านทบทวนวรรณกรรมให้ได้ 1,000-2,000 บทความ และส าหรับการเขียนบทความ 1 ชิน้ เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะอ่านบทความ

ประมาณ 100 บทความขึน้ไป 

• ในบทความหรือรายงานวิจยั เลือกใช้ 10-20% จากบทความ/แหลง่ข้อมลูท่ีได้อ่านทบทวนแล้ว เน่ืองจากการเขียนจะต้องมี
ความเก่ียวข้องกบัการถกเถียงอย่างเข้มข้น กบัแนวคิดจากนกัวิจยัและนกัทฤษฏีต่างๆ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะกบั

ประเดน็หวัข้อท่ีศกึษา 



ผลผลติ (THE PRODUCT)

หมายถงึ เอกสารงานเขียนท่ีมีข้อถกเถียงทางวิชาการ ท่ีน าไปสู ่

•ประเดน็วิจยัท่ีต้องการศกึษา
•ค าแนะน าส าหรับแนวปฏิบตัิ 
•ค าแนะน าส าหรับงานวิจยัท่ีเป็นท่ีต้องการ (ในแวดวงวิชาการ) 
ผลผลติ ในที่นี ้ควรมีลกัษณะเป็นข้อถกเถียง ท่ีพฒันามาจาก มมุมองของผู้วิจยั หรือการเขียนสงัเคราะห์
วรรณกรรมท่ีได้จดัเรียงตามประเดน็หวัข้อจากมมุมองการวิเคราะห์ของผู้วิจยั



กระบวนการในการทบทวนวรรณกรรม
1. ระบปุระเดน็ที่ต้องการศกึษาให้ชดัเจน
2. ระบแุหลง่ข้อมลูในการรวบรวมวรรณกรรมตา่งๆ
3. คดัเลือกวรรณกรรมที่ต้องการ อาทิ หนงัสือ วารสารวิชาการ รายงานการ

วิจยั ฯลฯ  โดยหารให้ค าส าคญั (KEY WORD)  จากประเดน็ที่ต้องการ
ศกึษาในการค้นหา

4. อ่านและประเมินคณุคา่วรรณกรรม
5. ตดัสินใจเลือกทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ที่มีคณุภาพ

เหมาะสมส าหรับน ามาสงัเคราะห์เป็นกรอบทฤษฎีในการท าการวิจยั
ต่อไป

6. จดบนัทกึรายการละเอียดตา่งๆ ที่คากวา่น่าจะน ามาใช้ในงานวิจยัของ
ตนเอง

7. น าข้อมลูจากการทบทวนวรรณกรรมมาวิเคราะห์
8. น าผลจากการสงัเคราะห์วรรณกรรมมาเรียบเรียงพร้อมน าเสนอ



• การประเมินเบือ้งต้นด้วยการอ่านอย่างละเอียด จากนัน้ ควรเปิดมองทีละหน้าอย่างผิวเผินเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกบังานนัน้ๆ  และ
ขัน้ตอนตอ่ไปคือ การอ่านอย่างละเอียดทัง้บทความหรือรายงานวิจยัทัง้ฉบบัเพ่ือท าการวิพากษ์บทความหรืองานวิจยันัน้

• การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์งานวรรณกรรม โดยเน้นถึงประโยชน์หรือสว่นท่ีเก่ียวข้องของวรรณกรรมท่ีทบทวนมา 
• พิจารณาความครบถ้วนและชดัเจนของแตล่ะสว่นประกอบในงานวิจยั

• พิจารณาความเช่ือมโยงสอดคล้องกนัของแตล่ะสว่นประกอบในงานวิจยั
• พิจารณาความถกูต้องเหมาะสมในแตล่ะขัน้ตอนการวิจยัตามหลกัการการวิจยั
• พิจารณาความถกูต้องเหมาะสมไปตามหลกัการทฤษฎีที่อ้างอิง

• การตัง้ค าถามและข้อสงสยัต่องานวรรณกรรม หลงัจากท าการวิพากษ์วรรณกรรมแล้ว ผู้วิจยัควรตัง้ค าถามและข้อสงสยัต่องานวิจยัท่ีได้
อ่านทกุครัง้ การตัง้ค าถามและข้อสงสยัท่ีดีสามารถสะท้อนความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อกระบวนการท าวิจยัได้ชดัเจน  สะท้อนความ

สมบรูณ์ครบถ้วนของกระบวนการ และความน่าเช่ือถือของงานวิจยัชิน้นัน้ๆ

(ฐณฐั  วงศ์สายเชือ้,2561 หน้า 40 -41)

การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณกรรม 



ข้อเสนอแนะการน าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม 
ควรจะมีบทน าท่ีได้ระบขุอบเขตของสาระส าคญัของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องวา่
มีหวัข้ออะไรบ้าง

ควรจะน าเสนอสาระส าคญัของกรอบแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีของเอกสารการวิจยัหรือ
งานวิจยันัน้ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในงานวิจยัท่ีจะด าเนินการเท่านัน้

ควรน าเสนอในลกัษณะของการสงัเคราะห์ข้อความท่ีแสดงความสอดคล้องหรือความ
ขดัแย้ง สาเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้  โดยใช้ส านวน/ถ้อยค าการเขียนของผู้วิจยัเอง

ควรมีการสรุปประเดน็/สาระส าคญัท่ีเก่ียวข้องหรือได้มีการน ามาใช้ในสว่นใดของวิจยัท่ี
ก าลงัจะด าเนิน การ

ควรมีการอ้างอิงแหลง่ข้อมลูในข้อมลูท่ีกลา่วอ้างอิงอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน



บทท้ิงทา้ย 
• “การทบทวนวรรณกรรม เปรียบเสมือนดั่งรากฐานของงานวจิัย” จากข้อความดงักลา่ว หากเปรียบการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นการสร้าง “รากฐาน” ของ “บ้าน” สกัหลงัหนึง่ “รากฐาน” ของวรรณกรรมท่ีมัน่คงและ

แข็งแรงนัน้ อาจต้องอาศยัระยะเวลา ในการสะสมวตัถดุิบท่ีดีพอ และอาศยัความเพียรท่ีตอ่เน่ืองและยาวนาน 

•การเรียงอิฐแตล่ะก้อนในการสร้างบ้านนัน้ เปรียบได้กบัการเรียบเรียงแนวความคิดต่างๆ ท่ีผู้วิจยัอาจต้องทดลอง
เรียบเรียงแตล่ะมมุมอง/แนวคิด 

•หลายครัง้หลายหน จนกวา่จะได้แนวทางท่ี “ใช่” หรือบางครัง้ ผู้วิจยัอาจต้องยอมทลายโครงร่างท่ีเคยท ามาทัง้หมด
เสียก่อน เพ่ือให้ได้มมุมองใหมท่ี่ดีกวา่เดิม 



•เม่ือผู้วิจยัได้ก่อร่างสร้าง “รากฐาน” ของงานวิจยัได้อยา่ง
แข็งแกร่งแล้ว การด าเนินการวิจยัในขัน้ตอนตอ่ไปจะเป็นเร่ือง
ง่ายขึน้ และท้ายท่ีสดุ “คณุคา่” ของงานวิจยัหนึง่ๆ อยูท่ี่ “องค์
ความรู้” ท่ีต้องมีทัง้ความ “ใหม่” และ “แตกตา่ง” จากงานวิจยัท่ี
ผ่านมา

•การท าการทบทวนวรรณกรรมอยา่งมี “คณุภาพ” จะเป็น
หนทางท่ีน าพาผู้วิจยัไปสูก่ารค้นพบ แนวทางในการการพฒันา
ความรู้ ท่ีอาจไม่มีวนัสิน้สดุ แตมี่คณุคา่และเป็นประโยชน์ทัง้
ตอ่ตวัผู้วิจยั และตอ่การบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีผู้วิจยั
สงักดัอยู ่



•การทบทวนวรรณกรรม เป็นการแสดงจดุยืนทางวิชาการของผู้วิจยั บนพืน้ท่ีอนัหลากหลาย
และกว้างขวาง ทางวิชาการ และเป็นการแสดงความเก่ียวข้องระหวา่งงานวิจยัท่ีจดัท ากบั

งานวิจยัในอดีต ข้อถกเถียงทางวชิาการท่ีเป็นเหตเุป็นผล จะท าให้ประเด็นหวัข้อวิจยั และ

แนวทางในการด าเนินการวิจยัมีความสมเหตสุมผลไปด้วย 

•เป็นหน้าที่ของนักวิจัยท่ีจะต้องค้นคว้าหาข้อเขียนท่ีเป็นหลกัฐานทางวิชาการ จากหนงัสือ 
บทความทางวิชา การให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ เพื่อคดัเลือกข้อเขียน/มมุมอง ท่ีเก่ียวข้อง

กบัประเด็นหวัข้อวิจยัท่ีศกึษา และน ามาสร้างเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการเพื่อยืนยนัความ

ถกูต้องของงานวจิยั 



“

”

ส่ิงท่ีส าคญั และเป็นความทา้ทายส าหรับนกัวิจยั คือการสงัเคราะห์และก่อร่างสร้าง
ประเดน็ในการถกเถียง/วิพากษว์ิจารณ์มุมมองความคิดของนกัวิชาการท่านอ่ืน หรือ
งานวิจยัในอดีต เพื่อคน้หา “ช่องว่าง” เลก็ๆ จากงานวิจยัในอดีตเหล่านั้น เพื่อยนืยนัถึง 
“ความจ าเป็น” ในการด าเนินการวิจยั ในแนวทาง รูปแบบและวิธีการท่ีผูว้ิจยัเลือกท า 

รวมถึง ความทา้ทายในการเรียงล าดบัขอ้มูลต่างๆ อยา่ง
มีตรรกะ การแยกแยะ วิเคราะห์และสงัเคราะห์ ขอ้มูล 
และหลกัฐานเชิงประจกัษต่์างๆ ท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมมา 
ใหมี้ความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั
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