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แนวทางการทบทวนวรรณกรรมส�าหรับ
งานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

A Guide to Writing the Thesis Literature 
Review for Graduate Studies

บทคัดย่อ
	 การทบทวนวรรณกรรมเป็นหัวใจสำาคัญของการทำาวิจัย	วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม		คือ		การสรุปงานวรรณกรรม
ที่ผ่านมาจนถึงงานที่ทันสมัยที่สุดในสาขาวิชาที่ศึกษา	จากการทบทวนงานที่ผ่านมาและงานปัจจุบันทำาให้สามารถนำาไปสู่การ	
ต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ	ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตได้	บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางการทบทวน	
วรรณกรรมสำาหรับงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	โดยนำาเสนอเทคนิคและวิธีการที่สำาคัญ	รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้สำาหรับการ
ประเมินการทบทวนวรรณกรรมที่มีประสิทธิผล

คำ�สำ�คัญ:	การทบทวนวรรณกรรม  การเขียนวิทยานิพนธ์  บัณฑิตศึกษา

Abstract
	 A	review	of	literature	is	a	vital	key	of	conducting	research.		The	purpose	of	a	literature	review	is	to	
summarize	and	synthesize	the	relavant	previous	studies	to	the	state-of-the	art	in	order	to	develop	new	
research	perspectives	and	create	new	knowledge	in	a	related	field.	The	objective	of	this	article	aims	to	
provide	methods	of	writing	a	literature	review	for	graduate	level.		

Keywords:	Literature Review, Thesis Writing, Graduate Studies	

บทน�า
	 การทบทวนงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นหัวใจสำาคัญของการทำาวิจัย	การทบทวนวรรณกรรมที่มีประสิทธิผลช่วยสร้าง	
พื้นฐานที่เข้มแข็งสำาหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่	ต่อยอดการพัฒนาทฤษฎี	ปิดช่องว่างในส่วนของงานที่มีมากเกินความจำาเป็น	
และเปดิพืน้ทีใ่หก้บัสว่นของงานทีย่งัคงมคีวามตอ้งการอยู	่		(Webster			&			Watson,			2002)			การทบทวนวรรณกรรมทีไ่มถ่กูตอ้งเปน็
ปัจจัยที่สำาคัญประการหนึ่งที่ทำาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถพัฒนาวิทยานิพนธ์ไปสู่ความสำาเร็จได้	 เพราะถ้าการ	
ทบทวนวรรณกรรมมขีอ้ผดิพลาด				งาน		วทิยานพินธจ์ะถกูมองวา่มขีอ้ผดิพลาดไปดว้ย			ทัง้นี	้		นกัวจิยัไมส่ามารถทำางานวจิยัใหส้ำาเรจ็	
ลุล่วงโดยปราศจากความเข้าใจในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ทำาการศึกษาได้	(Randolph,	2009)	เพื่อสร้างความแน่ใจว่า
นักวิจัยหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมมากน้อยแค่ไหน	 ลองพิจารณาข้อคำาถาม
ดังตารางที่	1	แล้วตอบคำาถามว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น	ถูก	หรือ	ผิด	(The	University	of	Sydney,	2010)
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	 ลองพิจารณาดูว่าจากคำาถาม	5	ข้อนี้ท่านได้คะแนน
เท่าไหร่	ถ้าท่านตอบ	“ผิด”	 ในข้อ	1	และ	5	 ได้	1	คะแนน	
ถ้าท่านตอบ	“ถูก”	ในข้อ	2,	3,	4	ได้	1	คะแนน	ลองรวมดู
คะแนนทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ว่าความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับ
เรื่องการทบทวนวรรณกรรมมีมากน้อยเท่าใด	
	 บทความนี้นำาเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรม			โดยแบ่งออกเป็น		3		ส่วน		
ได้แก่	ส่วนนำ�	ประกอบด้วยความหมายของการทบทวน
วรรณกรรม	ธรรมชาติและจุดมุ่งหมาย	คุณลักษณะของการ
ทบทวนวรรณกรรม	และการประเมินที่มาของแหล่งข้อมูล	
ส่วนเนื้อห�	 ประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนาการทบทวน
วรรณกรรม	 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการพัฒนาแผนที่แนวคิดเพื่อ
การทบทวนวรรณกรรมและการใช้ตารางสังเคราะห์และ	
ส่วนท้�ย	ประกอบด้วย	การประเมินการทบทวนวรรณกรรม	
ข้อผิดพลาดที่พบ	 และแนวทางการปรับแก้ไขการทบทวน
วรรณกรรม

ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม
	 นักวิจัยรุ่นใหม่หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์ในการ
ทำาวิจัยอาจมองว่าการทบทวนวรรณกรรมเป็นเพียงการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	 (Webster	&	
Watson,	2002)	ในความเป็นจริง	การทบทวนวรรณกรรม
ไม่ใช่การรวบรวมงานของนักวิจัยหรือนักวิชาการท่านอื่นมา
ไว้ในงานของตน	และไม่ใช่การนำาเอางานวรรณกรรมทุกเรื่อง	
ในสาขานั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือคำาถามในการวิจัย		
มาใส่ไว้ในงานวิจัยของตน	 แต่การทบทวนวรรณกรรม	 คือ	 การ
จัดระบบหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย		
โดยผ่านการสังเคราะห์เพื่อนำาไปสู่การพัฒนางานวิจัย						
คร้ังต่อไป	(The	University	of	Sydney,	2010)	นอกจากน้ี	

ยังมีนักวิชาการท่านอื่นให้ความหมายของการทบทวน
วรรณกรรมว่า	หมายถึง	การค้นหาโดยตรงจากงานที่ได้
รับการตีพิมพ์	 ซึ่งรวมถึงวารสารที่ตีพิมพ์ตามเวลาที่กำาหนด
และหนังสือที่มีการกล่าวถึงทฤษฎีและแสดงผลการศึกษา
เชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทำาการศึกษา	 (Zikmund,	
Babin,	Carr,	&	Griffin,	2010)	จะเห็นได้ว่าการทบทวน
วรรณกรรมเป็นเรื่องที่มากกว่าการรวบรวมงานจากเอกสาร
ต่างๆ	ดังท่ี	Hart	(อ้างถึงใน,	Levy	&		Ellis,	2006)		ได้กล่าวว่า		
การทบทวนวรรณกรรมเป็นการใช้ความคิดที่ปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมน้ัน	เพ่ือสนับสนุนวิธีการท่ีเฉพาะสำาหรับหัวข้อวิจัย		
การเลอืกวธิกีารวจิยั				และแสดงใหเ้หน็วา่งานวจิยันีไ้ดน้ำาเสนอ		
สิ่งใหม่	นอกจากนี้	 Hart	ยังกล่าวอีกด้วยว่าคุณภาพของการ
ทบทวนวรรณกรรมหมายถึงความเหมาะสมทั้งในเชิงกว้าง
และเชิงลึก	มีความเข้มข้นและสม่ำาเสมอ	มีความชัดเจนและ
ใช้คำาท่ีกระชับ	และมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพ		
โดยสรุป	การทบทวนวรรณกรรมเป็นการวิเคราะห์และ	
สังเคราะห์งานทางวิชาการที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการพัฒนางาน
ใหม่	โดยเนื ้อหาของวรรณกรรมที ่ทบทวนต้องมีความ	
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคำาถามของการวิจัย	 เมื ่อ
ทราบถึงนิยามของการทบทวนวรรณกรรมแล้ว	 ประเด็น
สำาคัญ	คือ	การตระหนักถึงธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการ
ทบทวนวรรณกรรม	

ธร ร ม ช า ติ แ ล ะ จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง ก า ร ท บ ท ว น
วรรณกรรม	
	 การทบทวนวรรณกรรมได้มาจากการสกัดหรือกลั่น
กรองวรรณกรรมที่มีอยู่แล้วในสาขาวิชาที่ผู้วิจัยทำาการศึกษา	
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม	คือ	การสรุปงาน
วรรณกรรมที่ผ่านมาจนถึงงานที่ทันสมัยที่สุดในสาขาวิชาที่

ข้อคำ�ถ�ม ถูก ผิด

1.	การทบทวนวรรณกรรมควรอ้างถึงวรรณกรรมหลักทั้งหมดในสาขาที่คุณศึกษา

2.	การทบทวนวรรณกรรมควรระบุความจำาเป็นสำาหรับการศึกษาครั้งต่อไปทุกครั้ง

3.	คำาถามการวิจัยมีความสำาคัญต่อการกำาหนดแนวทางการวิจัยสำาหรับการทบทวน
วรรณกรรม

4.	วรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ควรนำามาใส่ในงานวิจัย

5.	รูปแบบการทบทวนวรรณกรรมตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง
มีเพียงแค่แบบเดียวเท่านั้น

ที่ม�:	ปรับมาจาก	The	University	of	Sydney	(2010)

ต�ร�งที่ 1		คำาถามเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องการทบทวนวรรณกรรม
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ศึกษาจากการทบทวนงานที่ผ่านมาและงานปัจจุบัน	 ทำาให้
สามารถนำาไปสู่การต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ	ที่เป็น
ประโยชน์ในอนาคตได้		นอกจากนี้	การทบทวนวรรณกรรมมี
ความสำาคัญหลายประการ	 เช่น	 เป็นการสนับสนุนความเป็น
เอกลักษณ์ของหัวข้อการวิจัย	คำาถามและสมมติฐาน	บ่งชี้
วรรณกรรมที่งานวิจัยจะทำาการสนับสนุนในสาขานั้น	รวมทั้ง	
แสดงอรรถาธิบายงานวิจัยภายในวรรณกรรมเหล่านั้น	
สร้างความเข้าใจของแนวคิดทางทฤษฎีและคำาศัพท์เฉพาะ
ทาง	 	 ส่งเสริมการสร้างบรรณานุกรมหรือการรวมแหล่งการ
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในงานวิจัยอื่นๆ	แนะนำาวิธ	ี
การทางการวิจัยที่อาจเป็นประโยชน์	 และสนับสนุนเรื่องการ	
วิเคราะห์และแปลผลของการวิจัย		เป็นต้น		(Rowley		&		Slack,	
2004)
	 นอกจากนี้	 การทบทวนวรรณกรรมเป็นการแสดงให	้
เห็นถึงความรู้ของนักวิจัยหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนกำาลังศึกษา	 ซึ่งรวมถึงนิยามศัพท์	 ทฤษฎี	
ตัวแปรหลักและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 และวิธีการและประวัติ
ความเป็นมาในเร่ืองท่ีศึกษา	 นอกจากส่ิงสำาคัญท่ีกล่าวในข้างต้น	
นักวิชาการบางท่านได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวน
วรรณกรรมว่าสนับสนุนการกำาหนดขอบเขตของปัญหาการ
วิจัย	การค้นหาข้อคำาถามใหม่ๆ	ของการวิจัยในหัวข้อนั้น	และ	
หลีกเลี่ยงวิธีการทำาวิจัยที่ไม่มีประโยชน์	 และยังช่วยให้ได้รับ	
วิธีการดำาเนินการวิจัยที่ลึกซึ้ง	 สามารถระบุถึงข้อเสนอแนะ	
สำาหรับการทำาวิจัยในคร้ังต่อไปได้	 และยังค้นหาข้อมูลสนับสนุน
ทฤษฎีหลักที่ใช้ในการพัฒนาการวิจัย	แสดงให้เห็นความ								
แตกต่างของสิ่งที่ได้ทำาแล้วกับสิ่งที่ต้องทำาในหัวข้อหรือสาขา
ที่ดำาเนินการวิจัย	ค้นหาตัวแปรที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ที่ทำาการวิจัย	 ช่วยสังเคราะห์และรับแนวคิดใหม่	 ช่วยระบุถึง	
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและการปฏิบัติ	สร้างบริบทของ	
หัวข้อหรือปัญหาของการวิจัย	หาเหตุผลสนับสนุนความ	
สำาคัญของปัญหา	ช่วยเพิ่มเติมนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสาขา	
ที่ศึกษา	ทำาให้เข้าใจโครงสร้างของสาขาที่ศึกษา	เชื่อมโยง	
แนวคิดและทฤษฎีไปสู ่การประยุกต์ใช ้	ระบุถ ึงว ิธ ีการ	
ดำาเนินการวิจัยหลักและเทคนิคการวิจัยที่ใช้	และช่วยกำาหนด	
งานวิจัยในบริบทที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้เห็นความคล้ายคลึง
กันกับการพัฒนาที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	(Randolph,	2009)
	 จุดมุ่งหมายที่สำาคัญประการหนึ่งของการเขียนการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ไม่ได้กล่าวในข้างต้นก็คือ	 การทบทวน
วรรณกรรมได้ให้กรอบสำาหรับการเชื่อมโยงข้อค้นพบใหม่
กับข้อค้นพบที่ผ่านมาในส่วนของการอภิปรายผล	 ถ้าไม่ได้มี
การศึกษาสิ่งที่ปรากฏในงานวิจัยที่ผ่านมา	 คงเป็นเรื่องยากที	่

จะระบุได้ว่างานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีความก้าวหน้าไป
จากงานวิจัยที ่ผ่านมาอย่างไร	 (Randolph,	2009)	และ	
McKinney	 (2008)	 ได้กล่าวไว้ว่า	การทบทวนวรรณกรรม
ช่วยในการตอบคำาถามที่สำาคัญ	ได้แก่	เราทราบอะไรบ้างเกี่ยว
กับสาขาที่เราศึกษาและให้ความสนใจ	อะไรคือความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดหลัก	 ปัจจัย	 และตัวแปร	 แนวคิดและทฤษฎ	ี
ที่เกี่ยวข้องล่าสุดคืออะไร	 ประเด็นใดที่ต้องการการทดสอบ
เพิ่มเติมอันเนื่องมาจากข้อจำากัดในการวิจัย	การขาดข้อมูล	
ในเรื่องนั้นที่มากพอ		หรือความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันของงาน	
วิจัยที ่ผ ่านมา	 วิธ ีการหรือการออกแบบการดำาเนินงาน
วิจัยที่ผ่านมามีข้อบกพร่องอย่างไร	ทำาไมต้องศึกษาหัวข้อ	
หรือประเด็นน้ีเพ่ิมเติม	และงานวิจัยของเราจะให้อะไรเพ่ิมเติม
กับหัวข้อหรืองานในสาขานั้น
	 จะเห็นได้ว่าการทบทวนวรรณกรรมมีความสำาคัญ
และช่วยตอบคำาถามเรื่องของการวิจัยได้หลายประการ	ทำาให้
การพัฒนางานวิจัยดำาเนินไปอย่างเหมาะสมและมีความ
ชัดเจน	 เมื่อทราบถึงจุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม
แล้ว	ประเด็นถัดมาคือการวางแผนสำาหรับการทบทวน
วรรณกรรม	 ซึ่งพิจารณาจากคุณลักษณะของการทบทวน
วรรณกรรม

คุณลักษณะของการทบทวนวรรณกรรม
	 วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยเริ่มต้นการวางแผน
สำาหร ับการทบทวนวรรณกรรม	ค ือ	การพิจารณาว ่า
วรรณกรรมที่นำาเสนอสอดคล้องกับประเภทหรือคุณลักษณะ
ของการทบทวนวรรณกรรมแบบใดตามแนวคิดของ	
Cooper’s	 (อ้างถึงใน,	Randolph,	2009)	 โดย	Cooper	
ได้เสนอว่าการทบทวนวรรณกรรมแบ่งเป็น	6	คุณลักษณะ	
ได้แก่	การมุ ่งเน้น	 (focus)	 เป้าหมาย	 (goal)	มุมมอง	
(perspective)	การครอบคลุม	(coverage)	การจัดระบบ	
(organization)	และ	กลุ่มเป้าหมาย	(audience)
	 1.	การมุ ่งเน้น	 (focus)	การทบทวนวรรณกรรรณ
ลักษณะนี้	 จะมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ของการวิจัย	 วิธีการ	
วิจัย	ทฤษฎี	และการปฏิบัติหรือการนำาไปประยุกต์ใช้	ซึ่งการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยการมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ของ
การวิจัยจะบอกถึงประเด็นที่สำาคัญที่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ
หรือยังไม่มีการศึกษามากนัก	 และนำาไปสู่การพัฒนาประเด็น
หรอืหวัขอ้ทางการวจิยัใหม่						ในสว่นของวธิกีารดำาเนนิการวจิยั	
จะมุ่งความสนใจไปที่ตัวแปร	วิธีการที่ใช้ในการวัด	วิธีการที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ซึ่งจะช่วยบอกผู้วิจัยว่าอะไรเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนของงานวิจัยที่ได้ทำาการทบทวนเหล่านั้น	
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เพื่อนำามาเปรียบเทียบและพัฒนาแนวทางในการกำาหนดวิธี
การดำาเนินการวิจัยสำาหรับงานวิจัยต่อไป	 สำาหรับการมุ่งเน้น
ไปที่ทฤษฎี	ช่วยให้ทราบว่ามีทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ทีต่อ้งการศกึษา			และความสมัพนัธข์องทฤษฎเีหลา่นัน้			ซึง่การ	
ศึกษาทฤษฎีที่ผ่านมามีความสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ที่ต้องการพัฒนาทฤษฎีหรือรูปแบบใหม่ใน
สาขาท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้เหตุผลได้ว่าทฤษฎีท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอ	
และสนับสนุนความสำาคัญของการพัฒนาทฤษฎีใหม่	 ในส่วน
ของการนำาไปประยุกต์ใช้ก็เช่นเดียวกัน	 การมุ่งเน้นไปที่การ
ปฏิบัติช่วยให้ทราบถึงช่องว่างหรือส่วนที่ยังไม่ได้รับการตอบ
สนองเพื่อนำาไปสู่เหตุผลในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
	 2.	เป้าหมาย	 (goal)	 เป้าหมายของการทบทวน
วรรณกรรม	คือ	การบูรณาการและการนำาเอาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่อง
น้ัน	โดยมีการนำาเอาวิธีการ	Meta-Analysis	มาใช้เพ่ือบูรณาการ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณต่างๆ	เข้าด้วยกัน	เป็นต้น
	 3.	มุมมอง	 (perspective)	 สำาหรับการทบทวนงาน
วรรณกรรมงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัยอาจสามารถพิจารณา
ว่าอคติของผู้เขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นอย่างไร	 ในขณะที่
งานวิจัยเชิงปริมาณ	 ผู้วิจัยควรพยายามใช้มุมมองที่เป็นกลาง
ในการนำาเสนอข้อค้นพบตามความเป็นจริงได้
	 4.	การครอบคล ุม 	 (coverage) 	 การทบทวน
วรรณกรรมมีการครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
ทำามากน้อยเพียงใด	ทั้งจากงานที่ตีพิมพ์และงานที่ไม่ได้รับ	
การตีพิมพ์	อย่างไรก็ตาม	การทบทวนวรรณกรรมอาจ
ไม่สามารถครอบคลุมได้ทั ้งหมด	ดังนั ้น	การกำาหนดกลุ่ม
ประชากรเพื่อสร้างความชัดเจนสำาหรับค้นคว้าข้อมูลโดย
พิจารณาจากงานวิจัยท่ีผ่านมา	 ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นใคร	
มีความเป็นตัวแทนของประชากรหรือไม่	ช่วยทำาให้การต่อ	
ยอดในการทำาวิจัยสะดวกมากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	อาจจำากัด
จำานวนของบทความหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยค้นคว้า
เฉพาะบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเท่านั้นไม่รวมบทความที่
นำาเสนอในการประชุมวิชาการ	เป็นต้น
	 5.	การจัดระบบ	(organization)	รูปแบบในการ
จัดระบบการทำาวิจัยมีหลายรูปแบบ	เช่น	การจัดรูปแบบโดย
เรียงลำาดับเหตุการณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน	(กล่าวถึงพัฒนาการ
หรือความก้าวหน้าของวิธีการวิจัยหรือทฤษฎี	หรือการ
เปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมา)	รูปแบบที่
กำาหนดจากแนวคิด	(กล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ)	และ
รูปแบบจากวิธีการวิจัย	อย่างไรก็ดี	การนำาเอารูปแบบทั้งหมด
มาผสนผสานเข้าด้วยกันอาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด	ตัวอย่างเช่น	นักวิจัยอาจเริ่มต้นด้วย	บทนำา	จากนั้น
กล่าวถึงวิธีการดำาเนินการวิจัย	และนำาเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบโดยเรียงลำาดับเหตุการณ์หรือรูปแบบที่กำาหนดจาก
แนวคิด	และปิดท้ายด้วยการอภิปรายผลลัพธ์ของการวิจัย
	 6.	กลุ่มเป้าหมาย	 (audience)	คุณลักษณะประการ
สุดท้ายของการทบทวนวรรณกรรม	 คือ	 การพิจารณากลุ่ม
เป้าหมายว่าใครคือคนที่อ่านงานวรรณกรรมของเรา	ในส่วน
ของงานวิทยานิพนธ์	 บุคคลที่อ่าน	 ได้แก่	 อาจารย์ที่ปรึกษา	
และผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือ	
อยู ่ในแวดวงวิชาการนั ้น	ดังนั ้น	การเขียนการทบทวน
วรรณกรรมจึงต้องเขียนในลักษณะของงานวิชาการ	ไม่ใช่การ
เขียนแบบงานทั่วไป	
	 คุณลักษณะการทบทวนวรรณกรรมท้ัง	6	คุณลักษณะนี	้
ช่วยให้การวางแผนสำาหรับการทบทวนวรรณกรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	และนำาไปสู่การกำาหนดขั้นตอนการ
พัฒนาการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นระบบและชัดเจนยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการพัฒนาการทบทวนวรรณกรรม
	 Rowley	และ	Slack	(2004)	และ	Academic	Writing	
Help	Centre,	University	of	Ottawa	(2007)	ได้แนะนำาวิธี
การเขียนงานทบทวนวรรณกรรมให้มีประสิทธิภาพ	 โดยสรุป
แนวทาง	5	ขั้นตอนที่สำาคัญ	ดังนี้
	 1. ก�รกลั่นกรองข้อมูลจ�กก�รสังเคร�ะห์และ
ประเมินข้อมูล	ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย
ที่จะศึกษาโดยการอ่านข้อมูลเหล่านั้น	 เพื่อนำามาสังเคราะห์
และประเมินเพื่อระบุถึงแนวคิดที่สำาคัญและความสำาคัญ
ของวรรณกรรมนั้น	 วิธีการที่นิยมใช้คือการจดบันทึกหัวข้อ	
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำาไปสู่การกำาหนดโครงสร้างของการ	
ทบทวนวรรณกรรม	 โดยอาจนำาเอาวิธีการใช้แผนที่แนวคิด	
(concept				map)					และการใชต้ารางการสงัเคราะห	์					(synthesis	
matrix)	มาใช้เพื่อกลั่นกรองแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้
อยู่ในขอบเขตที่ต้องการศึกษา	
	 2. ก�รกำ�หนดแนวคิดหลักของวรรณกรรมและก�ร
โต้แย้งหลักของก�รทบทวนวรรณกรรม	 เม่ือนักวิจัยได้เร่ิมต้น
ในการสังเคราะห์ในการวิจัย	 ให้ระบุว่าอะไรคือแนวคิดหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือคำาถามของการวิจัยและแนวคิดที่
แตกต่างจากสิ่งที่นักวิจัยต้องการศึกษา	 ซึ่งดำาเนินการผ่าน
การใช้ตารางการสังเคราะห์	(synthesis	matrix)
	 3. ก�รกำ�หนดโครงสร้�งและจัดระบบก�รทบทวน
วรรณกรรม	การกำาหนดโครงสร้างของการทบทวนวรรณกรรม
ต้องครอบคลุมถึงนิยามศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
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จะศึกษา	กล่าวถึงความสำาคัญของหัวข้อที่ศึกษา	 งานวิจัย
ที่ได้ดำาเนินการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่ควรจะ
ดำาเนินการหรือตรวจสอบเพิ่มเติม	และข้อสรุปที่ชัดเจนถึง
ความจำาเป็นในการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้
มาจากการทบทวนวรรณกรรม
	 4. ก�รเขียนง�นก�รทบทวนวรรณกรรม	เมื ่อมี
แนวคดิหลกัของการทบทวนวรรณกรรมเปน็ระบบ								ตามลำาดบั	
ข้ันต่อไปคือ	การเขียนงานทบทวนวรรณกรรมท่ีประกอบด้วย	
บทนำ�	มุ่งเน้นไปที่ความสำาคัญของหัวข้อที่ศึกษา	งานวิจัย
ที่ผ่านมา	และข้อโต้แย้งในหัวข้อหรือสาขาที่ศึกษา	เนื้อห� 
ครอบคลุมถึงหัวข้อหลักและหัวข้อรองของงานที่ได้ทำาการ
ทบทวนที่ประเมินจากองค์ความรู้ล่าสุดที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ
หรือสาขานั้น	และบทสรุป	ชี้ให้เห็นว่างานวิจัยที่ผ่านมานำา
ไปสู่การพัฒนางานของนักวิจัยได้อย่างไร	และการนำาเอาไป
ประยุกต์ใช้ในการอภิปรายผลและนำาไปสู่การเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยในครั้งต่อไป
	 5. ก�รเขียนบรรณ�นุกรม	การเขียนบรรณานุกรม
เพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูลตามรูปแบบที่กำาหนดเพื่อให้ผู้ที่

จะทำาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปศึกษาข้อมูลเพิ่ม
เติมได้
	 นอกเหนือจากขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม	5	ขั้น
ตอนที่กล่าวข้างต้น	แนวทางที่ช่วยให้การทบทวนวรรณกรรม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	คือ	การนำาเอาการพัฒนาแผนที่
แนวคิดในการวิจัย	และการใช้ตารางสังเคราะห์เพื ่องาน
วรรณกรรม	มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้วรรณกรรมที่ครอบคลุม	
ตรงประเด็นและทันสมัยมากที่สุด	
	 ก� รพัฒน�แผนที่ แ นวคิ ด เพื่ อ ก � รทบทวน
วรรณกรรม
	 การกำาหนดแผนที่แนวคิดเป็นหัวใจสำาคัญและเป็น
ประโยชน์สำาหรับการระบุถึงแนวคิดที่สำาคัญสำาหรับการ
ทำาการวิจัยเพื่อใช้สำาหรับการรวมรวบข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง	เพราะแผนที่แนวคิดเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ของแนวคิดหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	ยังช่วย	
กำาหนดภาพขอบเขตของการศึกษาและความสัมพันธ์ใน
หัวข้อนั้น	(Rowley	&	Slack,	2004)	ดังตัวอย่างในภาพที่	1

 

 

  

  

 

 

 

คุณภ�พก�รบริก�ร

ระบบก�รบริห�รลูกค้�สัมพันธ์

คุณค่�ของลุูกค้� ส�รสนเทศเพื่อก�รแข่งขัน

ก�รบริก�รลูกค้�

ศุูนย์ให้บริก�รท�งโทรศัพท์

ก�รบริก�รแบบออนไลน์

ภ�พที่ 1	แผนที่แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	
ที่ม�:	ปรับมาจาก	Rowley	และ	Slack	(2004)

สารสนเทศเพื่อการแข่งขัน	ฯลฯ	และเมื่อพิจารณาในระดับที่
ลึกลงไป	 อาจแตกประเด็นหรือหัวข้อย่อยที่มีความเชื่อมโยง	
กับแต่ละเรื่องได้เพิ่มเติม	เช่น	เรื่องการบริการลูกค้า	อาจ
เก่ียวข้องกับเร่ืองการบริการแบบออนไลน์	และศูนย์ให้บริการ
ทางโทรศัพท์	เป็นต้น	ซ่ึงการแตกหัวข้อหรือประเด็นท่ีเช่ือมโยง
ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถระบุได้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นที่ควร	
มีการทบทวนวรรณกรรม	เพื่อให้การทบทวนวรรณกรรม
มีความครอบคลุม	ครบถ้วน	และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

	 จากภาพที	่	1				เหน็ไดว้า่	หวัขอ้หลกัของเรือ่งทีจ่ะทำาการ	
ศึกษาหรือทำาการทบทวนวรรณกรรม	คือ	เรื่องระบบการ
บรหิารลกูคา้สมัพนัธ	์						ซึง่วธิกีารทีผู่ท้ำาวจิยัหรอืนกัศกึษาระดบั	
บัณฑิตศึกษาสามารถกระทำาได้ก็คือ	 การค้นคว้าเอกสาร	
หนังสือหรือตำาราเพื่อพิจารณาว่าภายใต้หัวข้อหลัก	มีหัวข้อที่
สัมพันธ์หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง	 ตัวอย่างเช่น	 ผู้วิจัย	
พบว่า	หัวข้อระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	มีความเชื่อมโยง	
กับเรื่อง		คุณภาพการบริการ		การบริการ		คุณค่าของลูกค้า	และ	
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	 แผนที่ความคิดอาจถูกร่างขึ้นบนกระดาษหรือบน
คอมพิวเตอร์ก็ได้	แต่สิ่งที่สำาคัญประการหนึ่งที่ผู ้วิจัยหรือ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องทำาความเข้าใจก็คือ	ไม่มี
คำาตอบที่ถูกต้องที่สุดสำาหรับแผนที่แนวคิด	ทั้งนี้	 เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาแผนที่แนวคิดก็ เพื่อช่วย	
นักวิจัยพัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนในการเขียนงานทบทวน
วรรณกรรมเพื ่อการวิจัย	นักวิจัยบางคนอาจเขียนแผนที่
แนวคิดแบบง่ายๆ	ในขณะที่บางคนอาจเน้นแผนที่แนวคิดที่
มีโครงสร้าง	เช่น	มีการกำาหนดประเภทของสีที่ใช้ในการแบ่ง	
ประเภทของข้อมูลที่ค้นคว้า	(จากงานวิจัยเชิงคุณภาพ	งาน
วิจัยเชิงปริมาณ	หรือการศึกษาจากทฤษฎี)	เป็นต้น	เนื่องจาก
แผนที่แนวคิดตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของผู้วิจัยในช่วง
เวลาที่ได้มีการร่างแผนที่แนวคิดขึ้นมา	ดังนั้น	เมื ่อมีการ
พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องแผนที่แนวคิดก็อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้	เช่น	อาจมีการยุบรวมแนวคิดบางประการ	
หรือมีการเพิ่มแนวคิดหรือความสัมพันธ์ใหม่ที่พบเข้าไปใน
แผนที่แนวคิด

ต�ร�งที่ 2	ตารางสังเคราะห์เพื่อการทบทวนวรรณกรรม

	 ก�รใช้ต�ร�งก�รสังเคร�ะห์เพื่อง�นวรรณกรรม
	 เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมไม่ใช่การสรุปเน้ือหา
ท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อท่ีศึกษาจากแหล่งต่างๆ	 โดยการจัดระบบ
หัวข้อเหล่านั้น	ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะจัดระบบข้อมูลในรูปแบบ	
ที่ทำาให้กระบวนการเขียนทบทวนวรรณกรรมออกมาได้อย่าง
ชัดเจน	วิธีการที ่สำาคัญประการหนึ ่งที ่ช่วยจัดระบบการ	
ทบทวนวรรณกรรม			คอื				การใชเ้มตรกิซก์ารสงัเคราะหเ์พือ่งาน	
ว รรณกรรม 	หร ื อการส ั ง เ ค ร าะห ์ ง านวรรณกรรม	
ของนักวิจัยและนักวิชาการที่นำาเสนอผลงานในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องในการทำาวิจัย	 โดยผู้วิจัยอาจสังเคราะห์วรรณกรรม
ด้วยวิธีการศึกษางานวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และนำามาจัดเรียงตามหมวดหมู่ซึ่งประกอบด้วย	ชื่อผู้แต่ง	
(ผู้ทำาวิจัย)	วิธีการดำาเนินการวิจัย	(อาทิเช่น	การสำารวจ	การ
ทดลอง	การสังเกต	การสัมภาษณ์)	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้	(ขนาด
ตัวอย่าง	มาจากที่ไหน	 ใช้วิธีการสุ่มแบบใด)	 เครื่องมือที่ใช้
สำาหรับการวิจัย	ตัวแปรที่ใช้สำาหรับการศึกษา	และผลการ
ศึกษาที่ได้ดังตารางที่	2

ที่ม�:	ปรับมาจาก	Claessens,	Eerde,	Rutte,	และ	Roe	(2007)

	 วิ ธี ก า ร ใช้ ต า รา งสั ง เ คราะห์ เพื่ อ การทบทวน
วรรณกรรม	สามารถดำาเนินการได้ภายหลังจากได้มีการ
พฒันาแผนทีแ่นวคดิเพือ่การทบทวนวรรณกรรมแลว้					ขัน้ตอน	
ต่อมาที่ผู้วิจัยดำาเนินการ	คือ	การค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก	
ฐานข้อมูลท่ีสำาคัญ	 โดยกล่ันกรองงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีทันสมัย	
นำาไปสู่การสังเคราะห์งานวิจัยเหล่านั้น	 แล้วนำาไปใส่ในแต่ละ
ช่องของตาราง	 เมื่อได้งานจำานวนที่มากเพียงพอแล้ว	 ก็นำา
ไปสู่การสรุปความสอดคล้องของตัวแปรที่ได้นำามาใช้ในงาน
วิจัยเหล่านั้น	ว่ามีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใด	สมมติว่า	
ผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่องการรับรู้พฤติกรรมความเป็นผู้นำา	
อาจดำาเนินการโดยการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำามา
เขียนไว้ในตารางสังเคราะห์	ดังตารางที่	3	

ชื่อผู้แต่ง วิธีก�รดำ�เนินก�ร
วิจัย

กลุ่มตัวอย่�งและ
วิธีก�รสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้
สำ�หรับก�รวิจัย

ตัวแปรที่ใช้
สำ�หรับก�รศึกษ�

ผลก�รศึกษ�ที่ได้

1.....

2.....

3.....

	 ตารางที่	2	แสดงให้เห็นว่า	การทบทวนวรรณกรรม
เป็นการพิจารณาว่า	งานที่ผ่านมาได้	ดำาเนินการอย่างไรบ้าง	
ศึกษาตัวอย่างกลุ่มใด	มีตัวแปรใดบ้างที่ศึกษา	และผลที่ได้
เป็นอย่างไร	 เพราะการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่
เขียน	มักขาดการสังเคราะห์	 แต่ดำาเนินการในลักษณะของ
การคัดลอกบทคัดย่อของงานวิจัยเหล่านั้นมาใส่แทนทำาให้ไม่
สามารถเก็บประเด็นที่สำาคัญเพื่อนำาไปสู่การสังเคราะห์	เพื่อ
ประโยชน์ในสำาหรับการกำาหนดตัวแปร	กรอบแนวคิด	คำาถาม	
และสมมติฐานในการทำาวิจัยได้อย่างเหมาะสม	 รวมถึงไม่
สามารถอธิบายได้ว่า	 วิธีการดำาเนินการวิจัยใดที่เหมาะสม
เพื่อตอบปัญหาการวิจัย	ส่งผลต่อการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้
สำาหรับการวิจัยไม่สามารถดำาเนินการได้
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ต�ร�งที่ 3	ตัวอย่างตารางสังเคราะห์เพื่อการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการรับรู้พฤติกรรมความเป็นผู้นำา

ที่ม�:	สังเคราะห์โดยผู้เขียน

ชื่อผู้แต่ง วิธีก�รดำ�เนินก�ร
วิจัย

กลุ่มตัวอย่�งและ
วิธีก�รสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้
สำ�หรับก�รวิจัย

ตัวแปรที่ใช้
สำ�หรับก�รศึกษ�

ผลก�รศึกษ�ที่ได้

ผู้วิจัย#1
(ปีที่พิมพ์)

การวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยวิธีการ
สำารวจ
โดยใช้สถิติ
	Correlation

พนักงานบริษัท
สื่อสารขนาดกลาง	
จำานวน	245	คน	
ใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิและ
การสุ่มแบบง่าย

แบบสอบถามปรับ
มาจาก	Leader	
Behavior	
Description	
Questionnaire	
(LBDQ)	ของ	
Hemphill	และ	
Coons

ผู้นำาที่มุ่งงาน
(initiating)
ผู้นำาที่มุ่ง
ความสัมพันธ์
(consideration)

พบความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์
ทำางานกับการเป็น
ผู้นำาที่มุ่งความ
สัมพันธ์อย่างมีนัย
สำาคัญที่ระดับ	.05

ผู้วิจัย#2
(ปีที่พิมพ์)

การวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยวิธีการ
สำารวจ
โดนใช้สถิติ	t-test,	
F-test	(ANOVA)

พนักงานบริษัท
พลังงานจำานวน	
400	คน	ใช้วิธีการ
สุ่มแบบง่าย

แบบสอบถามปรับ
มาจาก	Leader	
Behavior	
Description	
Questionnaire	
(LBDQ)	ของ	
Hemphill	และ	
Coons

ผู้นำาที่มุ่งงาน
(initiating)
ผู้นำาที่มุ่ง
ความสัมพันธ์
(consideration)

พบความแตกต่าง
ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงต่อ
การรับรู้พฤติกรรม
ความเป็นผู้นำา
อย่างมีนัยสำาคัญที่
ระดับ	.05

ผู้วิจัย#3
(ปีที่พิมพ์)

การวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยวิธีการ
สำารวจ
โดยใช้สถิติ	
Multiple	
Regression

พนักงาน
มหาวิทยาลัยของ
รัฐจำานวน	325	
คน

แบบสอบถามปรับ
มาจาก	
Multifactor	
Leadership	
Questionnaire	
(MLQ)
แบบสอบถามเรื่อง
ความพึงพอใจ	
The	Minnesota	
Satisfaction
Questionnaire	
(MSQ)

ผู้นำาแห่งการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้นำาแห่งการ
แลกเปลี่ยน
ความพึงพอใจใน
การทำางาน

ผู้นำาแห่งการ
เปลี่ยนแปลง
มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ
ในการทำางาน
ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยอย่าง
มีนัยสำาคัญที่ระดับ	
.05

	 ตารางที่	 3	 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นการสังเคราะห์
งานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับรู้พฤติกรรม
ความเป็นผู้นำา	 ซึ่งเมื่อทำาการทบทวนวรรณกรรมเป็นจำานวน				
มาก	 แล้วพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาตัวแปร	
2	ตัว	คือ	การมุ่งคนและมุ่งงานของผู้นำา	โดยใช้เครื่องมือ	คือ	
แบบสอบถามที่ปรับมาจากแบบสอบถาม	LBDQ	ทำาให้นำา	

ไปสู่ข้อสรุปได้ว่า	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาตัวแปร
เหล่านี้	 เป็นต้น	อย่างไรก็ดี	ประเด็นสำาคัญที่ต้องพิจารณาอยู่
เสมอเมื่อทำาการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	คือ	การ	
ประเมินแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อใช้สำาหรับการทบทวน
วรรณกรรม
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การประเมินแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อใช้ส�าหรับการ
ทบทวนวรรณกรรม
	 นักวิจัยได้นำาแหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลายมาใช้
สำาหรับการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคำาถามในการ
วิจัยและการออกแบบงานวิจัย	 ซึ่งการประเมินคุณภาพของ
แหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	 เนื่องจาก
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมส่งผลต่อการ
พัฒนาคำาถาม	กรอบแนวคิด	และสมมติฐานในการวิจัย	ทั้งนี้	
แหล่งที่มาของวรรณกรรมอาจมาได้หลากหลายทาง	อาทิ	
วารสารทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ
ก่อนที่ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์	 เนื ่องจากบทความทาง
วิชาการที่ปรากฏอยู่ในวารสารลักษณะนี้จะมีการกลั่นกรอง
องค์ความรู้ทางการวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน	และ
มีการทบทวนวรรณกรรมที่ทันสมัยหรือมีเอกสารอ้างอิงที่
สามารถนำามาใช้ประโยชน์ต่อการทบทวนวรรณกรรมในงาน
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้เป็นอย่างดี		
	 นอกจากนี้	หนังสือก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีที่นำามาใช้
สำาหรับการเริ่มต้นทบทวนวรรณกรรม	เพราะหนังสือให้บท
สรุปเกี่ยวกับแนวคิดล่าสุดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่
นกัวจิยัตอ้งการศกึษา						ซึง่หนงัสอืทีด่แีละเหมาะสมจะนำามาใช	้
สำาหรับการทบทวนวรรณกรรม	 ควรมีลักษณะดังนี้	 คือ	 มี
ความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการวิจัย	 เขียนโดยบุคคลที่มีชื่อ
เสียง	 และเชี่ยวชาญในแวดวงหรือสาขานั้น	 มีความทันสมัย	
โดยดูได้จากปีที่พิมพ์	 จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงใน
สาขานั้น	 มีการใช้เอกสารอ้างอิงจำานวนมากพอเพื่อนำาไปสู่
การค้นคว้าเพิ่มเติมสำาหรับการทบทวนวรรณกรรมได้	และมี
โครงสร้างทางภาษาและการนำาเสนอที่ชัดเจน	และอ่านง่าย	
(Rowley	&	Slack,	2004)
	 นอกเหนือจากการค้นคว้าข้อมูลจากวารสารทาง
วิชาการและหนังสือแล้ว	ในปัจจุบันการค้นคว้าข้อมูลจาก
เว็บไซต์ผ่านเครื่องมือช่วยในการสืบค้น	(search	engine)	
เป็นวิธ ีการที ่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล	 อย่างไรก็ตาม	
เนื่องจากเว็บไซต์แต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เนื้อหาที่แตกต่างกัน	ทำาให้การนำาข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์
ต่างๆ	เหล่านั้นต้องกระทำาด้วยความระมัดระวัง	เพราะเนื้อหา	
ของบางเว็บไซต์อาจเหมาะกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อมาใช้
สำาหรับการทบทวนวรรณกรรม	อาทิ	 มีการนำาเสนอข้อมูล
ทางสถิติที่สำาคัญ	หรือข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงานที่
ต้องการศึกษา	เป็นต้น	ดังนั้น	การประเมินคุณภาพของข้อมูล
ในเว็บไซต์จึงเป็นความยากลำาบาก	 อย่างไรก็ดี	 ในกรณีที่มี
ความจำาเป็นต้องนำาเอาข้อมูลจากเว็บไซต์มาใช้ประกอบการ
เขียนทบทวนวรรณกรรม	ควรพิจารณาเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อ

ประเมินว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีคุณภาพมากเพียงพอต่อการนำา
ข้อมูลมาใช้สำาหรับการเขียนทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัย
หรือไม่	 ได้แก่	 ใครเป็นกลุ่มผู้อ่านของเว็บไซต์	 ความถี่ในการ
ปรับปรุงข้อมูล	 องค์กรใดเป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของเว็บไซต์	 ผู้
พัฒนาเว็บไซต์ประกาศเจตนารมณ์อย่างไรต่อผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีอำานาจ	 มีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิง
อื่นทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์หรือไม่	 มีการ
ประเมินเว็บไซต์นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่	 และต้อง
มีการเสียค่าสมาชิกหรือได้รับอนุญาตเพื่อการเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลที่สำาคัญหรือไม่	(Rowley	&	Slack,	2004)
	 อย่างไรก็ดี	 เครื่องมือที่ช่วยในการค้นคว้างานวรรณ-
กรรมที่มีคุณภาพ	 สามารถหาได้จากระบบฐานข้อมูลของ
ห้องสมุด	และการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย	อาทิ	ProQuest	
(ABI/INFORM)	 Elsevier	 IEEE	 หรือ	 EBSCOhost	 ฯลฯ	 ที่
รวบรวมงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	บทความวิจัย	
บทความวิชาการ	และงานวิจัยที ่นำาเสนอในงานประชุม
วิชาการต่างๆ	(proceedings)	ซึ่งทำาให้ผู้วิจัยสามารถหางาน
ได้ตรงกับหัวข้อและสาขาที่ศึกษามากที่สุด	ตัวอย่างเช่น	ถ้า
นักวิจัยศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ	 การใช้
ฐานข้อมูลอย่าง	ProQuest	มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำาหรับ
การค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ข้ อผิ ดพล าดที่ พ บจ า กก า รด� า เ นิ น ก า รทบทวน
วรรณกรรม
	 นักวิชาการได้สรุปข้อผิดพลาดที่มักพบจากการ
ดำาเนินการทบทวนวรรณกรรมที่นักวิจัยมักกระทำา	อันนำาไป
สู่การพัฒนางานวิจัยที่ไม่มีคุณภาพ	 เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อ
ผิดพลาด	นักวิจัยต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆ	ได้แก่	การไม่ได้มี
การเชื่อมโยงข้อค้นพบของการทบทวนวรรณกรรมกับงานที่
นักวิจัยศึกษาชัดเจนมากเพียงพอ	 การไม่ได้ใช้เวลามากเพียง
พอในการค้นคว้าแหล่งที่มาของข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานหัวข้อของตน	 การใช้
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิมากกว่าแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ	การยอมรับ
ผลการวิจัยและการแปลผลของนักวิจัยท่านอื่นโดยปราศจาก
การวิพากษ์	แทนที่จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในแต่ละ
ส่วนของการออกแบบและการวิเคราะห์งานวิจัย	 การไม่ได	้
รายงานแนวทางในการค้นหาที่ ใช้สำาหรับการทบทวน
วรรณกรรม	 การรายงานผลทางสถิติแต่เพียงอย่างเดียว
แทนท่ีจะมีการสังเคราะห์ผลน้ันด้วยวิธีทางสถิติ	 เช่น	 ไคสแควร์
หรือ	 Meta-Analysis	 และการไม่ได้พิจารณาผลการศึกษาที่
แตกต่างและการแปลผลอื่นในการสังเคราะห์วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเชิงปริมาณ	เป็นต้น
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การประเมินการทบทวนวรรณกรรม
	 Bootes	และ	Beile	 (อ้างถึงใน	Randolph,	2009)	
ได้พัฒนาเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการทบทวนวรรณกรรม
ออกเป็น	5	หมวดหมู่	อันประกอบไปด้วย	ความครอบคลุม

ต�ร�งที่ 4	เกณฑ์การให้คะแนนการทบทวนวรรณกรรม

หมวดหมู่
(Category)

เกณฑ์
(Criterion)

1 2 3

1.	ความครอบคลุม
เนื้อหา

ก.	เกณฑ์สนับสนุน
สำาหรับสิ่งที่รวมเข้าไว้
และที่ตัดออกจากการ
ทบทวนวรรณกรรม

ไม่ได้มีการอภิปราย
หรือกล่าวถึง	
วรรณกรรมที่ผนวก
เข้าไว้และที่ไม่ได้นำามา
ใส่ไว้

อภิปรายถึงวรรณกรรม
ที่ได้ผนวกเข้าไว้และไม่
ได้นำามาใส่ไว้

พิสูจน์สิ่งที่รวมเข้าไว้
และที่ตัดออกของ
วรรณกรรมว่ามีความ
ถูกต้อง

2.	การสังเคราะห์ ข.	จำาแนกความแตก-
ต่างระหว่างสิ่งที่ได้มี
การดำาเนินการแล้วใน
สาขาที่ศึกษาและสิ่งที่
ต้องการดำาเนินการ

ไม่ได้มีการจำาแนก
ความแตกต่างของสิ่งที่
ได้ดำาเนินการแล้วและ
ยังไม่ได้ดำาเนินการที่
ผ่านมา

อภิปรายหรือกล่าว
ถึงสิ่งที่ได้ดำาเนินการ
และไม่ได้ดำาเนินการที่
ผ่านมา

มีการติดตามและตรวจ
สอบความเป็นไปของ
สาขานั้นอย่างเข้มข้น	
(จนถึงงานใหม่ล่าสุด)

ค.	กำาหนดตำาแหน่ง
ของหัวข้อหรือปัญหา
ในวรรณกรรมทาง
วิชาการที่กว้างขึ้น

หัวข้อไม่ได้มีการวาง
ตำาแหน่งวรรณกรรม
ทางวิชาการที่กว้างขึ้น
กว่าเดิม

มีการอภิปราย
วรรณกรรมทาง
วิชาการที่กว้างขึ้น
กว่าเดิมบ้าง

หัวข้อมีการวาง
ตำาแหน่งใน
วรรณกรรมทาง
วิชาการที่กว้างขึ้น
กว่าเดิมอย่างชัดเจน

ง.	แสดงทัศนะงานวิจัย
ในบริบทความเป็นมา
ในสาขานั้น

ประวัติความเป็นมาใน
หัวข้อนั้นไม่ได้มีการ
กล่าวถึง

มีการกล่าวถึงประวัติ
ความเป็นมาของหัวข้อ
นั้นอยู่บ้าง

มีการตรวจสอบประวัติ
ความเป็นมาของหัวข้อ
ที่จะศึกษาอย่างเข้มข้น

จ.	ได้รับและเพิ่มเติม
คำาศัพท์ในสาขาวิชา
นั้น

ไม่ได้กล่าวถึงคำาศัพท์
ที่สำาคัญ

มีการกล่าวถึงคำาศัพท์
ที่สำาคัญ

อภิปรายและมีการ
แก้ไขความไม่ชัดเจนใน
นิยามศัพท์

ฉ.	เชื่อมโยงตัวแปรที่
สำาคัญกับปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ไม่ได้กล่าวถึงตัวแปร
และปรากฏการณ์ที่
สำาคัญ

มีการทบทวนความ	
สัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรหลักกับ
ปรากฏการณ์

มีการกล่าวถึงความไม่
ชัดเจนในวรรณกรรม
และนำาเสนอ
ความสัมพันธ์ใหม่

ช.	สังเคราะห์และได้
รับมุมมองใหม่จาก
วรรณกรรม

ยอมรับวรรณกรรมที่
ได้ทำาการทบทวนโดย
ไม่ได้มีการวิพากษ์

มีการวิพากษ์
วรรณกรรมที่ได้
ทบทวน

นำาเสนอมุมมองใหม่

ของเนื้อหา	(coverage)	การสังเคราะห์	(synthesis)	วิธีการ	
(methodology)	ความสำาคัญ	(significance)	และการใช้
ถ้อยคำาที่ชักจูงโน้มน้าว	(rhetoric)	ดังตารางที่	4
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เทคนิคการปรับแก้ ไขการเขียนทบทวนวรรณกรรม
	 เมื่อนักวิจัยหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
ทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางที่กล่าวในข้างต้นแล้ว	
ประการสุดท้ายที่นักวิจัยควรดำาเนินการเพื่อสร้างความ
แน่ใจว่าการทบทวนวรรณกรรมของตนนั้นมีคุณภาพทั้งใน
ส่วนเนื้อหาและการใช้ภาษามากน้อยเพียงใด	 โดยพิจารณา
แนวทางดังที่	Writing	Services,	University	of	Guelph	
(2004)	ได้นำาเสนอไว้ดังต่อไปนี้
	 1)	 ให้อ่านงานของตนเองอีกครั้งโดยใช้วิธีการอ่าน
ออกเสียง	ซึ่งจะช่วยทำาให้เราทราบได้ว่าตรงประโยคหรือ
ส่วนใดของข้อความที่ต้องมีการเว้นวรรค	หรือขึ้นย่อหน้าใหม	่
หรือบรรทัดไหนท่ีมีการสะกดคำาหรือใช้คำาสรรพนาม	คำาบุพบท	
หรือคำาสันธานผิด	

หมวดหมู่
(Category)

เกณฑ์
(Criterion)

1 2 3

3.	วิธีการ ซ.	ระบุถึงวิธีการที่
สำาคัญและเทคนิคการ
วิจัยที่ถูกนำามาใช้ใน
สาขานั้นรวมทั้งข้อดี
และข้อเสีย

ไม่ได้อภิปรายวิธีการ
ดำาเนินการวิจัย

มีการอภิปรายวิธีการ
ดำาเนินการวิจัยเพื่อใช้
ในการพัฒนาแนวทาง
การวิจัย

วิพากษ์วิธีการ
ดำาเนินการวิจัย

ฌ.	แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
ดำาเนินงานวิจัย

ไม่ได้อภิปรายวิธีการ
ดำาเนินการวิจัย

มีการอภิปรายความ
เหมาะสมของวิธีการ
ดำาเนินการวิจัยเพื่อ
รับรองการพัฒนา
แนวทางการวิจัย

วิพากษ์ความเหมาะสม
ของวิธีการดำาเนินการ
วิจัยเพื่อรับรองการ
พัฒนาแนวทาง
การวิจัย

4.	ความสำาคัญ ญ.	ให้เหตุผลของ
ความสำาคัญของปัญหา
การวิจัยอย่าง
เหมาะสม

ไม่ได้กล่าวถึง
ความสำาคัญของปัญหา
การวิจัยอย่าง
เหมาะสม

มีการกล่าวถึง
ความสำาคัญของปัญหา
การวิจัยอย่าง
เหมาะสม

วิพากษ์ความเหมาะสม
ของวิธีการดำาเนินการ
วิจัยเพื่อรับรองการ
พัฒนาแนวทางการวิจัย

ฎ.	ให้เหตุผลของ
ความสำาคัญของปัญหา
ในทางวิชาการได้

ไม่ได้กล่าวถึง
ความสำาคัญทาง
วิชาการ

มีการกล่าวถึง
ความสำาคัญทาง
วิชาการ

วิพากษ์ความสำาคัญ
ทางวิชาการ

5.	การใช้ถ้อยคำาชักจูง
โน้มน้าว

ฏ.	ถูกเขียนด้วยความ
เชื่อมโยง	มีโครงสร้างที่
ชัดเจนที่สนับสนุนการ
ทบทวนวรรณกรรม

กำาหนดแนวคิดไม่ดีพอ
และไม่ได้มีการ
วางแผน

มีโครงสร้างที่
เชื่อมโยงอยู่บ้าง

มีการพัฒนาอย่างยอด
เยี่ยมและมีความ
เชื่อมโยง

ที่ม�:	Bootes	และ	Beile	(อ้างถึงใน	Randolph,	2009)

	 2)	 เ นื่ อ ง จ า ก วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ ง ก า รทบทวน
วรรณกรรมคือการแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยมีความคุ้นเคยกับ
เนื้อหาหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อกับหัวข้อที่เลือกดำาเนินการ
วิจัย	 ดังนั้น	 การตรวจสอบความครอบคลุม	 ความสอดคล้อง
และความทันสมัยของงานวรรณกรรมที่หยิบยกมาศึกษาใน
งานของตนจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง
	 3)	 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าการอ้ างอิ ง ในเนื้ อหา
และการเขียนบรรณานุกรมมีการใช้รูปแบบที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานที่กำาหนดในการทำาวิจัยในสาขาของนักวิจัยหรือ
ตามข้อบังคับของสถาบันการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย	
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	 4)	 ต ร ว จสอบ ให้ แ น่ ใ จ ว่ า ก า ร เขี ย นทบทวน
วรรณกรรมไม่ได้มีการลอกเลียนงานวรรณกรรมของ	
นักวิชาการหรือผู้เขียนท่านอื่นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ	 เช่น	
การลืมอ้างอิงผู้แต่งหรือแหล่งที่มาของข้อมูลในส่วนของ
เนื้อหา
	 5)	 ตรวจสอบการใช้ภาษาของงานวรรรกรรมอีก
ครั้งว่าใช้ภาษาเขียนในเชิงวิชาการไม่ใช่ภาษาพูดที่ใช้ในชีวิต
ประจำาวัน	
	 6)	 ไม่ควรมีการใช้ไวยกรณ์หรือการสะกดคำาผิดใน
งานเขียนทบทวนวรรณกรรม

บทสรุป
	 การทบทวนวรรณกรรมเป็นขั้นตอนที่สำาคัญสำาหรับ
การดำาเนินงานวิจัยเพื่อกำาหนดแนวทางและขอบเขตของ
การวิจัยว่าจะมุ่งไปสู่การค้นหาคำาตอบอะไรเพิ่มเติมจากงาน
ที่ผ่านมา	 บทความนี้ได้กล่าวถึงความหมาย	 ธรรมชาติและ
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม	ซึ่งวิธีการทำาการ
ทบทวนวรรณกรรมที่มีประสิทธิผล	ควรพิจารณาคุณลักษณะ
ของการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวางแผนการทบทวน
วรรณกรรมที่ชัดเจนและเหมาะสม	 สำาหรับขั้นตอนของการ
ทบทวนวรรณกรรม	ประกอบด้วย	การกลั่นกรองข้อมูลจาก
การสังเคราะห์และประเมินข้อมูล	การกำาหนดแนวคิดหลัก
ของวรรณกรรม	 การกำาหนดโครงสร้างและจัดระบบการ
ทบทวนวรรณกรรม	การเขียนงานทบทวนวรรณกรรม	และ
การเขียนบรรณานุกรม	นอกจากนี้	แนวทางที่ช่วยให้การ
ทบทวนวรรณกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	คือ	การนำาเอา	
การพัฒนาแผนที ่แนวคิดในการวิจัย	และการใช้ตาราง
สังเคราะห์เพื ่องานวรรณกรรม	มาประยุกต์ใช้เพื ่อให้ได้
วรรณกรรมที่ครอบคลุม	ตรงประเด็นและทันสมัยมากที่สุด	
โดยต้องทำาการประเมินแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้สำาหรับ
การทบทวนวรรณกรรม	 และมีการประเมินการทบทวน
วรรณกรรม	5	ด้าน	ได้แก่	ความครอบคลุมของเนื้อหา	การ
สังเคราะห์	วิธีการ	ความสำาคัญ	และการใช้ถ้อยคำาที่ชักจูง
โน้มน้าว	 แนวทางเหล่านี้ช่วยให้การทบทวนวรรณกรรมใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพ	และนำาไปสู่การทำาวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไป
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