
 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบบันี้ เรามาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการทบทวนวรรณกรรม (literature review) กนันะครบั  
 การทบทวนวรรณกรรม (literature review) หมายถงึการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี
และงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาการวจิยัทีผู่ว้จิยั สนใจทีจ่ะศกึษาหาค าตอบ ซึ่ง
ผูว้จิยัจะต้องไปศกึษาค้นคว้าก่อนที่จะลงมอื ท าวจิยัซึง่บางท่านกเ็รยีกว่าการทบทวน
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเป็นการศกึษาขอ้มูล
ทัง้ในขัน้ปฐมภูม ิ(first data)และ ทุตยิภูม ิ(secondary data) เป็นขอ้มูลทีม่คีวามส าคญั
ในการน ามาใชใ้นการท างานวจิยั หรอืหมายถงึกระบวนการสบืคน้หาศกึษาทบทวน และ
เขยีนขอ้สรุปผลงานทางวิชาการที่กระท า ในอดีตและปัจจุบนั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั 
ปัญหาการวิจัย งานวิจัยจ าเป็นต้องพึ่งพากระบวนการคิดใคร่ครวญ  และไตร่ตรอง
เกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ ใหม้คีวามชดัเจนก่อน เริม่ต้นท าวจิยั แต่ประเดน็วจิยัจะมคีวาม
เฉียบคมต้องอาศยั การอ่าน การคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง การ ทบทวน
วรรณกรรมจงึมคีวามส าคญัในงานวจิยัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การท าวจิยัในประเดน็
ใหม่หรอืผูว้จิยัม ีประสบการณ์น้อยอย่างไรกต็ามนกัวจิยัทีม่ปีระสบการณ์สงูก ็ยงัมคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องทบทวนวรรณกรรมเช่นกัน เพราะ  เทคโนโลยีและวิทยาการมี
ความก้าวหน้าตลอดเวลา การทบทวนวรรณกรรมจึงท าให้ผู้วิจยัมีองค์ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบนั และกระตุ้นให้เกดิการตื่นตวัเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ใน ประเดน็และสาขาที่
สนใจ 
 วรรณกรรม คอืงานที่เกดิขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย์ผ่านการคดิ สงัเกตและจนิตนาการ 
แลว้เรยีบเรยีงก่อนการถ่ายทอดดว้ยการบอกเล่า จดบนัทกึ หรอืสือ่แสดงออกมาดว้ยวธิี
ต่างๆ อาทภิาษาพูด ภาษาเขยีนและภาษากาย แมว้่างานวรรณกรรมจะมคีวามหมาย
ค่อนข้างกว้าง แต่วรรณกรรมส าหรบังานวิจยั หมายถึง ขอ้มูล รายงาน เอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ สะทอ้นองคค์วามรูท้ีผ่่านมาในอดตีมทีฤษฎอีะไรบา้ง อธบิาย
ถึงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ โดยท าการรวบรวมและประมวลขอ้มูล เอกสาร ต าราและ
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหท้ราบถงึสถานภาพและพฒันาการขององคค์วามรูแ้นวคดิ 
ทฤษฎแีละศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 การทบทวนวรรณกรรมเป็นการวพิากษ์ เอกสารและงานวจิยัทีม่อียู่หรอืทีส่ามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างงานวจิยัเรื่องต่างๆ และความเกีย่วขอ้งของงาน
นัน้กบังานวจิยัทีจ่ะท า โดยผ่านกระบวนการคน้หา การอ่าน การสงัเคราะหแ์ละการเขยีน 
ซึง่มรีายละเอยีดและวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
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ภาพแสดงกระบวนการและวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมในการทบทวนวรรณกรรม 
 
1. การค้นหาและคดักรองวรรณกรรมที่เหมาะสมและเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั ซึ่งควรเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาตรงกบั
ประเดน็วจิยั มคีวามทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั มาจากแหล่งขอ้มลู นกัวจิยัและผลงานวจิยัทีน่่าเชื่อถอื ครอบคลุมเนื้อหาในมติต่ิางๆ 
ทีศ่กึษาอย่างเพยีงพอ ทัง้มติทิีส่นับสนุนแนวคดิหลกัและแนวคดิคา้น อนัน าไปสู่ การสรา้งขอ้โตเ้ถยีงทางวชิาการ (Argument) ที่
เฉียบคม และมปีรมิาณทีเ่พยีงพอส าหรบัผูว้จิยัตอ้งอ่านและวพิากษ์ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 
2. การส ารวจและการอ่านวรรณกรรม เป็นการศกึษารายละเอยีดของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิผูแ้ต่งคอืใครงานนี้ท าวจิยั
กบัใคร งานวจิยันี้ศกึษาเรื่องอะไร ตวัแปรหรอืปัจจยัคอือะไร มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร มคีวามสมัพนัธม์ากน้อยแค่ไหน ท าวจิยัที่
ไหน มเีงื่อนไขในการวจิยัอย่างไร มวีธิวีทิยาการวจิยัอยา่งไร เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ ท าการเกบ็ขอ้มลูอย่างไร และ
ทีส่ าคญัคอื งานชิน้น้ีเกีย่วขอ้งกบังานวจิยัทีจ่ะท าอย่างไร และมคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใดเป็นตน้ 
3. งานสงัเคราะหว์รรณกรรมเป็นการรวบยอดทางความคดิจากการอ่านเอกสาร บทความและงานวจิยัต่างๆ เพื่อแสดง
ขอบเขตของเน้ือหาทีท่ าวจิยั ประเดน็ทีน่่าสนใจ เรื่องทีม่ผีูท้ าวจิยัมาแลว้ ขอ้คน้พบ การระบุองคค์วามรูท้ีข่าด ก าหนดปัญหาวจิยั
และสรา้งขอ้โตเ้ถยีงทางวชิาการ นอกจากนี้ยงัเป็นการรวบรวมและคดัเลอืกตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ตรวจสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปร เพื่อเสนอรปูแบบความสมัพนัธใ์หม่และมุมมองมติใิหม่ในการวจิยั ตลอดจนการสรา้งสมมุตฐิานและน าเสนอกรอบ
แนวความคดิในการวจิยั 
4. การเขยีนและปรบัปรงุงานเขยีนเป็นขัน้ตอนสดุทา้ยที ่ ผูว้จิยัจะตอ้งสือ่สารกบัผูอ้่านถงึความส าคญัของงานวจิยั มติิ
ประเดน็ แนวคดิทฤษฎ ีขอ้โตเ้ถยีงทีน่ าไปสูก่ารวจิยั โดยแนวคดิทฤษฎแีละปรากฏการณ์ทีต่อ้งการพสิจูน์ตอ้งมคีวามสมดุลทัง้มติิ
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สนบัสนุนและคดัคา้นดว้ยการรอ้ยเรยีงเน้ือหา โดยหลกัตรรกะ การใหเ้หตุผลอย่างมทีศิทางและล า ดบัขัน้ตอน การทบทวน
วรรณกรรมจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะในการเขยีน ซึง่อาจใชก้ารสงัเกต การอ่านงานของนกัวจิยัทีม่ชีื่อเสยีง แลว้ทดลองเขยีน การ
อ่านทบทวนในงานเขยีนดว้ยตนเองและผูอ้ื่น แลว้ท าการปรบัปรงุงานเขยีนในประเดน็ทีไ่ม่สมบรูณ์และยงัขาดความชดัเจน  
 การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยัอาจมีที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ซึ่งข้อมูลแต่ละแห่งก็มีความน่าเชื่อถือ
แตกต่างกนัไป บางแห่งขอ้มูลขาดความน่าเชื่อถอื และจ าเป็นตอ้งตรวจสอบกบัแหล่งขอ้มูลอื่นก่อนน าไปใชอ้า้งองิขณะเดยีวกนั
บางแห่งอาจน าเสนอขอ้มูลอย่างรวดเรว็และทนัต่อเหตุการณ์ ใหข้อ้มูลสภาพแนวโน้มและทศิทางของปรากฏการณ์ทีน่่าสนใจ 
และบางแห่งเหมาะสมส าหรบัการค้นหาขอ้มูลพืน้ฐาน สรา้งความเขา้ใจในประเดน็วจิยัแต่ขาดประสบการณ์ เป็นต้น ซึง่แหล่ง
วรรณกรรมส าคญัส าหรบังานวจิยัมดีงัต่อไปนี้ 
o บทความจากวารสารวชิาการ (Journal articles) 
o หนงัสอืและต ารา (Books & Text books) 
o เอกสารประกอบการน าเสนอในทีป่ระชุมวชิาการ(Conference proceedings) 
o รายงานของหน่วยงานในภาครฐัและเอกชน(Government/corporate reports) 
o หนงัสอืพมิพแ์ละวารสาร (Newspapers and magazines) 
o วทิยานิพนธป์รญิญาโทและเอก (Theses and dissertations) 
o อนิเทอรเ์น็ต (Internet) 
o ระบบฐานขอ้มลูวารสารวชิาการออนไลน์ (Electronic journals: e-journals) 

 
แหล่งทีม่า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์http://pirun.ku.ac.th/~fedutnw/pubs/cp03_literature.pdf  

 

 

ฉบบันี้ขอน าผมขอแนะน า โปรแกรม Nvivo 

โปรแกรม Nvivo เป็น โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีช่่วยวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative data) ทีส่ามารถอ านวยความ

สะดวกและประหยดัเวลาในการวเิคราะหข์อ้มลูใหผู้ว้จิยั และสรา้งความน่าเชื่อถอืในผลการวเิคราะหง์านวจิยัอนั เป็นจุดอ่อนอย่าง

หนึ่งของงานวจิยัเชงิคุณภาพ ซึง่ผูใ้ชส้ามารถทดสอบทฤษฎต่ีางๆ วเิคราะหแ์นวโน้ม และตรวจสอบขอ้มลูของผูใ้ชไ้ดใ้นรปูแบบที่

หลากหลายดว้ยการใชร้ะบบเสริช์ เอน็จิน้และระบบการใชค้ยีเ์วริด์ของเอน็วโิว ท่านสามารถจดัท าขอ้มลูการท างานของตนเองใน

ซอฟทแ์วรไ์ด ้และยงัสามารถท าหลกัฐานประกอบผลงาน เพื่อสนบัสนุนงานหรอืโครงการทีท่ าอยู่ นอกจากนี้ ผูใ้ชย้งัสามารถสรา้ง

แผนผงัและรปูแบบขอ้มลูทีม่คีวามเป็นมอือาชพี จดัท ารายงาน และแบง่ปันขอ้มลูและไฟลก์บัผูท้ีไ่มม่ซีอฟทแ์วรผ์่านทาง HTML 

เวบ็เพจ ท่านสามารถท าทุกอย่างไดด้ว้ยโปรแกรมเพยีงโปรแกรมเดยีว ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการต่างๆได ้

โปรแกรม Nvivo  เป็นของบรษิทั QSR International ที ่ ไดร้บัความนิยมที ่ สหรฐั แคนาดา ออสเตรเลยี และองักฤษ ซึง่มี

หลาย Version เช่น Nvivo 10 Full License ($670) Nvivo 10 Student ($215) Nvivo 10 Semester ($145) และ Nvivo 10 Free 

Trial Software ใหโ้หลดมาทดลองใชฟ้ร ี(30 วนั) จาก website http://www.qsrinternational.com ในการอบรมครัง้นี้ใช ้Nvivo 10 

Free Trial Software  

แหล่งที่มา https://www.gotoknow.org/posts/545838, 

https://positioningmag.com/39799 
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การประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ 16th ANZAM Operations, Supply Chain and Services Management Symposium – 
Brisbane: 3-5 June 2018 รายละเอยีดเพิม่เตมิ https://www.cqu.edu.au/about-us/structure/schools/bl/16th-anzam-
operations-supply-chain-and-services-management-symposium 

การประชุมวชิาการระดบัชาตนิานาชาต ิ 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering 

Management (IEEM), 16 Dec - 19 Dec 2018,  Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers Sirirat Tanakitchotikul 2 Charoen 

Krung Road Soi 30 (Captain Bush Lane) Siphya, Bangrak Bangkok, 10500 Bangkok, Thailand รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

http://www.ieem.org/public.asp?page=home.htm 

 

พบกนัในฉบับต่อไป  


