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Reviewing Research Literature

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
อธิบายความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ระบุวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
อธิบายหลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมได้ถูกต้อง
ระบุแหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลายได้ถูกต้อง
แยกแยะ และวิพากษ์วรรณกรรมที่ดีและวรรณกรรมที่เรียบเรียงไม่ถูกต้องได้
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 ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม
 แหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลาย
 การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี
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วรรณกรรมทั่วไป
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วรรณกรรมการวิจัย

 เอกสารหรือผลงานเขียนทางวิชาการที่
 ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในรูปสือ่
จัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปสือ่ สิ่งพิมพ์
สิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ โดย
สื่อคอมพิวเตอร์ หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ ที่สาระในวรรณกรรมหรือเอกสารนั้น มี
อาทิ หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย บทความ ส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องที่นักวิจัย
ทางวิชาการ บทความวิจัย ซีดีรอม (CDต้องการทําวิจัย (บางส่วนหรือทั้งหมด)
ROM) บทคัดย่องานวิจัย ไมโครฟิล์ม เป็นต้น
แล้วนําเสนอเป็นรายงานวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) หมายถึง การค้นคว้า ศึกษา รวบรวม และประมวลผล
งานทางวิชาการ เช่น ผลงานวิจัย บทความ เอกสารทางวิชาการ และตําราที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง หรือ
ประเด็นที่จะทําการวิจัย เพื่อประเมินประเด็น แนวความคิด ระเบียบวิธีการวิจัย สมมุติฐาน ข้อสรุป
ข้อเสนอแนะ จากผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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 เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ ระหว่างงานวิจัยและข้อความรู้ในอดีตกับงานวิจัยที่

กําลังทํา (ความรู้เดิมอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยของตน และข้อค้นพบจาก
งานวิจัยนั้นจะช่วยสร้างเสริมความรู้เดิมได้อย่างไรและในส่วนใดบ้าง)

 เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัย

 สารสนเทศที่เกิดจากการศึกษาวรรณกรรม ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ข้อค้นพบจากงานวิจัย และความรู้
เดิมงานวิจัยที่นักวิจัยสามารถนํามาสร้างกรอบความคิด สําหรับการวิจัย
แนวทางดําเนินงานที่ช่วยให้สามารถออกแบบวิจัยและดําเนินการตามแผนการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 เป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณภาพของงานวิจัยและรายงานการวิจัย เช่น ไม่ซํ้าซ้อน หรือ มีการ

เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ

 เป็นหลักฐานประกันความสําเร็จของงานวิจัย กล่าวคือ มีความรู้จริงในเรื่องที่จะทํา
204490

5

 วัตถุประสงค์ทั่วไป

1. เพื่อให้ได้สารสนเทศอันจะเป็นประดยชน์ต่อการวางแผนการวิจัยและการดําเนินการวิจัยให้
ได้ผลวิจัยที่มีคุณภาพถูกต้องเชื่อถือได้
2. ตอบปัญหาวิจัยหรือตอบคําถามวิจัยได้ถูกต้อง
3. อ้างอิงผลงานวิจัยได้กว้างขวางครอบคลุม
 วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ใช้กําหนดปัญหาวิจัยหรือคําถามวิจัยให้เป็นที่เข้าใจชัดเจน เป็นปัญหา
วิจัยที่ดี (ไม่มีผู้อื่นศึกษามาก่อน + มีความสําคญต่อวงวิชาการเป็นปนะโยชน์ต่อสังคม+
สามารถตอบได้ด้วยการวิจัย)
2. เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สร้างกรอบความคิดสําหรับการวิจัยและกําหนดสมมติฐานการวิจัย
3. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ทําให้รู้ว่าสิ่งที่เราสนใจอยากรู้มีใครเคยทํามาแล้วบ้าง ป้องกัน การทําวิจัยซํ้าซ้อน
ทําให้ทราบถึงแนววิธีการของผู้วิจัยอื่นๆว่ามีแนวทางอย่างไร
ทบทวนความรู้เดิมและติดตามความรู้ใหม่
ใช้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย กําหนดขอบเขตของการทําวิจัย ที่ชัดเจน
เพื่อให้สามารถต่อยอดงานวิจัยให้สูงขึ้น
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Journal articles



Books



Conference proceedings



Government and corporate reports



Newspapers



Theses and dissertations



Internet (electronic journals)



Magazines



Catalogues


Patent
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Literature Types
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ที่มา: https://library.citadel.edu/c.php?g=620233&p=4319378
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หนังสือ เป็นพื้นฐานและทฤษฎี ไม่ทันสมัย
Theses/Dissertations เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียด

เข้าถึงได้ยากและการยอมรับใน

วิชาการยังไม่มาก
Intellectual Properties ทันสมัยเหมาะกับงานประยุกต์ ค้นหายากและมีข้อจํากัด
Periodic Publication เชื่อถือได้สูง มีฐานข้อมูลเยอะและต้องติดตามสมํ่าเสมอ
Conference Proceedings เชื่อถือได้ระดับหนึ่งเพราะอาจยังไม่สมบูรณ์ เข้าถึงได้ยาก
Concerned Communities ข้อมูลตรง ต้องใช้วิจารณญาณและหลักฐานอื่นประกอบ
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1.
2.

กําหนดคําสําคัญ (keyword)
การรวบรวมข้อมูล (การค้นหาและคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
แหล่งข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด/ อินเทอร์เน็ต/หน่วยงานหรือสถาบัน/บุคคล
การเลือกข้อมูล ควรพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของผู้แต่ง และความถูกต้องของข้อมูล

•
•

3.
4.
5.

11

บันทึกข้อมูล อย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อการอ้างอิงและสืบค้น
วิเคราะห์วรรณกรรมตรวจสอบคุณค่าและจัดกลุ่ม
สังเคราะห์และเรียบเรียง (“การเขียนใหม่” จากที่อ่านมาทั้งหมด จะต้องจับเนื้อหา
ของทุก paper ให้หลอมเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ และ “เขียนใหม่” จากที่อ่านมาทั้งหมด )
204490

Searching  Reading  Writing
(1)+(2)
(3)+(4)
(5)
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 Write

a sentence in English describing what you are searching for

“I want to find data mining techniques for analyzing biomedical
data implemented in MATLAB”
 Underline

the keywords

“I want to find data mining techniques for analyzing biomedical
data implemented in MATLAB”


Write down the keywords
• data mining
• biomedical
• MATLAB
204490
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 Write

down any different forms of the keywords, synonyms or
related words
• biomedical: bio-medical, biological, medical
• data mining: data analysis, machine learning, statistical analysis
• MATLAB: SciLab, R

 If

searching in an American index, translate the words into
the more usual forms in American English:
• Optimisation → optimization

 You may need to convert
• optimizer → optimizers

204490

a keyword into its plural form:
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ห้องสมุด/internet

• Book (E-Book, OPAC etc.)
• Thesis (E-Theses, ProQuest etc. )
• Intellectual Properties
• Periodical Publication (SCOPUS, PubMed etc.)
• Proceedings (CD, Hard Copy etc.)
นอกห้องสมุด
• Concerned Communities
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Digital Library - http://portal.acm.org/

 Science
 Scopus
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Direct https://www.sciencedirect.com/

- http://www.scopus.com/
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เอกสารและงานวิจัยนั้นๆ มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยของเราอย่างไร และมากน้อยเพียงใด
ถ้าหากผลของการวิจัยมีความขัดแย้งกัน ต้องนําเสนอเอกสารและงานวิจัยฯ ที่มีข้อค้นพบที่

สนับสนุนแต่ละฝ่าย
ถ้ามีงานวิจัยหลายๆ เรื่องที่มีผลการค้นพบเหมือนกัน อาจเลือกนําเสนอเพียงเรื่องเดียว
จําเป็นต้องเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องฉบับที่ทันสมัย
มีเนื้อหาตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการ
ผู้แต่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานที่เขียนเป็นอย่างดีหรือไม่
หนังสือหรือเอกสารที่ศึกษาต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเชื่อถือได้
204490

Write up one page summary for each paper with following
content:
1. Aim:
 What is the main purpose of this paper? What's the problem(s)
the author(s) attempt to attack?
 What is the ultimate goal for this research?
2. Contributions:
 What is the contribution of this paper to this field?
 How does this paper distinguish itself from others?
3. Limitations:
 What are the limitations of the proposed approach in this
paper?
 Does the proposed scheme limit to certain conditions?
4. Comparison:
 Is there any similar research papers available?
 If so, what is the difference among them?
5. Observation:
 What is my personal observation/opinions of this paper?
 Is there any alternative solution (or better solution) than the
proposed scheme?
6. Questions:
 Do not expect to fully understand all of the content in this
paper!
 Highlight the
sections that you don't understand.
204490
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 อ่านแบบมีคําถามนํา นั่นคือการอ่านเพื่อ

ตอบคําถามที่ตั้งนํา

 เอกสารแต่ละฉบับที่อ่าน ให้บันทึกสรุป ตาม

ประเด็นต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของบทความ/งานวิจัย
2. คุณูปการ/การสนับสนุนด้านวิชาการ
3. ข้อจํากัด
4. การเปรียบเทียบ
5. ข้อสังเกตุ
6. ปัญหาหรือประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ
18

สิ่งสําคัญที่จะต้องมีในบัตรบันทึกมีดังนี้
1. หัวเรื่องของเรื่องที่บันทึก เขียนไว้ที่มุมไหนก็ได้ของบัตร
2. แหล่งที่มาของข้อความ เขียนตามแบบของบรรณานุกรม
3. ข้อความที่ได้จากการศึกษาเอกสารนั้นๆ การบันทึกเรื่องราวที่ต้องการนัน
้ อาจบันทึกด้วยวิธีตอ่ ไปนี้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
อาจใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้
3.1 การบันทึกโดยย่อ ควรทําให้ได้ใจความตามเดิม
3.2 การบันทึกโดยการถอดความเป็นคําพูดของผู้บันทึกเอง จะต้องทําให้ตรงใจความเดิมเสมอ
3.3 การคัดลอก หรืออัญประกาศ ใช้เมื่อข้อความนั้นอย่างน้อยอยู่ในเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
3.3.1 เป็นข้อความที่สําคัญมาก
3.3.2 เป็นข้อความที่จะพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นจริง
3.3.3 เป็นข้อความกํากวมไม่แจ่มแจ้ง
3.3.4 เป็นข้อความที่ผู้วิจัยต้องการอ้างอิง เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตน
3.3.5 เป็นข้อความที่เขียนไว้อย่างดีมาก ซึ่งถ้าจะถอดความเป็นคําพูดของผู้วิจัยเองแล้วอาจทําได้ไม่ดีเท่าเดิม
3.4 การบันทึกแบบวิจารณ์ อาจทําได้เป็นแบบคําถาม เปรียบเทียบวิจารณ์ ข้อเท็จจริง สนับสนุน หรือโต้แย้ง หรือสรุป
ความคิดเห็น
204490
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การตรวจสอบคุณค่าวรรณกรรม หมายถึง การพิจารณาและระบุถึง

บทบาทหรือความเชื่อมโยงเอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับกับงานวิจัยที่
กําลังทํา

จัดกลุ่มเอกสารอ้างอิง โดยอาจถือตามประเด็น/คําสําคัญ หรือตาม

บทบาทที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย
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งานสําคัญของการศึกษาวรรณกรรมการวิจัย คือ การสังเคราะห์วรรณกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยการสังเคราะห์สามารถแบ่งสาระสําคัญได้ 3 ส่วน => ทฤษฎี วิธีการวิจัย และผลการวิจัย

การสังเคราะห์วรรณกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องมี 2 วิธี คือ การสังเคราะห์เชิงปริมาณ และการ

สังเคราะห์เชิงคุณภาพ

การสังเคราะห์เชิงปริมาณ => การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) หมายถึง วิธีการทางสถิติที่

ใช้เพื่อเปรียบเทียบและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ กัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกําหนดสิ่งที่พบ
เหมือนๆ กัน สิ่งที่ต่างกัน และความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอื่นๆ ที่อาจปรากฏด้วยการศึกษางานวิจัย
หลายๆ งาน

การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ => การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
204490
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การรวบรวมส่วนประกอบย่อย

ทั้งหลายมาผสมผสาน จัดระบบให้เป็น
สิ่งใหม่ รูปแบบใหม่ เรื่องใหม่
โครงสร้างใหม่ การจัดประเภท อธิบาย
ข้อมูลหรือปรากฏการณ์บางอย่างที่
สัมพันธ์กัน นําหลักการความคิดมา
ผสมผสานให้เกิดสิ่งใหม่ หรือข้อสรุป
ความสัมพันธ์นั้นได้
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เอกสารไม่ทันสมัย –เก่า ลอกงาน ไม่ค้นใหม่
ไม่ใช้เอกสารงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า
ไม่สังเคราะห์เอกสาร –แต่ใช้การคัดลอก หรือ ตัดแปะ
การเขียนเรียงย่อหน้าแต่ละ Paper ไม่มีการสังเคราะห์ความสัมพันธ์

ของความรู้ในอดีตและไม่สังเคราะห์ให้เห็นเป้าหมายความรู้ในอนาคต
จึง ไม่ใช่การทบทวนวรรณกรรม
ไม่อ้างถึงแหล่งที่มา (ไม่ทํา Citation)
Plagiarism
204490

24

204490

25

204490

26

ไม่ Copy and Paste
ไม่เขียนเหมือนขนมชั้น
บอกได้ว่าผู้เขียนตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าสู่วงการนั้น
แสดงออกว่าผู้เขียนรู้และเข้าใจความเป็นมาเป็นไปที่เกิดขึ้นในวงการนั้น
แสดงออกว่าผู้เขียนได้เห็นช่องว่างทางวิชาการที่จะใช้เป็นพื้นที่สําหรับการทําวิจัย
บอกได้ว่าเมื่อผลการวิจัยออกมาแล้วจะสามารถเทียบเคียงได้กับงานวิจัยของใครบ้าง
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ที่มา: รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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การเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ดีเป็นการบ่งบอกฝีมือของเรา
การเจาะลึกในวงการ
(Focus)
ทักษะการประมวลหลักการ
(Conceptualization)

ความมุงมัน่ ทําใหสําเร็จ
(Concentration)

ทักษะการนําเสนอ
(Presentation)

การอานมาก
(Read more)
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Questions & Discussion
การเขียนวรรณกรรม เปนเรื่องที่ทาทาย(ที่สุด)และเปนงานที่หนัก(ที่สุด)
เรื่องหนึ่งในการทําวิจยั เพราะตองประมวลความคิด กลั่นกรอง จนตกผลึก
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