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การทบทวนวรรณกรรม และการประเมินวรรณกรรม
(Literature review and critique)
การทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
What is a literature review?
การทบทวนวรรณกรรม (literature review) เป็ นการรวบรวมความรู ้พ้นื ฐาน (background
information) ข้อเท็จจริ ง ข้อพิสูจน์ต่างๆ และงานวิจยั ที่ผา่ นมาที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เพื่อให้
ทราบถึงความเป็ นมา ข้อมูลความรู ้ล่าสุ ดในสาขาใดสาขาหนึ่ง นามาวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรี ยบ เทียบกัน
เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่ องนั้นยิง่ ขึ้น
Why we do a literature review
การทบทวนวรรณกรรมสาหรับนักวิจยั เป็ นขั้นตอนที่สาคัญอย่างหนึ่งในการทางานวิจยั มักเป็ น
ส่ วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ท้ งั ระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก และในโครงร่ างงานวิจยั (proposal) เพื่อเสนอ
ขอทุน และยังเป็ นส่ วนหนึ่งในรายงานการวิจยั (report) หรื อใช้ในบทนา (introduction) และบทวิจารณ์
(discussion) ของบทความวิทยาการ (original article) โดยมีวตั ถุประ สงค์เพื่อนาไปสู่ ปัญหาหรื อเหตุผลใน
การทาวิจยั เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ที่ได้นาเสนอบนพื้นฐานของงาน วิจยั เดิม ทาให้ผอู ้ ่านเห็นความใหม่หรื อความ
แตกต่างของงานวิจยั ที่นาเสนอว่าต่างจากที่มีผวู ้ จิ ยั แล้วอย่างไร มีประโยชน์และความสาคัญอย่างไร
ผูเ้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ในงานวิจยั ด้านนั้นๆ จะทบทวนวรรณกรรมและตีพิมพ์ในรู ป
ของบทความปริ ทศั น์ (a review of literature or a review article) ซึ่งเป็ นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิทยาศาสตร์ ที่รวบรวมการศึกษาวิจยั ต่างๆ ที่ผา่ นมานามาสรุ ป วิเคราะห์ และนาเสนอเพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถ
เปรี ยบเทียบข้อมูลจากการศึกษาที่ต่างๆ กัน ข้อโต้แย้ง และแนวคิดที่ต่างกัน โดยผูเ้ ขียนซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญจะ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็ นมุมมองที่มีประโยชน์ไว้ดว้ ย
The literature review process
ก่อนทาการวิจยั นักวิจยั มักจะใช้เวลาและความอุตสาหะในการค้นคว้า และอ่านบทความต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ของตน นักวิจยั ต้องมีความรู ้ในแหล่งข้อสนเทศ การเลือกและการค้น หาข้อสนเทศ
(bibliographic search) ในรู ปแบบต่างๆ การใช้ indexes และ abstracts ต้องสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ที่
ได้ นามาเรี ยบเรี ยง อธิบาย ประเมินและวิจารณ์ (critical appraisal) ได้อย่างมีเหตุมีผล (logical) โดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และทันสมัย (up to date)

การทบทวนวรรณกรรมมีประโยชน์กบั นักวิจยั หลายอย่าง เช่น
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- ทาให้นกั วิจยั ค้นพบข้อมูลที่สาคัญที่ยงั ขาดหายไป และควรค้นคว้าวิจยั เพิ่มเติม
- ทาให้นกั วิจยั ไม่ทางานซ้ ากับผูท้ ี่เคยทามาแล้ว
- ศึกษาหาวิธีการวิจยั ที่นกั วิจยั อื่นเคยรายงานไว้ ซึ่งอาจนามาใช้ตอบคาถามของนักวิจยั ได้
นอกจากนี้ อาจทาให้นกั วิจยั พบข้อบกพร่ องของงานวิจยั ที่ผา่ นมา เป็ นการประหยัด เวลา ทาให้
งานวิจยั ไม่ผดิ พลาด และไม่ผดิ ซ้ ากับผูอ้ ื่นที่เคยทามาแล้ว
- ศึกษาข้อมูลและความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องนั้นๆ ที่มีผอู ้ ื่นเคยรายงานไว้แล้ว และทาการวิจยั หาองค์
ความรู ้ใหม่เพื่อการพัฒนาต่อไป
- ทาให้นกั วิจยั รู ้จกั ผูว้ จิ ยั กลุ่มอื่นที่มีความสนใจ และทาวิจยั ในเรื่ องเดียวกัน เพื่อสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น ตลอดจนความร่ วมมือในด้านต่างๆ
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในสาขาที่สนใจ ได้ขอ้ คิดที่เป็ นประโยชน์กบั งานวิจยั ของตน
- ทาให้ผวู ้ จิ ยั สามารถเปรี ยบเทียบงานของตนกับผูอ้ ื่นว่าแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร เพราะเหตุ
ใด
- ได้ขอ้ คิดเห็นที่แตกต่าง นาไปสู่ การวิเคราะห์หาคาตอบที่แท้จริ ง
- ทาให้ผวู ้ จิ ยั สามารถทราบว่างานของตนเองมีประโยชน์ หรื อคุณค่าในระดับใด
How to write a literature review for research
รู ปแบบการเขียนและเรี ยบเรี ยงอาจมีความแตกต่างกันในสาขาวิชา แต่ไม่ใช่การนาผลงาน วิจยั หรื อ
ผลสรุ ปมาเขียนต่อกัน หากแต่สรุ ปประเด็นที่มีความสาคัญ และเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ที่นา เสนอ ซึ่งมีความ
คล้ายกับบทความปริ ทศั น์ ซึ่ งมักแบ่งเป็ นส่ วนย่อย ได้แก่ บทนา เนื้ อเรื่ อง บทสรุ ป
บททบทวนวรรณกรรมต้องสามารถ
1) เรี ยบเรี ยงเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อนาไปสู่ สมมุติฐาน หรื อปัญหาของการวิจยั
2) สรุ ปผลการวิจยั ที่ผา่ นมาชี้ให้เห็นว่าสิ่ งใดที่รู้แล้วและสิ่ งใดที่ยงั ไม่รู้
3) ชี้ให้เห็นประเด็นที่ยงั มีการโต้แย้ง
4) สรุ ปคาถามที่ตอ้ งการการค้นคว้าวิจยั ต่อไป

การประเมินวรรณกรรม (Critical appraisal)
ในการเขียนบททบทวนวรรณกรรม หรื อเขียนบทความปริ ทศั น์ ขั้นตอนแรกนักศึกษาต้องมีความรู ้
ในการเลือกอ่าน และการประเมินบทความ (article critique) ซึ่ งในที่น้ ีหมายถึง บทความทางวิทยาศาสตร์
โดยเน้นที่บทวิทยาการที่เกี่ยวกับงานวิจยั ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่ งไม่ได้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสรุ ปผลการวิจยั
ที่ได้อ่าน แต่เป็ นการอ่านและการประเมิน (evaluation) งานวิจยั อย่างเป็ นระบบในแง่วิชาการ สามารถ
ประเมินได้วา่ วิธีการและผลการศึกษามีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรื อไม่ สามารถชี้ขอ้ ดีและข้อด้อย (strength
and weakness) วิจารณ์อย่างสร้างสรร (constructive) ให้ได้ขอ้ คิด และคาแนะนา (comments and
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suggestions) เพื่อให้เกิดการพัฒนา และรู ้วา่ สามารถนาข้อมูลจากบทความนั้นๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และควรปรับปรุ งการวิจยั อย่างไร
สาหรับนักวิจยั การอ่านและประเมินบทความเป็ นขั้นตอนสาคัญในการเริ่ มทาวิจยั เพื่อหาความรู ้ใน
เรื่ องที่ตนสนใจจะทาวิจยั ผลงานวิจยั ล่าสุ ดก้าวหน้าถึงขั้นใด ขั้นตอนแรกคือการเลือกบทความที่จะอ่าน ควร
เริ่ มจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนาที่ได้รับการยอมรับในสาขานั้นๆ ซึ่ งจะมีการกลัน่ กรองจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างเข้มงวด (a peer reviewed publication) และเป็ นงานวิจยั ใหม่ๆ สาหรับบทความปริ ทศั น์จะมี
ประโยชน์ในการติดตามความรู ้ เพราะมักเขียนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ มีการเรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ
ง่ายต่อการอ่าน และการวิเคราะห์
การอ่านและการประเมินบทความมีข้ นั ตอน และต้องฝึ กฝนการอ่านอยูเ่ สมอ ซึ่ งนอกจากจะทาให้
เป็ นนักวิจยั ที่ดีแล้ว ยังช่วยพัฒนาการเขียนบทความได้อีกด้วย
หลักการวิจารณ์บทความ
เมื่อเลือกบทความที่สนใจได้แล้ว ขั้นตอนที่สาคัญในการประเมินบทความ คือ การตอบคาถามว่า
ผูอ้ ่านได้ขอ้ สรุ ปอะไรในแต่ละองค์ประกอบของบทความ แนวคาถามในแต่ละองค์ประ กอบ ได้แก่
บทนา (Introduction)
บทนามีหน้าที่ให้ความรู ้ผอู ้ ่านในเรื่ องที่ทาการวิจยั ชี้ถึงประเด็นหลักที่เป็ นปั ญหา ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
ถึงเหตุผลและความสาคัญในการวิจยั ในย่อหน้าสุ ดท้ายอาจกล่าวถึงสมมุติฐาน และวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา
ดังนั้นในขั้นต้น ผูอ้ ่านควรจะสามารถระบุวตั ถุประสงค์ของการศึกษานั้นได้ แนวทางในการค้นหา
คือ คาถามของงานวิจยั คืออะไร วัตถุประสงค์หรื อสมมติฐานคืออะไร ทาไมผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรื่ องนี้ และ
งานวิจยั นี้มีความสาคัญอย่างไร
จากนั้นจึงวิจารณ์วา่ เหมาะสมหรื อไม่ จากแนวคาถามต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา และความสาคัญชัดเจนหรื อไม่
2) ผลที่คาดการณ์ไว้คืออะไร
3) ผูเ้ ขียนให้ขอ้ มูลมากพอที่ทาให้เข้าใจในเรื่ องราว และวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรื อไม่
4) การทบทวนวรรณกรรมครอบคลุม และสมบูรณ์หรื อไม่ การอ้างอิงเอกสารถูกต้อง มีความใหม่
(current) และทันสมัยหรื อไม่

วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ (Methods and Materials)
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ส่ วนนี้มีหน้าที่ทาให้ผอู ้ ่านทราบถึง การออกแบบวิจยั ตัวอย่าง วิธีการที่ผวู ้ จิ ยั ใช้ในการรวบ รวม
ข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้วดั ซึ่ งมีความแตกต่างกันไป เช่น การออกแบบการทดลองในห้อง ปฎิบตั ิการ หรื อทาง
คลินิก ในผูป้ ่ วย หรื อระบาดวิทยา ผูอ้ ่านต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องรู ปแบบการวิจยั ซึ่ งมีขอ้ ดีขอ้ ด้อยต่างกัน
ไป
ผูอ้ ่านสรุ ปวิธีการวิจยั จากคาถาม What was done? (methods) Where? How?
จากนั้นผูอ้ ่านต้องประเมินความเหมาะสมของการออกแบบการวิจยั กลุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับ
การศึกษานั้นๆ หรื อไม่ จากแนวคาถามเหล่านี้ คือ กลุ่มตัวอย่างคืออะไร วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างถูกต้อง
หรื อไม่ ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเข้าหรื อคัดออกอย่างไร เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรหรื อไม่ จานวน
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเพียงพอหรื อไม่
การประเมินวิธีการวัดผลว่า ตอบสนองวัตถุประสงค์หรื อไม่ เครื่ องมือและวิธีการที่ใช้วดั ได้
มาตรฐาน มีความแม่นยา ความไว ความจาเพาะ น่าเชื่ อถือ (reliable) และยอมรับได้ (validity) หรื อไม่ ผูว้ ดั
หรื อผูอ้ ่านผลมีทกั ษะในการวัดหรื อไม่ มีการประเมินตัวแปรที่เป็ นเหตุ (exposure) การควบคุมตัวแปรอื่นๆ
หรื อปั จจัยที่มีผลต่อวิธีการวัด มีการประเมินตัวแปรที่เป็ นผล (outcome) สิ่ งเหล่านี้จะทาให้ผอู ้ ่านประเมิน
วิธีการวัดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การศึกษาในคนแลสัตว์ทดลอง ยังต้องคานึงถึงจริ ยธรรมในการ
ทดลองอีกด้วย (ethical consideration)
ผลการศึกษา (Results)
ส่ วนนี้ทาหน้าที่บอกข้อมูลที่ได้จากการวิจยั นอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีการนาเสนอผลได้หลาย
รู ปแบบ เช่นรู ปภาพ ตาราง กราฟแบบต่างๆ เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่าย ทาให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
ยอมรับผลการวิจยั ผูอ้ ่านต้องพิจารณาว่าสถิติที่ใช้วเิ คราะห์เหมาะสมกับข้อมูลหรื อไม่
บทวิจารณ์ (Discussion)
เป็ นส่ วนที่ผวู ้ ิจยั แปลผลที่ได้จากการศึกษาของตน เพื่ออธิ บายให้เห็นว่ามีความหมายและมี
ความสาคัญอย่างไร ดังนั้นต้องตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วน
หรื อไม่ ผูว้ จิ ยั ตอบคาถามเหล่านี้หรื อไม่ การศึกษามีขอ้ จากัดอย่างไร มีประโยชน์ในแง่ใดบ้าง สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร สามารถใช้กบั กลุ่มประชากรอื่นที่นอกเหนือไปจากตัวอย่างได้หรื อไม่ มีความ
แตกต่างจากการศึกษาอื่นอย่างไร ตลอดจนข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่างๆ

ขั้นตอนสุ ดท้ายของการประเมินบทความ คือ การสรุ ปความคิดรวบยอด ตัวอย่างเช่น
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การทบทวนวรรณกรรม และการประเมินวรรณกรรม
รศ. ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์

1) What makes this a good (or bad) research project and why?
- Strength of the methodology
- Does the research advance the field? What new knowledge does it bring?
Or is it
merely a replication of work already done?
- Clarity of data presentation (readability of graphs and tables)
- Appropriate statistics (Were the right analysis done?)
- Are the appropriate conclusions drawn?
2) What is your interpretation with their study? Do you agree with them?
3) Could the problem have been approached more effectively from another perspective?
4) How does this article relate to the specific thesis or question of your interest?
ในปั จจุบนั วิทยาการต่างๆก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว นักวิชาการต้องค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
ซึ่ งสามารถกระทาได้จากการอ่านบทความวิจยั และบทความวิชาการที่ดีมีคุณภาพ นักศึกษาควรตระหนักว่า
ในแต่ละขั้นตอนของการประเมิน อาจมีวธิ ี การวิจารณ์ได้หลายกรณี ดังนั้นอาจไม่มีคาตอบที่ชดั เจนว่าถูก
หรื อผิด แต่ควรมุ่งเน้นการได้แง่คิด เพื่อนาไปปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของวิชาการในสาขา
นั้นๆ
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