หนวยที่ 4 การเขียนบทนํา ตัวแปร และการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย
การเขียนบทนํา
หลักการและสวนประกอบการเขียนบทนํา
บทนําเปนเนื้อหาสวนแรกหรือบทเริ่มตนของงานวิจยั ที่มคี วามสําคัญและจําเปนในการนําเขาสูเนื้อเรื่องของงานวิจัยสวน
อื่น ๆ การเขียนบทนําจึงตองกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหาใหชดั เจน รวมถึงแนวคิด วัตถุประสงคและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทําวิจัยนั้น
หลักการเขียนบทนํา การเขียนบทนําในงานวิจยั มีหลักทัว่ ไปดังนี้
- จะตองกลาวนําใหผูอานเขาใจถึงปญหา แนวคิด วัตถุประสงค ขอบเขต และประโยชนของเรื่องที่จะทําวิจยั ใหชดั เจน
- จะตองกลาวนําใหเห็นถึงความสําคัญ เหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองทําการวิจยั
- ควรกลาวจูงใจใหผูอานอยากอานงานวิจยั นั้นวาเปนเรื่องที่สําคัญ ทาทาย อยูในความสนใจในวงการสาธารณสุข
- ใชภาษาและเรียงความใหอานเขาใจงาย กลมกลืน สอดคลองกัน ไมเขียนแบบสับสน วกไปวนมา
สวนประกอบของบทนํา การเขียนบทนําควรครอบคลุมหัวขอสําคัญดังนี้
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา อธิบายภูมิหลังความเปนมาของเรื่องที่จะทําการวิจยั วาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร มี
ความเปนมาอยางไร เหตุผล ความจําเปนทีต่ องทําการวิจยั เรื่องนี้ เพื่อแสดงใหเห็นวาการวิจยั เรื่องนีม้ ีความสําคัญมีคุณคา
หลักสําคัญในการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหามีดังนี้
- ระบุความสําคัญของปญหา
- ระบุขอมูล คุณลักษณะและปจจัยที่เกี่ยวของ หรือปจจัยของประชากรหรือกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษา
- ระบุการศึกษาวิจัยและผลการศึกษาที่ทํามาในอดีตโดยระบุวามีใครทําการศึกษาในเรื่องเดียวกันมาบาง ประเด็น
ปญหาอะไรทีค่ วรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาที่ไดผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
- ควรอธิบายถึงเหตุผลและความจําเปนที่จะทําการวิจยั เรื่องนี้ใหชดั เจน
- ควรอธิบายมูลเหตุจูงใจที่ตองทําการวิจยั เรือ่ งนี้ดวย
2. วัตถุประสงคของการวิจัย บอกถึงเปาหมายของการศึกษาคนควาวิจยั ระบุใหทราบถึงสิ่งที่ตองการศึกษา เขียน
วัตถุประสงคจะตองสอดคลองกับปญหาและหัวเรื่องทีจ่ ะทําการวิจัย
3. กรอบแนวคิดงานวิจัย (ถามี) เปนสวนทีแ่ สดงแนวทางการวิจยั โดยระบุตัวแปรที่จะทําการศึกษา และแสดงใหเห็น
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางตัวแปรสําคัญที่กําลังศึกษา ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม อาจนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย
การใชแบบจําลองหรือใชแผนภูมิ
4. สมมุติฐานการวิจัย (ถามี) เปนขอความที่แสดงการคาดการณเกี่ยวกับคําตอบซึ่งเปนผลการวิจัยทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ โดย
จะตองใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพือ่ ทดสอบความถูกตองของสมมุติฐาน
5. ขอบเขตการวิจัย เปนขอความที่กําหนดขอบเขตของปญหาการวิจยั วาจะครอบคลุมเรื่องใดสิ่งใดใหชัดเจน หลักสําคัญคือ
ระบุลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยางที่จะศึกษา ขอบเขตตัวแปรที่เกี่ยวของ ระบุขอบเขตทางภูมิศาสตรหรือชวงเวลาที่
จะทําการศึกษา
6. ขอตกลงเบือ้ งตน (ถามี) เปนขอความทีผ่ ูทําการวิจัยกําหนดเงื่อนไขของการทําการวิจัย ชีแ้ จงอธิบายเหตุผลในการ
ดําเนินการวิจยั ที่เปนพืน้ ฐานความเชื่อและเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปโดยไมตองมีการพิสจู น เพื่อใหผูอานรายงานการวิจัย
ยอมรับผลการวิจัยนั้น

7. ขอจํากัดในการวิจัย (ถามี) เปนขอความที่ระบุวาการวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดหรือความไมสมบูรณซึ่งอาจสงผลกระทบตอความ
ถูกตอง ความนาเชื่อถือของผลการวิจัยหรือมีผลตอการสรุปอางอิงผลการวิจยั ได
8. นิยามศัพทเฉพาะ เปนการอธิบายความหมายของคําบางคําที่ใชเฉพาะในการวิจัยหรือเปนคําศัพทที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น เพื่อให
ผูอานรายงานการวิจยั เขาใจความหมายไดตรงกับผูวิจยั
หลักการเขียนนิยามศัพทเฉพาะคือ
- เลือกนิยามศัพทเฉพาะคําสําคัญเทานั้น
- เลือกนิยามศัพทเฉพาะคําที่อาจทําใหมกี ารเขาใจผิดพลาดได
- ไมจําเปนตองใหคํานิยามศัพทคํางาย ๆ ที่รูจักกันทั่วไปแลว
- ไมควรใหคํานิยามศัพทเฉพาะจํานวนมากเกินไป และไมควรมีเกิน 10 คํา
ตัวอยางเชน การเจริญเติบโต หมายถึง การเพิ่มขึ้นของความสูงและขนาดของลําตน จํานวนของใบและดอก
9. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั เปนการคาดคะเนผลที่ไดจากการวิจัยวาจะนําไปใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน ประชาชน
วิชาชีพ รวมทัง้ ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ หลักสําคัญในการเขียน
- อธิบายความสําคัญและประโยชนของผลการวิจยั ที่มีตอหนวยงานหรือกลุมบุคคลตาง ๆ
- อธิบายแนวทางการนําผลการวิจยั ไปชวยแกปญหาตาง ๆ
- อธิบายการนําผลการวิจัยไปสนับสนุน สงเสริม เพิ่มพูนองคความรูตาง ๆ
- อธิบายประโยชนของผลการวิจัยตอวงการศึกษาและการพัฒนาสังคม หรือประเทศชาติในอนาคต
การกําหนดปญหาและหัวเรื่องในการวิจัย
ปญหาการวิจัย คือ ประเด็นขอสงสัยในลักษณะของเหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้น ขอสงสัยนั้นจะมีลักษณะความเปน
เหตุเปนผลระหวางกันหรือมีความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ จึงนํามากําหนดเปนปญหาการวิจัย
ที่มาของปญหาการวิจัย การคนหาปญหาการวิจัย อาจไดมาจากแหลงที่มาดังนี้
- ความสนใจและประสบการณของผูวิจยั เชนผูวิจยั สนใจเรื่องเมืองนาอยู ก็จะทําการวิจัยเกีย่ วกับเมืองนาอยู
- ปญหาสังคม เชนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสาธารณสุข เชน ปญหาโรคติดตอที่เพิ่มมากขึ้น
- การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของกับการวิจัย เอกสารตํารา วารสารวิชาการ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจยั
วิทยานิพนธทผี่ ูอื่นทําไวแลว จะทําใหทราบแนวคิดทฤษฎี ขอคิดเห็น เสนอแนะ ปญหาตางๆ จนสามารถนํามา
กําหนดเปนหัวขอปญหาการวิจัยของเราได
- หนวยงานสนับสนุนงานวิจยั อาจเปนในประเทศ หรือตางประเทศแหลงเงินทุน ที่ไดกําหนดหัวของานวิจยั ไวแลว
- ผูเชี่ยวชาญ สามารถใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดเห็น
- แหลงอื่น ๆ
หลักเกณฑในการเลือกปญหางานวิจัย
- ความสําคัญของปญหา
- ความรูค วามสามารถความสนใจของผูวิจัย
- ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
- ทรัพยากรที่มีอยู
- ความซ้าํ ซอนของปญหาการวิจัย

การตั้งชื่อเรื่องการวิจัย มีหลักเกณฑดังนี้
- ชื่อเรื่องตองสัมพันธตรงกับประเด็นปญหาการวิจยั
- ชื่อเรื่องตองสั้นกะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายใหผูอานเขาใจไดทันทีวาผูวิจยั จะทําการศึกษาอะไร กับใคร และจะ
ศึกษาอยางไร
- ชื่อเรื่องจะตองสื่อใหเห็นตัวแปรหลักที่ใชในการวิจัยหรือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรหลักที่เปน
ปญหาการวิจยั นั้น
- ตั้งชื่อเรื่องตองใชภาษาที่ชัดเจน อานเขาใจงาย ถาใชศัพททางเทคนิคหรือทางวิชาการ ตองเขาใจและเปนที่ยอมรับทาง
วิชาการนัน้
- ควรเปนชื่อเรือ่ งในลักษณะที่เปนคํานามนําหนา มิใชคํากริยานําหนา และเปนคําเรียบเรียงสละสลวยไดใจความ
- ชื่อเรื่องจะตองสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคหลักในการวิจัย
- ชื่อเรื่องตองไมซ้ําซอนกับงานวิจยั ของผูอื่น
การเขียนวัตถุประสงคและการตั้งสมมุติฐาน
วัตถุประสงคของการวิจัย หมายถึง สิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษาโดยระบุเปนขอความทีบ่ อกใหทราบวาผูวิจยั ตองการศึกษาหรือ
คนหาสิ่งใดบาง แบงเปน 2 แบบคือ
- วัตถุประสงคทั่วไป เปนวัตถุประสงคกวาง ๆ ที่ผูวิจัยคาดวาจะไดรับเมื่อการดําเนินการวิจยั สําเร็จเรียบรอยแลว
- วัตถุประสงคจําเฉพาะ เปนวัตถุประสงคที่อธิบายขยายความวัตถุประสงคทั่วไปใหเปนรูปธรรมที่สามารถวัดและ
ประเมินผลไดชัดเจนขึ้น
หลักการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย
1. วัตถุประสงคตองบอกจุดมุงหมายของการวิจัยใหชดั เจน
2. วัตถุประสงคตองสามารถปฏิบัติใหสําเร็จได
3. วัตถุประสงคตองสอดคลองสัมพันธกับชื่อเรื่อง ประเด็นปญหา กรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจัย
4. วัตถุประสงคตองกะทัดรัด ชัดเจน เชาใจงาย
5. เขียนวัตถุประสงคเปนหัวขอเดียวหรือแยกหลายขอ ควรระบุประเด็นปญหาหลักที่ศึกษาเพียงประเด็นเดียว
6. การเขียนวัตถุประสงค อาจเขียนเปนประโยคบอกเลาหรือประโยคคําถามก็ได
การตั้งสมมติฐาน เปนกิจกรรมที่ดําเนินภายหลังจากทีไ่ ดกําหนดปญหา หัวเรื่องและวัตถุประสงคของการวิจยั ไวชัดเจนแลว
ความหมายของสมมติฐาน คือ ขอความที่แสดงความคาดหมายถึงผลการวิจัยที่เกิดขึ้นโดยขอความนัน้ จะแสดงใหเห็น
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ดั้งนั้นสมมติฐานจึงเปนการเขียนคาดคะเนผลการวิจัยและบอกความสัมพันธของตัวแปร
ตาง ๆที่เกี่ยวของดวย แบงเปน 2 ชนิดคือ
1. สมมติฐานของการวิจัย (research hypothesis) เปนสมมติฐานที่เขียนเปนขอความแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่
ศึกษา เขียนได 2 แบบคือ
- สมมติฐานการวิจัยแบบไมมีทิศทาง จะไมระบุทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรจะบอกเพียงวาตัวแปรที่ศึกษามี
ความสัมพันธกันหรือไมเทานั้น มักจะมีคําวา สัมพันธกัน หรือแตกตางกัน
- สมมติฐานแบบมีทิศทาง จะบอกถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศกึ ษาอยางมีเหตุผลที่ชัดเจนมักจะระบุคําวา มากกวา นอย
กวา หรือดีกวา อยางชัดเจน

2. สมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis) เปนสมมติฐานที่เขียนโดยใชสัญลักษณทางสถิติบอกลักษณะความสัมพันธของ
พารามิเตอรตางๆ ที่ตองการทดสอบ แบงเปน 21 แบบคือสมมติฐานวาง และสมมติฐานทางเลือก
หลักการเขียนสมมติฐาน หลักสําคัญในการเขียนสมมติฐานการวิจัยมีดังนี้
1. สอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2. สมมติฐานที่กําหนดขึ้นตองสามารถทดสอบได
3. ควรเขียนเปนขอความที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่จะศึกษาไวชัดเจน
4. การเขียนสมมติฐานควรใชขอความที่อานเขาใจงาย สั้น กรทัดรัด ชัดเจน
5. โครงการวิจยั แตละเรื่อง อาจมีสมมติฐานหลายขอ หรือไมมีก็ได ขึน้ อยูกับประเด็นปญหา และวัตถุประสงคของกราวิจยั
ตัวอยาง การตัง้ สมมติฐานในการวิจัยเรื่องการศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมใิ นการเก็บรักษาตัวอยางน้ําเสียที่มีผลตอคาบีโอดี
สมมติฐานการวิจัย
คาบีโอดีจะลดลงเมื่อเก็บรักษาตัวอยางน้ําเสียดวยระยะเวลานานขึ้นและอุณหภูมิสูงขึน้
ตัวแปรและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ความหมายและชนิดของตัวแปร
ตัวแปร (variables) คือคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ ที่ผูวิจัยสนใจนํามาศึกษา คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเหลานี้มี
การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนคาได การวิจัยจึงเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรเพื่อสรุปเปนความสัมพันธของตัว
แปรจนเกิดเปนผลการวิจัยขึน้ ตัวแปรในการวิจยั แบงไดเปน 3 ชนิดใหญ ๆ คือ
1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (independent variables) หมายถึงตัวแปรที่เปนตนเหตุทําใหเกิดผลตามมาซึ่งผลตามมาก็คือตัว
แปรตาม
2. ตัวแปรตาม (dependent variables) หมายถึง ตัวแปรที่เปนผลอันเนี่องมาจากตัวแปรอิสระ ตัวอยาง การรับประทานอาหารที่
สกปรกมีแมลงวันตอมทําใหเกิดโรคอุจจาระรวง ตัวแปรอิสระคือรับประทานอาหารที่สกปรกปนเปอน ตัวแปรตามคือ ปวย
ดวยโรคอุจจาระรวง
ในการวิจัยเชิงทดลอง ตัวแปรอิสระจะเปนตัวแปรที่ผูวจิ ัยกําหนดจัดกระทําขึ้น หรือตัวแปรทดลอง สวนตัวแปรตามจะเปนผล
ที่เกิดจากการทดลองนั้น เชน การวิจัยเชิงทดลองเรื่องใชจุลินทรียลดปญหากลิ่นเหม็นจากการผลิตขนไกปน
ตัวแปรตนคือจุลินทรีย ตัวแปรตามคือกลิ่นเหม็นที่ลดลง
3. ตัวแปรควบคุม (control variables) หมายถึง ตัวแปรทีผ่ ูวิจัยไมไดนํามาศึกษา แตอาจมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาได จึง
ตองมีการควบคุมตัวแปรเหลานี้ไวเพื่อมั่นใจวาผลการศึกษาหรือผลการทดลองเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามทีก่ ําหนดไวจริง มีหลายชนิดดังนี้
- ตัวแปรแทรก (intervening variable) หมายถึงตัวแปรทีเ่ กิดแทรกอยูใ นระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แลวสงผลตอตัว
แปรตามได เชน จากการสํารวจพบวาหญิงตั้งครรภที่มีฐานะยากจน บุตรที่คลอดออกมาจะมีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวาหญิง
ตั้งครรภที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี อาจสรุปไดวาฐานะทางเศรษฐกิจมีผลตอน้ําหนักแรกเกิดของบุตร แตยังมีตวั แปรแทรกอยู
คือ ความรูและความเชื่อในการปฏิบัติตนระหวางตั้งครรภ ที่ไมถูกตอง เชนเชื่อวากินอาหารบางอยางจะไมดี เด็กตัวโตจะ
คลอดยาก
- ตัวแปรนํา (antecedent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดขึน้ กอนตัวแปรอิสระและมีอทิ ธิพลตอตัวแปรอิสระจนเกิดผลคือมีตัว
แปรตามเกิดขึน้ เชนคนชอบชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับสงเสริมสุขภาพและนําไปปฏิบัติ จะสุขภาพดี

- ตัวแปรกด (suppressor variable) หมายถึงตัวแปรที่มากดทับหรือบดบังความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ทําใหเขาใจวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไมมีความสัมพันธกันทั้งที่ความจริงมีความสัมพันธกันเชน พบวาการมาตรวจตาม
นัดอยางสม่ําเสมอไมมีความสัมพันธกับระดับความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งการมาตรวจตามนัดอยาง
สม่ําเสมอนาจะควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได แตมตี ัวแปรกดคือฐานะทางเศรษฐกิจยากจนและความไมรูในการปฏิบัติ
ตนมาทําใหความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองลดนอยลง
- ตัวแปรสิ่งแวดลอม (environmental variable) มีหลายชนิดเชน แสงสวาง เสียง อุณหภูมิ ความชื้น สภาพดินฟาอากาศ
- ตัวแปรลักษณะบุคคล (organismic variable) ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ การสมรส การศึกษา อาชีพ รายได ความสูง น้ําหนัก
- ตัวแปรภายนอก หรือตัวแปรเกิน (extraneous or confounding variable) หมายถึงตัวแปรอื่นๆ นอกจากที่กลาวมาแลว
ระดับการวัดตัวแปร ตัวแปรที่ผูวิจัยจะตองวัดคาของตัวแปรเพื่อบอกความแตกตาง บอกความมากนอย ชวงหาง หรือนํามา
เปรียบเทียบกันได ระดับวัดตัวแปรมี 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับนามมาตรา (Nominal Scale) เปนการวัดตัวแปรทีม่ ีระดับการวัดต่ําสุดเพื่อบอกความแตกตางของบุคคล สิ่งของ หรือ
นํามาเปรียบเทียบกันได เชน กลุมเพศชาย เพศหญิง กลุมโรงเรียนอนุบาล ศาสนา หรือหมูเลือด
2. ระดับอันดับมาตรา (Ordinal scale) เปนการวัดตัวแปรที่มีระดับการวัดสูงขึ้นกวาระดับนามมาตรา นอกจากบอกความ
แตกตางของกลุมแลวยังบอกถึงความมากกวานอยกวาของตัวแปรทีว่ ัดคาดวย เชนระดับขาดสารอาหารวัดเปนระดับ 1, 2 ,3
ระดับ 3 รุนแรงกวาระดับ 2 และระดับ 2 รุนแรงกวาระดับ 1
3. ระดับชวงมาตรา (Interval scale) เปนการวัดระดับตัวแปรที่สูงกวาการวัดระดับนามมาตราและอันดับมาตรา สามารถบอก
ความหางของชวงที่วดั ออกเปนสวนๆ เชนการวัดอุณหภูมิที่ 0 5 10 15 20 องศาเซลเซียส
4. อันดับอัตราสวนมาตรา (Ratio scale) เปนกราวัดตัวแปรในระดับสูงสุด สามารถบอกความมากนอยของตัวแปรวาหางกันกี่
เทา เปนการวัดคาที่แทจริงของตัวแปร เชน การวัดตัวแปรที่ใชเครื่องชั่ง ตวง วัด สวนสูง น้ําหนัก ความยาว อายุ ความดัน
โลหิต
กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) หมายถึง กรอบของการวิจยั ที่สรุปเปนภาพรวมใหเห็นถึงความสัมพันธ
หรือการเชื่อมโยงของลักษณะตัวแปรที่ทาํ การศึกษาวิจยั อยางมีเหตุผลเชิงวิชาการ
ขั้นตอนการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีหลักที่เกี่ยวของกับปญหาการวิจัยใหเขาใจกอน
2. พิจารณากําหนดตัวแปรหรือลักษณะตัวแปรที่ไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีมาแลว
3. พิจารณากําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือลักษณะตัวแปรทีเ่ กี่ยวของโดยแสดงใหเห็นวาตัวใดเปนแปรตน หรือตัว
แปรอิสระ และตัวแปรใดเปนตัวแปรที่เปนผลที่เกิดขึ้นหรือตัวแปรตาม
4. นําเสนอความสัมพันธระหวางตัวแปรทีเ่ กี่ยวของโดยเขียนเปนรูปแบบหรือแผนภูมิที่เหมาะสม
รูปแบบของการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย อาจเขียนได 3 รูปแบบ
1. วิธีการบรรยาย เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั โดยอธิบายใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ
2. วิธีการใชแบบจําลอง เปนการนําเสนอโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร มาอธิบายปรากฎการณที่เกิดขึน้
3. วิธีการใชแผนภูมิ นําเสนอโดยใชแผนภาพหรือแผนภูมเิ พื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยมีสัญลักษณ
ลูกศร แสดงทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปร

การทบทวนวรรณกรรม ( literature review) หมายถึงการศึกษาคนควา รวบรวมและประมวลผลงานทางดานวิชากราจาก
ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา วารสารวิชาการ ตลอดจนเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับประเด็นปญหาหรือ
หัวขอที่ทําการวิจัยเพื่อนํามาประมวลและสรุปเปนแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ วิธีวจิ ัย ขอสรุปและขอเสนอแนะในการทําการวิจยั
ตอไป
การทบทวนวรรณกรรมมีความสําคัญสรุป ดังนี้
1. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูที่เกีย่ วของกับประเด็นปญหาและหัวเรื่องที่จะทํา
2. ทําใหทราบประวัติความเปนมาและความกาวหนาเกี่ยวกับหัวเรื่องทีจ่ ะวิจัย
3. ชวยตรวจสอบความซ้ําซอนของงานวิจยั
4. ชวยเพิ่มพูนความรูเทคนิควิชาการ
5. ใชเปนแนวทางในการออกแบบการวิจยั และดําเนินการวิจัย
ประโยชนของการทบทวนวรรณกรรมที่สําคัญมากคือการนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบการวิจยั และดําเนินการ
วิจัยในทุกขั้นตอน
แหลงคนควาวรรณกรรม
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