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บทที่ 4
การทบทวนวรรณกรรม

หลังจากศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในปรากฎการณ ทําความเขาใจปญหาที่

เกิดขึ้น แลวกําหนดรูปแบบการวิจัยใหเหมาะสม กับคําตอบที่คาดวาจะไดรับ

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยจะชวยใหผูวิจัยเขาใจปญหาและรูแนวทาง

ที่จะแสวงหาคําตอบของปญหาได



เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

• ความหมายของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

• ความจําเปนในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

แผนการบริหารการสื่อสารการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณรัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล



การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ความมุงหมายในการศึกษาคนควาเอกสารอางอิง
1. เพ่ือเลือกปญหาที่จะทําวิจัย 

2. เพื่อใหเกิดความกระจางในปญหาท่ีจะทําวิจยั 

3. เพื่อหลีกเลี่ยงการทําวิจยัซํ้ากับผูอืน่ 

4. เพื่อคนหาเทคนิคและวิธีการในการทําวิจยั 

5. เพื่อชวยในการแปลความหมายขอมลู 

6. เพื่อชวยในการสรุปและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลู 

7. เพื่อเตรียมเขียนรายงานการวจิัย



แหลงคนควาเอกสารและงานวิจัย

1. ประเภทเอกสาร  เอกสารท่ีใชในการศึกษาคนควาสําหรับงานวิจัยจําแนกไดดังนี้

1.1 หนังสือหรือตํารา 

1.2 วารสาร 

1.3 สารานุกรม พจนานุกรม ปทานุกรม 

1.4 เอกสารรายงานการประชุมสัมมนาตางๆ



แหลงคนควาเอกสารและงานวิจัย

2. งานวิจัย งานวิจัยที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาคนควา เชน  รายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ 



หลักเกณฑการเลือกเอกสารและงานวิจัย

1. ประเภทเอกสาร  ไดแก  หนังสือ  ตํารา  วารสาร  มีหลักเกณฑการคัดเลือกดังน้ี

1.1 พิจารณาชื่อเร่ือง 

1.2 อายุของเอกสารนั้นไมนานเกินไปโดยพิจารณาจากปที่พิมพ 

1.3 พิจารณาประสบการณ คุณวุฒิของผูเขียนตําราหรือ 

บทความ

1.4 เอกสารนั้นมีแหลงอางอิงที่นาเชื่อถือหรือไม 



แนวทางในการอานงานวิจัย

2. แนวทางในการเลือกงานวิจัย

2.1 พิจารณาจากชื่อเร่ืองงานวิจัยนั้นเก่ียวของกับเร่ืองที่จะทํา

วิจัยมากหรือนอยเพียงไร 

2.2 เปนผลงานที่มีสถาบันที่เชื่อถือไดรับรองหรือไม 

2.3 อายุของงานวิจัยนั้นไมยาวเกินไป 

2.4 งานวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยถูกตองตามระเบียบ

วิธีการวิจัยหรือไม

2.5 งานวิจัยนั้นไดชี้แนะแนวทางในการศึกษาปญหาการวิจัย 

ใหแกผูวิจัยไดเพียงไร



ประเภทงานท่ีตองคนควา

1. การศึกษาเอกสาร 

2. การศึกษารายงานวิจัย 



• แนวคิดการบริหารจัดการ

• แนวคิดการบริหารงานประชาสัมพันธ

• การวางแผนงานประชาสัมพันธ

• การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธในหนวยงานรฐั

• 5. แนวคิดการส่ือสารเพื่อรกัษาภาพลักษณ

• 6. แนวคิดการส่ือสารทางการเมือง

• 7. แนวคิดชองทางการส่ือสารและส่ือประชาสัมพนัธในยุคดิจิทลั

• 8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ



• การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ัวไป (General environment)

• 1. การเมือง (political component = P)

• การวิเคราะหการเมืองเปนการวิเคราะหนโยบายและกฎเกณฑตาง ๆ ของภาครัฐบาลที่นาจะมีผลทัง้ในเชิงบวกและเชิง
ลบตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ เชน นโยบายการเงิน การคลัง การนําเขาสงออก

• 2. เศรษฐกิจ (economic component = E)

• การวิเคราะหเศรษฐกิจเปนการวิเคราะหเศรษฐกิจระดับมหภาค เชน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ อัตราการวางงาน 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ

• 3. สังคมและวัฒนธรรม (sociocultural component = S)

• การวิเคราะหทางสภาพสังคมและวัฒนธรรมเปนการวิเคราะหสภาวะทางสงัคมและวัฒนธรรม ไดแก อัตราการรู
หนังสือ ระดับการศึกษา จารีต ประเพณี คานิยม ความเช่ือ ภาษา วิถีการใชชีวิต ลักษณะการต้ังถ่ินที่อยูอาศัย

• 4. และความพึงพอใจของผูรับบริการ  บุคลากร (manpower) หมายถึง อัตรากําลัง คุณภาพบุคลากร การเงิน 
(money) หมายถึง ประสิทธิภาพดานการเงินและการระดมทุน วัสดุอปุกรณ (material) การบริหารจัดการ 
(management) หมายถึง กระบวนการทํางาน ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคกร ฐานขอมูลและสารสนเทศ ระบบการ
วางแผนและประเมินผล การสือ่สารภายในองคกร และการสรางเครือขาย



• 4. เทคโนโลยี (technological component = T)

• การวิเคราะหเทคโนโลยีเปนการวิเคราะหสภาพการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี ท่ีจะมีผลตอการผลิตสินคาหรือบริการ ลักษณะของ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ความรูและวิทยาการแขนงตาง ๆ การใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารสภาพแวดลอมของงาน (task 
environment) เปนการวิเคราะหโดยการทําความเขาใจ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ท้ังหลายอยางละเอียด หนวยงาน
ของรัฐท่ีจะตองติดตอเสมอ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีควบคุมมาตรฐานตาง ๆ องคกรชุมชน กลุมผลประโยชน สหภาพแรงงานหรือ
สมาคม พนักงาน สภาการคา สภาอุตสาหกรรม ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอมของงานนี้ถือเปนเร่ืองสําคัญมาก

• 2.3.4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis)

• การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเปนการตรวจสอบสมรรถนะขององคกรท่ีจะชวยบงบอกถึงจุดแข็ง (Strengths) ท่ีจะนําใชใหเปน
ประโยชนกับจุดออน (Weaknesses) ท่ีจะตองปรับปรุงแกไข ซึ่งจะทําใหกลยุทธท่ีกําหนดมีความแหลมคม

• แนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

• แนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเปนการวิเคราะหเพื่อประเมินจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) ของ
องคกรจากทรัพยากรและสมรรถนะในการใชทรัพยากร ไดแก โครงสรางองคกรและนโยบาย (structure and policy) การบริการ 
(service) หมายถึง ผลผลิต ผลลัพธ  และความพึงพอใจของผูรับบริการ  บุคลากร (manpower) หมายถึง อัตรากําลัง คุณภาพ
บุคลากร การเงิน (money) หมายถึง ประสิทธิภาพดานการเงินและการระดมทุน วัสดุอุปกรณ (material) การบริหารจัดการ 
(management) หมายถึง กระบวนการทํางาน ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคกร ฐานขอมูลและสารสนเทศ ระบบการวางแผนและ
ประเมินผล การส่ือสารภายในองคกร และการสรางเครือขาย



ขอควรระวังในการอานรายงานการวิจัย

สิ่งที่นักวิจัยพึงระวังในขั้นตอนการอานเอกสาร งานวิจัย
1.ไมอานอยางรีบรอนเกินไปจนจับใจความไมได  หรือจับใจความผิดพลาดไป

2.ควรอานอยางมีวิจารณญาณ มีการวิเคราะห  วิพากษวิจารณทั้งดานกระบวนการวิจัยและ

ผลการวิจัยที่คนพบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจวางานวิจัยนั้นมีคุณคาและนาเชื่อถือเพียงไร

3.มีวิธีการบันทึกที่เปนระบบ แบบแผน ชัดเจน อานเขาใจงาย



การบันทึกขอมูลจากการอานเอกสาร

และรายงานการวิจัย

ส่ิงที่สําคัญที่ควรบันทึกในบัตรมีดังนี้

1.บรรณานุกรม ในหัวขอ  

- ชื่อหนังสือ / ชื่อหัวขอบทความ / หรือชื่อเร่ืองวิจัย

- ชื่อผูเขียน หรือชื่อผูวิจัย

- สถานที่พิมพ สํานักพิมพ

- ปที่พิมพ



การบันทึกขอมูลจากการอานเอกสาร

และรายงานการวิจัย

2. ในการอานเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยตองจดบันทึกหัวขอ เพ่ือนํามา

วิเคราะห

- วัตถุประสงคของการวิจัย

- สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

- กลุมตัวอยาง

- เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

- ผลการวิจัย



การบันทึกขอมูลจากการอานเอกสาร

และรายงานการวิจัย

3. สวนที่เปนความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ขอสังเกต  หรือแงคิดที่เกิดจากการอานรายงานการ

วิจัยนั้น  อันจะเปนประโยชนตอการผสมผสานกันระหวางผลงานวิจัยหลาย ๆ  เร่ืองกับปญหาที่กําลัง

ศึกษา  ซึ่งผูวิจัยอาจลืมไดในเวลาตอมา  จึงควรบันทึกไวทันที



การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ

1. ผูวิจัยไมสามารถตดัสนิใจไดวาเอกสารหรืองานวิจยัท่ีกาํลงัศึกษาอยูน้ันเกีย่วของ

กับปญหาการวจิัยของตนหรือไม 

2. ผูวิจัยอานอยางรบีรอน 

3.จดบันทึกขอมูลไมถูกวิธี 

4.ไมจดสาระสําคัญของเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของในสวนท่ีจะนํามาเขียน

บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 

5.ไมมีระเบียบการจดบันทึกการอานท่ีเหมาะสม



คําถามทายบท

1. เหตุผลในการศึกษาคนควาเอกสารอางอิงเพื่องานวิจัย

2. ประเภทเอกสารที่ใชคนควาเพื่องานวิจัยมีอะไรบาง

3. เอกสารที่นํามาใชไมควรเกินก่ีปที่จะนํามาใชอางอิงงานวิจัยได

4. งานวิจัยที่นํามาอางอิงมีระเบียบและข้ันตอนการวิจัยอยางถูกตองอยางไร

5. ในการอานรายงานวิจัยที่จะนํามาใชอางอิงหรือเพื่อการศึกษาวรรณกรรมมีขอควรระวังอยางไร

6. การบันทกึขอมูลจากการอานเอกสารและรายงานการวิจัยทําเพื่ออะไร

7. เน้ือหา สาระสําคัญ ของรายงานการวิจัยนํามาใชในประกอบรายงานการวิจัยอยางไร

8. จากการอานรายงานวิจัยมีประโยชนตองานวิจัยอยางไร

9. ทําไมงานวิจัยจึงจําเปนตองคนควาเอกสาร

10. ปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของมีปญหาในดานใดบาง
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