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วัตถุประสงค 
ภายหลังการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ

อธิบายความหมายของการทบทวน
วรรณกรรมและการสังเคราะหงานวิจัยได
อธิบายระยะของการสังเคราะหงานวิจัยได
สังเคราะหงานวิจัยและนําเสนอผลการ
สังเคราะหงานวิจัยได



Definition of synthesizing research

There are many terms used interchangeably “ literature 
review, research review, integrative review, research 

synthesis, meta-analysis

คําที่กวางที่สุดไดแก การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ซึ่ง
อาจมีไดหลายวัตถุประสงค หลายจุดเนน หลายแนวคิด 
การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) สามารถเนนที ่research 

outcome, research method, theories, applications or all.

การทบทวนวรรณกรรมอาจพยายามที่จะผสมผสานสิ่งที่คนอื่นทําและพูด
หรือเพื่อวิจารณงานผูอื่น หรือ build bridges between related topic area.



Definition of synthesizing research
Literature review combining two 
specific sets of focuses and goals 
appear most frequency in 
scientific literature.
The first type of literature review 
has been alternately called a 
research synthesis, integrative 
research review, research 
review. 
A second kind of literature 
review is called a theoretical 
review. 

ในทางปฏิบัติมักจะใชรวมกันทั้งสอง
แบบ  



Definition of synthesizing research
การสังเคราะหงานวิจัย(research synthesis) เนนที่การศึกษาเชิง
ประจักษ (empirical studies) และเปนการคนหาเพื่อใหไดขอสรุป
จากงานวิจัยที่ผานมาโดยเปนงานวิจัยของผูวิจัยแตละคนที่มีสมมุติฐานที่
เหมือนกันหรือเกี่ยวของกัน 
The research synthesis มุงหวังที่จะนําเสนอ the state of 

knowledge ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจและ highlight ประเด็นที่
สําคัญที่งานวิจัยยังไมสามารถแกได
การสังเคราะหงานวิจัย มีจุดมุงหมายเพื่อคนหาจุดหรือประเด็นที่ยังไม
ทราบ อันเปนแนวทางในการทําวิจัยครั้งตอไป ซึ่งจะทําใหไดขอมูล
ใหมในปริมาณที่มากที่สุด (a maximum amount of new 
information).  



Definition of synthesizing research

A theoretical review . มุงหวังที่จะนําเสนอทฤษฎีที่ใชอธิบาย
ปรากฏการณเฉพาะและเปรียบเทียบงานวิจัยอยางกวาง, ความสม่ําเสมอ
ภายใน (internal consistency),และธรรมชาติของการทํานาย (the 
nature of their prediction).

Theoretical review will typically contain 
descriptions of critical experiments already 
conducted or suggested, assessment of which 
theory is most powerful and consistent with 
known relations, and sometimes reformations or 
integrations or both of abstract notions from 
different theories.



Stages of Research Synthesis

The process of research synthesis will be conceptualized as 
containing five stages (Cooper, 1998).
a) Problem Formulation stage
b) Data collection or literature search
c) Data evaluation--- assessing the quality of studies
d) Analysis and interpretation 
e) Presentation of results  
Each stage of the synthesis serve a function similar to the 
one it serves in primary research. 



Research synthesizing
Problem formulation stage--- “ What are the concepts I 
want to study” and “ What operations are expressions of 
these concepts”

Data collection or the literature search--- พิจารณาตัดสินวา
กลุมตัวอยางที่เปนเปาหมายของการศึกษาคือใคร ในการสังเคราะห
งานวิจัย การระบุประชากรเปาหมายจะ มีความซับซอนมากกวาการ
วิจัยทั่วไป เนื่องจากมีความตองการที่จะอางถึงเปาหมายสองอยาง 
First, they want to the cumulative result to reflect the 
results of all previous on the problem. Second, they hope 
that the included studies will allow generalizations to 
individual or groups that are focus on the topic area.



Research Synthesizing
Data evaluation stage--- ภายหลังการเก็บขอมูล นักวิจัยทําการ
ตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของขอมูล เพื่อที่จะตัดสินความเชื่อถือไดของ
ผลการวิจัยของงานวิจัยนั้น Strong studies clearly need to be 
given more weight than weaker ones in coming to 
conclusions about the current state of knowledge.

Analysis and interpretation stage--- ในระยะนี้ขอมูลที่เกบ็มาได
ในแตละการศึกษาจะถูกสังเคราะหเปนขอความอันเดียวกันโดยใหมี
ความเกี่ยวของกับปญหาที่ตองการศึกษา 
Public presentation stage--- สรางเอกสารที่แสดงถึงการศึกษา
เสนอตอชุมชน 



Strength of Evidence (Stetler et al., 1998)

Level 1:Meta-analysis of multiple control studies
Level 2: Individual experimental study
Level 3:Quasi-experimental study
Level 4: Non experimental study (correlation descriptive 
research and qualitative or case studies.
Level 5: Case report, program evaluation data
Level 6: Opinion of respected authorities 



Research synthesizing
การสกัดและบันทึกขอมูล (Extracting and recording data)(Polit
& Beck, 2006)

Reviewer มักจะใชแบบฟอรมการเก็บรวบรวมซึ่งเปนตารางที่กําหนด
ขึ้น (a written protocol or data collection form) เพื่อบันทึก
ขอมูลและมีเปาหมายสรางชุดขอมูล – ขั้นตอนดังกลาวจะเหมือนกับ
การสรางชุดขอมูลดิบจากการศึกษาแตละการศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  
(individual study participants) 
Example of the type of methodologic information that 
reviewers record for each study include type of research 
design, extraneous variables controlled, length of follow up, 
sampling design, sample size.

The data set ยังตองมีขอมูลที่บอกถงึแหลงของขอมูล (เชน ปที่พิมพ 
ชนิดของการตีพิมพ ประเทศ)



Research synthesizing
ดังนั้น ในการสังเคราะหงานวิจัยจะตองมีการสรางตารางและกําหนด
สวนประกอบในตารางตามวัตถุประสงคของสิ่งที่เราตองการจะศึกษาซึ่ง
อาจมีไดหลายๆตาราง
การสังเคราะหงานวิจัยอาจใชสถิติมาใช หรือเปนสรุปเปนความเรียง 
(narrative synthesis)

ในการสรุปเปนความเรียง (narrative synthesis), reviewers แปล
ความรูปแบบของการคนพบ (the pattern of findings), หาขอสรุป
เกี่ยวกบัหลักฐานที่คนพบ (draw conclusion), และไดแนวทางในการ
ไดมาซึ่งนโยบาย การปฏิบัติและการวิจัยครั้งตอไป



Research synthesizing

Meta-analysis –In meta-analysis, researchers 
combine the results of individual studies to arrive at 
cumulative conclusions.   

The essence of a meta-analysis is the calculation of a 
common metric --- an effect size – for every study.

The effect size แสดงถึงขนาดของโปรแกรม(intervention)ทีม่ีผล
ตอการเกิดผลลัพธ(magnitude of impact) หรือขนาดของความ
เกี่ยวของกัน (degree of association) ของตัวแปรสองตัว
The effect size expresses how far apart the two means are, 
in standard deviation units. (Polit, 1996) 



Research Synthesizing
Effect size = X1-X2/SD   (x1 & X2 =sample mean 
of group1 and group2, SD = pool standard 
deviation of both group.
According to Cohen’s criteria, an effect size of .20 
in a two group mean-different situation is 
considered small, .50 is medium, and .80 is 
large.
Meta-analysis promise to improve the quality of 
research conclusions in number of ways. One 
benefit is that it provides estimates of association  



Examples
Homelessness and drug use--- a narrative systematic 
review of intervention to promote sexual health by Wright & 
Walker (2006). AIDS Care,18(5), 467-478.
The objective was to examine the effectiveness of sexual 
health promotion in homeless drug using population. 
The following data bases were searched: web of science 
(1981-2003), psycinfo (1985 to 2003), CINAHL (1982-
2003) and the Cochrane Library (Evidence based health)
Inclusion criteria were longitudinal studies using 
comparative statistic examining interventions to promote 
sexual health amongst homeless drug users. 
Studies excluded were the studies which no mention about 

housing status.



Example
A meta- analysis was not performed as the review protocol 

did not limit inclusion solely to RCTs.
A narrative analysis was adopted to elicit common themes 
emerging from the studies.
Of 99 papers identified, only 6 fulfilled the inclusion criteria.
Interventions which seek to effect attitudinal and behavioral 
change through interactive methods such as role play, 
video games and group work led to a self-reported 
reduction in both risk from drug and sexual activity.     



Example
Split-thickness skin graft donor site care: A quantitative 

synthesis of the research (1998) by Rakel, Bermel,Abbott
et. Al. Applied Nursing Research 11(4), 174-182.
The focus of this review was on dressing.

 คาเฉลี่ย ความถี่ ใชในการเปรียบเทียบเพื่อคนหาวาการทําแผลแบบใด
ที่จะสงผลใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุด ผลลัพธที่ใชประเมินไดแก healing 
rate, healing quality, infection, pain & cost.

 จากการทบทวนงานวิจัย 33 งาน พบวา Transparent film เปน
การทําแผลที่ดีที่สุด
Transparent film was associated with one of the fastest 
healing rates (9.47 days), a smooth epithelialized surface, 
a low infection rate (10 out of 394; 3%), the least amount 



Example
Of pain (1.59 on 0 to 10 scale), and minimal cost ($ .005 
per square inch) when compared to other dressing. 
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