
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การสังเคราะหค์วามรู้จากงานวิจัย 

ความหมาย  
 คือ การรวบรวม คัดสรรผลงานวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยให้

เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อ
กลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 วัตถุประสงค ์

เพื่อสกัดประเด็นความรู้ที่ส าคัญจากผลงานวิจัยที่ผ่านมา  แล้วเผยแพร่ต่อ
กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน 
 ลักษณะผู้รับผิดชอบ ท าการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย  

1.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะในการด าเนินเพื่อการสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยเท่านั้น 

2. ผู้ที่ท าการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยไม่ควรเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนั้นๆ 
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความล าเอียงเข้าข้างตนเองในการสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยนั้น 
ขั้นตอนการสังเคราะหค์วามรู้จากงานวิจัย  
 1.รวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์ 

2. คัดสรรและจ าแนกประเภทงานวิจัย  
3. วิเคราะห์งานวิจัย ให้ครอบคลมุ ประเด็นปัญหาของงานวิจัย  ขั้นตอนการท า

วิจัย  ผลการวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์ 
4. บูรณาการความรูจ้ากงานวิจัยสูก่ารน าไปใช้ประโยชน์ 
5. ประชาสัมพันธ์บนเวปไซด์ของวทิยาลัย  เผยแพรผ่่านรายงานประจ าปีของ

หน่วยงาน หรือ เอกสาร การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยทีเ่หมือนกับบทความเชิงการ
สังเคราะห์งานวิจัย ที่ต้องอธิบายวิธีการสังเคราะห ์
รูปแบบการสังเคราะห์งานวิจัย 
  ๑.ช่ือเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัย 

๒.ความส าคญัของปัญหา 
๓.วัตถุประสงค์ของการสังเคราะหง์านวิจัย 

            ๓.๑ เพื่อค้นหาข้อค้นพบใหม ่

 

สรุปองค์ความรู้ 
 

เกี่ยวกับการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 

              และ 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  
 

 



            ๓.๒ เพื่อค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางพัฒนา 
๔. กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย 

            ๔.๑ การทบทวนงานวิจัย 
             ๔.๒ สังเคราะห์งานวิจัยถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อค้นพบ 
             ๔.๓ ข้อค้นพบจากการสังเคราะหง์านวิจัย 

๕. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์งานวิจัย 
            ๕.๑ กลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้ับประโยชน์ 
            ๕.๒ ประเด็นการวิจยัครั้งต่อไป 
หัวข้อที่ควรระบุในการสังเคราะห์งานวิจัยประกอบด้วย 

ช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่งป ีพ.ศ. ผู้วิจัย  ความเป็นมาวรรณกรรม  ระเบียบวธิ ี ข้อค้นพบเดิม  
ข้อค้นพบใหม่ กลุ่มเป้าหมายใหมจ่ ำนวน N การสุ่มตัวอย่าง Effect size และประโยชน์ 
การเขียนรายงานการสังเคราะหง์านวิจัย 

• ความเป็นมาของการสังเคราะห ์
• วัตถุประสงค์ของการสังเคราะห ์
• กระบวนการและขั้นตอนของวิธีการสังเคราะห ์ประกอบด้วยการอธิบาย

รายละเอียดของการทางาน ได้แก ่
           • การแยกรายประเด็นทีท่ าการสังเคราะห ์ 
           • วิธีการอ่าน และการจ าแนกแยกแยะตามประเด็น  
           • การใช้ตาราง หรือใช้วิธีการอภิมาน 

• ข้อค้นพบท่ีได้จากการสังเคราะห ์จุดอ่อน จุดเด่น จ าแนกรายประเด็นของแต่ละ
เรื่องที่ น ามาสังเคราะห ์นิยมแสดงเป็นตาราง กราฟ ชนิดต่างๆ 

• อภิปรายผลและสรุปผล ได้แก่ข้อค้นพบท่ีพบใหม่และดีกว่าท่ีนักวิจัยเขียนไว ้ 
• ประโยชน์ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยทีพ่บหลังจากการสังเคราะห์  
• กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงระบุให้จับต้องได้และท าได้จริงๆ  
• โจทย์วิจัย หรือ ปัญหาวิจัยที่แนะน าให้ท าต่อยอด ต้องท าได้จริงๆ 
 
 
 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 
 

 ความหมาย 
 การสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการวิจัยต้นฉบับ/วรรณกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่ 2 เรื่อง
ขึ้นไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงประสิทธิภาพของการจัดกระท าในเรื่องที่สนใจหรือหาข้อสรุปของ
หลักฐานความรู้ที่ดีที่สุด ส าหรับช่วยในการตัดสินใจทางคลินิก นอกจากนี้ยังบ่งบอกทิศทาง
ความต้องการการวิจัยในอนาคต โดยมีการควบคุมความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
ขั้นตอนการทบทวน 

ประเภทของการสังเคราะห์งานวิจัย จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท  
1) การสังเคราะห์เชิงคุณลกัษณะ (Qualitative synthesis) ได้แก่การอ่านรายงาน

การวิจัยแล้วน ามาสรุปเข้าด้วยกันซึ่งจะพบจากบทที่ 2 ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา
ภายใต้หัวข้อว่า วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 

 2) การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) เป็นการวิเคราะห์
ตัวเลขคือค่า สถิติที่ปรากฏในงานวิจัยทั้งหลาย การสังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นการ
วิเคราะห์ผลวิเคราะห์ (analysis of analysis) หรือวิเคราะห์เชิงผสมผสาน (integrative 
analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย (research of research) 
 ขั้นตอนการท า 
 1.ก าหนดวัตถุประสงค์และค าถาม (Review question) โดยระบุการทบทวนอย่าง
เจาะจง 
 2. ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย (Inclusion criteria) และเกณฑ์การตัดออก 
(Exclusion criteria) และก าหนดขอบเขตการทบทวน 
 3. ก าหนดวิธีการสืบค้นงานวิจัย (Locate studies) และวางแผนการค้นหาอย่าง
เป็นระบบ 
 4. ก าหนดวิธีการเลือกงานวิจัย (Select studies) และเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์ 
 5. การประเมินคุณภาพงานวิจัย (Critical appraisal) เอาเฉพาะงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 
 6.การสกัดข้อมูลงานวิจัย (Data extraction) เอาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 



 7. การวิเคราะห์/สรุปและสังเคราะห์รายงาน (Analysis/summary and 
synthesis of relevant studies) วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการวิจัยทั้งหมด 
 8. น าเสนอผล (Present results) 
 9. แปลผล/พิจารณาถึงการน าไปใช้ ( Interpret results/determining the 
applicability of results) 
การก าหนดวัตถุประสงค์ (Review objectives) 
  ◊ ต้องชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการทบทวนวรรณกรรม 
  ◊ น าไปสู่การก าหนดค าถามในการทบทวนวรรณกรรม 
การก าหนดหัวข้อ 
  ◊ เรื่องที่ต้องการข้อสรุปจากผลการวิจัย 
  ◊ เรื่องที่มีรายงานวิจัยจ านวนมากพอ 
  ◊ เรื่องที่ยังไม่เคยมีใครท าการทบทวนมาก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน 
หลักการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พิจารณาจาก 

1) ความสอดคล้องระหว่างช่ือเรื่อง ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการ
วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย 

2) การให้นิยามศัพท์ ตัวแปรที่เกีย่วข้องและวัดได ้
3) การวัดตัวแปรนั้นมีความเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด เครื่องมือท่ีใช้มี

การระบหุรือบรรยายวิธีการสร้างและการหาคณุภาพหรือไม่อย่างไร 
4) กลุ่มตัวอยา่ง ได้มาจากการสุ่มแบบใด อิงทฤษฎีความน่าจะเป็น

หรือไม ่
5) การวิเคราะห์ข้อมลู มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่
6) การนาเสนอผลสอดคล้องกับช่ือเรื่อง วัตถุประสงค์และสมมติฐานการ

วิจัยหรือไม่ 
 
 
 
 

ประเภท แหล่งเสาะค้นงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
           ก. แหล่งปฐมภูมิ (primary sources) หมายถึงแหล่งที่ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลวิจยั
จากงานวิจัยนั้นโดยตรง อันได้แก่ รายงานการวิจยัที่พิมพ์เผยแพร่เปน็เล่ม และพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารต่างๆ วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ของนิสิตและนักศึกษา รายงานการวิจัยของ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนงานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการวิจยั และอืน่ๆ เป็นต้น 
ข. แหล่งทุติยภูมิ (Secondary sources) หมายถึงแหล่งข้อมูลทีผู่้วิจัยไม่ได้เก็บข้อมลู    
           ผลการวิจัยจากรายงานการวิจัยนั้นโดยตรง แต่เป็นข้อมลูผลการวิจัยทีผู่้วิจัยเก็บ
รวบรวมจากรายงานสรุป และในวารสารต่างๆ อันได้แก่ Review of Educational 
Research, Sociological Review, Abstracts in Anthropology, Dissertation 
Abstracts International, Educational Index, Psychological Abstracts, 
Sociological Abstracts เป็นต้น 
ลักษณะส าคัญของการสังเคราะห์งานวิจัยได้แก่ 
        1) การน าแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของศาสตร์ที่หลากหลายในหัวข้อเรื่อง
เดียวกัน มาท าการสรุปให้เห็นเป็นแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบใหม่ขึ้นมา  
        2) การสังเคราะห์งานวิจัยจะเป็นการสังเคราะหม์าจากผลงานวิจัยตั้งแต ่2 เรื่องขึ้นไป
ในหัวข้อเรื่องเดียวกัน   
         3) การสังเคราะห์งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อหาข้อสรุปร่วมจากผลงานวิจัยต่างๆ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการตกผลึกความคิดที่ได้มาจากผลงานวิจยัหลายชิ้น เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ร่วมในหัวข้อเรื่องที่ศึกษา 
         4) เป็นการมุ่งหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะทั่วไป (Generalization) ในหัวข้อที่ศึกษา 
โดยใช้เหตุผลเชิงอุปมาน (Induction Reasoning) ซึ่งการใช้เหตุผลเชิงอุปมานเป็นวิธี
การศึกษาท่ีใช้วิธีการน าข้อค้นพบท่ีได้ปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นจ านวนมาก มาหาเป็นข้อสรุป
ทั่วไป  
         5) เป็นการค้นหาความเป็นจริงของปรากฏการณ์ร่วมโดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์หรือข้อค้นพบจากงานวิจัยช้ินต่างๆ    มีการ
น ามาใช้เหตุผลเชิงอุปมาน รวมถึงอาจมีการน าข้อสรุปร่วมหรือข้อสรุปท่ัวไปหรือต้นแบบใหม่
ไปทดลองหรือทดสอบเพื่อหาความจริงแท้ต่อไป  
  



การเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัย  
เป็นขั้นของการสรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารายงาน ซึ่งต้องมีการสรุปผล การ

อภิปรายผลเช่ือมโยงผลการวิจัยกับความรู้ในอดีต และความรู้ทางทฤษฏีแล้ว ยังต้องให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะทางวิชาการด้วย และผลการวิเคราะห์ต้องให้ข้อ
ค้นพบที่ลึกซึ้งเหนือช้ันกว่างานวิจัยแต่ละเรื่องที่น ามาสังเคราะห์ และข้อสรุปรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต้องมีความกว้างขวางโดยทั่วไป (generality) มากกว่างานวิจัยปกติ 
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖. สา
นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาพพิมพ์. 
กรุงเทพฯ. ๒๕๕๔. 
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