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Abstract
การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี หมายถึง การประยุกตวิธีการเชิงผสมผสานใน
งานวิจัยและประเมินมาใชรวมกับการสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน ทําใหเกิดแบบแผนเชิงผสมผสานในการ
สังเคราะหงานวิจัยและประเมินหลายแบบแผน ไดแก แบบแผนสามเสา แบบแผนรองรับภายใน แบบแผน
อธิบายความ และแบบแผนสํารวจบุกเบิก
คําหลัก 1) การสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน 2) วิธีการเชิงผสมผสานงานวิจัยและประเมิน 3) การสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี 4) แบบแผนเชิงผสมผสานการสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน
Key words 1) Synthesis Research and Evaluation 2) Mixed Method Research and Evaluation 3) Mixed
Method Synthesis Research and Evaluation 4) Mixed Synthesis Design of Research and Evaluation

บทนํา : Introduction
ขอโตแยงทางแนวคิดการนําวิธวี ิทยาการวิจัยหรือประเมินที่มีพื้นฐานทางปรัชญาที่แตกตาง
กันสองขั้วคือ ปฏิฐานนิยม (Positivism) และปรากฏการณนิยม (Phenomenalism) มาผสมผสานใช
รวมกันเพื่อทําการศึกษาหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยใครรูนนั้ ไดผานชวงระยะเวลาตาง ๆ นับตั้งแตการ
กลาวถึงในชวงแรก ๆ (Formative period) ชวงป 1959-1979 มาถึงชวงแหงการโตเถียงทางกระบวน
ทัศน (Paradigm debate period) ในป 1985-1997 และผานเลยมาถึงปจจุบัน (ป 1989-2004) ซึ่ง
เปนชวงเวลาของการพัฒนาวิธีการผสมผสาน รวมทั้งการโนมนาวชักจูงในฐานะที่เปนวิธีการหนึง่
ในการทําการวิจัยและประเมิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง (Procedural development and
Advocacy as separate design period) (Creswell and Clark, 2007: 14) นั้น กลาวไดวา วิธกี าร
วิจัยเชิงผสมผสานไดรับการยอมรับนํามาใชในวงวิชาชีพนักวิจัยและนักประเมินกันอยางแพรหลาย
โดยมีขอตะขิดตะขวงใจของนักวิจัยหรือนักประเมินกระแสเดี่ยว (Single Paradigm Researcher and
Evaluator) นอยมาก
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อีกหนึ่งกระแสธารหลัก (Main Stream) ของวิธีการวิจัยและประเมินที่นักวิจัยหรือนักประเมิน
ใชคนควาหาความรู ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสังเคราะหงานวิจัยหรือประเมิน (Research or Evaluation
Synthesis) ซึ่งเปนวิธีการขัน้ ที่สอง (Second order) ของการหาคําตอบใหเปนขอยุติเกี่ยวกับงานวิจัย
หรือประเมินที่ศึกษาในปญหาเดียวกัน โดยที่มีงานวิจัยหรือประเมินทั้งที่ทําเสร็จแลว หรือยูในระหวาง
ดําเนินการเปนหนวยตัวอยาง (Sample) หรือแหลงขอมูลเพื่อทําการศึกษาหาคําตอบ (St. Pierr,
1982: 47-55, Glass, 1982, 1982, นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, รัตนะ บัวสนธ, 2548)
การสังเคราะหงานวิจัยหรือประเมินนั้นก็ยังมีวิธีการสังเคราะหแบงออกเปนสองวิธีหลัก คือ
การสังเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) และการสังเคราะหเชิงคุณภาพหรือการอภิมาน
เชิงชาติพันธุวรรณนา (Qualitative Synthesis or Meta Ethnography, Nobit and Hare, 1983) โดย
ที่การสังเคราะหเชิงปริมาณนั้น เทคนิควิธีทรี่ ูจักนํามาใชอยางแพรหลายก็คือ การวิเคราะห
อภิ
มานงานวิจัย (Meta Analysis Research) และการประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) ซึ่งงานวิจัย
หรืองานประเมินที่ทําการสังเคราะหนั้น จะเปนงานเชิงปริมาณที่มีขอมูลที่เปนตัวเลขคาสถิตติ าง ๆ
สําหรับทําการสังเคราะหหาคําตอบ ในขณะที่การสังเคราะหเชิงชาติพันธุวรรณนาหรือการสังเคราะห
เชิงคุณภาพก็มีงานวิจัยหรืองานประเมิน ซึ่งมีขอมูลในเชิงคุณภาพสําหรับการวิเคราะหหาคําตอบ
จากแนวคิดการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method Research and
Evaluation) และการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสองกระแส (Two Main Stream of Synthesis
Research and Evaluation) ขางตนนั้น ผูเขียนจึงนําแนวคิดทั้งสองมาใชรวมกันเปนการสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method Synthesis Research and Evaluation) ทําให
ไดวิธีการ และแบบแผนการสังเคราะหเทาที่คิดวาเปนไปไดในทางปฏิบัติดังบทความนี้
พื้นฐานแนวคิด
Conceptual Background
การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานที่ผูเขียนพัฒนานําเสนอขึ้นครั้งนี้ มีพื้นฐาน
แนวคิดมาจากวิธีการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research and Evaluation)
และจากการสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน (Synthesis Research and Evaluation) โดยนําแนวคิด
ทั้งสองหลอมรวมเขาดวยกันเปนวิธีการหรือแบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเชิงผสม
ผสานวิธี ดังนัน้ จึงขอกลาวถึงแนวคิดทั้งสองที่เปนพื้นฐานของการพัฒนาวิธีการสังเคราะหงานวิจัย
และประเมินเชิงผสมผสานไวเสียกอน ดังตอไปนี้
1. การวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี (A Mixed Method Research and
Evaluation)
1.1 ความหมายและที่มา
การวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี หมายถึง การวิจัยและประเภท ประเภทหนึ่ง
ที่นําเอาวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งมีพื้นฐานทางปรัชญา และเทคนิควิธีการวิจัยที่
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แตกตางกันมารวมกันศึกษาหาคําตอบในปญหาการวิจัยหรือประเมินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อจะทําให
ไดคําตอบทั้งที่เปนลักษณะรอบดาน ครอบคลุม และลุมลึก
การนําวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมารวมกันศึกษาหาคําตอบไดมี
พัฒนาการนําเสนอมาตามลําดับจวบจนกระทั่งในปจจุบนั นี้ พอที่จะกลาวไดวาเปนกระแสธารหลักของ
วิธวี ิทยาการ (A Main Stream Methodology) หนึ่งที่นักวิจัยและประเมินสายเลือดใหม (Young
Blood) นํามาใชแสวงหาคําตอบในประเด็นปญหาการวิจัยและประเมินที่สงสัยกันอยางถวนทัว่ แตทวา
กวาจะถึงวันนีแ้ นวคิดดังกลาวนี้ไดกาวผานหลักไมล (Mile Stone) มาตามลําดับ ดังแสดงไดใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พัฒนาการของการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี
ขั้นตอนการพัฒนา

ระยะกอรางสรางแนวคิด

ระยะการโตแยงทาง
กระบวนทัศน

ผูเขียนเสนอ
ประเด็นการนําเสนอแนวคิด
แนวคิด
Campbell and Fisk แนะนําการใชวิธีการปริมาณเชิงพหุ (multi
(1959)
quantitative methods)
Sieber (1973)
รวมวิธกี ารสํารวจกับการสัมภาษณในการหา
คําตอบ
Jick (1979)
อภิปรายเกี่ยวกับการตรวจสอบสามเสาดาน
ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
Cook and
นําเสนอ 10 วิธีการรวมขอมูลเชิงปริมาณและ
Reichardt (1979) คุณภาพ
Rossman and
อภิปรายจุดยืนเกี่ยวกับการรวมวิธีการทั้งสอง
Wilson (1985)
ของสามกลุม คือ กลุมสายเลือดบริสุทธิ์
(purists) กลุมรุดสูปฏิบัติ (pragmatists) กลุม
สรางภาพชัดตามสถานการณ (situationalists)
Bryman (1988)
ทบทวนประเด็นโตแยงและเสนอการเชื่อมโยง
แนวคิดทั้งสอง
Reichardt and
อภิปรายขอโตแยงทางกระบวนทัศนและสรางจุด
Rallis (1994)
รวมของสองแนวคิด
Greene and
ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกาวผานขอโตแยงทาง
Caracelli (1997)
กระบวนทัศน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขั้นตอนการพัฒนา

ผูเขียนเสนอ
แนวคิด
Greene, Caracelli
and Graham
(1989)
Brewer and Hunter
(1989)
Morse (1991)

ประเด็นการนําเสนอแนวคิด
จัดระบบและจําแนกประเภทของแบบแผนการ
ผสมผสาน

สรางจุดเนนในวิธีการเชิงพหุเพื่อใชเปน
กระบวนการวิจัย
พัฒนาระบบสัญลักษณเพื่อใชกําหนดแบบ
แผนการผสมผสาน
ระยะการพัฒนาแนว
Creswell (1994)
จําแนก 3 วิธกี ารของแบบแผนการผสมผสาน
ทางการดําเนินงาน
Morgan (1998)
พัฒนาสาระบบสําหรับออกแบบแผนเพื่อใชใน
การวิจัย
Newman and Benz เสนอภาพรวมแนวทางการดําเนินงานเชิง
(1998)
ผสมผสานในการวิจัย
Tashakkori and
เสนอประเด็นหัวขอที่นาสนใจทั้งหมดในการวิจัย
Teddlie (1998)
เชิงผสมผสานวิธี
Bamberger (2000) เสนอแนวทางหรือนโยบายระดับสากลเพือ่
มุงเนนวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน
Tashakkori ,
นําเสนอประเด็นที่สรางความเขาใจอยางลึกซึ้ง
Teddlie (2003)
หลาย ๆ แงมุมในวิธีการวิจยั เชิงผสมผสาน
ระยะการโนมนาวชักนําใน Creswell (2003)
เปรียบเทียบวิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ฐานะที่เปนแบบแผนการ
และเชิงผสมผสานในกระบวนการทําวิจัย
วิจัยเฉพาะ
Johnson
จัดวางตําแหนงของการวิจัยเชิงผสมผสานใน
Onwuegbuzie
ฐานะที่เปนองคประกอบที่เกิดจากการรวมตัว
(2004)
ของวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากพัฒนาการของแนวคิดการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานดังกลาวนั้นจะเห็นวาปจจุบันนี้
การใชวธิ ีการเชิงผสมผสานสําหรับดําเนินงานวิจัยและประเมินไดตกผลึกถึงขั้นการนําไปใชแลว และ
คงไมมีประโยชนอะไรที่จะกลับไปอภิปรายถึงความเหมาะสม หรือความสมควรที่จะใชหรือไมใชการ
วิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี
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1.2 แบบแผนการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี
แบบแผนการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี หมายถึง แผนหรือโครงรางที่แสดง
ถึงแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานวิจัยและประเมิน โดยมีพื้นฐานความเชื่อหรือปรัชญาใด ๆ อยู
เบื้องหลังการดําเนินงานนั้น ซึ่งก็ไดมีนักวิจัยและ/หรือนักประเมินสวนหนึ่งนําเสนอไว อาทิ Cook
and Gruder (St.Pierre, 1982: 47-55) Greene and Caracelli, 1997: 19-32,Creswell and Clark,
2007: 58-88 โดยสรุปแบบแผนการวิจัยและประเมินหลัก ๆ ไดดังนี้
ก. แบบแผนสามเสา (The Triangulation Design)
แบบแผนการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธีทเี่ รียกกันวา “สามเสา” นั้น
หมายถึง แบบแผนที่อาศัยวิธีการทีต่ างกัน (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) แยกกันศึกษาหาคําตอบ
ในประเด็นปญหา หรือคําถามการวิจัยและประเมินประเด็นเดียวกัน แลวนําผลที่ไดรับมาเปรียบเทียบ
สงเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อกอใหเกิดความถูกตอง ความตรงของผลที่ไดรับใหมากที่สุด ในแบบ
แผนการวิจัยและประเมินแบบนี้อาจจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งเปนวิธกี ารหลัก และใชอีกวิธกี ารหนึ่ง
เปนวิธีการรอง หรือทั้งสองวิธตี างก็มีสถานภาพเทา ๆ กัน (Unequal or Equal Status) ในการ
นํามาใชศึกษาหาคําตอบ หลังจากนั้นก็นําคําตอบหรือตีความผลการวิจัยและประเมินรวมกัน
ข. แบบแผนรองรับภายใน (The Embedded Design) แบบแผนเชิงผสมผสานแบบนี้
มีแนวคิดวาการใชวธิ ีการใดวิธีการหนึ่งศึกษาหาคําตอบในปญหาการวิจัยหรือประเมินเรื่องใด ๆ นั้น
บางประเด็นทีส่ นใจใครหาคําตอบไมสามารถหาไดดวยวีการหนึ่ง ๆ จึงจําเปนตองใชอีกวิธกี ารหนึ่ง
ที่เหมาะสมกวาในการศึกษาหาคําตอบนัน้ โดยที่จะมีวิธีการหนึ่งเปนวิธีการหลักแลวมีอีกวิธีการหนึ่ง
เปนวิธีการรองทําหนาที่หาคําตอบเสริมวิธีหลัก เชน วิธีการเชิงปริมาณทําการวิจัยเชิงทดลองหรือ
ประเมินโครงการ โดยนักวิจัยสนใจวาถาใหเงื่อนไขการทดลอง หรือนําโครงการไปทดลองใชแลวผล
ที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไรหลังใช (Posttest) โดยใชสถิตทิ ดสอบ แตขณะเดียวกันนักวิจัยหรือนักประเมิน
ก็ยังสนใจวาในระหวางทําการทดลองหรือขณะใชโครงการนั้นมีกระบวนการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกิดขึ้น
หรือไมกับกลุมเปาหมาย นักวิจัยจึงใชวธิ กี ารสังเกต สัมภาษณกลุมเปาหมายซึ่งเปนวิธีการเชิง
คุณภาพ หลังจากนั้นในการตีความการทดลอง หรือการใชโครงการก็ใชผลทั้งเปนเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพประกอบกัน ลักษณะแบบรองรับภายในเชนนี้ตรงกับที่ Creswell and Clark (2003: 68)
เรียกวา “Embedded Experimental Model” นั่นเอง โดยมีวิธีการเชิงคุณภาพอยูภายในรองรับวิธีการ
เชิงปริมาณ
ค. แบบแผนอธิบายขยายความ (The Explanatory Design)
แบบแผนการวิจัยและประเมินแบบนี้เปนแบบแผนที่มุงนําผลที่ไดรับจากการวิจัย
และประเมินดวยวิธีหนึ่งไปใชในการออกแบบการวิจัยและประเมินดวยวิธีการอีกวิธหี นึ่งในกรณี
เกี่ยวกับการเลือกกลุมเปาหมายที่จะทําการศึกษาติดตาม (Follow up Study) ลักษณะแบบแผนการ
วิจัยและประเมินแบบแผนขยายความจะเปนแบบการศึกษาสองชวงระยะตอเนื่องกัน (Two-phase
Sequential Study) โดยมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งเปนวิธหี ลัก และมีอีกวิธีการหนึ่งเปนวิธีการรอง
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ซึ่งแตกตางจากสองแบบที่กลาวมาที่มีลักษณะเปนการศึกษาระยะเดียวกระทําพรอมกัน (One Phase
Study) ตัวอยางแบบแผนอธิบายขยายความสําหรับการวิจัยและประเมิน ไดแก โครงการสงเสริมเฝา
ระวังโรคติดเชื้อ เมื่อนําไปใชกับกลุมเปาหมายประชาชนในกลุมอายุ และกลุมอาชีพที่แตกตางกัน
ผลการประเมินโครงการดวยวิธีการเชิงปริมาณ พบวามีกลุมอายุ และกลุมอาชีพหนึ่ง เมื่อทําการ
ทดสอบเปรียบเทียบความรูกอนและหลังการเขาโครงการ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ใชวิธีการ
เชิงปริมาณเปนวิธีการหลัก) หลังจากนั้นนักประเมินจึงเลือกติดตามเชิงลึกถึงสาเหตุของการไม
เปลี่ยนแปลงความรูในเรื่องการปองกันโรคติดเชื้อของกลุมคนกลุมนีโ้ ดยเฉพาะ (ใชวิธีการเชิงคุณภาพ
เปนวิธีการรอง) แลวนําผลทั้งที่ศึกษาดวยวิธีการเชิงปริมาณ (ชวงแรก) มารวมกับผลที่ไดดว ยวิธีการ
เชิงคุณภาพ (ชวงสอง) อธิบายขยายความเกี่ยวกับโครงการดังกลาวนี้ ในทํานองเดียวกันก็อาจใชผล
เชิงปริมาณที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตขิ องผลการประเมินโครงการกับ
กลุมบุคคลกลุม อายุ และอาชีพหนึ่ง ๆ ทําการเลือกศึกษาติดตามกับกลุมบุคคลนี้โดยเฉพาะเจาะจง
ดวยวิธีการเชิงคุณภาพก็ไดเชนกัน
ง. แบบแผนสํารวจบุกเบิก (The Exploratory Design)
แบบแผนการวิจัยและประเมินแบบนี้เปนแบบแผนการวิจัยและประเมินแบบสอง
ระยะตอเนื่องกันเชนเดียวกับแบบแผนทีก่ ลาวมา แตมคี วามแตกตางกันในประเด็นที่วาจะใชวธิ กี าร
เชิงคุณภาพทําการศึกษากอนแลวจึงใชวธิ ีการเชิงปริมาณทําการศึกษาตอภายหลังโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชวธิ ีการเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณที่สนใจแลวนําผลที่ไดรับมาสรางเปนตัวแปร หรือ
ทฤษฎีจากพื้นที่ (Grounded Theory) หลังจากนั้นจึงทําการนิยามตัวแปร เพื่อใชวิธีการเชิงปริมาณใน
การพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปร หรือทดสอบทฤษฎีดังกลาว แบบแผนเชิงผสมผสานแบบนี้จะเหมาะสม
สําหรับงานวิจยั ที่ยังไมทราบตัวแปร หรือไมมีทฤษฎีที่จะนิรนัยออกมาเปนสมมุติฐานเพื่อทําการ
ทดสอบ หรือกลาวงาย ๆ วาเปนแบบแผนการวิจัยและประเมินสําหรับการคนหาตัวแปรสรางทฤษฎี
แลวทําการวัดตัวแปร และทดสอบทฤษฎีตอไป โดยที่ในแบบแผนนีอ้ าจจะใหวิธีการเชิงปริมาณหรือ
เชิงคุณภาพเปนวิธีการหลัก หรือวิธีการรองก็ไดเชนกัน ขึ้นอยูกับความมุงเนนใหน้ําหนักความสําคัญ
ของนักวิจัยหรือนักประเมินในการดําเนินงานครั้งนั้น ๆ
กลาวโดยสรุป แบบแผนการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานนั้นเกิดจากแนวคิด
การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกันในการศึกษาหาคําตอบในประเด็นที่สงสัย
ซึ่งการผสมผสานนั้นอาจมีลักษณะผสมผสานแบบระยะเดียว หรือดําเนินการไปพรอม ๆ กัน โดยมี
วิธีการใดวิธีการหนึ่งเปนวิธกี ารหลักหรือวิธีการรอง หรือใหน้ําหนักความสําคัญเทา ๆ กัน หรืออาจจะ
มีลักษณะผสมผสานแบบสองระยะ หรือดําเนินการตอเนื่องกันโดยใชผลที่ไดรบั จากวิธีการหนึ่งไป
ออกแบบการวิจัยและประเมินสําหรับอีกวิธีการหนึ่ง ทัง้ นี้อาจจะใหน้ําหนักความสําคัญเทา ๆ กัน
หรือใหวิธีการใดวิธีการหนึ่งเปนวิธีการหลัก และอีกวิธีการหนึ่งเปนวิธกี ารรอง ดังนี้ เปนตน
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2. การสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน (A Synthesis Research and Evaluation)
2.1 ความหมายและที่มา
การสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน หมายถึง การวิจัยและประเมินในขั้นที่สอง
(Second Order Research and Evaluation) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบยืนยันผลการวิจยั และ
ประเมินในขั้นที่หนึ่งวามีความถูกตองครอบคลุมมากนอยแคไหน และเพื่อหาคําตอบสรุปรวมเกีย่ วกับ
ผลการวิจัยและประเมินในปญหาการวิจัยหรือสิ่งที่ประเมินเดียวกันวาทายที่สุดแลวไดผลเปนประการ
ใด ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดจากการสังเคราะหไปใชในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการวิจัยและ
ประเมินในเรือ่ งนั้น ๆ วาควรจะดําเนินการตอหรือไม และถาหากตองดําเนินงานตอควรดําเนินวิจัย
และประเมินในแงมุมใด จึงจะไดคําตอบใหม ๆ ไมซ้ําซอนกับงานวิจัยและประเมินเดิม ๆ นอกจากนั้น
ก็ยังนําผลที่ไดจากการสังเคราะหไปใชชแี้ นะดําเนินงานวิจัยและประเมินในขั้นที่หนึ่งที่กําลังทําอยูให
เปนไปอยางมีทิศทางตอบคําถามการวิจัยและประเมินไดตรงประเด็นอีกดวย
การสังเคราะหงานวิจัย (Synthesis Research) มีพื้นฐานแนวคิดมาจากความ
พยายามของนักวิจัยที่จะนําผลการวิจัยหลาย ๆ เรื่องทีศ่ ึกษาในปญหาเดียวกันแตไดผลขอคนพบทั้ง
ที่เหมือนกันและแตกตางกันมาสรุปรวมใหไดคําตอบเปนที่ยุติ โดยมีรายงานวิจัยเปนแหลงขอมูลหรือ
หนวยที่ทําการศึกษา การสังเคราะหงานวิจัยในระยะแรก ๆ มีวิธีการดําเนินงานไมซับซอน คอนขาง
งาย จนกระทั่งในปจจุบันก็ไดมีการพัฒนาวิธีการสังเคราะหที่คอนขางซับซอนและมีสถานภาพเปน
ศาสตรอีกแขนงหนึ่งที่มีองคความรู (Body of Knowledge) ศัพทเฉพาะทาง (Technical Term) และ
วิธีการคนควาความรู (Method of Inquiry Knowledge) เปนของตนเอง โดยมีพัฒนาการวิธีการ
สังเคราะหงานวิจัยเริ่มจากการสังเคราะหหรือปริทัศนงานวิจัยแบบพรรณนา (Narration) ตั้งแตป
1930 (นงลักษณ วิรัชชัย,2542: 34-35) ซึ่งเปนการสรุปสาระของงานวิจัยแตละเรือ่ งที่นํามาสังเคราะห
เขาดวยกันวามีสวนใดที่เหมือนกันหรือแตกตางกัน แตวิธกี ารสังเคราะหเชิงบรรยายก็มักมีจุดออน
เกี่ยวกับความเปนจิตวิสัย (subjectivity) ของผูสังเคราะหและถาหากมีงานวิจัยจํานวนมากก็ทําให
ยากแกการลงสรุป ตอมาก็มีความพยายามพัฒนาวิธีการสังเคราะหใหมีความเปนปรนัย (objectivity)
มากขึ้นโดยเปนการสังเคราะหในเชิงสถิติ ไดแก 1) วิธรี วมสะสมคาความนาจะเปน (Cumulation of
p-value) ซึ่งประกอบดวยวิธีการยอย ๆ หลายวิธี อาทิ วิธีของ Tippet (1931) วิธขี อง Eddington
(1972) วิธีของ Fisher (1932) วิธขี อง Pearson(1933) และวิธีของ Logit ของ George (1977) 2) วิธี
นับคะแนนเสียงแบบดั้งเดิม (Traditional Vote-Counting Method) 3) วิธีหาระดับนัยสําคัญจากผล
การนับคะแนนเสียง (Vote-Counting Method Yielding Significance Level) และ 4) วิธีประมาณคา
ขนาดอิทธิพล หรือที่รูจักกันอยางกวางขวางในชื่อที่เรียกวา “การสังเคราะหอภิมาน” (Meta Analysis)
ของ Cohen (1969), Glass (1976), McGraw and Smith (1981), Hedges and Olkin (1985) และ
Rosenthal (1990) จากพัฒนาการของวิธกี ารสังเคราะหงานวิจัยดังกลาวนั้น สรุปไดวา ในปจจุบันนี้มี
วิธีการหลัก ๆ ที่นิยมใชอยูส องวิธี คือ วิธีการสังเคราะหแบบพรรณนา (Narrative Synthesis) หรือ
การอภิมานเชิงชาติพันธุว รรณนา (Meta Ethnography) ซึ่งจัดเปนการสังเคราะหงานวิจัยที่ใชวธิ ี
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การศึกษาในเชิงคุณภาพ (Synthesizing Qualitative Studies) (Noblit and Hare, 1988) กับการ
วิเคราะหอภิมาน (Meta-Analysis) ซึ่งเปนการสังเคราะหงานวิจัยที่ใชวิธีการศึกษาในเชิงปริมาณ
(Synthesizing Quantitative Studies)
ในขณะที่การสังเคราะหงานประเมิน (Synthesizing Evaluation Studies) หรือการประเมิน
อภิมาน (Meta Evaluation) นั้น ก็มีการพัฒนาการของวิธีการสังเคราะหตามลําดับ เริ่มตนจาก
Scriven ไดเปนผูบัญญัตศิ ัพทคําวา “Meta Evaluation” ขึ้นในป ค.ศ. 1969 และเสนอใหมีการ
สังเคราะหงานประเมินเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของผลการประเมินใหมากขึ้น ในชวงป ค.ศ. 19701973 Lessinger, Malcolm, Provus และ Seligman ไดทําการอภิปรายเกี่ยวกับมโนทัศน (concept)
ของคําวาการประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) ในความหมายเดียวกับคําวาการตรวจสอบโครงการ
(Program Auditing) และไดสรุปแนวทางการประเมินอภิมานไวสองลักษณะคือ 1) การกํากับติดตาม
การดําเนินงานประเมินเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลการประเมิน และ 2) การจัดทํา
รายงานขอสรุปและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเที่ยงตรงถูกตองของรายงานการประเมิน ตอมาในชวง
ป ค.ศ. 1974-1978 ซึ่งกลาวไดวา ความคิดเรื่องการประเมินอภิมานหรือการสังเคราะหงานประเมิน
ไดหยั่งรากลึกอยางมั่นคงจากการพัฒนาทั้งแนวคิดหรือมโนทัศน วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินงาน
โดย Stufflebeam ที่เสนอ ใหมีการทําการประเมินอภิมานเปนระยะ ๆ (formative metaevaluation)
เพื่อใชควบคุมกํากับการประเมินที่กําลังดําเนินงานอยู และการประเมินแบบสรุปรวม (summative
metaevaluation) เพื่อใชตรวจสอบคุณภาพการประเมินตามมาตรฐานการประเมิน Gowin (1978)
พัฒนา QUEMAC ใชสําหรับประเมินงานประเมิน Cook และ Gruder (1978) นําเสนอรูปแบบการ
ประเมินอภิมาน (Model of metaevaluation) ไวทั้งหมด 7 รูปแบบ จากการพัฒนาการของการ
สังเคราะหงานประเมินหรือการประเมินอภิมานนั้น สรุปไดวาในปจจุบันนี้ กระทําในสองลักษณะคือ
การประเมินอภิมานเปนระยะ ๆ หรือแบบติดตามความกาวหนา และการประเมินอภิมานแบบสรุป
รวม ซึ่งในการประเมินทั้งสองแบบนี้มีทั้งการประเมินควบคูหรือกระทําคูขนานกับการประเมินเดิมที่
กําลังดําเนินงานอยู และการประเมินจากงานประเมินทีด่ ําเนินงานเสร็จแลว โดยอาจใชขอมูลจากงาน
ประเมินเดิมมาวิเคราะหใหม (re analysis) หรือไมไดทําการวิเคราะห ทั้งนี้อาจใชขอมูลชุดเดียวและ
ใชขอมูลใหมหลาย ๆ ชุดเพิ่มเติมก็ได
2.2 แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน
แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินแสดงไดดังแผนภูมิในภาพประกอบที่ 1-3 ดังนี้
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การสังเคราะหงานวิจัย
Research Synthesis

การอภิมาน
เชิงชาติพันธุวรรณนา
Meta-Ethnography

การวิเคราะหอภิมาน
Meta Analysis

ภาพประกอบที่ 1 แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัย

การประเมินอภิมาน
Meta Evaluation

การประเมินอภิมาน
เปนระยะ
Formative
Metaevaluation

การประเมินอภิมาน
สรุปรวม
Summative
Metaevaluation

ภาพประกอบที่ 2 แบบแผนการสังเคราะหงานประเมินหรือการประเมินอภิมาน
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การสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน
Synthesis Research and Evaluation

การสังเคราะหงานวิจัย
และประเมินเปนระยะ
Formative Synthesis
Research and Evaluation

การอภิมานเชิง
ชาติพันธุว รรณนา
Meta
Ethnography

การสังเคราะหงานวิจัย
และประเมินสรุปรวม
Summative Synthesis
Research and Evaluation

การวิเคราะห
อภิมาน
Meta
Analysis

การอภิมานเชิง
ชาติพันธุ
วรรณนา
Meta
Ethnography

การวิเคราะห
อภิมาน
Meta
Analysis

ภาพประกอบที่ 3 แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน
ในภาพประกอบที่ 1 แสดงใหเห็นวาแบบแผนการสังเคราะหงานวิจยั นั้นกระทําไดในสอง
ลักษณะคือ การสังเคราะหงานวิจัยในเชิงชาติพันธุว รรณนาหรือการสังเคราะหเชิงคุณภาพ และการ
วิเคราะหอภิมานซึ่งเปนการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณ ในขณะทีภ่ าพประกอบที่ 2 นั้น เปนการ
สังเคราะหงานประเมินหรือการประเมินอภิมาน โดยกระทําไดสองลักษณะเชนเดียวกัน คือการ
ประเมินอภิมานเปนระยะหรือการประเมินอภิมานความกาวหนาของงานประเมิน และการประเมิน
อภิมานสรุปรวมงานประเมิน เมื่อนําแนวคิดการสังเคราะหงานวิจัยผนวกเขากับการประเมินอภิมาน
ก็จะทําใหไดเปนแนวคิดของการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินดังภาพประกอบที่ 3 นั่นคือ แบงเปน
การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะหรือการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินความกาวหนา
ของงานวิจัยและงานประเมินกลุมหนึ่ง ซึ่งในการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินกลุม นี้ก็กระทําไดสอง
ลักษณะ คือ การอภิมานเชิงชาติพันธุว รรณนาหรือการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเชิงคุณภาพ
และการวิเคราะหอภิมานหรือการสังเคราะหงานวิจยั และประเมินเชิงปริมาน ในขณะที่การสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินอีกกลุมหนึ่งนั้น คือ การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวม โดยเปนการ
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สังเคราะหงานวิจัยและประเมินที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ทั้งนี้การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินใน
กลุมนี้ก็กระทําไดในสองลักษณะคือ การอภิมานเชิงชาติพันธุว รรณนาและการวิเคราะหอภิมาน
3. การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี (A Mixed Method Synthesis
of Research and Evaluation)
จากแนวคิดของแบบแผนการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี และการสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินขางตนผูเขียนไดการนําแนวคิดทั้งสองสวนผนวกเขาดวยกันแลวพัฒนาเปน
แนวคิดการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธีไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี

แบบแผน
เชิง
ผสมผสาน

การสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน
เปนระยะ
Formative Syn. Res and Eval.
อภิมานเชิง
ชาติพันธุว รรณนา
Meta Ethno.

วิเคราะหอภิมาน
Meta Anal.

การสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน
สรุปรวม
Summative Syn. Res and Eval.
อภิมานเชิง
ชาติพันธุว รรณนา
Meta Ethno.

วิเคราะหอภิมาน
Meta Anal.

สามเสา
(Trian.)

แบบแผนสามเสาการสังเคราะหงานวิจัย
และประเมินเปนระยะ
Triangulation Formative
Syn. Res and Eval.

แบบแผนสามเสาการสังเคราะหงานวิจัย
และประเมินสรุปรวม
Triangulation Summative
Syn. Res and Eval.

รองรับ
(Emb.)

แบบแผนรองรับภายในการสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินเปนระยะ
Embedded Formative
Syn. Res and Eval.

แบบแผนรองรับภายในการสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินสรุปรวม
Embedded Summative
Syn. Res and Eval.

แบบแผนอธิบายขยายความการ
สังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะ
Explanatory Formative
Syn. Res and Eval.
แบบแผนสํารวจบุกเบิกการสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินเปนระยะ
Exploratory Formative
Syn. Res and Eval.

แบบแผนอธิบายขยายความการ
สังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวม
Explanatory Summative
Syn. Res and Eval.
แบบแผนสํารวจบุกเบิกการสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินสรุปรวม
Exploratory Summative
Syn. Res and Eval.

อธิบาย
(Expla.)

สํารวจ
(Explo.)
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ในตารางที่ 2 จะเห็นวาแบบแผนการสังเคราะหงานวิจยั และประเมินที่เปนแบบแผนหลัก ๆ
มีทั้งสิ้น 8 แบบแผน โดยที่แตละแบบแผนอาจจะจําแนกเปนแบบแผนยอย ๆ และมีรายละเอียดแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. แบบแผนสามเสาการสังเคราะหงานวิจยั และประเมินเปนระยะ (Triangulation
Formative Synthesis Research and Evaluation)
การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะโดยใชแบบแผนสามเสา สามารถกระทําไดโดย
อาจจะใชการอภิมานเชิงชาติพันธุว รรณนาหรือการวิเคราะหอภิมาน เปนวิธีการหลัก หรือวิธีการรอง
(Meta Ethno
meta analy or meta ethno
Meta Analy ) หรือมีสถานภาพเทาเทียมกัน
ก็ได (Meta Ethno Mata Analy or Meta Analy Meta Ethno) การสังเคราะหงานวิจยั และ
ประเมินเปนระยะของแบบแผนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชวิธีการสังเคราะหที่แตกตางกันทําการ
สังเคราะหงานวิจัยหรือประเมินที่กําลังดําเนินการอยูในประเด็นคําถามเดียวกัน ทัง้ นี้เพื่อนําผลที่ไดรับ
จากการสังเคราะหไปใชในการวางแผนปรับปรุงวิธีดําเนินงานวิจัยหรืองานประเมินนั้น ๆ ใหถูกตอง
นาเชื่อถือมากขึ้นตามเจตนารมณของการทําวิจัยหรือประเมินในขั้นที่หนึ่ง (First order) ทั่ว ๆ ไป
ผลของการสังเคราะหดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งจะชวยทําใหไดคําตอบตอประเด็นคําถามเดียวกันได
ครอบคลุมกวางขึ้น การสังเคราะหงานวิจยั และงานประเมินเปนระยะแบบแผนสามเสาจะกระทําไป
พรอม ๆ กัน หรือตอเนื่องกับการดําเนินงานวิจัยหรือประเมินในระยะที่หนึ่ง ในการสังเคราะหนนั้ จะ
นําขอมูลงานวิจัยหรืองานประเมินที่มีลกั ษณะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ สังเคราะหดวยวิธีอภิมานเชิง
ชาติพันธุว รรณนา ในทํานองเดียวกันก็จะนําขอมูลจากงานวิจัยหรืองานประเมินที่มีลักษณะเปนขอมูล
เชิงปริมาณ สังเคราะหดวยวิธวี ิเคราะหอภิมาน ทั้งนี้ขอมูลที่ใชสังเคราะหก็อาจจะเปนขอมูลจาก
งานวิจัยและประเมินเดิม หรืออาจจะเก็บขึ้นใหมเพิ่มเติมก็ได
2. แบบแผนสามเสาสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวม (Triangulation Summative
Synthesis Research and Evaluation)
การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวมแบบแผนสามเสา มีวัตถุประสงคเพื่อหาขอสรุป
ของผลการวิจยั ที่มีปญหาเดียวกัน และเพื่อประเมินงานประเมินที่ดําเนินงานเสร็จแลววามีความ
นาเชื่อถือ ถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานของการประเมินหรือไมเพียงไร การสังเคราะหงานวิจัยและ
ประเมินสรุปรวมที่ใชแบบแผนนี้อาจจะใชการอภิมานเชิงชาติพันธุว รรณนา หรือการวิเคราะหอภิมาน
เปนวิธีการหลัก หรือวิธีการรอง (Meta Ethno
meta analy or meta ethno
Meta
Analy ) หรือมีสถานภาพเทาเทียมกันก็ได (Meta Ethno
Mata Analy or Meta Analy
Meta Ethno) ในการรวมกันหาคําตอบในประเด็นคําถามหรือประเด็นที่ตองการหาคําตอบเดียวกัน
ทั้งนี้ขอมูลที่นาํ มาสังเคราะหก็อาจจะไดขอมูลที่ปรากฏในรายงานวิจยั และรายงานการประเมินเดิม
หรือมีการเก็บรวบรวมขอมูลใหม ๆ เพิ่มเติม เพื่อนํามาสังเคราะหก็ได การสังเคราะหงานวิจัยและ
ประเมินสรุปรวบรวมแบบแผนสามเสานั้น ตองการใหไดขอสรุปผลการสังเคราะหที่ดําเนินการดวย
วิธีทตี่ างกันในประเด็นคําถามเดียวกันมาสงเสริมเพิ่มเติมใหมีความสมบูรณครบถวนยิ่งขึ้น
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3. แบบแผนรองรับภายในการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะ (Embedded
Formative Synthesis Research and Evaluation)
การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินในแบบแผนนี้เปนการสังเคราะหงานวิจัย หรืองานประเมิน
ที่กําลังดําเนินงานอยู โดยมีวิธีการสังเคราะหแบบใดแบบหนึ่ง (การอภิมานเชิงชาติพันธุว รรณนา หรือ
การวิเคราะหอภิมาน) อยูภายใตวิธีการสังเคราะหอีกแบบหนึ่ง เพื่อทําการสังเคราะหหาคําตอบใน
ประเด็นยอยที่แตกตางกัน โดยที่ประเด็นยอยดังกลาวนี้ไมอาจใชวธิ ีการสังเคราะหไดดวยวิธีกอ นหนา
หนานั้น การสังเคราะหแบบแผนนี้อาจใชวิธีการอภิมานเชิงชาติพันธุวรรณนาเปนวิธีการหลัก แลวมี
วิธวี ิเคราะหอภิมานเปนวิธรี องอยูภายใต [Meta Ethno (meta analy)] หรือในทางสลับกันก็ได
[Meta Analy (meta ethno)] ผลที่ไดจากการสังเคราะหก็จะนําไปใชเพื่อใหขอเสนอแนะปรับปรุงการ
ดําเนินงานวิจัยและประเมินที่กําลังดําเนินงานอยูใหเปนไปอยางรอบคอบ ถูกตองมากขึ้น
4. แบบแผนรองรับภายในการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวม (Embedded
Summative Synthesis Research and Evaluation)
แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวมในแบบแผนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหา
คําตอบสรุปเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ศึกษาในปญหาเดียวกัน หรือผลการประเมินทีม่ ุงสิ่งเดียวกันวา
ผลการวิจัยทีไ่ ดมีลักษณะอยางไร คําตอบสรุปจากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมดไดผลเปนไปใน
แนวทางใด หรือผลงานประเมินในสิ่งนั้น ๆ เปนอยางไร มีความถูกตองนาเชื่อถือเปนไปตาม
มาตรฐานของการประเมินสิง่ ดังกลาวหรือไม อยางไร ทั้งนี้ในการสังเคราะหจะใชวธิ ีการใดเปนวิธีการ
หลัก หรือวิธีการรองก็ได การที่จะใชวิธีการใดเปนวิธีการรอง นั่นหมายความวา จะใชวธิ ีการดังกลาว
เพื่อหาคําตอบเสริมในประเด็น ใด ๆ ที่วธิ ีการหลักไมอาจจะนํามาใชไดอยางเหมาะสมสําหรับหา
คําตอบในประเด็นนั้น ในการสังเคราะหกจ็ ะใชขอมูลผลการวิจัยหรือผลการประเมินที่เปนเชิงคุณภาพ
นํามาสังเคราะหดวยวิธีอภิมานเชิงชาติพันธุวรรณนา ในทํานองเดียวกันถาเปนขอมูลผลการวิจัยหรือ
ผลการประเมินที่เปนเชิงปริมาณก็จะสังเคราะหดวยวิธวี ิเคราะหอภิมาน
5. แบบแผนอธิบายขยายความการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะ (Explanatory
Formative Synthesis Research and Evaluation)
แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะแบบแผนนี้ จัดเปนแบบแผนการ
สังเคราะหงานวิจัยและประเมินที่ดําเนินการเปนสองระยะตอเนื่องกัน (Two Phase Sequential
Design) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชผลที่ไดจากการสังเคราะหดวยวิธกี ารหนึ่ง สําหรับนําไปวางแผน
ดําเนินงานวิจัยและประเมินดวยอีกวิธีการหนึ่ง เปนการใชผลที่ไดจากการสังเคราะหดวยวิธีการ
สังเคราะหตางกันชวยอธิบายขยายผลการดําเนินงานสังเคราะหในวิธีทตี่ างกัน ซึง่ วิธีการสังเคราะห
อาจจะใชวิธีการสังเคราะหแบบอภิมานเชิงชาติพันธวรรณนากอน แลวจึงใชวิธีการสังเคราะหแบบ
วิเคราะหอภิมานตามหลัง หรือจะดําเนินการในทํานองกลับกันก็ได ทัง้ นี้มีสถานภาพการดําเนินงาน
สังเคราะหในสองวิธี แบบสถานภาพหลักและสถานภาพรองเชนกัน (Meta Ethno
meta analy /
meta analy
Meta Ethno / Meta Analy
meta ethno / meta ethno Meta Analy)
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6. แบบแผนอธิบายขยายความการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวม (Explanatory
Summative Synthesis Research and Evaluation)
แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวมแบบแผนนี้ก็เปนแบบแผนการ
สังเคราะหงานวิจัยและประเมินที่ดําเนินการเปนสองระยะตอเนื่องกันเชนเดียวกันกับแบบแผนที่ 5
แตมีลักษณะการดําเนินงานแตกตางกัน นั่นคือ ทําการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินที่ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว เพื่อหาคําตอบสรุปเกี่ยวกับผลงานวิจัย หรือเพื่อตรวจสอบผลงานประเมินในเรื่องนั้น ๆ
วาไดผลวิจัยอยางไร เพื่อผลการประเมินมีความถูกตอง นาเชื่อถือ เปนไปตามมาตรฐานการประเมิน
หรือไม เพียงไร โดยในการดําเนินงานสังเคราะหงานวิจัยหรือประเมินนั้นก็อาจจะใชวิธีการสังเคราะห
แบบใดแบบหนึ่งเปนวิธีการหลักหรือวิธีการรองก็ได ผลที่ไดจากการสังเคราะหดวยวิธีการหนึ่งจะใช
สําหรับนําไปออกแบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยหรือประเมินดวยอีกวิธีการหนึง่ การสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานแบบแผนนี้แตกตางจากแบบแผนที่ 5 ตรงที่แบบแผนนี้จะทําการ
สังเคราะหงานวิจัยในปญหาเดียวกัน หรืองานประเมินในสิ่งที่ประเมินเดียวกันที่ดาํ เนินงานเสร็จสิ้น
แลว ในขณะที่แบบแผนที่ 5 นั้น ทําการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินที่กําลังดําเนินงานอยู แตก็มี
สวนที่คลายกันในประเด็นทีว่ าตองการใชผลที่ไดจากการสังเคราะหดวยวิธีสังเคราะหแบบหนึ่งไปชวย
ในการออกแบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยหรือประเมินดวยอีกวิธกี ารหนึ่ง
7. แบบแผนสํารวจบุกเบิกการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะ (Exploratory
Formative Synthesis Research and Evaluation)
แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะในแบบแผนนี้ จัดเปนการสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินที่มีการดําเนินงานสองระยะตอเนื่องกัน (Two Phase Sequential Design) โดย
ใชวธิ ีการสังเคราะหเชิงคุณภาพ (อภิมานเชิงชาติพันธุวรรณนา) ดําเนินการกอนแลวจึงคอยตามดวย
การใชวธิ ีการสังเคราะหเชิงปริมาณ (การวิเคราะหอภิมาน) ดําเนินการภายหลัง ทั้งนี้ในการดําเนิน
งานสังเคราะหก็อาจจะมีวิธีการสังเคราะหแบบใดแบบหนึ่งเปนวิธีการหลัก และมีอีกวิธีการหนึง่ เปน
วิธีการรอง หรือจะมีสถานภาพเทาเทียมกันก็ไดอีกเชนกัน (Meta Ethno
Mata Analy / meta
ethno
Meta Analy / Meta Ethno
meta analy) แบบแผนการสังเคราะหแบบนี้ใช
ดําเนินงานสังเคราะหงานวิจัยและประเมินที่กําลังดําเนินอยู โดยมีวัตถุประสงคการสังเคราะหเพือ่
นําความรู หรือผลที่ไดจากการสังเคราะหดวยวิธีการสังเคราะหเชิงคุณภาพไปใชในการกําหนดเปน
ตัวแปร หรือประเด็นที่จะทําการสังเคราะหตอไปดวยวิธีการสังเคราะหเชิงปริมาณ ทั้งนี้ผลจากการ
สังเคราะหที่ไดจากทั้งสองวิธีรวมกันนี้จะนําไปใชสําหรับใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานวิจัยหรือประเมินที่กําลังดําเนินงานอยู เพื่อใหไดผลการวิจยั หรือผลการประเมินที่ถูกตอง
นาเชื่อถือยิ่งขึน้ แบบแผนการสังเคราะหเชิงผสมผสานแบบสํารวจบุกเบิก เหมาะสมสําหรับใช
สังเคราะหงานวิจัยหรือประเมินเพื่อคนหาตัวแปรหรือประเด็นใหม ๆ ที่นักวิจัยหรือนักประเมินยัง
ไมทราบ โดยใชวธิ ีการสังเคราะหเชิงคุณภาพกอน และเมื่อพบแลวก็จะไดใชตอยอดทําการสังเคราะห
ดวยวิธีการสังเคราะหเชิงปริมาณตอไป
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8. แบบแผนสํารวจบุกเบิกการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวม (Exploratory
Summative Synthesis Research and Evaluation)
แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวมแบบสํารวจบุกเบิก เปนแบบแผนการ
ดําเนินงานสองระยะตอเนื่องกัน (Two Phase Sequential Design) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลที่ได
จากการสังเคราะหดวยวิธีการหนึ่งไปใชในการดําเนินงานสังเคราะหดวยอีกวิธีหนึง่ ซึ่งเริ่มดําเนินการ
สังเคราะหดวยวิธีการอภิมานเชิงชาติพนั ธุวรรณนา แลวนําผลที่ไดจากการสังเคราะหไปดําเนินการ
สังเคราะหตอดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน ทั้งนี้ในการสังเคราะหอาจจะมีวิธีการใดเปนวิธีการหลักหรือ
วิธีการรอง หรือมีสถานภาพเทาเทียมกันก็ได (Meta Ethno
Meta Analy / Meta Ethno
meta analy / meta ethno
Meta Analy) แบบแผนการสังเคราะหแบบนี้แตกตางจากแบบ
แผนการสังเคราะหแบบแผนที่ 6 ในประเด็นที่วา แบบแผนนี้เหมาะสมสําหรับใชคนหาตัวแปรหรือ
ประเด็น ตลอดจนทฤษฎี แนวคิด เพื่อนําขอคนพบที่ไดเหลานี้ไปใชในการสรางเครื่องมือ กําหนด
วิธีการ และออกแบบแผนการวิจัยตอไป โดยที่ในการคนหาตัวแปร หรือทฤษฎี แนวคิดใหม ๆ นั้นจะ
ใชวธิ ีการสังเคราะหเชิงคุณภาพ แลวใชวธิ ีการสังเคราะหเชิงปริมาณทําการสังเคราะห ทดสอบ ทฤษฎี
แนวคิดนั้น ๆ ในขณะที่แบบแผนการสังเคราะหแบบที่ 6 นั้น อาจจะใชวธิ ีการสังเคราะหแบบใดแบบ
หนึ่งเปนวิธีการหลัก หรือวิธีการรองก็ได และมุงนําผลที่ไดจากการสังเคราะหดวยวิธีการหนึ่งไปใชใน
การออกแบบการสังเคราะหดวยอีกวิธีการหนึ่ง มิใชมุงคนหาตัวแปร ประเด็น หรือทฤษฎีแนวคิดดวย
วิธีการเชิงคุณภาพ เพื่อทําการสังเคราะหยืนยันทดสอบ ผลที่ไดนดี้ วยวิธีการสังเคราะหเชิงปริมาณ
ในขณะเดียวกันแบบแผนการสังเคราะหแบบแผนที่ 8 ก็แตกตางจากการสังเคราะหในแบบแผนที่ 7
ตรงประเด็นทีว่ าแบบแผนที่ 8 ทําการสังเคราะหงานวิจยั หรืองานประเมินที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว
แลวมุงทําการสังเคราะหเพือ่ หาขอสรุปของผลการวิจัย และเพื่อตรวจสอบยืนยันผลการประเมินวา
เปนไปตามมาตรฐานการประเมินมากนอยเพียงไร
สรุป
การสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธีพฒ
ั นาขึ้นจาการรวมแนวคิดจากสอง
แหลงคือ การวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี กับการสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน ทําใหไดเปน
แบบแผนการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินทั้งสิ้น 8 แบบแผนหลัก ไดแก 1) แบบแผนสามเสาการ
สังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะ 2) แบบแผนสามเสาการสังเคราะหงานวิจยั และประเมิน
สรุปรวม 3) แบบแผนรองรับภายในการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะ 4) แบบแผนรองรับ
ภายในการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวม 5) แบบแผนอธิบายขยายความการสังเคราะห
งานวิจัยและประเมินเปนระยะ 6) แบบแผนอธิบายขยายความการสังเคราะหงานวิจัยและประเมิน
สรุปรวม 7) แบบแผนสํารวจบุกเบิกการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินเปนระยะ และ 8) แบบแผน
สํารวจบุกเบิกการสังเคราะหงานวิจัยและประเมินสรุปรวม ซึ่งแบบแผนการสังเคราะหแตละแบบก็มี
วัตถุประสงคและลักษณะการดําเนินงานแตกตางกัน
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