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 “Integrative Reviews” 
ครั้งที่ 5/2563  

อาจารย์.ดร.ฐิติพงษ์ ตันค าปวน วิทยากร 
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล ผู้ลิขิต 

 
 ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพิจารณาการล าดับภาพและ
การเลือกภาพในการท าต าราที่ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยอาจารย์.ดร.ฐิติพงษ์ ตันค าปวน ในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams  รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป 
Integrative reviews เป็นหนึ่งในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับความนิยม เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ที่สนใจ บูรณาการณ์ความรู้  และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือปิด gap of knowledge และ
สอดคล้องกับค าถามการวิจัยที่เกิดข้ึน   
ประภทของการทบทวนงานวิจัย (Types of literature reviews) 
 ประเภทของการทบทวนงานวิจัยในแต่ละประเภทจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะการท างานวิจัยที่แตกต่าง
กัน โดยแบ่งได้ดังนี้ 

Critical review 
Integrative review 
Literature reviews 
Mapping 
Meta-analysis 
Mix method review 
Qualitative systematic review 

Rapid review 

Realistic synthesis 

Scoping review 

State of the art review 

Systematic review 

Umbrella review 

ในการรวบรวมงานวิจัยแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันชัดเจน เช่น 
-Literature review คือการรวบรวมงานแบบสมบูรณ์หลายๆเรื่อง จากหลายๆแหล่งข้อมูลการเขียน

งาน literature review ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนแบบบรรยาย  
-Integrative review จะเน้นปรากฏการที่เราสนใจ เน้นอธิบายปัญหาใดปัญหาหนึ่ง วิธีการสังเคาระห์

ข้อมูลจะท าออกมาในรูปแบบ กราฟ หรือตารางให้เกิดความน่าสนใจ รวบรวมงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
น าเสนอให้เกิดความน่าสนใจซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการท า Integrative review  และต้องมีการอธิบาย 
gap of knowledge ทุกครั้ง 

-Systematic review จะมีความลุ่มลึกมากกว่า integrative review เป็นการหาสิ่งที่ดีที่สุด เช่น
guideline เพ่ือการน าไปใช้ เพราะ  Systematic review จะมีการ recommendation เพ่ือการน ามาใช้ทุก
ครั้ง 
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การแปลผล  
 1. Chronological เขียนอภิปรายผลเรียงตามช่วงเวลา ไล่จากอดีตถึงปัจจุบัน 
 2. Thematic เขียนตามลักษณะการรวบรวมข้อมูลที่ค้นพบ เป็นวิธีที่นิยมท ามากท่ีสุด 
 3. Methodological เขียนเน้นรูปแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ความส าคัญของการท า integrative review 

1. ท าให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่นเนื่องจากงานได้ผ่านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์มาอย่างดี 
2. เป็นการศึกษาคร่าวๆว่าเรื่องที่ท า Integrative review นั้นมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนที่จะ

น าไปสู่กระบวนการท าวิจัย 
3. ท าให้มีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการศึกษามากข้ึน 
4. ท าให้เห็นถึงเทคนิคท่ีจะท างานวิจัยให้ประสบความส าเร็จได้มากขึ้น เนื่องจากการ review จะท า

ให้เห็นขั้นตอนและรูปแบบการท างานวิจัยที่หลากหลาย 
5. ท าให้หลีกเหลี่ยงการท าซ้ าได้ 
6. ท าให้งานวิจัยมีความเป็นวิชาการมากขึ้น 

ดังนั้น Integrative review ไม่ใช่แค่การสรุปงานแต่เป็นการรวบรวมความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ หรือค าถามงานวิจัยใหม่เพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนของการท าวิจัย 
ปัญหาและอุปสรรคในการท า integrative review 
 1. รูปแบบการเขียนที่เหมือนการสรุปงานทั่วๆไป (List-like writing that lack synthesis) การเขียน
Integrative review ไม่ใช่แค่การสรุปงานแต่เป็นการรวบรวมความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  หรือค าถาม
งานวิจัยใหม่เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของการท าวิจัย 
 2. ไม่มีการแยกแยะความเกี่ยวข้องของงานวิจัยที่ได้มา 
 3. ส่วนใหญ่มักจะใช้งานวิจัยที่เก่าเกินไป ไม่ทันสมัย (ควรใช้งานวิจัยที่ไม่เกิน 10 ปี) 
 4. ไม่มีโครงสร้างการเขียนที่แน่นอน ปัจจุบัน สามารถท าตาม  PRISMA guideline ในการท า 
Integrative reviews โดยเฉพาะในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
ขั้นตอนการท า Integrative reviews ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวข้อ (select a topic) ในการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาเกิดจากผู้ศึกษามองเห็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวัน (everyday problem) อาจเป็นปัญหากว้างๆในตอนแรก จากนั้นสกัดให้แคบลงด้วย
การก าหนดกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา หรือเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน หรือการระบุฐานข้อมูลที่จะศึกษา   

ขั้นตอนที่ 2 การสืบค้น (search the literature) การสืบค้นข้อมูลนั้นมีข้ันตอนดังนี้ 
1. การเลือกฐานข้อมูล โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากหลายแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

- Online database ex.  PubMed, Scopus, CINAHL, Ovid, ProQuest, Cochran, Google 

Scholar, Thai Journal (national) 

- Published journal 

- Dissertation/Thesis book 
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2. การก าหนดค าค้นหา (search term) สามารถก าหนดค าค้นหาได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
-การเลือกค าสามารถใช้ Mesh term ช่วยค้นหาค าที่จะใช้ในการสืบค้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอใน

การทบทวนววณกรรม 
-การก าหนดค าเชื่อม (Boolean operators) เช่น การใช้ or เป็นค าเชื่อมจะท าให้ได้จ านวนงานวิจัย

มากขึ้น การใช้ and เชื่อม จะท าให้ได้จ านวนงานวิจัยน้อยลง เป็นต้น 
3. การบันทึกงานวิจัยที่ได้จากการสืบค้น (search record) เป็นการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น

อาจจะท าการออกแบบตารางเพื่อบันทึกวันเวลาและปริมาณงานท่ีค้นหาจากในแต่ละฐานข้อมูล 
4. การคัดกรองงานวิจัยที่ได้จากการสืบค้น (screening document) เป็นการคัดกรองงานวิจัยเพ่ือ

น าไปใช้ในการเขียน Integrative reviews ด้วยการสกัดงานที่ซ้ าออก (duplicate removed) เลือกงานวิจัยที่
ตรงตาม Inclusion/Exclusion criteria และอ่านแบบ Skimming เพ่ือดูว่าเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
มีประโยชน์ในการน าไปใช้หรือไม่ เป็นงานวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพหรือไม่ 
 ขั้นตอนที่ 3 การอ่าน (Review articles) ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ทักษะการอ่านอย่างละเอียด เน้นเนื้อหาที่
ส าคัญและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะศึกษา เปรียบเทียบข้อมูล วิเคาระห์ข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 4 การบันทึก (Recording) เป็นการสร้างตารางบันทึกเนื้อหาจากการอ่าน ในขั้นตอนนี้ 
ผู้ศึกษาสามารถออกแบบตารางบันทึกได้เอง ตามวัตุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ตัวอย่าง เช่น  

Source  Purpose 
problem 

Simple Frame 
work 

Concepts Designs Instrument Results Implications comments 

          
 
ขั้นตอนที่ 5 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (synthesis and critique the literature) ในขั้นตอนนี้ผู้

ศกษาต้องสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่จาการรวบรวมงานวิจัยหลายๆงานที่ได้มา และใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกับ
ต้นฉบับ 

ขั้นตอนที่ 6 การเขียน (write the reviews) ในขั้นตอนการเขียนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมา ผู้เขียนต้อง
มีการอ้างอิงงานที่ได้สืบค้นมาให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบงาน (plagiarism) และมีการใช้
ค าเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงในการเขียน 
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพิจารณาการล าดับภาพและการเลือกภาพใน
การท า ต า ร าที่ ข อต า แหน่ งท า งวิ ช ากา ร ได้  ด้ า นการด า เ นิ น ง านด้ านวิ จั ย  ร ายละ เ อี ยดดั งนี้   
          1. ได้ความรู้ในการท างานวิจัยหรือการเขียนบทความเพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวรสารระดับสากล โดยมี
วิทยาการที่มีประสบการณ์ อ.ดร.ฐิติพงษ์ ตันค าปวนที่รอบรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการท า Integrative reviews 

2. ได้แนวคิดในการสืบค้นงาน เพ่ือน ามาใช้ในการเขียนบทความ หรือประกอบการสืบค้นข้อมูลในการ
ท าต ารา 

3. อาจารย์ในภาควิชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนบทความ ปัญหาและอุปสรรค  
ในการเขียนบทความการท างานวิจัย ท าให้ได้แนวทางที่จะน าไปเขียนบทความในครั้งต่อไป 
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