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บทคัดย่อ: การสังเคราะห์งานวิจยั ทางการพยาบาลด้วยวิธกี ารวิเคราะห์อภิมาน เป็นเทคนิค
การวิเคราะห์งานวิจัยที่ใช้วิธีการทางสถิติมาสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณหลายๆ เรื่อง
ที่ศึกษาปัญหาเดียวกันเพื่อหาข้อสรุปอย่างมีระบบเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้อง
ลุ่มลึก และน่าเชื่อถือ จึงเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถ
นำไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ดังนัน้ การวิเคราะห์อภิมาน
เป็นงานวิจัยประเภทหนึ่งในการวิจัยทางการพยาบาลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใน
ประเทศตะวันตก บทความนี้นำเสนอแนวคิดของการวิเคราะห์อภิมาน การประยุกต์ใช้ใน
การวิจัยทางการพยาบาล ประโยชน์ของการวิเคราะห์อภิมาน รวมทั้งข้อจำกัดและแนวทาง
การแก้ไขของการวิเคราะห์อภิมาน
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บทนำ
การสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์
อภิมาน (meta-analysis) เป็นที่นิยมในประเทศ
ตะวันตกมามากกว่า 3 ทศวรรษ1,2 สำหรับประเทศ
ไทยมีการศึกษาโดยใช้วิธีการนี้มากว่า 2 ทศวรรษ
โดยเริม่ จากการศึกษาวิจยั ทางการศึกษา และมีแนวโน้ม
เป็นทีน่ ยิ มอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั ในการวิจยั สาขา
อื่นๆ ได้แก่ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์ หรือ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามคำว่า Meta-Analysis ก็ยังไม่ได้มี    
คำนิยามที่เป็นภาษาไทยที่เป็นที่ยอมรับตรงกัน ซึ่งมี
นั ก วิ จั ย ของไทยได้ แ ปลคำศั พ ท์ นี้ ไ ว้ แ ตกต่ า งกั น   
เช่น การวิเคราะห์แบบเมทต้า การวิเคราะห์รวมผล     
การอภิเคราะห์ และการวิเคราะห์อภิมาน3 ในบทความนี้
จะใช้คำว่า “การวิเคราะห์อภิมาน” ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับ
การยอมรับ และใช้กนั อย่างกว้างขวางในการวิจยั ทาง
การศึกษา 
การวิจัยมีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลเป็น
อย่างยิง่ ในการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล โดยเฉพาะ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลที่นำไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(evidence-based nursing practice) ซึ่งได้มาจาก
หลักฐานข้อค้นพบจากงานวิจยั มาสนับสนุนการปฏิบตั ิ
การพยาบาลที่ให้ผลดีที่สุดต่อผู้ป่วย4 อย่างไรก็ตาม
การวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทยมีการศึกษา
ในประเด็นปัญหาเดียวกันมากมายหลายเรื่อง แต่
งานวิจยั เหล่านีม้ คี วามหลากหลายของวิธวี ทิ ยาการวิจยั
และมีข้อจำกัดของการวิจัยที่แตกต่างกัน ทำให้ได้ผล
สรุปที่แตกต่างกัน องค์ความรู้ที่ได้จึงกระจัดกระจาย
ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกัน ทำให้เป็นการยากที่

จะนำผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และ
การจัดกระทำทางการพยาบาล (nursing interventions)
ทีต่ รงจุด ตรงประเด็น หรือให้ผลดีทสี่ ดุ ต่อผูใ้ ช้บริการ
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว การรวบรวมงานวิจยั ทาง  
การพยาบาลเพื่อนำมาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
ชัดเจน และสามารถนำไปอ้างอิงได้ จึงมีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือวิธีหนึง่ ก็คือการวิเคราะห์
อภิมาน 
การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านจากงานวิ จั ย ทางการ
พยาบาล เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ได้ข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์ในการนำผลการวิจยั ทีใ่ ห้ผลดีมปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ทิ างการพยาบาล5-6
เนื่องจากเป็นเทคนิคการวิเคราะห์งานวิจัยที่ใช้วิธี
การทางสถิตมิ าสังเคราะห์งานวิจยั หลายๆ เรือ่ งทีศ่ กึ ษา
ปัญหาเดียวกันเพื่อหาข้อสรุปอย่างมีระบบ และเพื่อ
ให้ได้ผลการวิจัยที่มีความกว้างขวาง ลุ่มลึก และ  
เชื่ อ ถื อ ได้ ม ากกว่ า ผลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น ชิ้ น เดี่ ย ว 3,7,8
วารสารทางการพยาบาลในปัจจุบนั โดยเฉพาะวารสาร
ในระดับนานาชาติ มีการตีพิมพ์บทความจำนวนมาก
ที่ เ ป็ น การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร
วิเคราะห์อภิมาน แต่สำหรับประเทศไทยการวิเคราะห์
อภิ ม านในงานวิ จั ย ทางการพยาบาลยั ง มี อ ยู่ ใ นวง
จำกัด บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด
ของการวิเคราะห์อภิมาน ในประเด็นของความหมาย
ของการวิเคราะห์อภิมาน คุณลักษณะของการวิเคราะห์
อภิมาน และประเภทของวิธีการวิเคราะห์อภิมาน
การประยุกต์ใช้ในการวิจยั ทางการพยาบาล ประโยชน์
ของการวิเคราะห์อภิมาน รวมทั้งข้อจำกัดและวิธีการ
แก้ไขของการวิเคราะห์อภิมาน
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ความหมายของการวิเคราะห์อภิมาน
นงลักษณ์   วิรัชชัย3 กล่าวว่า การวิเคราะห์  
อภิมานเป็นการวิจัยประเภทการสังเคราะห์งานวิจัย
เชิงปริมาณที่นำงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่ศึกษาปัญหา
เดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต เพื่อให้ได้
ข้อสรุปหรือข้อค้นพบใหม่ ทีม่ คี วามกว้างขวาง ลุม่ ลึก
กว่าผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง 
กลาส แม็คกอร์ และสมิท (Glass, McGaw,
& Smith)8 ให้ความหมายของการวิเคราะห์อภิมานว่า
หมายถึง การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (the analysis
of analysis) ซึ่งเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยจำนวน
หลายๆ เรือ่ งทีศ่ กึ ษาปัญหาการวิจยั เดียวกันทัง้ การวิจยั
เชิ ง สหสั ม พั น ธ์ แ ละการวิ จั ย เชิ ง ทดลองมาใช้ เ ป็ น
แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์โดยใช้สตู รการคำนวณทาง
สถิติ เพื่อให้ได้ข้อสรุปของผลการสังเคราะห์งานวิจัย
ในรูปขนาดอิทธิพล และคุณลักษณะงานวิจยั
สุตตัน และคณะ (Sutton et al.)9 ได้ให้ความ
หมายของการวิเคราะห์อภิมานว่า เป็นการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากงานวิจยั หลายๆ เรือ่ ง
ที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน (systematic review) และ
ใช้เทคนิควิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ ค่าขนาด
อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละ
งานวิจยั แล้วนำมาคำนวณหาค่าเฉลีย่ รวมของงานวิจยั
ทั้งหมดโดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนัก 
ไกลเนอร์ มอร์แกน และฮาร์มอน (Gliner,
Morgan, & Harmon)10 ได้ให้ความหมายของการ
วิเคราะห์อภิมานว่า เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการ
คำนวณค่าอิทธิพล (effect size) เพื่อประมาณค่า
ความสัมพันธ์หรือค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรจัด
กระทำหรือวิธีการจัดกระทำบางอย่าง (treatment)
ต่อตัวแปรตามที่เป็นผลของการจัดกระทำนั้นๆ
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บอเรนสไตน์ และคณะ (Borenstein et al.)7
ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์อภิมานว่า เป็น
เครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบการวิจัย
แบบใหม่ที่ใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวม และ
ประเมินงานวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการ
ศึกษาจำนวนหนึง่ ทีศ่ กึ ษาปัญหาหรือตัวแปรเดียวกัน
อย่างเป็นระบบ หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ค่า
ขนาดอิทธิพล โดยเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมกับชุดของ
ข้อมูลนัน้ เพือ่ ให้ได้ผลการวิเคราะห์ทมี่ คี วามแม่นยำ
และบ่งบอกความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์อภิมาน หมายถึง การ
สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณที่ ศึ ก ษาปั ญ หา
เดียวกันอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางสถิติ โดยมี
งานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยในการวิเคราะห์เพื่อหา
ข้อสรุปของค่าขนาดอิทธิพล (effect size) ที่ได้จาก
งานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง ที่สามารถให้
คำตอบในการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
สนใจศึกษา ที่มีความกว้างขวาง ลุ่มลึก เที่ยงตรง
และน่าเชื่อถือ

คุณลักษณะของการวิเคราะห์อภิมาน
คุณลักษณะของการวิเคราะห์อภิมาน จากการ
ทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านเป็ น การวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณที่ใช้หลักการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ
และมีการใช้ตัวเลขและวิธีทางสถิติในการรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากงานวิจยั หลายๆ เรือ่ ง เพือ่ ให้
ได้ขอ้ สรุปทีล่ มุ่ ลึก น่าเชือ่ ถือ ทีก่ ารสังเคราะห์งานวิจยั
แบบอื่นไม่สามารถทำได้1, 3, 5,6,8
2. การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารที่ มี
ระบบในการเสาะหางานวิจัยที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน
เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ครอบคลุมงานวิจัยทั้งหมด
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โดยที่ ง านวิ จั ย เหล่ า นั้ น ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเหมื อ นกั น
ทั้งหมดทุกด้าน เพราะในทางปฏิบัติไม่สามารถหา
งานวิจยั ทีเ่ หมือนกันทุกด้านได้ อาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กันในส่วนต่างๆ ของการวิจัย ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ
หลายส่วน9, 11, 12
3. หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis)
ของการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านมี ลั ก ษณะแตกต่ า งจาก
หน่วยการวิเคราะห์ของงานวิจัยทั่วไปที่มักเป็นหน่วย
ตัวอย่างระดับบุคคล (individuals) ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจยั แต่หน่วยการวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์
อภิมานคือ งานวิจยั แต่ละเรือ่ งหรือหน่วยการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละชุด1, 3, 7, 8
4. การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารทาง
สถิติเป็นเครื่องมือในการสรุปค่าสถิติจากการวิจัย
ไม่ใช่ขอ้ มูลดิบจากงานวิจยั โดยการวิเคราะห์คา่ ความ
สัมพันธ์ของตัวแปรของงานวิจยั ทีถ่ กู ปรับให้เป็นดัชนี
มาตรฐานในรูปของขนาดอิทธิพลหรือค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของงานวิจยั แต่ละเรือ่ ง จากนัน้ จึงคำนวณ
หาค่าเฉลี่ยรวมของขนาดอิทธิพลหรือค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของงานวิจัยทั้งหมด3,7,8,12
5. การวิเคราะห์อภิมานมุ่งแสวงหาข้อสรุปที่
มีนัยทั่วไป (general conclusions) ในประเด็นที่
ต้องการ ข้อสรุปนัน้ หมายถึงผลของตัวแปรจัดกระทำ
(treatment) ที่มีต่อตัวแปรตามในปริมาณที่ชัดเจน
ว่ามากหรือน้อยเพียงใดในรูปของการประมาณค่า
ขนาดอิทธิพล หรือผลของตัวแปรต้น (determinant)
ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในปริมาณเท่าใดใน
รูปของการประมาณค่าขนาดสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์1,7,8
6. การวิเคราะห์อภิมานมีเป้าหมายทีจ่ ะศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม โดยผู้วิจัย
สนใจศึกษาค่าสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นกับตัวแปรตาม มากกว่าค่านัยสำคัญทางสถิติ      

โดยงานวิจยั ทีไ่ ม่ได้แสดงค่าสถิตสิ หสัมพันธ์ ค่าขนาด
อิทธิพล หรือสถิติของการทดสอบสมมุติฐานของ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรจะไม่ ส ามารถนำมา
วิเคราะห์อภิมานได้8,12
7. การวิเคราะห์อภิมานช่วยให้ได้มาซึง่ ข้อสรุป
ความรูจ้ ากงานวิจยั โดยไม่ได้ตดั สินคุณค่าของงานวิจยั
ก่อนนำมาวิเคราะห์ เพราะเชื่อว่าแม้งานวิจัยจะไม่มี
ความสมบูรณ์ในบางอย่าง แต่อาจมีคณ
ุ ค่าต่อข้อค้นพบ
ในการวิเคราะห์อภิมาน3,8,12
8. การวิเคราะห์อภิมาน มีการสร้างเครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่สำคัญ คือ
แบบบันทึกข้อมูล และแบบลงรหัสข้อมูล ซึ่งต้องมี
การตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับความเที่ยงตรงใน
กระบวนการให้รหัสข้อมูล และในกรณีทมี่ กี ารรวบรวม
ข้อมูลโดยทีมงาน ต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างผู้รวบรวมข้อมูลแต่ละคน1,3,12

ประเภทของวิธีการวิเคราะห์อภิมาน
วิธีการวิเคราะห์อภิมานมีนักสถิติหลายท่าน
ได้คดิ วิธกี ารวิเคราะห์หลากหลายวิธี และมีการพัฒนา
ขึน้ มาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป
ในการวิเคราะห์โดยตรง ในปัจจุบนั นีว้ ธิ กี ารวิเคราะห์
อภิมานที่ใช้กันอยู่มีดังนี3,12
้
1. วิธีของกลาส และคณะ (Glass, McGaw
& Smith)8 เป็นวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยที่สามารถ
ใช้ได้ทงั้ งานวิจยั เชิงทดลองและเชิงสหสัมพันธ์ จุดเด่น
ของวิธีนี้สรุปได้ 3 ประการ คือ 1) มีสูตรในการ
ประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยที่มีรูปแบบ
การทดลองทีแ่ ตกต่างกัน 2) มีสตู รในการปรับเปลีย่ น
ค่าสหสัมพันธ์แบบอืน่ ๆเป็นค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สัน และ 3) มีสูตรการประมาณค่าดัชนี
มาตรฐาน 2 แบบ คือ สูตรประมาณค่าจากสถิติ
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โดยตรงและสูตรการประมาณค่าจากผลการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิต3ิ
2. วิธีของเฮดเจส และ โอลกิน (Hedges &
Olkin)13 ใช้แนวคิดการประมาณค่าขนาดอิทธิพล
โดยให้ความสำคัญกับการประมาณค่าดัชนีมาตรฐาน
ที่ปราศจากความคลาดเคลื่อน วิธีการของเฮดเจส
และโอลกิน มุ่งเน้นที่การคำนวณค่าเฉลี่ยของขนาด
อิทธิพลโดยการถ่วงน้ำหนัก และการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล (heterogeneity test)
ด้วยค่าสถิติ Q จากการทดสอบ ไค-สแควร์ ก่อนการ
สังเคราะห์งานวิจัย และเสนอสูตรการคำนวณค่า
ขนาดอิทธิพลในการวิเคราะห์อภิมาน 2 รูปแบบคือ
รูปแบบอิทธิพลคงที่ (fixed-effect model) หรือรูป
แบบอิทธิพลสุ่ม (random effect model)
3. วิธีของสลาวิน (Slavin)14 เป็นวิธีการที่
เน้นการสังเคราะห์งานวิจยั เฉพาะงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพือ่ ให้ได้ผลการวิเคราะห์ทมี่ คี วามเชือ่ ถือได้สงู จึงเป็น
การสังเคราะห์จากหลักฐานที่ดีที่สุดจากการประเมิน
คุณภาพการวิจัย อย่างไรก็ตามวิธีการนี้มีข้อจำกัดใน
การปฏิบตั หิ ลายประการ ได้แก่ ทำให้ได้กลุม่ ตัวอย่าง
งานวิ จั ย ที่ ส ามารถนำมาสั ง เคราะห์ มี จ ำนวนน้ อ ย  
การคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยที่มีคุณภาพอาจก่อให้
เกิดความลำเอียงในการคัดเลือกงานวิจยั และข้อสรุป
ที่ได้อาจจะสูงเกินกว่าความเป็นจริงได้
4. วิธีของมุลเลน (Mullen)15 วิธีการนี้ใช้
การประมาณค่าขนาดอิทธิพลโดยใช้การประมาณค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้คะแนนฟิชเชอร์ ซี
(fisher’s z) ในการวิเคราะห์ การประมาณค่าเฉลี่ย
ของดัชนีมาตรฐานโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ำหนัก จุดเด่นของวิธีการนี้ คือ มีการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ BASIC Meta-Analysis
เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์อภิมานโดยตรง
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5. วิธีของโรเซนทาวล์ (Rosenthal)16 ใช้สูตร
การประมาณค่าขนาดอิทธิพลที่มีลักษณะสำคัญ คือ
การนำค่าระดับนัยสำคัญ (p-value) มาใช้ในการ
วิเคราะห์และกำหนดสูตรในการประมาณค่าขนาด
อิทธิพล โดยการคำนวณขนาดอิทธิพลใน 2 ลักษณะ
คือ 1) การคำนวณจากขนาดกลุม่ ตัวอย่างและค่าสถิติ
ในการทดสอบสมมุติฐาน และ 2) คำนวณจากขนาด
กลุ่มตัวอย่างและระดับนัยสำคัญ
6. วิธีของฮันเตอร์ และชมิดท์ (Hunter &
Schmidt)17 เป็นวิธีการที่เน้นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
มากกว่าการวิจัยเชิงทดลอง และให้ความสำคัญกับ
การปรับแก้ความคลาดเคลือ่ นเพือ่ ลดความแปรปรวน
จากความคลาดเคลือ่ นของค่าดัชนีมาตรฐาน โดยเมือ่
ปรับแก้แล้วจึงตรวจสอบสมมุตฐิ านว่าค่าดัชนีมาตรฐาน
มีความแปรปรวนหรือแตกต่างกันหรือไม่โดยใช้สถิติ Q
ซึ่งหากมีความแปรปรวนของค่าดัชนีมาตรฐานหรือ
มีการกระจายแตกต่างกันมาก ขั้นตอนต่อไปจึงเป็น
การหาตัวแปรกำกับ (moderator) เพือ่ แยกกลุม่ งานวิจยั
ก่อนการสังเคราะห์ตอ่ ไป จุดเด่นของวิธนี มี้ ี 3 ประการ
คือ 1) สามารถตรวจสอบความคลาดเคลื่อนได้    
2) ใช้กับงานวิจัยเพื่อสรุปนัยทั่วไปของความตรงได้
เป็นอย่างดี และ 3) สามารถสังเคราะห์งานวิจัย
จำนวนน้อยได้ 
7. วิธขี องบอเรนสไตน์ และคณะ (Borenstein
et al.)7 เป็นวิธีการล่าสุดที่พัฒนาโดยใช้หลักการจาก
วิธีของเฮดเจส, มุลเลน, ฮันเตอร์ และโรเซนทาวล์
จุ ด เด่ น คื อ มี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สำเร็จรูปเพือ่ ทำการวิเคราะห์อภิมานได้อย่างกว้างขวาง
(Comprehensive Meta-Analysis – CMA) ซึ่ง
โปรแกรมสามารถวิเคราะห์คา่ ดัชนีมาตรฐาน (effect size)
ความแม่นยำ (precision) ระดับนัยสำคัญ (p-value)
ทดสอบความเป็ น เอกพั น ธ์ ข องค่ า ดั ช นี ม าตรฐาน

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

กัตติกา ธนะขว้าง

(homogeneity) และตรวจสอบว่าตัวแปรกำกับตัวใด
สามารถอธิบายความแปรปรวนในดัชนีมาตรฐานได้
รวมทั้ ง สามารถวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านได้ ทั้ ง รู ป แบบ
อิทธิพลคงที่ (fixed-effect model) หรือรูปแบบ
อิทธิพลสุ่ม (random effect model)

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์อภิมานในการวิจยั
ทางการพยาบาล
การวิเคราะห์อภิมานมีขั้นตอนการดำเนินงาน
เช่นเดียวกับการวิจยั ทางการพยาบาลทัว่ ๆ ไป ประกอบ
ด้วย 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดปัญหาวิจัยและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์อภิมานควร
มีความชัดเจนในเรื่องการกำหนดปัญหาวิจัย คำถาม
การวิจัย และวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้ในการ
กำหนดตัวแปรที่จะนำมาวิเคราะห์ โดยที่ปัญหาวิจัย
ในการวิเคราะห์อภิมานต้องเป็นปัญหาวิจยั ทีแ่ สดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย และไม่กว้างจน
เกินไป18 ที่สำคัญคือปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษานั้น
ต้ อ งมี ง านวิ จั ย ซึ่ งถือว่าเป็นหน่วยในการวิเคราะห์
มากเพียงพอ รวมถึงต้องมีตัวแปรอิสระที่สำคัญและ
ตัวแปรตามเพียงพอ3 การตัง้ คำถามหรือวัตถุประสงค์
ทีช่ ดั เจนจะช่วยให้สามารถสืบค้นงานวิจยั ได้ครอบคลุม
และครบถ้วน
การกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ในการ
วิเคราะห์อภิมาน มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เพื่อ
สังเคราะห์ผลการวิจัยที่ศึกษาในปัญหาเดียวกันที่มี
จำนวนมาก ผลการวิจัยที่กระจัดกระจาย หรือไม่
สอดคล้องกัน ให้ได้คำตอบปัญหาวิจัยที่เป็นข้อสรุป
ที่มีความกว้างขวาง ลุ่มลึกกว่าผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ จ ะนำไปใช้ ป ระโยชน์   

เชิงวิชาการ และเพือ่ ให้ได้ขอ้ ค้นพบทีเ่ ป็นความสัมพันธ์
แบบมีเงื่อนไขที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
กำหนดนโยบายได้3 หรือได้หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติ5,6,18 โดยวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาและคำถาม       
การวิจัย1,3,5
ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย
เป็นการค้นหา ทบทวนวรรณกรรม และศึกษา
ทฤษฎีและรายงานการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย  เพื่อสรุประดับขององค์ความรู้ที่มีอยู่ (state
of the art) และวิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งจะนำมาใช้ใน
การสร้างกรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์อภิมาน
โดยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรายงานการ
สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ที่ เ ป็ น การศึ ก ษาปั ญ หาวิ จั ย
เดียวกัน ทั้งนี้อาจใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเช่น
เดียวกันกับงานวิจัยทั่วๆไป3
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอน
นี้มีการดำเนินงานทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
1. การสืบค้นงานวิจยั เป็นการสืบค้นเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยกำหนดลักษณะงานวิจัย
ที่ต้องการนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับคำถามการวิจัย
การสืบค้นงานวิจัยควรทำการค้นหาให้ครอบคลุมใน
ทุกช่องทางของการค้นหา เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ศึกษา
วิจยั ในปัญหาเดียวกันได้ครอบคลุมมากทีส่ ดุ ซึง่ สามารถ
ทำได้หลายวิธี เช่น การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์
จากฐานข้อมูลอิเลกโทรนิกส์ตา่ งๆ การสืบค้นด้วยมือ
สืบค้นจากดัชนีมาตรฐาน หรือสืบค้นย้อนหลังจาก
บรรณานุกรมของรายงานการวิจัย รวมทั้งสืบค้นจาก
งานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์ เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่
ไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ1,3,19
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2. การกำหนดเงื่อนไขสำหรับการคัดเลือก
งานวิจัยที่จะนำมาสังเคราะห์ ทั้งเกณฑ์คัดเลือกเข้า
(inclusion criteria) และเกณฑ์คดั เลือกออก (exclusion
criteria) เพือ่ ให้ได้งานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีส่ อดคล้อง
กับคำถามการวิจยั การกำหนดเกณฑ์คดั เลือกทีช่ ดั เจน
ไม่เพียงแต่จะเป็นแนวทางอย่างดีในการค้นหางานวิจยั
แต่ยังช่วยให้การแปลผลข้อค้นพบในการวิเคราะห์
อภิมานได้ง่ายขึ้น1,6 ลิปเซย์ และวิลสัน (Lipsey &
Wilson)20 กล่าวว่า การกำหนดเกณฑ์คดั เลือกงานวิจยั
ควรคำนึงถึง 8 ประเด็นดังนี้ 1) ลักษณะงานวิจัย
นั้นสอดคล้องกับคำถามการวิจัย 2) ลักษณะของ     
กลุ่มตัวอย่างมีความสำคัญ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่
หรือ ผูส้ งู อายุ 3)  ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั รวมทัง้ ค่าสถิติ
ที่นำเสนอ 4) การออกแบบการวิจัย และวิธีการวิจัย
ของทุกงานวิจัยควรคล้ายคลึงกัน เช่น การวิจัยแบบ
ทดลอง หรือเชิงความสัมพันธ์ 5) ภาษาที่ใช้ในการ
ตีพิมพ์ 6) คุณลักษณะทางวัฒนธรรมและภาษาของ
กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั ควรสอดคล้องกัน 7) ช่วงเวลา
ที่ศึกษาของงานวิจัย และ 8) ข้อจำกัดของงานวิจัย
เกี่ยวกับการตีพิมพ์ 
3. การสร้างเครือ่ งมือวิจยั เครือ่ งมือวิจยั สำหรับ
การวิเคราะห์อภิมานมี 2 ชนิด คือ แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจยั และแบบบันทึกข้อมูล แบบประเมิน
คุ ณ ภาพงานวิ จั ย นิ ย มสร้ า งเป็ น มาตรประเมิ น ค่ า
(rating scale) โดยมีขอ้ ความบ่งบอกถึงคุณภาพงานวิจยั
สำหรับแบบบันทึกข้อมูลสามารถทำเป็นตาราง หรือ
เป็นแบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด
โดยต้องมีขอ้ มูลสำหรับวิเคราะห์ให้ครอบคลุม 3 ส่วน
คือ ส่วนแรก คือ ผลการวิจัย ซึ่งวัดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในรูปดัชนีมาตรฐาน เช่น ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ หรือค่าสถิตกิ ารทดสอบสมมุตฐิ านต่างๆ
ที่ใช้ ส่วนที่สอง คือ คุณลักษณะรายงานการวิจัยด้าน
16

แบบแผนการวิจัยที่ครอบคลุมถึงกรอบแนวคิดใน
การวิจยั จำนวนและประเภทตัวแปร ชนิดและคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การแปลผล และส่วนที่สาม คือ รายละเอียดเกี่ยวกับ
รูปเล่มและการจัดพิมพ์รายงาน การสร้างเครื่องมือ
วิจัยเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพงาน
วิจัยและความน่าเชื่อถือของผู้วิจัยและงานวิจัยได้
อย่างครอบคลุมและรอบด้านมากขึ้น เมื่อได้เครื่อง
มื อ ที่ ค รอบคลุ ม ข้ อ มู ล และตั ว แปรที่ ต้ อ งการแล้ ว    
จึงนำไปทดลองเก็บข้อมูลจากงานวิจัย 5-10 เรื่อง
และมีการปรับปรุงเครื่องมือจนกว่าจะสมบูรณ์และ
ใช้งานได้จริง3,5,6		
4. การบันทึกข้อมูล คือ การบันทึก การลงรหัส
และการเตรี ย มข้ อ มู ล สำหรั บ การวิ เ คราะห์ ต่ อ ไป  
โดยนักวิจัยอาจทำคู่มือ (codebook) ในการลงรหัส
ของข้อมูลก่อน และในกรณีที่มีการรวบรวมข้อมูล
หลายคน ต้องมีการสอนและฝึกปฏิบตั ใิ ห้เข้าใจตรงกัน
และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผู้รวบรวม
ข้อมูลด้วย1,3,12
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญมากในการ
วิเคราะห์อภิมาน นักวิจัยจะให้ความสำคัญกับการ
ประมาณค่าดัชนีมาตรฐาน โดยการดำเนินงานในขั้น
ตอนนี้ครอบคลุมงาน 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. การเตรี ย มข้ อ มู ล สำหรั บ การวิ เ คราะห์   
เป็นการสร้างไฟล์และลงรหัสข้อมูลเหมือนในงาน
วิจยั ทัว่ ไป และต้องตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูลก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อไป
2. การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของ
ตัวแปร เป็นการจัดทำตารางแจกแจงความถี่เพื่อดู
ลักษณะการแจกแจงความถีข่ องตัวแปรทีเ่ ป็นตัวแปร
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ไม่ตอ่ เนือ่ ง ส่วนตัวแปรต่อเนือ่ งต้องหาค่าสถิตบิ รรยาย
ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง เพือ่ ตรวจสอบว่าการแจกแจงของตัวแปร
เป็นโค้งปกติหรือไม่ และยังต้องตรวจสอบข้อมูลด้วยว่า
เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นที่จะใช้สถิติวิเคราะห์
แต่ละประเภทหรือไม่
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลเบือ้ งต้น และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบคำถาม
การวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเป็นการเสนอค่าสถิติ
เบื้องต้นของตัวแปรสำคัญ เพื่ออธิบายคุณลักษณะ
ทัว่ ไปของงานวิจยั ทีน่ ำมาสังเคราะห์ ส่วนการวิเคราะห์
อภิมานในการตอบคำถามการวิจัยนั้นหลักสำคัญคือ
การคำนวณหาค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตัวแปร
(summary effect) ซึ่งได้มาจากค่าขนาดอิทธิพลถ่วง
น้ำหนัก ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวน
ผกผั น ของค่ า อิ ท ธิ พ ลของแต่ ล ะงานวิ จั ย ที่ น ำมา
สังเคราะห์7,20 โดยผูว้ จิ ยั สามารถคำนวณด้วยมือ หรือ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตามเทคนิควิธกี ารต่างๆ ทีน่ กั วิจยั
เลือกใช้ ซึ่งเป้าหมายพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงอภิมานคือการรวมค่าขนาดอิทธิพล และการ
กระจายของค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของงานวิ จั ย ที่ น ำมา
สังเคราะห์ และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าขนาดอิทธิพลกับตัวแปรคุณลักษณะของการวิจัย
ต่างๆ1,7 โดยสถิติสำคัญในขั้นนี้มี 5 ประเภท7,11,16,20
ได้แก่ 1) สถิติเพื่อการหาค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพล
(d หรือ r) 2) สถิติเพื่อการทดสอบความเท่ากันหรือ
ความคล้ายคลึงกันของขนาดอิทธิพล (homogeneity
statistic) 3) สถิติเพื่ออธิบายความแปรปรวนของ
ขนาดอิทธิพล (systematic variance statistic)        
4) สถิตเิ พือ่ แสดงระดับนัยสำคัญ (overall significance
level) และ 5)การทดสอบ File-drawer problem
ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย นี้ ใ ช้   
งานวิจัยจำนวนมากพอหรือไม่ (fail-safe number)

หลั ก การสำคั ญ ของการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใน  
ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ผลการวิจัยซึ่งวัดในรูป
ดัชนีมาตรฐานทั้งหมดว่ามีความแตกต่างระหว่าง
งานวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ถ้าไม่  
แตกต่างกันนักวิจัยจะสามารถสังเคราะห์สรุปผลการ
วิจัยทั้งหมดเป็นคำตอบปัญหาการวิจัยได้ แต่ถ้า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต้องวิเคราะห์
เพือ่ อธิบายต่อไปว่า ความแตกต่างหรือความแปรปรวน
ของดัชนีมาตรฐานนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะ
งานวิจัยด้านใดบ้าง โดยการวิเคราะห์ตัวแปรปรับ
(moderator analysis) ที่เป็นคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง่ ของการวิจยั 3 หรือทำการวิเคราะห์แยกเป็น
รายกลุ่ม (sub-group analysis)7 เป็นต้น
การวิเคราะห์รวมผลการวิจัยเข้าด้วยกันใน
การวิเคราะห์อภิมาน สามารถทำได้โดยใช้แบบจำลอง
ทางสถิติ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบอิทธิพลคงที่ (fixed
effect model) และรูปแบบอิทธิพลสุ่ม (random
effect model)1,7,11 จากการทดสอบความคล้ายคลึงกัน
ของขนาดอิทธิพลหรือความเป็นเอกพันธ์ (homogeneity
test) โดยใช้สถิติ Q จากการทดสอบ ไค-สแควร์
โดยถ้าการทดสอบ Q ในสมมุติฐานว่าง ได้ผลแบบ
ไม่มนี ยั สำคัญ นัน่ คือยอมรับสมมุตฐิ านว่าง ซึง่ หมายถึง
การกระจายของค่าอิทธิพลเฉลี่ยของแต่ละงานวิจัย
ไม่แตกต่างกัน (homogenous) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
การกระจายของค่าอิทธิพลเฉลี่ยของแต่ละงานวิจัย
น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ ความคลาดเคลื่ อ นแบบสุ่ ม ที่
คาดไว้ (expected random error) ควรเลือกใช้การ
วิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลคงที่ แต่ถ้าผลการทดสอบ
Q ได้ผลแบบมีนยั สำคัญ นัน่ คือค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่
ของแต่ละงานวิจยั มีการกระจายหรือมีความแปรปรวน
มาก (heterogenous) สามารถเลือกใช้การวิเคราะห์
ได้ 3 รูปแบบ คือ 1) ใช้การวิเคราะห์รูปแบบ
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อิทธิพลสุ่ม 2) ใช้การวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลคงที่
ถ้ามีเหตุผลอธิบายรองรับ เช่น ความแตกต่างเกิดจาก
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลให้มีค่าอิทธิพลมากหรือ
น้อย หรือ 3) ใช้การวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลทั้ง
สองแบบ (mixed effect model)1
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและนำเสนอรายงาน
เป็นขั้นสรุปผลข้อค้นพบและนำเสนอรายงาน
การสังเคราะห์งานวิจัย โดยการนำผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมาสรุป ตีความ และอภิปรายผล ซึ่งควรเป็น
ข้อค้นพบที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่าสาระจาก
งานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์ การรายงานผลการวิจัยใน
การวิเคราะห์อภิมาน มักจะอยู่ในรูปของค่ากลางของ
ค่าขนาดอิทธิพลรวม (summary effect) ที่ช่วงความ
เชื่อมั่น 95% โดยอาจมีการนำเสนอในรูปแบบของ
ตาราง หรือในรูปของกราฟที่เรียกว่า forest plot ซึ่ง
แสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ได้ชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย7 ในส่วนของการอภิปรายผลในการวิเคราะห์  
อภิมานมีความแตกต่างจากการอภิปรายผลของการ
วิจัยทางการพยาบาลทั่วๆไปที่อภิปรายข้อค้นพบ
โดยใช้เหตุผลในบริบทเฉพาะของการศึกษานั้นๆ
และสนั บ สนุ น โดยทฤษฎี ห รื อ ความสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาอื่นๆ แต่การอภิปรายผลในการวิเคราะห์
อภิ ม านควรต้ อ งมี ก ารอภิ ป รายเชื่ อ มโยงผลการ
สังเคราะห์กบั องค์ความรูจ้ ากผลการสังเคราะห์งานวิจยั
ในอดีต และความรูจ้ ากทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้อง หรือความรู้
จากการศึกษาในระดับ มหภาคหรือการศึกษาระยะยาว
รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะจากข้อสรุปทีค่ น้ พบในงานวิจยั
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและการปฏิบัติ
ตลอดจนข้ อ เสนอแนะสำหรั บ การวิ จั ย หรื อ การ
สังเคราะห์งานวิจัยต่อไปในอนาคต1,3,5,9 นอกจากนี้
การนำเสนอรายงานการวิเคราะห์อภิมานแตกต่าง
จากงานวิจัยทั่วไป ตรงที่มีบรรณานุกรมแยกเป็น
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2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นบรรณานุกรมของรายงาน
การวิจัย และส่วนที่สองเป็นบรรณานุกรมของรายชื่อ
งานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์

ประโยชน์ของการวิเคราะห์อภิมาน
การวิเคราะห์อภิมานมีข้อดีที่เป็นประโยชน์
ทั้ ง ในด้ า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ ห ลายประการ  
สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์อภิมานให้ผลการสังเคราะห์
งานวิจยั ทีม่ คี วามเป็นปรนัยสูง เพราะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีระบบ ทำให้ได้ข้อสรุปที่เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทมี่ คี วามถูกต้อง ลุม่ ลึก และน่าเชือ่ ถือ
มากกว่าผลงานวิจัยเพียงชิ้นเดียว1,3,5,7,11,20
2. ผลการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านช่ ว ยลดความ
ลำเอี ย งของข้ อ ค้ น พบในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวแปร ที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถชี้ชัดและระบุ
ถึงทิศทาง และขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
ช่วยแก้ไขความคลุมเครือในการศึกษาทีผ่ า่ นมาได้1,11,20
3. เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า งและพั ฒ นา
องค์ความรู้ใหม่ เพราะการวิเคราะห์อภิมานเป็นวิธี
การที่มีระบบซึ่งจะช่วยชี้ให้เห็นช่องว่างหรือส่วนที่
ขาดหายไปในแง่มุมต่างๆ (gap of knowledge) ของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา ซึ่งจะช่วยชี้ให้เห็นแนวทางใน
การดำเนินการวิจัยต่อไปได้ชัดเจนขึ้น3,9
4. การวิเคราะห์อภิมานมีบทบาทสำคัญทั้ง
ในการพัฒนาทฤษฏี เพราะข้อค้นพบที่กว้างขวางลุ่ม
ลึกจากการวิเคราะห์อภิมานจะช่วยให้ได้หลักฐาน
เชิงประจักษ์สนับสนุนการพัฒนาทฤษฏีและตรวจ
สอบทฤษฎี ซึ่งจะเป็นการขยายขอบเขตแห่งความรู้
ทางวิชาการให้กว้างขวางต่อไป11,21
5. การวิเคราะห์อภิมานช่วยให้สามารถนำ
ข้อค้นพบสรุปจากการจัดกระทำ (intervention)

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

กัตติกา ธนะขว้าง

อันเป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ฏิบตั กิ าร นำไปใช้ในการปฏิบตั ิ
จริง5,6,19 รวมทัง้ เป็นข้อมูลสำหรับผูบ้ ริหาร ผูก้ ำหนด
นโยบายนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่อไป4,9
6. การวิเคราะห์อภิมานให้ขอ้ ค้นพบเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไข หรือการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรปรับ (moderator variable) ที่เป็น
คุณลักษณะของงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์ เช่น ปีที่
ตีพมิ พ์ สัญชาติของกลุม่ ตัวอย่าง หรือเพศของนักวิจยั
ฯลฯ กับผลของค่าขนาดอิทธิพลที่ได้จากวิเคราะห์
ซึ่งทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่สามารถทำให้เข้าใจถึง
ผลของข้อค้นพบได้มากยิ่งขึ้น3,21

ข้อจำกัดและวิธกี ารแก้ไขของการวิเคราะห์อภิมาน
ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์อภิมานจะมีประโยชน์
ในการรวมผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั หลายๆ เรือ่ งเข้าด้วยกัน
นำไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ
แต่ ก ารวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านก็ อ าจมี ปั ญ หาการได้ ผ ล    
ข้อสรุปทีไ่ ม่ถกู ต้องได้ ถ้านักวิจยั ขาดความตระหนักถึง
ข้อจำกัดของการวิเคราะห์อภิมาน โดยข้อจำกัดและ
วิธีการแก้ไขของการวิเคราะห์อภิมาน มีดังต่อไปนี้
1. อคติ ที่ เ กิ ด จากการรวบรวมเฉพาะงาน
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (publication bias)  
แต่ไม่ได้สืบค้นไปถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูก
รวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลที่มีใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งอาจ
ทำให้ได้ผลรวมของค่าขนาดอิทธิพลที่ได้ค่าเกินกว่า
ความเป็นจริง1,21 เนื่องจากงานวิจัยที่ได้ผลการวิจัยที่
มีนัยสำคัญทางสถิติมีโอกาสที่จะได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการมากกว่างานวิจัยที่
แสดงผลทีไ่ ม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ วิธหี ลีกเลีย่ งปัญหานี้
คือการนำเอางานวิจัยที่ไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
เข้ามารวมอยู่ในการวิเคราะห์อภิมานด้วย โดยที่ใช้
การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์

ให้ได้งานวิจยั ทีค่ รอบคลุมมากทีส่ ดุ นอกจากนีว้ ธิ งี า่ ยๆ
ที่ใช้ในการตรวจสอบอคติที่เกิดจากการรวบรวมผล
การวิจยั ในการวิเคราะห์อภิมาน คือการวิเคราะห์ดว้ ย
funnel plots7,20 หรือการวิเคราะห์ fail-safe N7
2. ปัญหาที่พบได้จากการรวมงานวิจัยที่แตก
ต่างกันเข้าด้วยกัน เนือ่ งจากงานวิจยั แต่ละเรือ่ งมีความ
แตกต่างกัน ไม่ว่าในส่วนของคุณภาพงานวิจัย หรือ
รูปแบบและการดำเนินการวิจัย เช่น การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการศึกษา ตัววัดผล และ
สถานทีท่ ำการศึกษาเป็นต้น การนำผลการวิจยั เหล่านัน้
มารวมกันจึงเปรียบเหมือนการนำผลไม้หลายชนิดมา
รวมกัน (apples and oranges problem) ส่งผลให้ได้
ข้อสรุปทีอ่ าจไม่ถกู ต้องหรือไม่นา่ เชือ่ ถือ วิธหี ลีกเลีย่ ง
ปัญหานี้ คือ การกำหนดเกณฑ์คัดเลือกงานวิจัยที่
ชัดเจน การตรวจสอบว่าผลการวิจยั ของแต่ละงานวิจยั
แตกต่างกันหรือไม่ (heterogeneity test) การเลือก
ใช้รูปแบบการวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลสุ่ม (random
effect model) หรือการแยกงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้
เคียงกันออกเป็นกลุ่มย่อยๆ และทำการวิเคราะห์ผล
แยกเป็นรายกลุ่ม (subgroup analysis)1,3,7  
3. ปัญหาการนำเอางานวิจัยที่มีวิธีวิทยาการ
วิจัยที่คุณภาพต่ำรวมเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องหรือลำเอียงได้ (garbage in,
garbage out) วิธีหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คือ การประเมิน
คุณภาพของงานวิจัย การกำหนดเกณฑ์การคัดเข้า
คัดออก (inclusion and exclusion criteria) ในการ
คัดเลือกงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์ที่ชัดเจน1,7
4. การใช้ผลการวิจยั หลายๆ ประเด็นจากการ
ศึกษาชิ้นเดียว อาจเป็นผลให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ของผลรวมข้ อ สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านได้
เนื่ อ งจากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระกั บ
ตัวแปรตาม อาจไม่ได้เป็นอิสระจากตัวแปรอิสระอืน่ ๆ
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ในการวิจยั นัน้ ๆ การแก้ไขปัญหามีหลายวิธี เช่น 1)
จัดกระทำให้คา่ ขนาดอิทธิพลเป็นอิสระ 2) เลือกเฉพาะ
ค่าขนาดอิทธิพลที่สำคัญ ค่าเดียวในแต่ละงานวิจัย
3) คำนวณขนาดความไม่เป็นอิสระต่อกัน และ 4)
คำนวณค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักของค่าสหสัมพันธ์1,17

สรุป

เอกสารอ้างอิง

การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านเป็ น งานวิ จั ย ประเภท
หนึง่ ในการวิจยั ทางการพยาบาลในยุคปัจจุบนั ทีไ่ ด้รบั
ความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันตก และ
กำลังเป็นทีส่ นใจของนักวิชาการพยาบาลในประเทศไทย
ทั้งการวิจัยในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกลุ่ม
พยาบาลนักวิชาการ หรืออาจารย์พยาบาล ในการหา
ข้อสรุปทีช่ ดั เจน ลุม่ ลึก และถูกต้อง จากการสังเคราะห์
งานวิจัยทางการพยาบาลที่ศึกษาในประเด็นปัญหา
เดียวกัน ซึง่ วิธกี ารสังเคราะห์งานวิจยั แบบอืน่ ไม่สามารถ
เสนอผลการวิจัยได้ชัดเจนเช่นนี้ และสามารถสรุป
เชื่อมโยงผลจากการวิจัยหลายๆ เรื่อง เข้าด้วยกันได้
โดยผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้ไม่ถูกแทรกแซง
ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัย การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์อภิมานในการวิจัยทางการพยาบาลมี
ขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1) การ
ระบุคำถามทีต่ อ้ งการหาคำตอบโดยการวิเคราะห์และ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ชัดเจน 2) การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 3) การรวบรวม
ข้อมูลซึง่ ประกอบด้วย การสืบค้นงานวิจยั การกำหนด
เงื่ อ นไขสำหรั บ การคั ด เลื อ กงานวิ จั ย ที่ จ ะนำมา
สังเคราะห์ การสร้างเครื่องมือวิจัย และการบันทึก
ขัอมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) การสรุปและ
นำเสนอรายงาน ดังนัน้ นักวิจยั ทางการพยาบาลจำเป็น
ต้องมีความเข้าใจในวิธีการวิเคราะห์อภิมานอย่าง
ถ่องแท้และลึกซึง้ รวมทัง้ มีความตระหนักถึงข้อจำกัด
ของการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านและวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
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เพือ่ ให้ได้ผลการวิเคราะห์ทมี่ คี วามถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ
ได้ข้อค้นพบและข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งนับ
เป็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ทีม่ อี ยู่ ได้อย่างคุม้ ค่า
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Meta-Analysis : Concepts and Application to Nursing Research
Kattika Thanakwang*, RN., Ph.D
Abstractz: A nursing research synthesis by meta-analysis is an analytic technique
using statistical method to synthesize quantitative studies that focus on the same
research questions to obtain a more precise and reliable estimate of the research
findings. Meta-analysis is the important technique providing knowledge that can be
useful to guide clinical nursing practice. Therefore, meta-analysis is one of the
nursing studies that are interested and widely employed in Western countries. This
article provides the concepts of meta-analysis, application to nursing research,
advantages of meta-analysis, including disadvantages and solutions of the
methodology in a meta-analysis.    
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