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หากกล่าวถึงการทางานวิจัย สิ่งสาคัญคือการตั้งคาถามงานวิจัย โดยวัตถุประสงค์ในการตั้งคาถาม คือ ลักษณะ
ของงานวิจัยทีด่ ีต้องเป็นอย่างไร ขั้นตอนการทางานวิจัย ความสาคัญของการทางานวิจัย และองค์ประกอบของงานวิจัย
โดยลักษณะของงานวิจัยที่ดี ต้องประกอบด้วย ต้องมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ สอดคล้องกับบริบท มีจริยธรรม และมี
ความเป็นไปได้ หรือ FINER ดังนี้
F
Feasibility
มีความเป็นไปได้ในการทางานวิจัย
I
Interesting
มีความน่าสนใจ
N
Novel
มีความแปลกใหม่
E
Ethical
มีจริยธรรม
R
Relevant
มีความสอดคล้องกับบริบทที่ทา
สิ่งสาคัญในการทางานวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับบริบท เพื่อนาใช้ประโยชน์ต่อไป ตัวอย่างเช่น ผู้วจิ ัยทางาน
ในบริบทเด็ก แต่ทางานวิจัยเกี่ยวกับผู้ใหญ่ ภายหลังงานวิจยั สาเร็จ จะไม่สามารถนาไปใช้ได้เลย
ขั้นตอนการทางานวิจัย เริ่มต้นจาก การตั้งคาถาม (research question) ออกแบบงานวิจัย (study design)
และทาวิจัย (research conduct) มีเพียง 3 ข้นตอน เวลาไปชักชนคนทางานวิจัย บอกว่ามีเพียง 3ขั้นตอน การมี กรอบ
การวิจัยจะช่วยทาให้เรามีทิศทางในการทางาน สิ่งแรกที่ควรคานึงถึงคือ ความสาคัญของคาถามวิจัย จากประสบการณ์ใน
การตั้งคาถามการวิจัย พบว่าผู้วิจัยส่วนใหญี่คาถามวิจัยที่กว้าง ไม่ชัดเจน อยากแก้ปัยหาทุกอย่างทุกประเด็น ทาให้การ
ออกแบบงานวิจัยไม่ชัดเจนหรือแก้ไขปัญหาผิดจุด เช่น
5 + 5 เท่ากับ? คาตอบ คือ 10 ซึ่งเป็นคาตอบที่ตรงไปตรงมา แต่ถ้าหากเปลี่ยน ?+? เท่ากับ 10 คาตอบที่ได้
ขึ้นกับการจินตนาการของคนว่าคิดอย่างไร ดังนั้นถ้าหากเราตั้งคาถามแบบคาตอบเดียวจะเป็นการปิดกั้นความคิดไม่มี
ทางเลือก แต่ในทางกลับกัน การนาผลลัพธ์มาเป็นคาตอบ เพื่อออกแบบกระบวนการในการหาคาตอบ จะช่วยกระตุ้นให้
ทีมเกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง กระตุ้นความคิดต่างๆ ดังนั้นการตั้งคาถามจึงมีความสาคัญมากกว่าคาตอบ ลักษณะคาถาม
ที่ดีจึงเป็นคาถามกระตุ้นให้คิด ดังที่ว่า “ติดกระดุมเม็ดแรก.....เริ่มต้นคาถามวิจัยที่ใช่”

ตัวอย่างที่ 1 การตั้งคาถามให้คิด
ช่างภาพ โรงพยาบาลศิริราช จะมีหน้าที่ถ่ายภาพอวัยวะ หรือ ส่วนต่างๆของร่างกายที่แพทย์ต้องการ โดยแพทย์
จะเป็นผู้วาดรูปที่ต้องารให้ถ่ายภาพลงในกระดาษ หลายรั้งที่พบว่า ช่างภาพอ่านลายมือแพทย์ไม่ออก อ่ านยาก บางครั้ง
ต้องเดินกลับไปหาแพทย์คนเดิมเพื่อยืนยันภาพอีกครั้ง ทาให้เกิดความล่าช้า เสียเวลานาน ผู้ป่วยและญาติรู้สึกหงุดหงิด
เพราะต้องรอ ช่างภาพรู้สึกหงุดหงิดเพราะต้องเดินไปมา ประเด็นนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ช่างภาพได้คิดว่าการแก้ไขปัญหาที่
ลายมือแพทย์ไม่สามารถทาได้ ดังเช่นนั้นปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การทีไม่มีแบบฟอร์มการระบุอวัยวะหรือตาแหน่งที่แพทย์
ต้องการ โดยไม่ต้องให้แพทย์เขียนเอง จึงเป็นที่มาของคาถามวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา
การตีกรอบปัญหาใหม่ มองปัญหาด้วยมุมมองใหม่ (ขอบเขตที่เราสนใจ)
มุมมองใหม่ทั้งทางกายภาพและทางความคิด
ฝึกการตั้งคาถามใน
มุมมองจากผู้อื่น
การระดมสมอง
ตั้งคาถามที่ขึ้นต้นด้วยคาว่า “ทาไม”
ถ้าหากมี เวลา 1 ชั่ วโมง ใช้เวลา 55 นาที ในการคิด ค้น คาถามในเรื่องนี้ คืออะไร แต่ จะใช้เวลาเพี ย ง 5 นาที
ในการออกแบบงานวิจัย
องค์ประกอบของคาถามวิจัย ประกอบด้วย
1. Population เช่น ใบส่งตรวจ ระบบงาน
2. Intervention เช่น เทคนิคการสอน ยา รูปแบบบการบริการ ความชุกของผู้ป่วย
3. Comparison / Exposure เช่น เปรียบเทียบกลุ่มที่ได้/ไม่ได้
4. Outcome วัดผลให้สอดคล้องกับ intervention เช่น intervention คือการออกกาลังกาย
ดังนั้น ต้องวัดผลน้าหนักลงลง ผลเลือดดีขึ้น เป็นต้น ฯลฯ
ดังนั้นการวัผลลัพธ์ต้องมีความชัดเจน จับต้องได้ วัดผลได้ และน่าเชื่อถือ
ตัวอย่างที่ 2
การตรวจด้ ว ยวิ ธี ultrasound ทางหน้ า ท้ อ ง จะได้ ผ ลการตรวจที่ น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ แม่ น ย า จ าเป็ น ต้ อ งมี น้ า
ในกระเพาะปัสสาวะที่มากเพียงพอ เพื่อดันมดลูก อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยพยายามดื่มน้าจนรู้สึก
ปวดปั ส สาวะ แต่ บ่ อ ยครั้ง พบว่ า ไม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ต้ อ งกลั บ ไปนั่ ง รอ หรือ บางรายปวดปั ส สาวะจนทนไม่ ไหว
ต้องเริ่มต้นใหม่ เป็นวัฏจักรวนไปเวียนมา ซ้าแล้วซ้าเล่าปัยหาเดิมๆ ทางทีมผู้วิจัย จึงเกิดคาถามว่า ทาอย่างไรให้กระเพาะ
ปัสสาวะเต็ม และต้องใช้ระยะเวล่นานเท่าใดที่ทาให้กระเพาะปัสสาวะเต็ม
Population
ผู้ป่วยหญิงที่มาตรวจ ultrasound
Intervention
ปริมาณดื่มน้า (300,400,500 ml)
Comparison / Exposure
เปรียบเทียบ 3 กลุ่ม
Outcome
เวลาที่กระเพาะปัสสาวะเต็มจนสามารถตรวจได้
สรุป สิ่งสาคัญในการทางานวิจัย คือการตั้งคาถามที่แหลมคม ชัดเจน วัดผลได้ สอดคล้องกับบริบทของผู้วิจัย
โดยปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็จ คื อ หน้ า งงานเห็ น ปั ญ หานั้ น ๆ ต้ อ งชวนกั น ท าเป็ น ที ม อย่ า ท าคนเดี ย ว ตรวจดู ให้ ค รบ
องค์ประกอบ มีทีมที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น

