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หัวข้อเรื่อง Research question จะท าวิจัยหาโจทย์อย่างไรดี โดย ดร.สมนึก  หงษ์ยิ้ม 
บทน า  
 บทบาทของการเป็นคุณอ านวยในโรงพยาบาลชุมชน คือการสนับสนุนด้วยโปรแกรมการค านวณ 
ด้านสถิติของงานวิจัย เพียงแค่การกรอกข้อมูลลงไป โปรแกรมจะช่วยค านวณให้เรียบร้อย รวมทั้งการเปิด
หลักสูตรการสอนแบบ R2R มาม่าต้ม โดยหลักสูตรนี้ผ่านกระบวนการวิจัยมาแล้ว เป็นหลักสูตรเบ็ดเสร็จ 
ในรูปแบบวิธีการคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นจุดเน้นในการน ามาท า R2R หรือการท าวิจัย 
 โจทย์ของงานวิจัย สิ่งที่ยากที่สุดคือกระบวนการในเรื่องของการวิจัย หรือ R2R ถ้าผ่านการหา 
Research question ได้ งานวิจัยผ่านไปได้แล้ว เพราะกระบวนการวิจัยเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถ้าสามารถ
หา Research question ได้ Research design จะตามมาโดยอัตโนมัติและต้องมีการเชื่อมโยงกันไปด้วย 

การหาค าถามงานวิจัยได้ดีจะช่วยให้วางแผนในการวิจัยได้ รวมทั้งการจะออกแบบงานวิจัยและได้
ค าตอบที่ดีที่ถูกต้องของค าถามงานวิจัยนั้น ซึ่งค าถามงานวิจัยมีมากกว่าหลักคิดหรือการแก้ไขปัญหา สิ่งส าคัญคือ 
ต้องมีใจ มีมุมมองในการท าวิจัย มีใจและวิธีการคิด  เช่นทฤษฎีกบต้ม คือ การทดลองระหว่างหม้อที่ 1 น้ าเดือด
และเป็นระบบเปิดไม่ปิดฝา และหม้อที่ 2 คือน้ ายังไม่เดือด แต่ใส่มีไฟอ่อนๆ ถามว่าถ้าเอากบใส่ลงไปในหม้อทั้ง 2 
หม้อ หม้อไหนตายก่อนกัน ค าตอบ คือ หม้อที่ 2 เพราะน้ าไม่เดือด กบจะนอนอยู่เรื่อยๆ สุดท้ายก็ตาย แต่หม้อที่ 1 
กบถูกน้ าร้อน กบจะเต้นออกมา เช่นเดียวกับถ้าจะคิดโจทย์วิจัย อย่าท าอะไรที่เหมือนเดิมหรือตามความเคยชิน 
ซึ่งจะไม่ถูกพัฒนา สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการหาโจทย์วิจัย คือต้องรู้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่างๆ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การคิดค าถามงานวิจัยจะท าได้ดี คือต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆหรือท าอะไร 
ที่แปลกๆจากเดิม และท าสิ่งที่ไม่เคยชินบ้าง มีแนวคิดแบบสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ และการคิดออก
นอกกรอบ อย่าให้อุปสรรคใหญ่เกินตัวและอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่า และในการท าวิจัย ถ้าจะไปให้เร็ว คือการ



ท าวิจัยคนเดียว แต่ถ้าจะไปให้ไกล ต้องไปเป็นทีม ไปด้วยกันกับผู้ร่วมงาน จะท าให้ แก้ปัญหาได้และงานนั้น 
เกิดความยั่งยืน 
แนวทางการปฏิบัติ 
 การคิดงานวิจัยที่คิดตามทฤษฎีมาก่อนที่จะคิดออกแบบค าถามงานวิจัย งานวิจัยจะถูกแยกส่วนทันที 
ปัญหาที่คิดหรือค าถามงานวิจัยที่คิดจากทฤษฎีนั้น สุดท้ายจะไม่ได้รับค าตอบ สิ่งส าคัญ คือการยึด Research 
question เป็นหลักส าคัญ เพ่ือให้ผู้บริการได้รับประโยชน์ ถือว่างานวิจัยได้ผลแล้ว เพราะเกิดความสุขทางใจ
เกิดข้ึน 
การหาโจทย์วิจัย ต้องท าอย่างไร :ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

1. ต้องให้ใจกับงานวิจัย ต้องให้ความส าคัญ เพราะ Research question ส าคัญกว่า Research design 
และส าคัญกว่าสถิติต่างๆ เพราะต้องให้เวลากับการตั้งค าถามงานวิจัย 

2. ต้องเข้าใจโจทย์วิจัยที่ดีเป็นอย่างไร และอะไรที่จะเป็นโจทย์วิจัยได้ 
3. การใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการช่วยกันหาโจทย์วิจัย ซึ่งมีหลากหลายในการน าเครื่องมือมาใช้ 
4. การใช้คนหน้างานมาร่วมกันคิดท าวิจัย  

การหาโจทย์วิจัย เพ่ือให้ได้ 
โจทย์งานวิจัย คือ สิ่งที่งานวิจัยระบุถึง ลักษณะของปัญหาและความส าคัญจากอดีตและแนวโน้ม 

ในอนาคตว่าเป็นอย่างไรและแนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหา น ามาสู่ปัญหางานวิจัย (Research problem) 
เป็นการสกัดปัญหาที่ละประเด็นให้ชัดเจน น ามาเขียนค าถามงานวิจัย สิ่งส าคัญต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเนื้องานตรงนี้มี 
ช่องว่างอะไรบ้าง เพ่ือมาสู่กระบวนการตั้งค าถามงานวิจัย และการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย (Research 
Objective) ซึ่งเป็นการขยายรายละเอียดของปัญหางานวิจัย น ามาสู่เครื่องมือของงานวิจัย (Research Tool) 
เป็นเครื่องมือในการค้นหาได้อีก 
ลักษณะของโจทย์วิจัย  

1. เพ่ือแก้ปัญหา (Problem solving) 
2. เพ่ือพัฒนาของเดิมให้ดีข้ึน 
3. เพ่ือพัฒนาของใหม่ที่ไม่เคยมี เพ่ือน ามาเขียนเป็นงานวิจัยได้ อย่ามองที่ปัญหาอย่างเดียว แล้วเราอุด

ช่องว่างที่เป็นปัญหาแต่ให้ขยับการมองขึ้นมาว่าอะไรที่มีอยู่เดิมแล้วเทอะทะเกินไป มีอะไรไหมที่จะ
เป็นเครื่องมือที่จะท าให้งานนั้นเกิดผลได้ไวขึ้น คือท าน้อยแล้วได้มาก โดยวิเคราะห์ของเดิมที่มีอยู่
แล้วโดยใช้กระบวนการของงานวิจัยและพัฒนาเกิดขึ้นเป็นแนวทางใหม่ 

วิธีการตั้งโจทย์วิจัย : แหล่งที่มาของโจทย์วิจัย อาจได้มาจาก 
- นโยบายการวิจัยของชาติ 
- การค้นหาปัญหาโจทย์ร่วมกันกับพ้ืนที่ 
- การหาโจทย์งานวิจัยจากแหล่งให้ทุน 
- หาปัญหาในหน่วยงานและน ามาหา GAP 
- การทบทวนทฤษฎีหรืองานวิจัย 
- ประสบการณ์ของนักวิจัยเอง 



-  การหาโจทย์ของงานวิจัยจากกระบวนการถอดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ  
เน้นกระบวนการแปลงโจทย์เป็นหัวข้อวิจัย โดยดูว่าอะไรที่ยังเป็นปัญหา สาเหตุปัญหาของปัญหาคืออะไร 
วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิก้างปลา สุดท้ายจะได้โจทย์ปัญหาการวิจัยน ามาสู่ ค าถามงานวิจัย (Research Question) 
ลักษณะของโจทยง์านวิจัยท่ีดี ตามหลักการของ FINER ประกอบด้วย 
 F: feasible (งานวิจัยเป็นไปได้ไหม) 
 I: interesting (งานวิจัยน่าสนใจหรือเปล่า) 
 N: novel (มีอะไรใหม่หรือแตกต่าง) 
 E: ethical (วิจัยนั้นมีจริยธรรมหรือผิดจริยธรรมหรือไม่) 
 R: relevant (ตรงประเด็นกับที่สนใจหรือไม่) 
 การเลือกหัวข้องานวิจัย ให้พิจารณาว่าเรื่องนั้นมีประโยชน์หรือไม่ ท าได้หรือท าไม่ได้และ คุ้มค่าใน
การท าหรือเปล่า ถ้าพบว่ามีประโยชน์ สามารถท าได้และคุ้มค่า ให้พิจารณาเลือกงานวิจัยนั้นมาท า 
 การตั้งค าถามวิจัยที่ดีตามหลักของ PICO ช่วยให้โจทย์ของงานวิจัยชัดเจนมากขึ้น ประกอบด้วย 
 P : Patients and/or Problem  
 I : Intervention (or Exposure) 
 C : Comparison 
 O : Clinical outcome   
 
บทสรุป 
 การหาโจทย์ในการท าวิจัย ต้องเริ่มที่การตั้งค าถามงานวิจัย เพราะค าถามของงานวิจัยจะน ามาสู่การ
ออกแบบงานวิจัยที่หลากหลายรูปแบบ โดยข้อควรค านึง คืองานวิจัยนั้นมีประโยชน์ไหม ผู้วิจัยมีความรู้ในเรื่อง
นั้น มีความคุ้มค่าและสามารถด าเนินการวิจัยและหาข้อสรุปได้ และสิ่งส าคัญของค าถามงานวิจัย คือ ค าถาม
งานวิจัยนั้นน าไปสู่การเลือกปัญหาวิจัยและสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนๆได้ด้วย 
ค าถามเพิ่มเติม /ประเด็นที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

Research question ส าคัญในการเริ่มต้น ไม่ใช่ Design ก่อน ถ้าเริ่มที่ design ก่อนจะท าให้ความ
สร้างสรรค์ลดลงและท าให้ไม่เกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง แต่ถ้าเริ่มที่ Research question จะท าให้การ 
Research design มีหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นสิ่งส าคัญของการท าวิจัย คือ Research question และทีม 
เพราะจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  

 

 

 

 

 



หัวข้อเรื่อง จัดการความไม่รู้ “Research question จะท าวิจัย หาโจทย์อย่างไรดี :โจทย์วิจัยในพื้นที่ชุมชน 

โดย นางสาวกชพร  เขื่อนธนะ 

บทน า 

 บทบาทตนเองในการท างานเป็นคุณอ านวย Facilitator ด้วยและต้องท างานกับเครือข่ายในชุมชน

ทั้งหมดทั้งรพสต. และรับผิดชอบหลายด้านในโรงพยาบาล สนับสนุนเรื่อง HRD ส่วนใหญ่การท าวิจัยมักท าเอง

และชวนคนอื่นมาท า เชียร์ให้ท า และสนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมด และเป็น

ที่ปรึกษาให้กับ รพสต. เน้นการชี้แนะให้ การช่วยกันท าวิจัยและการออกแบบร่วมกันและร่วมกันท าวิจัยใน

บทบาทของชุมชน 

   บริบทในการหาโจทย์วิจัย ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชนเชื่อมกับชุมชน ในบริบทที่ท างานมีงานประจ า

มากและหลากหลาย ตัวชี้วัดมากมายที่จะต้องตอบโจทย์การพัฒนา การพัฒนาคุณภาพ การลงข้อมูลเพ่ือแลกกับ

งบประมาณในการน ามาบริหารโรงพยาบาล ในการที่จะให้บุคลากรหน้างานมาคิดหาโจทย์วิจัยนั้นยากมากที่จะ

มาท าแต่สิ่งส าคัญที่จะให้มาสนใจในการท าวิจัย คือการมองปัญหาที่พบหน้างานและมาช่วยกันในการพัฒนางาน

เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

แนวทางปฏิบัติ ในการหาโจทย์วิจัยในบริบทโรงพยาบาลชุมชนและเชื่อมกับชุมชน สิ่งส าคัญที่ช่วยให้บุคลากร

หน้างานสนใจมาท าวิจัยนั้น ต้อง… 

1. ให้บุคลากรเหล่านั้นตระหนัก ให้เห็นว่าอยากท า อยากพัฒนาโดยใช้งานประจ าที่บุคลากรท าอยู่นั้น

มาให้คิดอยากพัฒนา จะใช้วิธีการชวน เชียร์ๆ ให้ดูว่าไม่ได้เน้นวิธีการท าวิจัยมากมาย แต่ให้มาดูว่าปัญหาหน้า

งานมีอะไร ทุกข์ไหมจากปัญหานั้น มาช่วยกันท าดีไหมเพ่ือแก้ปัญหานั้น เริ่มต้นโดยหาสิ่งที่ท าปัจจุบันหน้างาน

จริงว่าเป็นอย่างไร ภาพที่เห็นเป็นอย่างไรบ้าง และสิ่งที่อยากให้เห็น อยากคาดหวัง นั่นคือเป้าหมาย มิติคุณภาพ

ที่อยากเห็น ตัวชี้วัดที่อยากเห็น อยากให้บรรลุ ส่วนมากเน้นมิติคุณภาพ คือการเข้าถึง การดูแลแบบองค์รวม มิติ

ของผู้ป่วยและญาติที่เขาทุกข์ยังไงบ้าง สิ่งที่อยากเห็นผู้ป่วย อยากเห็นอย่างไร ให้คิดมิติที่อยากเห็น และเอาสอง

สิ่งที่อยากเห็นและสิ่งที่เราเป็นมาลบกันจะกลายเป็น GAP of  Knowledge หรือช่องว่าง นี่แหละจะน ามามาสู่ 

Research Problem ที่จะเข้าไปหาค าตอบ และน าไปสู่การหา Research question หรือโจทย์วิจัย จะใช้ตัวนี้

เป็นตัวหลักและที่ส าคัญคือต้องคูณด้วยค าว่าความตระหนักใส่ใจ ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชนและหน้างาน

ของชุมชน เมื่อได้โจทย์ของงานวิจัยแล้ว และน าไปสู่การออกแบบ Design และ Research Methodology และ

การหาวัตถุประสงค์ต่อไป เพ่ือน ามาปิด GAP และหา RCA ที่แท้จริง ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่ควรจะเป็นหรือ

คาดหวัง 

 



2. บทบาทของโรงพยาบาลชุมชนในการน า GAP มาท าวิจัยให้ใช้หลักขั้นบันได คือ “นกน้อยท ารังแต่พอตัว” 

(อ.ทวีศักดิ์ นพเกสร) ในการหาโจทย์วิจัยนั้นให้ดูขั้นบันได ว่าจะอยู่ขั้นบันไดไหนดี หรือว่าท าได้ทั้งหมด  

ต้องดูความพร้อมของทีม คน ความรู้ ทรัพยากรมีไหม ระยะเวลาในการท านานเท่าไหร่ และจะเลือกขั้นบันไดไหน 

หรือท าทุกขั้นบันไดทั้งหมด ตรงนี้คือการน าแนวคิดไปสู่การท าวิจัยร่วมกับชุมชน น าไปสู่การชวนกันคิด ชวนกันท า 

ดูว่าปัญหาหน้างานมีอะไรบ้างหรือการใช้การยิงค าถามแบบ 5W 1H ช่วยกันหาว่างานประจ าท าอะไรอยู่ตอนนี้ 

งานมีข้อบกพร่องหรือปัญหาอะไรไหม ใครท าบ้าง ใครเกี่ยวข้องบ้าง ท าที่ไหน และท าไปเพ่ืออะไร ตอนนี้ท าดีแล้ว

หรือยังและจะท าให้ดีขึ้นได้อย่างไร ตรงนี้จะท าให้เห็น GAP อีกวิธีหนึ่ง และ GAP ตรงนี้น าไปสู่การทบทวน

วรรณกรรมเพ่ิมเติมว่ามีใครท าอะไรไว้บ้างในเรื่องเหล่านี้ที่เราท า ซ่ึงวรรณกรรมจะทบทวนเล็กๆ เพ่ือให้เชื่อมกับ

งานที่ก าลังท า โดยใช้ค าถามว่า มีใครท าอะไรบ้าง มีช่องว่างตรงไหน เขาท าอะไรถึงตรงไหน จะต่อยอดได้อย่างไรบ้าง 

โดยเอามาเสริมกัน 

3. การเริ่มต้นท า คือเริ่มต้นคิดและเห็นช่องว่างของปัญหาและชวนกันท า ชวนกันหาทีม และวิเคราะห์

ด้วยค าถามที่ง่ายๆและน าไปสู่การทบทวนวรรณกรรมที่ช่วยกันออกแบบ ซึ่งมิติของชุมชนและการท างาน  

ในชุมชนด้วยไม่ใช่มิติของด้านคลินิกอย่างเดียว แต่เป็นความซับซ้อน ซึ่งปัญหาที่ซับซ้อนนั้นมีมิติทางสังคมซ่อนอยู่ 

ไม่ได้ตรงไปตรงมา บางทีมีหลายมิติที่ต้องท า เหมือนกับการค้นหาโจทย์ด้วยทฤษฎีภูเขาแห่งปัญหานั่นคือทฤษฎี

ของไอซ์เบิร์กที่น ามาใช้ในการบ าบัด การดูแลผู้ป่วย ดูว่าสิ่งที่โผล่พ้นขึ้นมา คือปัญหาที่ปรากฏ เหมือนพฤติกรรม

ที่เราแสดงออกแต่ที่ลึกลงไปใต้น้ าทั้งหมด นั่นคือความรู้สึก การรับรู้ แรงปรารถนาลึกๆที่อยากท า ตรงนี้คือ 

Research Problem ทั้งหมด คือสาเหตุที่จะน ามาสู่ค าถามงานวิจัย ซึ่งเยอะมาก  และคือสิ่งที่ต้องอธิบาย  

ค าถามวิจัยด้วยหลักวิชาการท่ีต้องมาตอบตรงนี้  

4. บริบทการท าวิจัยในชุมชนเน้นการหา GAP และ RCA ก่อนเพ่ือน ามาสู่กระบวนการท าวิจัย นั่นคือ

การน าไปออกโจทย์และแก้ให้ถูกจุดซึ่ งเป็นการท าวิจัยในบริบทของโรงพยาบาลชุมชนยก ตัวอย่างเช่น 

การวิเคราะห์ ปัญหางานการออกเยี่ยมบ้านในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นมิติในการให้การดูแลที่เชื่อมโยงระหว่าง

โรงพยาบาลกับชุมชน พบปัญหาว่า 3 ปีย้อนหลังของชุมชนมีผู้ป่วยเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆที่ต้องดูแลที่บ้านและผู้ป่วย

กลุ่มนี้มีทั้ งผู้ สู งอายุที่ ต้องดูแลแบบประคับประคอง ผู้ พิการ ทั้ งมะเร็ง COPD โรคหลอดเลือดสมอง  

จากสถานการณ์ที่พบว่าผู้ป่วยเยอะมากขึ้น ท าให้เห็นว่าผู้ป่วยทุกข์มาก บางทีไม่มีผู้ดูแล บางรายซึม ท้อแท้และ

คิดฆ่าตัวตาย เมื่อเข้าไปส ารวจพบว่าญาติผู้ป่วยเองก็ทุกข์  ท้อแท้เพราะต้องดูแลผู้ป่วยเรื้อรังมาเป็นระยะ

เวลานาน และทีมที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านบางครั้งน้ าตาซึมกลับมาหลังจากเยี่ยมบ้าน เพราะสงสารผู้ป่วยและ

ญาติมากและทีมรู้สึกว่าต้องท างานอย่างโดดเดี่ยวเพราะคนในชุมชนไม่สนใจ บางครั้งต้องจ่ายเงิ นซื้อของ

เล็กๆน้อยๆช่วยยังชีพผู้ป่วย เมื่อบุคลากรเดินเข้ามาพูดคุยปัญหาเหล่านี้ให้ฟัง ถ้าไม่เกิดความตระหนักปัญหาตรง

นั้นก็ไม่ได้แก้ไข ดังนั้นต้องตระหนักว่าน่าจะมีแนวทางในการแก้ไขต่อ จะปล่อยให้ทีมท างานคนเดียวไม่ได้  



เมื่อเห็นช่องว่างแล้วว่าผู้ป่วยก็ทุกข์ คนท างานก็ทุกข์ ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้น้อยชุมชนไม่มีส่วนร่วมเลยในการ

ดูแลผู้ป่วย สิ่งที่อยากเห็น คือผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจ ถ้าจะต้องจากไปก็จากไปด้วยการตายดี 

อยากเห็นผู้ป่วยในมิติคุณภาพแบบองค์รวม อยากเห็นทีมบูรณาการเครือข่ายทางสังคมทั้งหมดมาช่วยในการดูแลผู้ป่วย 

เป็นสิ่งที่ท้าทายมากว่าจะท าอย่างไร ซึ่งจะสอดคล้องกับค าถามที่พูดมาทั้งหมดว่า “what When where why”

รวมถึงการไปทบทวนวรรณกรรม เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลตรงปัญหานี้ จากการทบทวนพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้อง

ได้รับการดูแลแบบองค์รวมหรือการดูแลแบบระยะสุดท้ายตาม WHO 6 ด้าน ซึ่งจ าเป็นต้องท าตามแนวทางนั้น 

5.  ในการท าวิจัยจะท าเลยไม่ได้ ต้องขายไอเดียต่อ ต้องหาทีมเพ่ิม วิเคราะห์ช่องว่างเพ่ิมในรายละเอียด

และชักชวนทีมทั้งในโรงพยาบาล รพสต.และในเครือข่ายทั้งหมด ในชุมชนมาร่วมคิด ร่วมวางแผนว่าสิ่งที่

วิเคราะห์ได้เป็นอย่างไร เป็นไปได้ไหมที่จะตั้งโจทย์ว่า พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านโดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ต้องใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและจะท าอย่างไรให้เกิดการ

ดูแลสุขภาพที่บ้านในมิติของคนเชียงกาน น าไปสู่การตั้งหัวข้อวิจัยของชุมชนจะไม่ตรงไปตรงมาต้องอาศัยการมี

ส่วนร่วม เมื่อทีมตระหนักแล้วต้องท าให้ชุมชนตระหนัก และลุกขึ้นมาร่วมกัน ตั้งโจทย์ร่วมกัน ถึงจะเป็นเจ้าของ

ร่วมและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง 

6. การท าวิจัยในชุมชนเป็นการท าต่อยอด คือการปิดช่องว่าง หาช่องว่างไปเรื่อยๆ ในแต่ละชุมชนมีวิถี

ชีวิตที่หลากหลาย เช่น อ าเภอเชียงกานจะพบปัญหาอีกอย่าง คือพฤติกรรมการดื่มสุรา คนดื่มหน้าใหม่เพ่ิมขึ้น 

จากการส ารวจของ สสส. พบว่าคนจังหวัดน่านดื่มสุราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและเชียงกานเป็นอ าเภอหนึ่ง

ของจังหวัดน่าน และคนในอ าเภอเชียงกานดื่มสุราในทุกวิถีของชีวิต เช่นการแข่งกีฬา งานบวช งานแต่ง งานศพ 

ภาพที่เห็นจะท าอย่างไรดี ทีมอยากเห็นว่าจะท าอย่างไรให้คนลดการดื่มเด็กลดการดื่ม ผู้ใหญ่ลดการดื่ม  

เมื่อเป็นปัญหา การด าเนินการคือต้องหา Key actor หาทีม หาแนวร่วม หากัลยาณมิตรและ Key actor  

ในชุมชนมาเปิดเวทีเสวนา ว่าสภาพที่เห็นคิดอย่างไร ตรงกันไหม จะลดพฤติกรรมการดื่มได้อย่างไร  มาตรการ

ทางสังคมช่วยได้ไหม การแก้ปัญหาที่เด็กจะชิ่งไปหาผู้ใหญ่ จะเกิดมาตรการทางสังคม จึงเริ่มการพัฒนาตาม

ขั้นตอน จากเยาวชนก่อนโดยมีการศึกษาเบื้องต้นในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ Mix method ก่อนว่าสาเหตุและ

ปัจจัยของเด็กคืออะไร กระทบไปหาผู้ใหญ่ว่าเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ เป็นการตั้งโจทย์หาจาก 

ช่องว่างและต้องมีความความรู้เกี่ยวกับเด็กในเรื่องสาเหตุ วิถีชีวิต ผลกระทบที่เกิดกับเด็กก่อน ฉะนั้นมาตรการ

ปิดช่องว่าง คือการหาสาเหตุ ออกแบบ ว่าวิถีการดื่มเป็นอย่างไร แนวทางการลดพฤติกรรมการดื่มในเด็กจะท า

อย่างไร น าไปสู่ Research question จากการเห็นช่องว่าง ตรงนี้ พบว่าเด็กดื่มสุราจากผู้ใหญ่ เกิดจากการ

เลียนแบบพฤติกรรมการดื่ม เด็กบอกว่า “เฮาเห็นผู้ใหญ่กินกัน บ่หันเป็นอันหยัง กินไปแล้วบ่มีไผตายซักคน  

กินไปเต้นร าไป ม่วนขนาดนักน้อ เฮากะเลยเอามาเป็นตัวอย่าง” มีการน าค าพูดของเด็กคืนข้อมูลให้ผู้ใหญ่ฟัง 

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าให้เห็นบริบทของชุมชนชัด น าไปสู่การศึกษาแบบ Action research ในกลุ่มและ



ท ามาตรการสังคมร่วมกันออกมา คือ ลด ละ เลิก การดื่มสุราในงานต่างๆ เมื่อท าไปเรื่อยๆ พบว่ าปัญหาอีกว่าผู้

เลิกดื่มสุราท าไมกลับมาดื่มซ้ าอีก ท าไมไม่ลดลง มาตรการมีทั้งการคัดกรอง การบ าบัดรักษา การบ าบัดรักษาเป็น

อย่างไร สถานการณ์เป็นอย่างไร น าไปสู่การต่อยอดการท าวิจัย พบว่าโปรแกรมการบ าบัดรักษาแค่เรื่องการ

เสริมสร้างแรงจูงใจรายบุคคล แต่ยังไม่มีโปรแกรมอ่ืน เช่นโปรแกรมบ าบัดแนวพุทธ หรือการท าโปรแกรมบ าบัด

แบบรายกลุ่ม รายชุมชน นั่นคือการคิดต่อยอดไปเรื่อยๆของการท าวิจัยนั่นเอง 

บทสรุป 

 ภาพที่พบในชุมชนทั้งหมด คือผู้ป่วยทุกข์ ทีมเครียด ท้อแท้ ญาติทุกข์ เข้าถึงบริการได้น้อย สิ่งที่

อยากเห็น คือการดูแลแบบองค์รวม ผู้ป่วยได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบริบทของตัวผู้ป่วยเอง ตายก็ตายดี 

อยากเห็น ทีมมีความสุข มีบูรณาการ มีความสุข มีคุณค่าในการท างาน ช่องว่างจากการวิเคราะห์ พบว่าขาดทีม

บูรณาการ ขาดเครือข่ายทางสังคม การดูแลไม่ครบองค์รวม ทักษะความรู้เจ้าหน้าที่ยังน้อย ระบบการสนับสนุน

ไม่เพียงพอ ทั้งหมดคือ ช่องว่างในเชิงระบบทั้งหมด ถ้าสามารถปิดช่องว่างตรงนี้คือการพัฒนาระบบใหญ่มาก 

ดังนั้นใช้วิธีการขายไอเดียต่อ การคืนข้อมูลกระชากให้กระทบความรู้สึกของชุมชน เพ่ือให้รู้สึกการเป็นเจ้าของ

และอยากมีส่วนร่วม เพ่ือมาระดมทุนและการช่วยกัน ดังนั้นในการท าโจทย์ในชุมชนต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ซึ่ง

โจทย์ที่ได้จะเป็นตามประเด็นปัญหาในพ้ืนที่จริงๆ บางทีผู้ปฏิบัติหรือหน่วยงานเกิดความสนใจอยากแก้ปัญหา 

อยากช่วยคนและอยากเห็นกิเลสขององค์กรในด้านเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ครอบคลุม แต่

ไม่ใช่กิเลสของชุมชน แต่ต้องท าให้ชุมชนตระหนักให้เห็นว่าคือปัญหาของชุมชนต้องช่วยกัน ผู้ป่วยในชุมชนคือ

ลูกหลานของเขา ตรงนี้คือความท้าทาย สิ่งส าคัญในการท างานในชุมชน คือการสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้เวที

การเสวนา เวทีการคืนข้อมูลที่กระทบความรู้สึก จากเวทีตรงนี้ท าให้ได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งของชุมชนและข้อมูลจาก

ทีมงานและจะเห็นความเป็นไปได้ของโจทย์ที่ตั้งว่าจะท าได้หรือไม่และท าได้มากน้อยแค่ไหนและเห็นศักยภาพ

ของชุมชน ทีมที่ช่วยในการท างานและแนวทางในการพัฒนาต่อยอดว่าจะท าอย่างไรต่อไป การตั้งโจทย์แบบนี้

สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้จริง ท าให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทีมเกิดการเรียนรู้ ท าให้

เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ของทีมท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 สรุปแล้วบริบทในชุมชน คือการช่องว่างตั้งโจทย์จากการหาช่องว่างและต่อยอดไปเรื่อยๆ ที่ส าคัญที่สุด 

คือการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนรู้สึกตระหนัก ใส่ใจและเป็นเจ้าของ สิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เป็นอยู่ลบกันและ

ต้องน ามาคูณกับ Concern (ความตระหนัก ใส่ใจ) เรา Concern ทีม Concern ชุมชน Concern และทุกคน 

Concern จะท าให้ต่อยอดถึงนวัตกรรม MLM และการท าต้องให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพราะคือ

ความสุขของชุมชน เพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วยและชุมชน และเกิดประโยชน์กับทุกๆคน  

 

 



ค าถามเพิ่มเติม /ประเด็นที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 อ. กชพร  เขื่อนธนะ กล่าวว่า “การท าวิจัยต้องท าให้มีความสุข และการท าวิจัยต้องท าให้เข้ากับบริบท

ของเราจริงๆ เริ่มต้นจากใจ แล้วการท างานวิจัยจะมีความสุข” 

 พญ.ดารินทร์ สรุปว่าการมองปัญหาในระบบ จะพบว่าใหญ่โตมากขยายออกจนถึงสังคม ให้มองว่าเรา

พร้อมแค่ไหน เราอยู่ตรงระดับไหน ความรู้อยู่ในระดับไหน ทีมพร้อมแค่ไหน ตามข้ันบันได เน้นการสร้างความมี

ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งการหาทีมมาร่วมท ายากกว่าการหาช่องว่างของปัญหา 

 สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จาก อ.กชพร คือ “อยากเห็นอะไร” ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการหาทีม และหา 

ช่องว่างออกมาเพ่ือให้ทีม มาช่วยปิดช่องว่างว่า อยากเห็นอะไรในบริการของเรา อยากให้บริการออกมาเป็น

อย่างไร น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการเพิ่มบริการหรือจะสร้างนวัตกรรม 

 พญ.อนัญญา ถามว่า การชวนทีมหรือการท าให้ทีม Concern มีวิธีการกระตุ้นอย่างไร 

 อ.กชพร ตอบว่า 1.ต้องใช้ความจริงใจของเรา ตั้งใจ มีความสุขที่อยู่ ใกล้เรา 2. ความเป็นมิตร  

การช่วยเหลือสนับสนุน พร้อมจะเดินไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้ง ช่วยคิดช่วยวิเคราะห์และลงแรงช่วยในการท า 

 อ.สมนึก ตอบว่า แยก 2 ส่วน คือส่วนของชุมชนและส่วนของบุคลากร Facilitator ต้องมีใจให้ก่อน และ

ให้หลักคิดว่า ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพเขา ว่าเขาต้องท าได้ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ช่วยคิด แต่ถ้าเป็นบุคลากรต้อง

ใช้วิธีการ ให้ระดับหัวหน้าช่วย โดยการเสริมพลังหัวหน้าด้วยเทคนิคให้มีการแจกบัตรค าให้กับน้องในหน่วยงาน 

เพ่ือหาปัญหามาก่อนว่าในหน่วยงานมีปัญหาอะไร และปัญหาเหล่านั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และเกิดผลกระทบ

อะไรบ้าง เหมือต้นไม้ของปัญหา และน าปัญหานั้นมาจัดกลุ่ม หัวหน้าจะเป็นผู้น าในการน าปัญหานั้นมาวิเคราะห์

ว่าถ้าปัญหานั้นตอบด้วยการบริหารจัดการได้ ไม่ต้องน ามาท าวิจัย แต่ถ้าปัญหาไหนไม่สามารถตอบได้ต้องใช้

กระบวนการวิจัย ให้น าปัญหานั้นมาสู่กระบวนการท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นที่ดีได้ ท าให้

บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมและเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาและการท าวิจัย 

 


