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หากกล่าวถึงการท างานวิจัย สิ่งส าคัญคือการตั้งค าถามงานวิจัย  โดยวัตถุประสงค์ในการตั้งค าถาม คือ ลักษณะ
ของงานวิจัยทีด่ีต้องเป็นอย่างไร  ขั้นตอนการท างานวิจัย ความส าคัญของการท างานวิจัย และองค์ประกอบของงานวิจัย  
โดยลักษณะของงานวจิัยที่ดี ต้องประกอบด้วย ต้องมีความนา่สนใจ แปลกใหม่ สอดคล้องกับบริบท  มีจริยธรรม และมี
ความเป็นไปได้  หรือ FINER ดังนี้ 

F Feasibility มีความเป็นไปได้ในการท างานวจิัย 
I Interesting มีความน่าสนใจ 
N Novel  มีความแปลกใหม่ 
E Ethical  มีจริยธรรม 
R Relevant  มีความสอดคล้องกับบรบิทที่ท า 

  สิ่งส าคัญในการท างานวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับบรบิท เพื่อน าใชป้ระโยชน์ต่อไป  ตัวอยา่งเช่น ผู้วจิัยท างาน
ในบรบิทเด็ก แต่ท างานวิจัยเก่ียวกับผู้ใหญ่ ภายหลังงานวิจยัส าเร็จ จะไม่สามารถน าไปใช้ได้เลย 

ขั้นตอนการท างานวิจัย  เริ่มต้นจาก การตั้งค าถาม (research question)  ออกแบบงานวิจัย (study design) 
และท าวิจัย (research conduct) มีเพียง 3 ข้นตอน เวลาไปชักชนคนท างานวิจัย บอกว่ามีเพียง 3ขั้นตอน การมีกรอบ
การวิจัยจะช่วยท าให้เรามีทิศทางในการท างาน  สิ่งแรกที่ควรค านึงถึงคือ ความส าคัญของค าถามวิจัย จากประสบการณ์ใน
การตั้งค าถามการวิจัย พบว่าผู้วิจัยส่วนใหญี่ค าถามวิจัยที่กว้าง ไม่ชัดเจน อยากแก้ปัยหาทุกอย่างทุกประเด็น ท าให้การ
ออกแบบงานวิจัยไม่ชัดเจนหรือแก้ไขปัญหาผิดจุด  เช่น 

5 + 5 เท่ากับ?  ค าตอบ คือ 10 ซึ่งเป็นค าตอบที่ตรงไปตรงมา  แต่ถ้าหากเปลี่ยน ?+? เท่ากับ 10  ค าตอบที่ได้
ขึ้นกับการจินตนาการของคนว่าคิดอย่างไร ดังนั้นถ้าหากเราตั้งค าถามแบบค าตอบเดียวจะเป็นการปิดกั้นความคิดไม่มี
ทางเลือก  แต่ในทางกลับกัน การน าผลลัพธ์มาเป็นค าตอบ เพื่อออกแบบกระบวนการในการหาค าตอบ จะช่วยกระตุ้นให้
ทีมเกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง กระตุ้นความคิดต่างๆ  ดังนั้นการตั้งค าถามจึงมีความส าคัญมากกว่าค าตอบ ลักษณะค าถาม
ที่ดีจึงเป็นค าถามกระตุ้นให้คิด  ดังที่ว่า “ติดกระดุมเม็ดแรก.....เริ่มต้นค าถามวิจัยที่ใช่” 

 



 
ตัวอย่างที่ 1 การตั้งค าถามให้คิด  
ช่างภาพ โรงพยาบาลศิริราช จะมีหน้าที่ถ่ายภาพอวัยวะ หรือ ส่วนต่างๆของร่างกายที่แพทย์ต้องการ โดยแพทย์

จะเป็นผู้วาดรูปที่ต้องารให้ถ่ายภาพลงในกระดาษ หลายรั้งที่พบว่า ช่างภาพอ่านลายมือแพทย์ไม่ออก อ่านยาก บางครั้ง
ต้องเดินกลับไปหาแพทย์คนเดิมเพื่อยืนยันภาพอีกครั้ง ท าให้เกิดความล่าช้า เสียเวลานาน ผู้ป่วยและญาติรู้สึกหงุดหงิด
เพราะต้องรอ ช่างภาพรู้สึกหงุดหงิดเพราะต้องเดินไปมา  ประเด็นนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ช่างภาพได้คิดว่าการแก้ไขปัญหาที่
ลายมือแพทย์ไม่สามารถท าได้ ดังเช่นนั้นปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การทีไม่มีแบบฟอร์มการระบุอวัยวะหรือต าแหน่งที่แพทย์
ต้องการ โดยไม่ต้องให้แพทย์เขียนเอง  จึงเป็นที่มาของค าถามวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา 

การตีกรอบปัญหาใหม่ มองปัญหาด้วยมุมมองใหม่ (ขอบเขตที่เราสนใจ) 
มุมมองใหม่ทั้งทางกายภาพและทางความคิด 
มุมมองจากผู้อื่น 
ตั้งค าถามที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “ท าไม”  
  

  ถ้าหากมีเวลา 1 ชั่วโมง ใช้เวลา 55 นาที ในการคิดค้นค าถามในเรื่องนี้คืออะไร แต่จะใช้เวลาเพียง 5 นาที  
ในการออกแบบงานวิจัย 
องค์ประกอบของค าถามวิจัย  ประกอบด้วย 

1. Population  เช่น ใบส่งตรวจ  ระบบงาน 
2. Intervention  เช่น เทคนิคการสอน  ยา  รูปแบบบการบริการ  ความชุกของผู้ป่วย 
3. Comparison / Exposure  เช่น เปรียบเทียบกลุ่มที่ได/้ไมไ่ด้ 
4. Outcome   วัดผลให้สอดคล้องกับ intervention  เช่น intervention คือการออกก าลังกาย  

ดังนั้น ต้องวดัผลน้ าหนักลงลง ผลเลือดดีขึ้น เป็นต้น ฯลฯ   
ดังนั้นการวัผลลัพธ์ต้องมีความชดัเจน จับต้องได้ วัดผลได้ และน่าเชื่อถือ 
 
 ตัวอย่างที่ 2  
 การตรวจด้วยวิธี ultrasound ทางหน้าท้อง จะได้ผลการตรวจที่น่าเชื่อถือหรือแม่นย า  จ าเป็นต้องมีน้ า 
ในกระเพาะปัสสาวะที่มากเพียงพอ เพื่อดันมดลูก อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยพยายามดื่มน้ าจนรู้สึก
ปวดปัสสาวะ แต่บ่อยครั้งพบว่าไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องกลับไปนั่งรอ หรือบางรายปวดปัสสาวะจนทนไม่ไหว  
ต้องเร่ิมต้นใหม่ เป็นวัฏจักรวนไปเวียนมา ซ้ าแล้วซ้ าเล่าปัยหาเดิมๆ ทางทีมผู้วิจัย จึงเกิดค าถามว่า ท าอย่างไรให้กระเพาะ
ปัสสาวะเต็ม และต้องใช้ระยะเวล่นานเท่าใดที่ท าให้กระเพาะปัสสาวะเต็ม  

Population     ผู้ป่วยหญิงที่มาตรวจ ultrasound 
Intervention     ปริมาณดื่มน้ า (300,400,500 ml) 
Comparison / Exposure   เปรียบเทียบ 3 กลุ่ม 
Outcome      เวลาที่กระเพาะปัสสาวะเต็มจนสามารถตรวจได ้
สรุป  สิ่งส าคัญในการท างานวิจัย คือการตั้งค าถามที่แหลมคม ชัดเจน วัดผลได้ สอดคล้องกับบริบทของผู้วิจัย   

โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ หน้างงานเห็นปัญหานั้นๆ ต้องชวนกันท าเป็นทีมอย่าท าคนเดียว ตรวจดูให้ครบ
องค์ประกอบ มีทีมที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น 
 

ฝึกการตั้งค าถามใน

การระดมสมอง 


