
Research question  	
จะทําวิจัย ..........	

     หาโจทย์อย่างไรด?ี	

ดร.สมนึก  หงษ์ยิ้ม       โรงพยาบาลทัพทัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	
การประชุม“ทศวรรษ R2Rพัฒนาคนไทยสู่สังคม ๔.๐” ระหว่างวันที ่5-7 กรกฎาคม 2560	



Why are research questions important? 

“Well-crafted questions guide the systematic 
planning of research.  Formulating your 
questions precisely enables you to design a 
study with a good chance of answering them.” 

 
 

       -- Light, Singer, Willett, By Design (1990) 



จะสร้างโจทย์วิจัยให้ด ีเราต้องมี
มุมมองอย่างไร"



ทฤษฎีกบตม+

รูจัก

ปรับตัว+

ติดอยูกับ

ความเคยชิน+

ชาวไอริชผูหนึ่งชื่อ Tichyand Sherman (1993)!



















13 

If you want to go fast, you go alone! If you want to go far, we go together !

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ (2557).



กว่าจะได้โจทย์วิจัย....ต้องทําอย่าไรบ้าง?  
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ	
• ต้อง  ให้  ใจ  กับมัน 	
	
• ต้องเข้าใจโจทย์วิจัยที่ดีเป็นอย่างไร	
	
• ใช้เทคนิค/เครื่องมือในการช่วยค้นหาโจทย์วิจัย	
	
• การใช้คนหน้างานมาร่วมกันตั้งโจทย์วิจัย	



โจทย์การ
วิจัย	

สิ่งที่งานวิจัยระบุถึง ลักษณะปัญหาและความสําคัญ	
จากอดีต-แนวโน้มอนาคตว่าเป็นอย่างไร และ	
แนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหา	

RP	 RQ	

RO	

RT	

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective)	
เป็นการขยายรายละเอียดของปัญหาการวิจัย	

ชื่อเรื่องวิจัย (Research Topic)	

ปัญหาวิจัย (Research Problem)/เป็นการสกัด	
ปัญหาที่ละประเด็นให้ชัดเจน นํามาเขียนเป็น	
คําถามวิจัย (Research Questions)	



ลักษณะของโจทย์วิจัย 

• เพื่อแก้ปัญหา (problem solving) 
 
•  เพื่อพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้น 
 
•  เพื่อพัฒนาของใหม่ที่ไม่เคยมี 



���
วิธีการตั้งโจทย์การวิจัย���

	

แหล่งที่มาของ
โจทย์	

นโยบายการวิจัยของชาติ	

ปัญหาในหน่วยงาน	แหล่งทุน	

การทบทวนทฤษฎี /งานวิจัย	ประสบการณ์ของนักวิจัยเอง	

การค้นหาปัญหาโจทย์ร่วมกันกับพื้นที่	



กระบวนการ”ถอดยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข”สู่การปฏิบัติ ���

กระบวนการ”แปลงโจทย์”เป็นหัวข้อวิจัย	

วิเคราะหใหไดวา

อะไรคือ 

“ปญหา”ที่เปน

อยู+

หา”เหตุ”หรือ

สาเหตุของปญหาให

ไดถึงที่สุด โดยการ

หาคำตอบใหไดวา 

ทำไม ทำไม และ

ทำไม+

เมื่อถึงที่สุดตอบ

ไมไดวา 

“ทำไม”จุดนั้นคือ

ประเด็นที่ตองหา

คำตอบดวยการ

วิจัย+



FINER criteria For a good research question 

Ø F : feasible (เป็นไปได)้  
Ø I : interesting (น่าสนใจ)  
Ø N : novel (ใหม่หรือแตกต่าง)  
Ø E : ethical(มีจริยธรรม)  
Ø R : relevant (ตรงประเด็น) 



เกณฑ์
การ
เลือก

งานวิจัย	

เปนประโยชน+

หรือไม+
ไม่ควร
ทํา	

ไม่มี
ประโยชน์	

ไม่ควร
ทํา	

ไม่ควร
ทํา	

ทําไม่
ได้	

ไม่คุ้ม
ค่า	

คุมคา+

หรือไม+

ทำได+

หรือไม+

มีประโยชน์	

ทําได	้

หัวข้องานวิจัย	

• แกไขปญหาได+

• ประเด็นนาสนใจ+

• เกิดประโยชนตอสวนรวม+

• มีความเชี่ยวชาญ+

• มีขอมูลสนับสนุน+

• มองทะลุถึงตอนจบได+

• อยูในสายงานที่เกี่ยวของ+

• ไมกวางหรือแคบจนเกินไป+

• ทันตอเหตุการณ+

• ใชทรัพยากรในการวิจัยอยางคุมคา+ คุ้มค่า	



ข้อควรคํานึง และสิ่งสําคัญ ของโจทย์วิจัย	



เราจะตั้งโจทย์ วิจัย
อย่างไร? ���
PICO for  Good research 
questions	



คําถามในเวชปฏิบัติและคําถามในการวิจัย	
Background question	 Foreground question	

• ถามเพื่อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยว
กับ	
สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสภาวะใด	
สภาวะหนึ่ง	
• มี 2 องค์ประกอบที่สําคัญ	
1.คําถาม 5W1H + verb!
2.โรค การประเมิน การรักษา	
ประเด็นอื่นเกี่ยวกับการดูแล	
• ตัวอย่าง:	
- อะไรเป็นสาเหตุของโรคซึม
เศร้า	

• ถามเพื่อหาความรู้ที่เฉพาะสําหรับ
ตัดสิน	
ใจหรือปฏิบัต	ิ
• มี 4 องค์ประกอบที่สําคัญ ….PICO!
1. Patient and/or problem!
2. Intervention(or exposure)!
3. Comparison, if relevant!
4. Clinical Outcome!
including Time if relevant!
• ตัวอย่าง: “ผู้ป่วยซึมเศร้า(P) การรักษา 
ด้วยยา SSRIs(I) มีผลลดอาการซึมเศร้า 
(O) มากกว่าผู้ป่วยที่ได้ยา TCA หรือ 
ไม่(C)ภายในเวลา 1 เดือน(T)” 



ตั้งคําถามวิจัยที่ดีด้วย PICO	

ที่ ผู้ป่วย/ปัญหา(P) intervention(I) การเปรียบเทียบ(C) ผลลัพธ์(O) 

1 ในการพัฒนาระบบดูแลผู้
ป่วยโรคซึมเศร้าในสถาน
บริการปฐมภูมิ 

การใช้เครื่องมือคัด 
กรองโรคซึมเศร้า 

เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใช้
แบบคัดกรอง 

จะเพิ่มอัตราการเข้า 
ถึงบริการของผู้ 
ป่วยโรคซึมเศร้าได้ 
หรือไม ่

2 ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไม่ได้ 

การเข้าโปรแกรมปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
แรงจูงใจ 

การให้บริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมปกติแบบเดิม
ในคลินิก 

ทําให้ผู้ป่วยสามารถ
คุมระดับน้ําตาลใน
เลือดแตกต่างกัน
หรือไม ่

3 ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
เป็นผู้ป่วยเบาหวานในที่สุด
เพิ่มสูงขึ้น 

ได้รับการให้บริการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
DPAC ในชุมชน 

- จะใช้เวลานานเท่า
ไหร่จากกลุ่มป่วย
เป็นกลุ่มเสี่ยง  
อัตราความชุก 



โจทย์วิจัยที่มุ่งความเป็นExcellence ของ
หน่วยงานควรมาจากไหน? 
• ตกจากฟ้า หรือเจ้านายสั่งมา?	
• นั่งสมาธิ..เข้าฌาน?	
• ถามครูหรือผู้รู้?	
• ผู้วิจัยสนใจอยากทํา?	
• ปัญหาทางคลินิกในงานที่
ปฏิบัติ?	

• ปัญหาผู้ป่วยที่เราดูแลแก้ไขได้
ไม่ดีหรือยังไม่สําเร็จ?	



กําหนด 
research questions 
จากGap analysis 







ตัวอย่าง การตั้งคําถามวิจัยจาก Gap 

สถานะปัจจุบัน สถานะที่ต้องการ Gap 
(Y/N) 

มาตรการ 
เพื่อปิดGAP 

Primary research 
question 

มีการนําโปรแกรมปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุ่มเสี่ยงโรค HT  DM 
แต่ยังไม่มีการประเมิน
ประสิทธิผล 

มีโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะ
สมกับบริบทไทยในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ชะลอเวลามากที่สุดจาก
กลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มป่วย 

Y วิจัยประสิทธิผล
โปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง  
ด้วย  “กู ซิ วะ  โมเดล” 

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง HT DM(P) 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย “กู ซิ 
วะ  โมเดล”(I) มีผล 
ต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม (O) 
มากกว่ากลุ่มเสี่ยงด้วย 
วิธีการที่มีอยู่ปัจจุบันหรือ 
ไม่(C) ภายในเวลา 6 
เดือน(T)” 



เทคนิค/เครื่องมือ
ในการชวยคนหา

โจทยวิจัย"
     สำหรับมือใหม	

Where 



ผลกระทบ+

ปญหา+

สาเหตุ+



ตัวอย่าง 



วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
แผนภูมิก้างปลา 
BEDSORE 

ส่ิงแวดลอม!  บุคลากร!

อุปกรณ! วิธีการ!

ความเปยกชื้นของผิวหนัง!

การเกิดแรงกด/แรงเฉือน/เสียดทาน!

ทำไมทัน!

ขาดผูชวยเหลือ!

ญาติขาดความรูและการตระ 

หนักในการดูแลรักษา!

!

!

!

!
ไมมีอุปกรณชวยในการรักษา!

ไมมีแบบบันทึกประเมินความเส่ียง!

ไมมีการกำหนดขั้นตอนทีชัดเจน!

ไมมีการกำหนดบทบาท!

หนาที่ความรับผิดชอบ!

ไมมีการติดตาม!

การเปลี่ยนทาที่ชัดเจน!

BEDSORE !

ตัวอย่าง 



ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโจทย์
วิจัย 	

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลมาก่อนแล้วค่อย
กําหนดโจทย์วิจัย	

2. โจทย์วิจัยไม่ชัดเจน ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ได้	

3. โจทย์วิจัยกว้างจนเกินไป	
4. โจทย์วิจัยไม่ได้มาจากแนวคิด/ผลการ
วิจัย	



ตัวอย่างคําถามวิจัยในพื้นที่	
Prevalence (คําถามเกี่ยวกับความชุก) กลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่ป่วยเป็นเบาหวานมีอัตราความชุกเท่า

ไหร่ ในพื้นที ่
Etiology  
(คําถามเกี่ยวกับสาเหตุของโรค) 

-พฤติกรรมอะไรของผู้ป่วยเบาหวานของพื้นที่ที่ทําให้คุม
ระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได ้
-มีปัจจัยอะไรบ้างทํานายพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ของผู้ป่วยเบาหวาน 

Diagnosis  
(คําถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค) 

แบบคัดกรองแบบ 2 Q มีประสิทธิภาพในการบ่งชี้ภาวะซึม
เศร้าของผู้ป่วยเบาหวานที่สูงอายุหรือไม ่

Therapy  
(คําถามเกี่ยวกับการรักษา) 

ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย“กู ซิ 
วะ  โมเดล” มีประสิทธิผลเพียงใด  

Prognosis  
(คําถามเกี่ยวกับการพยากรณ์โรค) 

-ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  ความดันโลหิต  ใช้ระยะเวลา
นานเท่าไหร่ที่กลายเป็นกลุ่มป่วย ในการให้บริการสุขภาพ
ในรูปแบบปัจจุบันนี ้

Economic (คําถามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข) 

การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานใน  PCC  ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายหรือไม่  อย่างไร 



ตัวอย่างโจทย์วิจัยโรคติดต่อและภัยสุขภาพ  

•  รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพในเขตเมือง ควรเป็น
อย่างไร 

• มีนวัตกรรมและการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการป้องกัน
ควบคุมโรคและลดความรุนแรงของโรคติดต่อนําโดยแมลง หรือไม ่อย่างไร 

• พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงอะไรที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กเล็ก  
ควรมีรูปแบบป้องกันอย่างไร 

•  รูปแบบการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคในเขตเมือง ควรเป็นอย่างไร 
• ระบบดูแลผู้ป่วย MDR/XDR-TB อย่างครบวงจร ควรเป็นอย่างไร 
•  รูปแบบการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ ควรเป็นอย่างไร 



ตัวอย่างโจทย์วิจัยโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ  

• ความชุก  อิทธิพลและความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการตลาด  การโฆษณาการสื่อสาร
ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มุ่งส่งเสริมการบริโภคน้ําตาล  เกลือโซเดียม  และปัจจัย 
เสี่ยงด้านสุขภาพ  (เช่น การโฆษณาตรงและแฝง  มาตรการส่งเสริมการขาย
สินค้า(ลด  แลก  แจก  แถมต่างๆ  )ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง)  ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคของประชาชน เป็นอย่างไร 

• วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม Health literacy ของประชาชนด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  มะเร็ง  
โรคไตเรื้อรัง และปอดอุดกั้น 

• ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการต่างๆ ในการดําเนินงานป้องกันควบคุม
และการดูแลรักษารวมทั้งติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นตรวจ
วัด  HbA1Cในโรคเบาหวาน 

•  รูปแบบการป้องกัน RTA ที่เหมาะสมในชุมชน 



ดร.สมนึก  หงษ์ยิ้ม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
การ  โรงพยาบาลทัพทัน	




