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พาทําวิจัย..ในงาน
R2R Coaching



ความเข้าใจผิดต่อ “วิจัย”

• คําว่า "วิจัย"กับคนทํางานเป็นยาขม ที่ไม่อยากข้องแวะ ทั้งที่ไม่เคย
ทํา แต่ได้รับการบอกเล่าว่า เป็นของสูงเป็นเรื่องของคนจบ ป.โทขึ้น
ไป ทั้งคนที่เรียนจบโท ก็มีประสบการณ์การทําวิทยานิพนธ์ว่า
เท่ากับทําวิจัย

“พี่... ทําวิจัย หนูว่า.. มันยากนะ ไม่เหมาะกับหนูหรอก ชวนคนอื่น
เถอะ ..หนูเห็นเขานําเสนอแค่ CQI ที่จังหวัด อาจารย์วิพากษ์ซะ
หาทางลงเวทีไม่ได้ ... ”
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มันเป็นเรื่องที่..จําเป็นต้องทํา

• กระแส R2R มาแรง กลายเป็น KPI ที่ต้องบรรลุ ในทุก
งาน จาก Routine to Research กลายเป็น 
Research to Routine
• ในความเป็นจริง หน่วยงานเองก็ขาดการใช้ความรู้(ที่

แท้จริง) ในการทํางาน เครือ่งมือหนึ่งที่จะใช้หาความรู้
มาทํางาน ... วิจัยในงาน
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ข้อจํากัด..ในการทําวิจัย

• การมอบหมายงาน ให้ทําวิชาการเป็นเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม 
คนทํางานทั่วไป ขาดโอกาสในการเข้าถึง ด้วย .....

วิถีการทํางาน..ของคนโรงพยาบาล โดยเฉพาะทีม
พยาบาล จะเป็นแบบ.. ทํางานแบบหามรุ่ง หามค่ํา ไม่มีเวลาสนใจเรื่อง
ภายนอก ทําอย่างไร... จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับวิถีการ
ทํางานของ... คนทํางาน
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วัตถุประสงค์
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

• เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ “วิจัยในงาน” ที่
สอดคล้องกับวิถีการทํางานของ “ผู้เรียนวิจัย”

• เพื่อให้ทีมวิจัยได้มีประสบการณ์ทํา  “วิจัยในงาน”
และนําผลการวิจัยใช้การพัฒนากระบวนการทํางาน
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Group Design

MAX. Participation

MAX. Performance

Task Design

+LEARNING MAX.

L.MAX. = Par.Max + Per. Max
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องค์ประกอบการเรียนรู้
Kolb Learning Cycle

ประสบการณ์
Concrete Experience

การสะท้อน อภิปราย

Reflective Observation

การสรุปแนวคิด
รวบยอด

Conceptualization

การทดลองประยุกต์
Active Experimentation
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กรอบคิดพาทําถือหลัก “Coaching”

• ยึดหลัก การเรียนรู้สูงสุดเกิดจาก การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
รวมกับ การกระตุ้นใช้ศักยภาพของผู้เรียนมากที่สุด
• ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้ง Setting Task Time ให้

เอื้อต่อการเรียนรู้
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ออกแบบการ “Coaching” วิจัยในงาน
• หาทีม
• ร่วมกับทีมกําหนดเป้าหมายและวางแผนการฝึกทําวิจัย
• ฝึกทํา 
• หาเรื่องทํา / วางแผนและออกแบบวิจัย
• ฝึกเก็บข้อมูล
• ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล
• คืนข้อมูล
• นําเสนอในเวทีประชุมวิชาการที่ได้มาตรฐาน 

•  ระยะเวลาระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕
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เริ่มต้น
วางแผน Coaching

• Setting สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอน โดยเลือกให้
เหมาะกับวัตถุประสงค์แต่ละครั้ง

• Task ใบงาน หรือ คําถาม ที่กระตุ้นการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ในแต่ละครั้ง : ใช้ใบงานและเอกสารการจัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ 
ที่ออกแบบโดยนายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร

• Time เวลาที่เอื้อ และสะดวกต่อการเรียนรู้ โดยเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียน และ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
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เริ่มต้น
หาทีม และวางแผนฝึกทํา “วิจัย”

• เริ่มต้นจากการเชิญชวนผู้ที่สนใจ พบว่า  หลายคนอ้างถึง ความกลัวต่อการทํา
วิจัย และภาระงานที่ไม่มีเวลา

• แต่มีอยู่ ๑ ทีมที่เป็นทีมพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน ๕ คน ที่เขามีปัญหาเรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยใกล้ตายที่มาพักรักษาในโรงพยาบาล เขาไม่รู้จะทําอย่างไรให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลที่ดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร 

• แต่มีเงื่อนไขในการเรียนว่า ต้องให้สะดวกกับผู้เรียนและผู้จัดกระบวนการ 
กล่าวคือ “ฤกษ์สะดวก” และ ขอให้เป็นการฝึกจาก “หน้างาน”เป็นหลัก
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เริ่มต้น
หาทีม และวางแผนฝึกทํา “วิจัย”

• แผนเริ่มต้น “เราจะมาคุยกันทุกบ่าย วันพฤหัสบดี โดยจะมีใบงาน 
เป็นครั้งๆไป” แต่ในความจริงก็เลื่อนไปมา ตามความสะดวก

• ทุกคนต้องทําใบงาน ตามที่กําหนด และสรุปเป็นความรู้ของตนเอง 
เพื่อนํามาพูดคุยในวันที่พบกัน แผนนี้ทํากันสม่ําเสมอดี

• การเรียนรู้ จะใช้คําถาม และอภิปรายกันในกลุ่มผู้เรียน แล้วสรุป
เป็นความรู้ในแต่ละครั้ง
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เริ่มต้น หาเรื่อง

13

โจทย์
วจิยั

ปรากฎการณ์
/ประเด็นที(

สนใจ

ทฤษฏ/ี
ความรูท้ ี(
เก ี(ยวขอ้ง

ขอ้มลูที(
เก ี(ยวขอ้ง
ในบรบิท



เริ่มต้นหาเรื่องฝึกทํา “วิจัย”

• เริ่มต้นจากประเด็นที่สนใจ เรื่อง อยากพัฒนาให้ญาติและเครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายที่มา admit 

• ให้ทีมรวบรวมข้อมูล พบว่า มีข้อมูลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มาพักรักษาตลอด ๒ ปีพบ
สาเหตุของการมาพักรักษา ปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ป่วย ญาติ และทีมดูแล ข้อมูล
เหล่านี้ก็ยังไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบ และไม่เคยนํามาใช้ นอกจากการนําข้อมูลมา
พูดกันระหว่างส่งเวร 

• ให้ทีมไปค้น กระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีหรือทฤษฎีหรือหลักการดูแล
อย่างไร เอามาแลกเปลี่ยนกัน

• ตั้งโจทย์ร่วมกันว่า “จะหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายอย่างไร
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เลือกวิธีการวิจัย สําหรับฝึกทํา “วิจัย”

• จากโจทย์ เป็นคําถามที่ใช้ขอ้มูลเชิงคณุภาพ

• บริบทของพยาบาล แผนกผูป้่วยใน ที่มีวิถีการทํางาน ที่สัมผัสกับข้อมูล
เชิงคุณภาพ ประกอบกับลักษณะการทํางานที่ต้องใช้ทักษะการจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพคอื 
• ซอม (สังเกต) 

• ส้อ (สัมภาษณ์ สอบถาม)

• โส (เก็บมาพูดคุย : นินทาเล็กๆ) 

• จึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ชนิด RAP มาฝึกทํา “วิจัย”
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กระบวนการวจิัย
RAP

ประเด็น
วจิัย

จดุมุง่หมาย
การวจิัย

วตัถปุระสงค์
การวจิัย

คําถามการ
วจิัย

ประเด็น
คําถาม

กําหนด
แหลง่ขอ้มลู/
วธิเีก็บขอ้มลู

เก็บขอ้มลู
สรปุ Memo

ตอ่ขอ้มลู
สรปุ Memo ทมี

ขอ้มลู
อิ=มตวั การวเิคราะห์

ขอ้มลู

การคนืขอ้มลู
และจัดทํา
แผนแกไ้ข

ทมี

ทมี
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เริ่มต้น
ทําความเข้าใจในหลักของการทําวิจัย
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พาทํา
ฝึกทักษะการเก็บข้อมูล

• สัมภาษณ์เชิงลึก

• สนทนากลุ่ม

• สังเกต

• บันทึกข้อมูล

• การต่อข้อมูล

18



เริ่มต้น
วางแผนการทําวิจัย

• กําหนดประเด็นคําถาม

• กําหนดแหล่งข้อมูล

• กําหนดวิธีการเก็บข้อมูล

• วางแผนการเก็บข้อมูล

• ทดลองการใช้ประเด็นคําถาม 
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กระบวนการเก็บขอ้มลูวจิัย

ประเด็น
วจิัย

จดุมุง่หมาย
การวจิัย

วตัถปุระสงค์
การวจิัย

คําถามการ
วจิัย

ประเด็น
คําถาม

กําหนด
แหลง่ขอ้มลู/
วธิเีก็บขอ้มลู

เก็บขอ้มลู
สรปุ Memo

ตอ่ขอ้มลู
สรปุ Memo ทมี

ขอ้มลู
อิ=มตวั การวเิคราะห์

ขอ้มลู
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การตอ่ขอ้มลู

• โดยใช้คําถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Log)
– ในการเก็บข้อมูลวันนี้ โดยรวมผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างไร
–  ภาพรวมของข้อมูลที่ได้เป็นอย่างไร
–  ความเห็นต่อข้อมูลวันนี้เป็นอย่างไร
–  ปัญหาในการเก็บข้อมูลมีอะไรบ้าง มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุง ทั้ง

ประเด็นคําถาม แหล่งข้อมูล และวิธีการเก็บข้อมูลในครั้งต่อไป
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การคืนข้อมูล
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การเปลี=ยนแปลงจากการใชผ้ลวจิัย

• การประเมนิผูป้่วย ปรับการประเมนิผูป้่วยเพิ=มเตมิ
จากการใชแ้บบประเมนิแบบCheck List ใหใ้ชแ้นว
การประเมนิโดยการพดูคยุโดยใชป้ระเด็นคําถาม
เพื=อหาความตอ้งการผูป้่วย

• การกาํหนด Care Giver มกีารประเมนิญาติ
ผูด้แูลวา่ใครเป็นผูท้ี=ดแูลผูป้่วยที=แทจ้รงิ โดยใช ้
วธิกีารเก็บขอ้มลูในผูป้่วยและญาตเิตรยีมความรู ้
และทกัษะในการดแูลผูป้่วยที=โรงพยาบาลและบา้น 

• การประสานงานกบัทมีดแูลในชุมชน ทมีดแูลที=
บา้นไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการดแูลผูป้่วย เพื=อรว่ม
รับรูข้อ้มลูและวางแผนในการดแูลผูป้่วยที=บา้น
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เพิ่มประสบการณ์นําเสนอในการประชุมวิชาการ
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กระบวนการCoaching
ผูเ้รยีนวจิัยแบบ

RAP

ประเด็น
วจิัย

จดุมุง่หมาย
การวจิัย

วตัถปุระสงค์
การวจิัย

คําถามการ
วจิัย

ประเด็น
คําถาม

กําหนด
แหลง่ขอ้มลู/
วธิเีก็บขอ้มลู

เก็บขอ้มลู
สรปุ Memo

ตอ่ขอ้มลู
สรปุ Memo ทมี

ขอ้มลู
อิ=มตวั การวเิคราะห์

ขอ้มลู

การคนืขอ้มลู
และจัดทํา
แผนแกไ้ข

ทมี

ทมี
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การเปลี=ยนแปลงในผูเ้รยีนวจิัย

• ทัศนคติต่อการทําวิจัยเป็นบวกมากขึ้น

• มีการใช้ทักษะการวิจัยเชิงคณุภาพ มาปรับเปลี่ยนการทํางาน เช่น การ
ฟัง การถาม การตีความหมายพฤติกรรมของผูร้ับบริการ เกิดความ
เข้าใจมากขึ้น 

“ เข้าใจอะไรคือ Emic อะไรคือ Etic ทําให้เราไม่ด่วนสรุปว่าผู้ป่วยเป็น
เช่นนั้นเช่นนี”้

• ทีมเริ่มทําวิจัยเรื่องที่ ๒
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บทเรียนที่เรียนรู้

• การจัดการเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด เกิดจากการวิเคราะห์ผู้เรียนว่าเป็น
เช่นไร มีบริบทที่เกี่ยวข้องเป็นเช่นไร อะไรบ้างที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการเรียนรู้ การช่วยฝึกการเรียนรู้การทําวิจัยในงานก็ไม่ต่างกัน หากคนทํางาน
ได้มีการเรียนรู้สูงสุด แล้วคนทํางานที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ย่อมเกิดฉันทะต่อ
การทําวิจัย และนํากระบวนการวิจัยไปปรับใช้และพัฒนางานของตนต่อไป
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ขอขอบคณุ

• เครือข่าย R2R “สกลนคร นครพนม มุกดาหาร” , “อีสาน
ตอนบน” 

• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

• ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหว้า

• ทีมนักวิจัยงานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล ร.พ.นาหว้า

• แหล่งข้อมูลในการวิจัยทุกท่าน
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