
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องประสบการณผูติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุนในตําบลแหงหน่ึงของจังหวัด

กระบี่ ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยา 

(Phenomenological Approach) โดยเก็บขอมูลเชิงลึก (In-Depth Studies ใชวิธีการสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) ใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participation 

Observation) เพื่อทําการศึกษาประสบการณของผูเสพยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุนในตําบลแหงหน่ึง 

ของจังหวัดกระบี่ ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการ

หาคําตอบและเปนประเด็นที่ตองศึกษา ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา แลวนําขอมูลมาวิเคราะห              

ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 

วิธีการวิจัย 

 

รูปแบบการที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ีใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลเชิงลึก          

ใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เพื่อศึกษาประสบการณผูเสพ          

ยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุนในตําบลแหงหน่ึง ของจังหวัดกระบี่ ซึ่งระยะเวลาในการวิจัย ต้ังแต 

เดือนธันวาคม 2554 - เมษายน 2558  
 

ประชากร 
 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีเปนวัยรุนที่มีประสบการณการเสพติด 4 x 100 โดยกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย วัยรุนผูติดยาเสพติด 4 x 100 จํานวน 10 คน เปนผูที่เคยมีประวัติ

การเสพหรือติดยาเสพติด 4 x 100 ไมเกิน 1ป อาศัยอยูในตําบลที่ทําการศึกษาในระหวางเดือน

ธันวาคม 2554 ถึง เดือน เมษายน 2558 ซึ่งคัดเลือกผูใหขอมูลตามคุณสมบัติ ดังน้ี 

 1. วัยรุนผูที่เคยมีประการณเสพยาเสพติด 4 x 100 มาแลวในชวงเวลา 1 ป หรือผูที่มี

พฤติกรรมการเสพยาเสพติด 4 x 100 ณ ปจจุบันในขณะที่กําลังศึกษา 

 2.  เปนผูที่อาศัยอยูในตําบลที่ศึกษา 

 3.  เปนผูมีสติสัมปชัญญะที่สมบรูณ 

 4.  มีการไดยินปกติ สามารถสนทนาตอบคําถามระหวางการสัมภาษณไดเปนอยางดี 

โดยฟงภาษาไทยไดเขาใจ 
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 5.  ใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูลโดยการใหสัมภาษณ และยินยอมใหทําการ

บันทึกเสียง ลงในเครื่องบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. แนวทางสัมภาษณกึ่งโครงสราง 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยเก็บขอมูลเชิงลึก ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทาง

ในการหาคําตอบและเปนประเด็นทีต่องศึกษา ใชวิธีการสัมภาษณแบบกึง่โครงสราง (Semi-Structured 

Interview) ใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Nonparticipation Observation) โดยเก็บขอมูล 

ประสบการณการผูติดยาเสพติด 4 x 100 โดยใชแนวทางสัมภาษณกึ่งโครงสราง ที่ผูวิจัยสรางข้ึนใช

เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามกรอบแนวคิดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม และ

ผานการตรวจสอบจาก อาจารยที่ปรึกษา และและจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน หลังจากน้ันนํามา

ปรับแกตามขอเสนอแนะ กอนนําไปใชเปนแนวทางการสัมภาษณ 

 2. แบบบันทึกขอมลูสวนบุคคล 

 3. อุปกรณ อปุกรณสําหรับจดบันทึก แฟมสําหรบัเก็บขอมลู และอุปกรณบันทึกเสียง  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่สําคัญที่สุดคือผูวิจัย และ

แนวทางการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเตรียมตัวกอนเริ่มเก็บขอมูลโดยการฝกทักษะการสัมภาษณในกลุม            

ผูเสพติด 4 x 100 ลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยาง จํานวน 2 ราย เพื่อใหเกิดทักษะในการต้ังคําถาม 

การฟง การจับประเด็น การซักถามเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก การถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ     

การวิเคราะหขอมูล และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาจริงและใชคําถามที่ผานการสัมภาษณที่ผานการ

ตรวจสอบแลวไปใชเปนแนวทางการสัมภาษณ 

 

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล 

 

ผูวิจัยดําเนินการในการเก็บขอมูลบนหลักการรักษาสิทธิมนุษยชนของผูใหขอมูล โดยช้ีแจง

ดวยวาจาใหผูใหขอมูลทราบ ดวยการแนะนําตนเอง ช้ีแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ พรอมทั้ง

ช้ีแจง ถึงสิทธิของผูใหขอมูลในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยครั้งน้ี พรอมทั้งแจงขออนุญาต
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ใชเครื่องบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ และการจดบันทึกประเด็นสําคัญระหวางการสัมภาษณเพื่อเก็บ

ขอมูล ในระหวางการเก็บขอมูลผูใหขอมูลสามารถบอกเลกิ หรือยุติการใหสัมภาษณเมื่อใดก็ไดเมื่อผูให

ขอมูลตองการ ขอมูลทุกอยางที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยถือเปนความลับ โดยอธิบายใหผูใหขอมูล 

ทราบลวงหนาวาขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษา ตลอดจนการนําเสนอขอมูลของผูใหขอมูล จะไมมี

การเปดเผยช่ือและนามสกุลที่แทจริง และนํามาใชเฉพาะในการศึกษาครั้งน้ีเทาน้ัน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

ขั้นเตรียมการการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. การเตรียมตัวผูวิจัย เปนการเตรียมความรู และทักษะที่จําเปนในการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก การสรางแนวคําถามใหครอบคลุม การสังเกต และการจด

บันทึกภาคสนาม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล 

 2. การเตรียมอุปกรณที่จําเปน เชน อุปกรณสําหรับจดบันทึก แฟมสําหรับเก็บขอมูล 

และอุปกรณบันทึกเสียง 

ขั้นดําเนินการ 

 1. สรางสัมพันธภาพกับผูใหขอมูล โดยผูวิจัยจะแนะนําตัวเองในบทบาทนักศึกษาและ

ผูวิจัย ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยและกระบวนการวิจัยโดยละเอียด เพื่อใหเกิดความไววางใจ            

ในตัวผูวิจัย และไดรับความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 2. เมื่อผูวิจัยและผูใหขอมูล มีความยินดีที่จะใหขอมูลแลว จึงทําการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยการสัมภาษณใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) ใชการสังเกต

แบบไมมีสวนรวม  

 3. การบันทึกภาคสนาม (Field Notes) ผูวิจัยจะทําไปพรอมกับการสัมภาษณ และจะ

บันทึกภายหลังการสัมภาษณในสวนที่ไมสามารถบันทึกไดในขณะสัมภาษณหรือสังเกต โดยทําการ

บันทึกการสัมภาษณในขณะทําการสัมภาษณดวยเครื่องบันทกึเสยีงและทําการถอดการบันทึกภายหลัง 

 4. การแปลผลขอมูลรายวัน หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลในแตละวันจะนําขอมูลที่ไดมา

บันทึกใหเปนระเบียบทุกวัน บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนไวทั้งหมด หลังจากน้ันจึงอานเพื่อการตรวจสอบ

ขอมูลที่ยังไมชัดเจน หรือไมครบถวน เพื่อที่จะนําไปถามเพิ่มเติมในการสัมภาษณครั้งตอไป 

 5. ทําการตรวจสอบความตรงของขอมูลอีกครั้ง กอนที่จะทําการสัมภาษณครั้งตอไป 

โดยการนําขอมูลที่ไดจากการแปรผลรายวันไปสอบถามยอนกลับเพื่อใหผูใหขอมูลไดยืนยันความถูกตอง

ของขอมูล 
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 6. การสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล พิจารณาจากการไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

แลวจึงยุติการสัมภาษณ หรือเมื่อขอมูลอิ่ม 

 

การตรวจสอบขอมูล 

 

การตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพที่ใชในการวิจยัครั้งน้ีคือ การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

(Triangulation) ซึ่งตรวจสอบวาขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมน้ันมีความถูกตองหรือไม โดยการตรวจสอบ

แหลงที่มาของขอมูล ซึ่งประกอบดวย เวลา สถานที่ และบุคคล  

ในการตรวจสอบขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาใชวิธีการตรวจสอบขอมูลจาก บุคคล คือ 

บุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูล คือผูใหขอมูลหลัก ผูใหขอมูลรองที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 4 x 100 ซึ่งเปน

การตรวจสอบขอมูลโดยการสัมภาษณเรื่องเดียวกันจากบุคคลที่แตกตางกัน วาจะไดขอมูลที่เหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร ตรวจสอบขอมูลจากบุคคลที่เปนเจาของขอมูล ผูศึกษาตรวจสอบขอมูลที่ตนเก็บได

กับเจาของหรือผูใหขอมูลโดยตรง และการตรวจสอบขอมูลจากวิธีการรวบรวมขอมูลในเวลาที่ตางกัน 

เปนการใชวิธีการตรวจสอบขอมูลเรื่องเดียวกันในเวลาที่ตางกัน เพื่อตรวจสอบขอมูลเรื่องเดียวกัน และ

การใชการสังเกตควบคูไปกับการซักถาม พรอมกันน้ันก็ศึกษาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ (เสาวภา            

พรสิริพงษ, 2548 : 33 - 35) ประกอบดวย  

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยถอดขอความจากเทปบันทึกเสียงแบบคําตอคํา นําขอมูลทั้งจากการสัมภาษณและ

บันทึกภาคสนามมาทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) (ศิริพร จิรวัฒนกุล, 2553 : 289)

โดยใชข้ันตอนดังน้ี  

 1. สรางดัชนี ผูวิจัยอานตรวจสอบขอมูลเพื่อทําความเขาใจถอยคําแตละวลีหรือประโยค 

จับประเด็นที่สําคัญ กําหนดดัชนีแลวใหรหัสในแตละขอความของเหตุการณ โดยในขณะที่ตรวจสอบ

ขอมูล ผูวิจัยไดต้ังวาขอมูลน้ันมีความหมายอยางไร ขอมูลน้ันบงบอกอะไร แบบประโยคตอประโยค  

ในแตละบรรทัด (Line by Line) 

 2. จําแนกหมวดหมู ผูวิจัยนําดัชนีคําที่ไดมาเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง 

เพื่อจัดหมวดหมูขอมูลและนํามารวมกันเปนหมวดหมู รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติม เพื่อชวยในการสรุปสาระประเด็นหลัก 

 3. สรางขอสรุป ผูวิจัยนําดัชนีที่ใหจากการอานขอมูลอยางละเอียดและทบทวนหลาย

ครั้งแลวนําดัชนีจากขอมูลของผูใหขอมูลหลักแตละคนมาจัดกลุมเพื่อสรางขอสรุปยอยใหครอบคลุม

เน้ือหาที่มีความคลายกัน แลวจึงนําขอสรุปยอยหลาย ๆ ขอมาจัดกลุมเพื่อนําไปสูบทสรุป 

 4. ตีความ ผูวิจัยตรวจสอบความหมายคําสําคัญของกลุมคํา หาความสัมพันธของเรื่องราว 

และสรางขอสรุปของขอมูลน้ัน ๆ โดยการเช่ือมโยงดัชนีตาง ๆ สรางเปนมโนทัศน โดยการหาความ 
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สัมพันธที่แสดงเงื่อนไขที่เปนสาเหตุของปรากฏการณ บริบท เงื่อนไขการปฏิบัติที่ใชในการจัดการ

ปรากฏการณ และผลที่ตามมาจากการกระทํา 

 5. ตรวจสอบขอมูลที่วิเคราะหไดกับผูใหขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองความนาเช่ือถือ

ของงานวิจัยความเช่ือถือไดของงานวิจัยไดจากการใชวิธีตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ดังน้ี 

  5.1 ดานนักวิจัย เน่ืองจากเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงเปนเครื่องมือสําคัญ 

ในการดําเนินการวิจัย ซึ่งผูวิจัยตองเตรียมความพรอมโดยการลงทะเบียนเรียนวิชาวิจัยเชิงคุณภาพ 

และพัฒนาตนเองต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นงานวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดฝกภาคสนามกับผูเช่ียวชาญจนกระทั่ง

สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง 

  5.2 ดานขอมูล ในการเก็บขอมูลผูวิจัยตองใชวิธีการตาง ๆ เพื่อใหแนใจวาขอมูล       

ที่ไดเปนขอมูลที่แนน อิ่มตัว ดวยวิธีการที่หลากหลายและถูกตองตามหลักการ ไดแก การสัมภาษณ 

เชิงลึก การสังเกตการณ และบันทึกภาคสนาม ซึ่งขอมูลที่ไดมาทั้งหมดนํามาตรวจสอบความนาเช่ือถือ

ดวยวิธีตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation)  

  5.3 ดานการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใหความสําคัญและเขมงวดต้ังแตขอมูลที่ไดจาก

การพูดคุย เริ่มสรางสัมพันธภาพกับผูใหขอมูลแบบกวาง ๆ จนมาถึงข้ันตอนการสัมภาษณเชิงลึก       

การวิเคราะหจะทําทันททีุกครัง้ที่คัดลอกเน้ือหาขอมลูจากการบันทึกเสยีงมาเปนตัวอักษร โดยการอาน

หลาย ๆ ครั้ง เพื่อทําความเขาใจเน้ือหาอยางถองแท นําไปสูการจัดกลุมขอมูลและตีความ (Content 

Analysis) ทําความเขาใจโดยยึดหลักทฤษฎีมาตีความเพื่อไมใหเกิดอคติตอขอมูลภูมิหลังของผูวิจัย 

ขอมูลที่วิเคราะหออกมาไดนํากลับไปใหผูใหขอมูลหลักตรวจสอบวาตรงกับสิ่งที่ผูใหขอมูลบอกเลา

หรือไม ซึ่งชวยใหผูวิจัยไดขอคนพบที่ชัดเจนและไมมีอคติ  

 

การนําเสนอผลการวิจัย 

 

การนําเสนอขอมูลการวิจัยใชการนําเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช

ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบขอมูลทางวิชาการที่ผูวิจัยไดยกข้ึนมาคิดเปนหลักในการ

วิจัยครั้งน้ี และบรรยายใหเห็นถึง ประสบการณชีวิตผูติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุนในตําบล              

แหงหน่ึงของจังหวัดกระบี่ ขอมูลที่ไดนํามาเขียนรายงานการวิจัย  


