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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4x100 ของวัยรุ่นในตําบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ 

  
คําชี้แจง การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล ประสบการผู้ติดยาเสพติด 4 x 100 

ในต าบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่  
 

1. แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก วัยรุ่นผู้ที่เคยมีประการณ์เสพยา

เสพติด 4 x 100 
 ตอนที่ 2 ประสบการณ์ชีวิต ของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด 4 x 100   3 ด้าน 
        1) ด้านประสบการณ์เริ่มต้นการเข้าสู่กระบวนการเสพย์   
        2) ด้านการผลิตและการจัดหาส่วนผสม 
        3) ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพและผลเฉียบพลันด้านอาการความรู้สึกและผล

จากการเสพย์ 4 x 100 
2. กรุณาตอบค าถามท่ีเป็นความจริง 
3. ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับที่สุด ค าตอบที่ได้จะไม่มีผลไดๆต่อตัวท่านหรือถ้าหากท่าน

ไม่สบายใจที่จะตอบ สามารถปฏิเสธได้ ผู้วิจัยจะน าเสนอเฉพาะข้อมูลที่ท่านยินยอมให้เปิดเผยเท่านั้น 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปสําหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก วัยรุ่นผู้ที่เคยมีประการณ์เสพยาเสพติด            
4 x 100 

1.   ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ....................................................................................... ............................ 
2.   เพศ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.   สถานภาพสมรส………………………………………………………………………………..…………………….………… 
4.   บุคคลทีอาศัยอยู่ด้วยกัน ณ ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………….. 
5.  ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาในปัจจุบัน…………………………………………………………….……………… 
6.  ระดับการศึกษาสูงสุด………………………………………………………………………………………………………….. 
7.  ศาสนา…………………………………………………………………………………………………………….…………………        8. อาชีพ (ระบุ) ...................................................................................................................... 
9.  ลักษณะงานที่ท า................................................................................................................................ 
10. รายได้ต่อเดือน (ระบุ)....................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ประสบการณ์ชีวิต ของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด 4 x 100  3  ด้าน 
1. ด้านประสบการณ์เริ่มต้นการเข้าสู่กระบวนการเสพย์ 
 1.1 คุณรู้จักยาเสพติด ได้อย่างไร   
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 1.2 คุณลองใช้ยาเสพติด 4 x 100 ครั้งแรกเมื่ออายุ.................ใช้มานานเท่าไร…………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 1.3 ปัจจัยสาเหตุที่ใช้ 4 x 100 เพราะ 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 
2. ด้านการผลิตและการจัดหาส่วนผสม 
 2.1 สูตรหรือส่วนผสม 4 x 100 อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 2.2 การจัดหาส่วนผสมหามาได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อส่วนผสม 4 x 100 เป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 2.4 สารอ่ืน ๆ ที่ใช้ผสมร่วมใน 4 x 100  มีอะไรบ้าง (นอกเหนือไปจากส่วนผสมหลัก) 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 
 2.5 ก่อนที่จะมาเสพย์ 4 x 100 คุณเคยเสพยาเสพติดชนิดใดมาก่อน 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 2.6 วิธีการต้มหรือขั้นตอนการผลิต 4 x 100 ท าอย่างไร 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 2.7 บริบทการเสพย์ 4 x 100 เป็นอย่างไร 
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…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 2.8 พฤติกรรมการเสพย์ 4 x 100 เป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 2.9 สถานที่ใช้เสพย์ 4 x 100 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 
3. ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพและผลเฉียบพลัน 
ด้านอาการความรู้สึกและผลจากการดื่ม 4 x 100 
 3.1 ความรู้สึกท่ีใช้ครั้งแรกเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.2 ปริมาณที่ใช้ครั้งแรก 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.3 คุณเสพ 4 x 100 มานานแค่ไหน 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.4 ความต่อเนื่องและความถี่ของการใช้ยาเสพติด 4 x 100 ของคุณเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.5 คุณเคยเพ่ิมหรือลดปริมาณการใช้ยาเสพติด 4 x 100  หรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.6 ตั้งแต่ใช่ยาเสพติด 4 x 100 เคยหยุดใช้บ้างหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.7 ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อไม่ได้ใช้ยาเสพติด 4 x 100 เป็นอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.8 ผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.9 ผลกระทบต่อความรู้สึกด้านจิตใจ เป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.10 ผลกระทบต่อครอบครัว เป็นอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.11 ผลกระทบต่อสังคมรอบข้างเป็นอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.12 คุณเคยคิดท่ีจะเลิกเสพย์ยาเสพติด 4 x 100 หรือไม่......... และถ้าจะเลิกเสพย์คุณคิดว่าอะไร  
        คือเหตุผลที่ท าให้คุณเลิกเสพย์ 4 x 100 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 3.13 คนในครอบครัวคุณคิดอย่างไรต่อการที่คุณใช้สารเสพติด 4 x 100 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
 1.14 สุขภาพ ในปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง 
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…………………………………………………………………………………..…………………………………………................... 
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ประวัติผู้ทําวิทยานิพนธ์ 
 
ชื่อ - สกุล               นางสุไหวด๊า  บุหลาด 
 
วัน เดือน ปีเกิด         6 กุมภาพันธ์ 2509 
 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน      32/2 หมู่ 3 ต าบลขาคราม อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 
ประวัติการศึกษา        พ.ศ. 2526  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองกระบี่ อ าเภอเมือง 
  จังหวัดกระบี่ 
  พ.ศ. 2528   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล อ าเภอเมือง  
  จังหวัดกระบี่   
  พ.ศ. 2531   ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) 
  วิทยาลัยบรมราชชนนียะลา 
  พ.ศ. 2544  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต เอกสุขศึกษา 
 
ตําแหน่งปัจจุบัน        นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
สถานที่ทํางาน          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
 
 


