บทที่ 3
วิธีดาํ เนินงานวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุ
ที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ทําการศึกษาแบบย้ อนหลัง (Retrospective Study) ซึง่ มีวิธีการดําเนินการศึกษาในรายละเอียด
ดังนี ้
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informant) ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ วิธีการคัดเลือกตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูล
หลักด้ วยวิธีการเลือกตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบลูกโซ่
(Snowball Sampling) โดยคุณสมบัตขิ องผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อผู้ใกล้ ชิด
ผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ อันได้ แก่ สามี ภรรยา พี่ น้ อง บุตร และหลาน โดยสามารถให้ ข้อมูลของ
ผู้สงู อายุในห้ วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน คือ ช่วงภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ าน
ความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment – Amnestic MCI) ซึง่ เป็ นช่วงการเปลี่ยนผ่าน
จากอาการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติของผู้สงู ทัว่ ไป (Normal Aging) สู่ระยะของการเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) ผู้วิจยั ทําการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก โดยเริ่ มจากการ
คัดเลือกผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเวบบอร์ ดของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
(The Alzheimer’s Disease and Related Disorder Association – ARDA) ไปจนกระทัง่ ได้
ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามจํานวนที่ต้องการคือ 15 ราย โดยกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักต้ องเป็ น
ผู้มีความสมัครใจและมีความยินยอมในการให้ สมั ภาษณ์
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ูให้ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังนัน้ การนํ าข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ผ้ ูวิจัยคํานึงถึงสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่งต่อผู้ให้ ข้อมูลในประเด็นเรื่ องการ
ยินยอมของผู้ให้ ข้อมูลและการรักษาความลับของผู้ให้ ข้อมูล โดยผู้วิจยั ให้ สิทธิ์แก่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลโดยมี
แบบชี ้แจงและพิทกั ษ์ สิทธิ์ ซึง่ มีการอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขันตอนต่
้
างๆ ของการวิจยั
การนําข้ อมูลไปใช้ ความมีอิสระในการร่ วมวิจยั หรื อถอนตัวจากการวิจยั ซึ่งไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้
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ข้ อมูล และคํานึงถึงความพร้ อมของข้ อมูลตลอดเวลา ส่วนการรั กษาความลับของผู้ให้ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ชี ้แจงกับผู้ให้ ข้อมูลว่าไม่มีการเปิ ดเผยชื่อจริง แต่จะใช้ นามแฝงแทน เพื่อปกป้องความเป็ น
ส่วนตัวของผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ ขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูลก่อนการบันทึกเสียงหรื อจดบันทึกข้ อความ
พร้ อมทํ าลายการบันทึกเสียงเมื่อสิน้ สุดการศึกษา และการนําข้ อมูลไปใช้ อภิปรายหรื อตีพิมพ์
เผยแพร่จะกระทําในภาพรวมเฉพาะในการนําเสนอเชิงวิชาการเท่านัน้
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือหลักที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ ผู้วิจัยเป็ นเครื่ องมื อหลักในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลและแนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview Guide) โดยในแนวคําถามการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึง่ พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและการวิจยั เชิง
คุณภาพ การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม (Non-Participation Observation) แนวคําถามในประเด็นที่
ศึก ษาครอบคลุม ภูมิ ห ลัง ของผู้สูง อายุ ในด้ า นปั จ เจกบุค คล ด้ า นเศรษฐกิ จ -สัง คม และด้ า น
สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการได้ รับอุบตั ิเหตุ ประวัติของ
สมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้ องกับโรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ ส่วนแนวคําถามลักษณะพฤติกรรมในช่วง
การเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุนนั ้ ครอบคลุมพฤติกรรมอันเกิดจากการบกพร่ องด้ านความจํา และ
ความผิดปกติจากการทํางานของสมอง โดยพฤติกรรมนี ้จะมีความผิดปกติจากการใช้ ชีวิตประจําวัน
จากเดิม รวมถึงแบบสังเกตเพื่อใช้ ในการเก็บข้ อมูลซึง่ พัฒนามาจากการศึกษาประเด็นเพิ่มเติมจาก
สิง่ ที่ได้ ทบทวนวรรณกรรม
อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ คือ แบบสังเกต เพื่อใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้
เครื่ องบันทึกเสียงและแบบบันทึกภาคสนาม (Field Note) เพื่อบันทึกการสนทนาระหว่างการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกในรายละเอียดข้ อมูลและประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อให้ ครอบคลุมประเด็นจากการ
สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้ วนตามประเด็นหลักในการศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ แนวคําถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับภูมิหลังและ
ลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ผู้วิจยั ได้ ฝึกฝนและ
พัฒนาการสร้ างแนวคําถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และนําแนวคําถามที่
สร้ างขึน้ ให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อตรวจสอบความตรงด้ านเนือ้ หา ความครอบคลุมของข้ อ
คํ า ถาม สํ า นวนภาษา รวมไปถึ ง ความเหมาะสม แล้ ว ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงนําไปทดลองใช้ สมั ภาษณ์กบั สมาชิกในครอบครัวของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซ
เมอร์ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจยั นี ้ จํานวน 3 ราย (ดูภาคผนวก ก) เพื่อทดสอบ
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ความชัดเจนและความครอบคลุมในข้ อคําถาม แล้ วนําคําตอบที่ได้ มาพิจารณาเพื่อให้ ทราบถึง
ข้ อบกพร่ องของผู้สัมภาษณ์ และเครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย เพื่ อจะได้ นําไปปรั บปรุ ง แก้ ไขก่ อน
นําไปใช้ จริง
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การเก็ บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (NonParticipation Observation) โดยคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ ซึง่ การเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ แนวประเด็นคําถามหลักที่สร้ างไว้ เก็บข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับภูมิหลังผู้สงู อายุในเรื่ อง อายุ
การศึกษา อาชีพ ประวัติความเครี ยด ประวัติการใช้ ยา ประวัติการได้ รับอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้ องกับ
สมอง รวมถึงภาวะสุขภาพ และแนวประเด็นคําถามรองเพื่อเก็บข้ อมูลเชิงลึกในเรื่ องพฤติกรรมที่
ผิ ด ปกติ ข องผู้สูง อายุอัล ไซเมอร์ ซึ่ง ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ต้ อ งอาศัย ความจํ า กับ เหตุก ารณ์ ใ นอดี ต เพื่ อ ให้
ครอบคลุมกับประเด็นพฤติกรรมที่ผ้ วู ิจยั ศึกษา
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ใช้ การสังเกตระหว่างการสัมภาษณ์รวมทังใช้
้ เครื่ องบันทึกเสียง และการ
บันทึกข้ อมูลภาคสนาม (Field Note) โดยอาศัยการสังเกตเพื่อเก็บรายละเอียดทัง้ บริ บท
สิ่งแวดล้ อม พฤติกรรม กิ จกรรม เหตุการณ์ คํา พูดจากการได้ ยินและสัมภาษณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับ
ประเด็นงานวิจัยที่ศึกษาและเป็ นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ โดยนําข้ อมูลจากภาคสนามมา
รวบรวมจัดระบบให้ เป็ นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักในการศึกษา สถานที่ที่ใช้ ในการสัมภาษณ์และ
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์จะขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ซึง่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์จะนัดวัน
เวลา สถานที่ที่สะดวกในการให้ ข้อมูลกับผู้วิจยั โดยส่วนใหญ่สถานที่ที่เก็บข้ อมูลจะเป็ นที่บ้านของ
ผู้สงู อายุและโรงพยาบาล ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลมากกว่าสองครัง้
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตรงตามจุดมุ่งหมายในการวิจยั ซึ่งแต่ละครัง้ ใช้ เวลาสัมภาษณ์ ประมาณ 60-120
นาที จนกว่าผู้วิจยั จะได้ ข้อมูลที่ครอบคลุมตามประเด็นที่ศกึ ษาเป็ นหลัก และจะหยุดการสัมภาษณ์
เมื่อข้ อมูลมีความครบถ้ วนหรื ออิ่มตัว (Saturation of Data) โดยพบว่าข้ อมูลที่ได้ เริ่ มซํ ้ากับข้ อมูล
เดิม ไม่มีข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเติมจากข้ อมูลเดิมที่เก็บรวบรวมได้ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้ข้ อมูลครบถ้ วน
หรื ออิ่มตัวเมื่อได้ จํานวนผู้ให้ ข้อมูล 15 ราย
การตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบข้ อมูล ภายหลัง การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ในแต่ละครั ง้ ผู้วิ จัย นํ า ข้ อมูลมา
ตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่ได้ รับถูกต้ องและตรงกับความเป็ นจริ งหลังจากการสัมภาษณ์ ใน
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แต่ละครั ง้ โดยทุกครั ง้ ผู้วิจัยจะทํ าการถอดเทปบันทึกเสียงหลังจากการสัมภาษณ์ ทันทีเพื่อที่จะ
สามารถจดจํ า รายละเอี ย ดและบริ บ ทแวดล้ อ มในช่ ว งวัน และเวลาได้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การให้
ความหมายข้ อมูลที่ศกึ ษาเพื่อประโยชน์ตอ่ การนําไปถามซํ ้า และเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้ อมูล ซึง่ การตรวจสอบข้ อมูลมีดงั นี ้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้ า 129-130)
การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจยั ตรวจสอบความตรงของข้ อมูล โดยนําข้ อมูลที่
ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม และการจดบันทึกภาคสนาม มาเรี ยบเรี ยง
้ ้ เพื่อยืนยัน
และตีความเพื่อถามย้ อนกลับไปยังผู้ให้ ข้อมูลหลักอีกครัง้ อันเป็ นการตรวจสอบซํ ้า ทังนี
ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลจากที่ได้ รับจากผู้ให้ ข้อมูลหลักในแต่ละราย
การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) เพื่อพิสจู น์ว่าข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั
ได้ มาจากแหล่งต่างๆ นัน้ ถูกต้ อง โดยพิจารณาตรวจสอบจากแหล่งของข้ อมูลด้ านเวลา สถานที่
และบุคคล ซึง่ ผู้วิจยั ทําการตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodology Triangulation)
ร่ วมด้ วย โดยนําข้ อมูลที่ได้ จากการถอดเทปการสัมภาษณ์เปรี ยบเทียบกับการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่ วม และการจดบันทึกภาคสนาม รวมไปถึงข้ อค้ นพบจากที่ทําการศึกษาตลอดจนข้ อมูลเอกสาร
และรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ ในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) เป็ นหลัก ซึ่งผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้ อมกับการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลตลอดระยะเวลาการทําวิจยั ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนํากรอบแนวคิดที่
กําหนดไว้ มาช่วยในการสร้ างข้ อสรุ ปหรื อโยงข้ อมูลออกมา (ทวีศกั ดิ์ นพเกษร, 2553, หน้ า 107 ;
สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้ า 144-146 ; เบญจา ยอดดําเนิน-แอนติกจ์ และกาญจนา ตังชลทิ
้ พย์
, 2552, หน้ า 39) ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวทางการวัดพฤติกรรมซึ่งเป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา โดยแนวทางนี ้จะบ่งชี ้พฤติกรรมจากความบกพร่ องด้ านความจํา ร่ วมกับ
ความผิดปกติจากการทํางานของสมอง เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั สามารถแยกพฤติกรรมความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไปกับพฤติกรรมของผู้สงู อายุที่กําลังดําเนินเข้ าสู่การเป็ นโรคอัลไซเมอร์
ั้
เคราะห์ คือ ถอด
เพื่อให้ ครอบคลุมในรายละเอียดจากการสังเกตมากยิ่งขึ ้น โดยมีขนตอนในการวิ
เทปบันทึกเสียง บันทึกข้ อมูล อ่านทบทวนข้ อมูลอย่างละเอียดหลายๆ ครัง้ เพื่อทําความเข้ าใจและ
ให้ เกิดความเข้ าใจในเนื ้อหาทังหมด
้
ซึง่ ผู้วิจยั จะทําการถอดเทปและบันทึกข้ อความที่เกี่ยวข้ องของ
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ผู้ให้ ข้อมูลหลักในแต่ละรายในภาพรวมจนกระทัง่ เข้ าใจ จับประเด็นหลักๆ พร้ อมทังจั
้ ดหมวดหมู่
นําประเด็นหลักที่ได้ มาจัดกลุ่มของข้ อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อหาความเชื่อมโยงกับ
การศึกษา ขยายความเชื่อมโยงโดยตีความและหาความหมายเพื่อหาคําอธิบายกับปรากฏการณ์ที่
ศึกษา เพื่อหาข้ อสรุปที่เป็ นสาระหลักของผลการวิเคราะห์ และตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง้
นี ้ โดยผู้วิจยั นําข้ อความหรื อประโยคสําคัญจากคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้ องกับภูมิ
หลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ มาอธิบาย
ให้ เกิดความเข้ าใจถึงปรากฏการณ์นนว่
ั ้ ามีแบบแผนเป็ นอย่างไร

