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บทที่ 2 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
2.1 หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ทั่วประเทศ ดังน้ันเพ่ือให้ผลการศึกษามีข้อมูลที่ใช้ในการ
อ้างอิงสัมฤทธ์ิผลของโครงการในเชิงระดับของความสําเร็จที่ใช้อ้างอิงได้ในระดับประเทศ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือการอ้างอิงหรือสรุปความเก่ียวกับสภาพการณ์และผลการดําเนินงานของ 
อผส. ระดับประเทศ ดังน้ันระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจึงถูกนํามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้วิธีการ
สํารวจระดับประเทศ (National-level Survey) 
 ถึงแม้โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจะเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 แต่โครงการ
เพ่ิงได้รับการขยายผลให้มี อผส. ได้ครบทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2556 ดังน้ันจึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจว่าชุมชนมีความตระหนักถึงความจําเป็นที่ชุมชนต้องจัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือไม่
เพียงใด และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเห็นความสําคัญของการมี อผส. หรือไม่อย่างไร รวมทั้งความคิดเห็น
เก่ียวกับความสําเร็จของ อผส. ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของ อผส. และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของ อผส.  ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีเป็นประเด็น       
ที่เก่ียวข้องกับความคิดเห็น ทัศนคติ และการมองเห็นคุณค่าที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกและเรื่องที่มีความเป็น
นามธรรม (Subjective) ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมท่ีจะถูก
นํามาใช้เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดและภาค
ต่างๆ ของประเทศท่ีมีต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการน้ี จึงใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจะทําให้ผลการศึกษาสามารถ
นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับสภาพการณ์ของการดําเนินงานและความสําเร็จของการดําเนินงาน อผส. ที่แสดงถึง
ระดับของความสําเร็จในเชิงปริมาณว่ามีความสําเร็จมากน้อยเพียงใด โดยการรวบรวมข้อมูลจะเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างระดับประเทศเพ่ือใช้ในการอ้างอิงถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการระดับประเทศ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับความคิดเห็น ทัศนคติ และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นข้อมูลนามธรรมจะถูกรวบรวมด้วยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ 
 
2.2 ระเบยีบวิธีวิจัย 
 2.2.1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ    
         ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือการศึกษาสภาพการณ์และติดตามผลการดําเนินงาน
ของ อผส.  โดยประเด็นของการศึกษาจะครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับประเด็นต่างๆ 5 ประเด็นคือ  1) ผล
การทํางานของ อผส.  2) บทบาทของ อผส. 3) ความพึงพอใจต่อการทํางานของ อผส.  4) การยอมรับ
และการสนับสนุนการดําเนินงานของ อผส. ของชุมชน และ 5)  บทบาทของ อปท. การดําเนินการแบ่ง
การเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลระดับจุลภาค และ มหภาค 
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2.2.1.1 ข้อมูลระดับจุลภาค จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (ก.) ผู้ที่ทําหน้าที่เป็น อผส. และ (ข.) ผู้ได้รับบริการหรือ
การดูแลจาก อผส. โดยในการเก็บข้อมูลประชากรทั้งสองกลุ่ม มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

            ก.ข้อมูลผู้ที่ทําหน้าที่เป็น อผส.  
            ข้อมูลชุดน้ีจะมีการเลือกตัวอย่างเพ่ือให้เป็นตัวแทนของ อผส. ทั่วประเทศ โดยมี
ขั้นตอนการสุ่มอย่างง่าย ดังน้ี  

 แบ่งจังหวัดต่างๆ ออกเป็น 4 ช้ันภูมิ 1   ได้แก่ ภาคกลาง (25 จังหวัด)       
ภาคเหนือ (17 จังหวัด)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) และภาคใต้ (14 
จังหวัด) โดยไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร  
 สุ่มเลือกจังหวัดช้ันภูมิละ 2 - 3 จังหวัด ตามขนาดของช้ันภูมิได้จํานวนจังหวัด  
ที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งหมด 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ระยอง นครพนม ขอนแก่น สุรินทร์ สงขลา และภูเก็ต มีจํานวน อปท. 
รวมทั้งสิ้น 1,176 แห่ง (ตารางที่ 2.1) 
 เพ่ือให้การสุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกประเภทของ อปท. จึงแบ่ง อปท. 1,176 
แห่ง ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เทศบาลนคร (8 แห่ง) เทศบาลเมือง (30 แห่ง) 
เทศบาลตําบล (321 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) (817 แห่ง) 2 
(ตารางที่ 2.1) 
 สุ่มเลือกอย่างง่ายโดยกําหนดเลือกร้อยละ 25 ของ อปท. ทั้งหมดในแต่ละ
ประเภท ได้จํานวน อปท. ที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 300 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 
2 แห่ง เทศบาลเมือง 8 แห่ง เทศบาลตําบล 82 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 
(อบต.) 208 แห่ง (ตารางที่ 2.1) 
 

หลังจากการสุ่มตัวอย่างแล้วเสร็จ ผู้วิจัยได้ติดต่อขอความร่วมมือจาก อปท. ที่ตก
เป็นตัวอย่างเพ่ือขอช่ือและที่อยู่ของ อผส. ทุกคนภายใต้สังกัดของ อปท. น้ัน การ
ดําเนินการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม โดยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับ 
อผส. โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1  การแบ่งชั้นภูมิ อ้างอิงจากการแบ่งภาคของสํานกังานสถิติแห่งชาติ  
   http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp 
2  รายชื่อ อปท. อ้างอิงจากกรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  http://www.dla.go.th/servlet/InfoServlet 
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ตารางที่ 2.1 จํานวน อปท. ทั้งหมด และจํานวน อปท. จําแนกตามประเภทในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง 
 

ภาค จังหวัด 
ประเภท อปท.  

เทศบาล 
นคร 

เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล  
ตําบล อบต. จํานวน 

อปท. 
เหนือ  เชียงราย 1 0 72 70 143 

 ตาก 1 1 17 49 68 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

นครพนม 0 1 21 81 103 
ขอนแก่น 1 6 71 146 224 
สุรินทร ์ 0 1 26 145 172 

กลาง พระนครศรีอยุธยา 1 4 31 121 157 
 เพชรบุรี 0 2 13 69 84 
 ระยอง 1 2 27 37 67 

ใต้ สงขลา 2 11 34 93 140 
 ภูเก็ต 1 2 9 6 18 
 

รวม 
10 8 30 321 817 1,176 

สุ่มเลือกร้อยละ 25 2 8 82 208 300 
 
              ข. ผู้ได้รับบริการหรือการดูแลจาก อผส.  
              การศึกษาประชากรกลุ่มน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยตรง ได้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลโดยตรงจาก อผส. และผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
ฐานเดียวกัน การเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุจะใช้ อปท. ที่ตกเป็นตัวอย่าง เป็นหน่วย
ตัวอย่างของการสํารวจ ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมอบหมายให้พนักงานสํารวจสัมภาษณ์สมาชิกใน
ครัวเรือนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อผส.  
  โดยผู้วิจัยจะทําการสุ่มเลือกตัวอย่างเพ่ือให้เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุและผู้ดูแลหลักของ 
ผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยมีขั้นตอนการสุ่มอย่างง่าย ดังน้ี  

 จากจังหวัดต่างๆ ที่ได้สุ่มเลือกแล้วทั้งหมด 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง นครพนม ขอนแก่น สุรินทร์ สงขลา และภูเก็ต ใน
ตารางที่ 2.1 นํามาสุ่มเลือกประเภทของ อปท. ที่จะตกเป็นตัวอย่าง จังหวัดละ 1 อปท. 
โดยให้ครอบคลุมทุกประเภทของ อปท. ที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามสัดส่วน ได้แก่ 
เทศบาลนคร (1 แห่ง) เทศบาลเมือง (1 แห่ง) เทศบาลตําบล (2 แห่ง) และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.) (6 แห่ง) 

 สุ่มเลือกตามประเภทของ อปท. จากจังหวัดตัวอย่างทั้ง 10 แห่ง เพ่ือให้ได้ อปท. 1 แห่ง
สําหรับสุ่มเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
(ตารางที่ 2.2) 
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 สุ่มเลือกหมู่บ้านอย่างง่ายโดยกําหนดเลือกร้อยละ 50 ของหมู่บ้านหรือชุมชนใน อปท. ที่
ตกเป็นตัวอย่าง ได้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ตกเป็นตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 41 แห่ง โดยมีจํานวน
ผู้สูงอายุ 4,694 คน  
 

ตารางที่ 2.2 จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ หรือ ได้รับการดูแลจาก อผส. จําแนกตามพ้ืนที่ที่ตกเป็น 
                 ตัวอย่าง  
                

ภาค จังหวัด เทศบาลตําบล/อบต. จํานวนผูสู้งอายุ 
เหนือ เชียงราย ไม่เปิดเผย 733 

 ตาก ไม่เปิดเผย 512  
ตะวันออก สุรินทร ์ ไม่เปิดเผย 661 
เฉียงเหนือ ขอนแก่น ไม่เปิดเผย 629 

 นครพนม ไม่เปิดเผย 296 
กลาง พระนครศรีอยุธยา ไม่เปิดเผย 246 

 เพชรบุรี ไม่เปิดเผย  862  
 ระยอง ไม่เปิดเผย 334 

ใต้ ภูเก็ต ไม่เปิดเผย 421 
 สงขลา ไม่เปิดเผย ไม่มีข้อมูล 

รวม 10 10  4,694 
 

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลทางจรรยาบรรณของการวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ อปท. ถูก
นําเสนอเฉพาะในรายงานความก้าวหน้าของโครงการ แต่จะถูกเก็บเป็นความลับในรายงานฉบับสมบูรณ์     
ท่ีนําเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือสวัสดิภาพของผู้ให้ข้อมูลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 

 

2.2.1.2 ข้อมูลระดับมหภาค เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สูงกว่าระดับบุคคล
ขึ้นไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และ อบต. การเก็บตัวอย่างจะใช้กรอบตัวอย่าง
เดียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับจุลภาค เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีฐานเดียวกันและ
สามารถเช่ือมโยงกันได้ ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถาม ทาง
ไปรษณีย์ไปยังผู้บริหารเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และ อบต. 
ทุกแห่งในจังหวัด 10 จังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง ซึ่งมี อปท. ทั้งหมด 1,176 แห่ง 
(ตารางที่ 2.1) 
 

         2.2.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
                 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แนวคําถาม (Guideline) ซึ่งประเด็นของการวิจัย
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเก่ียวกับทัศนะของผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ ปัจจัย    
ที่นําไปสู่ความสําเร็จหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของ อผส. และการทํางานของ อผส. ที่ส่งผล
ต่อผู้สูงอายุและบุคคลที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ทํางานของ อผส.  วิธีวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 วิธี โดยแปรผันตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังน้ี    



 

17 

 

 วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้แทนของ 
อผส. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง 

 วิธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลคือ 
กรรมการบริหาร อปท. เช่น นายก อปท. รองนายก กรรมการบริหาร อปท. 
และสมาชิกสภา อปท.  

          สําหรับพ้ืนที่ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบในการคัดเลือก 
พ้ืนที่ตัวอย่างจากพ้ืนที่ในการดําเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ที่สํานักส่งเสริม  
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ได้ทําการประเมินผลการดําเนินงานแล้ว พบว่ามีผลการดําเนินงานดีเด่น 12 พ้ืนที่ โดยผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างแบบเจาะจง ได้พ้ืนที่ตัวอย่างในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 พ้ืนที่ ดัง
แสดงในตารางที่ 2.3 

ตารางที ่2.3 พ้ืนที่ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 

ภาค จังหวัด ทต./อบต. อําเภอ 
เหนือ เชียงใหม่ ไม่เปิดเผย หางดง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ไม่เปิดเผย สิรินธร 
กลาง สิงห์บุรี ไม่เปิดเผย เมืองสิงห์บุรี 
ใต้ นครศรีธรรมราช ไม่เปิดเผย เมืองนครศรีธรรมราช 

 

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลทางจรรยาบรรณของการวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ อปท. ถูก
นําเสนอเฉพาะในรายงานความก้าวหน้าของโครงการ แต่จะถูกเก็บเป็นความลับในรายงานฉบับสมบูรณ์     
ท่ีนําเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือสวัสดิภาพของผู้ให้ข้อมูลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 
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2.3 กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

         การดําเนินโครงการการประเมินผลการดําเนินงานโครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
(อผส.) มีกระบวนการและขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

ภาพท่ี 2.1 สรุปกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

 แบบสอบถามอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

 แบบสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาจากแนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
( )

ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 แบบสอบถามผู้สูงอายุท่ีรับบริการฯ 

 แบบสอบถามผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีรับบริการฯ 

แนวทางการสนทนากลุ่มอาสาสมัครดูแลฯ 

แนวทางการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก 

รวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทลงพ้ืนท่ี/ไปรษณีย์ ลงพ้ืนท่ีตัวอย่างเพ่ือสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือวิเคราะห์ความสําเร็จ/ปัจจัยเอื้อ/

อุปสรรค 

จัดประชุมระดมสมองจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และงานด้านอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

วิเคราะห์สภาพท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

สถานการณ์เชิงลึก
ของพ้ืนท่ี 

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ควบคู่การประชุมระดมสมอง

เพ่ือนําผู้ปฏิบัติในพ้ืนท่ี 

มาแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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2.4 เครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูล 
          จากกรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษาข้างต้น โครงการฯ ได้ออกแบบเคร่ืองมือสําหรับรวมรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ตามท่ีระบุไว้ข้างต้นดังน้ี 
 
          2.4.1 เครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
                  เครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วยแบบสอบถามท้ังหมด 4 ชุด ได้แก่  

 แบบสอบถามสําหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มีรายละเอียดดังภาคผนวก ก 
 แบบสอบถามสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วน 
  ตําบล) มีรายละเอียดดังภาคผนวก ข 
 แบบสอบถามผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังภาคผนวก ค 
 แบบสอบถามผู้ดูแลผูสู้งอายุ มีรายละเอียดดังภาคผนวก ง 

 
2.4.2 เครื่องมือสําหรบัรวบรวมข้อมูลเชงิคณุภาพ 

                  เครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย  
 แนวทางการสนทนากลุ่มสําหรับกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และสมาชิกชมรม 
  ผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก จ 
 แนวทางการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
  ผู้นําในพ้ืนที่ (กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และ บุคลากรของ รพ.สต. มีรายละเอียดดังแสดงใน  
  ภาคผนวก ฉ 

 
2.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 2.5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
                  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จะแบ่งตามประชากรเป้าหมายของการศึกษา 4 กลุ่ม 
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4 ประชากรเป้าหมายและวิธีการเก็บข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 

แบบสอบถาม ประชากรเป้าหมาย วิธีเก็บข้อมูล 
1 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
2 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และอบต.) 
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

3 ผู้สูงอายุ สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 
4 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 
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 หลังจากแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ได้สร้างแล้ว
เสร็จ ผู้ วิจัยได้ทดสอบร่างแบบสอบถามท้ัง 4 ชุด กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 3 จังหวัดคือ มหาสารคาม อุบลราชธานี และ สมุทรสงคราม ในเดือนมีนาคม 2557  
ผลจากการทดสอบแบบสอบถามได้ถูกนํามาปรับแก้เพ่ือให้แบบสอบถามทั้ง 4 ชุดมีความสมบูรณ์ 
น่าเช่ือถือและเที่ยงตรงมากย่ิงขึ้น แบบสอบถามได้ถูกนําไปใช้สําหรับการเก็บข้อมูลจริง โดยได้จัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และแบบสอบถามได้รับการส่งกลับมา ดังรายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5 สรุปผลการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจาก อปท. และ อผส. 
 
ลําดับที่ ประชากรเป้าหมาย จํานวน

แบบสอบถาม
ที่ส่งออก 

จํานวน
แบบสอบถาม 

ตอบกลับ 

ร้อยละ 
การตอบกลับ 

1 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบล และ อบต.) 

 
1,176 

 
498 

 
42.4 

2 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 1,580 722 45.7 
 
 สําหรับประชากรเป้าหมายอีก 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ การเก็บข้อมูลใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถามในพ้ืนที่ที่ตกเป็นตัวอย่าง 4 ภาค รวม 10 จังหวัดดังปรากฏในตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6 ประชากรเป้าหมาย และพ้ืนที่ที่ตกเป็นตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม 

 
ภาค จํานวน พื้นที ่

ภาคกลาง 3 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และระยอง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ขอนแก่น สุรินทร์ และนครพนม 
ภาคเหนือ 2 จังหวัด ตาก และเชียงราย 
ภาคใต้ 2 จังหวัด ภูเก็ต และสงขลา 
 
 การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามได้ดําเนินการระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 
2557 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557  มีแบบสอบถามท่ีสัมภาษณ์ได้จําแนกตามพ้ืนที่ต่างๆ ดังปรากฏในตาราง
ที่ 2.7 
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ตารางที่ 2.7 สรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแล 
 
ลําดับ
ที่ 

จังหวัด ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล 
จํานวนที่

มี 
สัมภาษณ์

ได้ 
ร้อยละ 

สัมภาษณ์
ได้ 

จํานวนที่
มี 

สัมภาษณ์
ได้ 

ร้อยละ 
สัมภาษณ์

ได้ 
1 เพชรบุรี 862 464 53.8 63 41 65.1 
2 ระยอง 334 189 56.6 9 7 77.8 
3 พระนครศรีอยุธยา 246 163 66.3 12 12 100.0 
4 ขอนแก่น 629 414 65.8 8 6 75.0 
5 สุรินทร์ 661 418 63.2 16 14 87.5 
6 นครพนม 296 202 68.2 9 7 77.8 
7 ภูเก็ต 421 198 47.0 11 11 100.0 
8 สงขลา * 926 * 73 48 65.8 
9 ตาก 512 299 58.4 20 17 85.0 
10 เชียงราย 733 421 57.4 20 16 80.0 

รวม 4,694 3,694 78.7 241 179 74.3 
  
หมายเหตุ : * ไม่มีข้อมูล 
 
 
        2.5.2.  ระเบยีบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีพ้ืนที่ศึกษาดังปรากฏในตาราง
ที่ 2.8 ทั้งน้ีโดยพ้ืนที่ที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่ที่สุ่มตัวอย่างมาจากพ้ืนที่ที่สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
กําหนดให้เป็นพ้ืนที่ที่เป็นแบบอย่าง (Best Practice) ของการให้การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) การเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยการจับสลาก เลือกพ้ืนที่ 1 แห่งเพ่ือเป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่เป็นแบบอย่างของแต่ละภาค   
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ตารางที่ 2.8 พ้ืนที่เป้าหมายของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จําแนกตามภาค 
ภาค จังหวัด ทต./อบต. ที่ตกเป็นตัวอย่าง อําเภอ 
เหนือ เชียงใหม่ ไม่เปิดเผย หางดง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ไม่เปิดเผย สิรินธร 
กลาง สิงห์บุรี ไม่เปิดเผย เมืองสิงห์บุรี 
ใต้ นครศรีธรรมราช ไม่เปิดเผย เมืองนครศรีธรรมราช 

 

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลทางจรรยาบรรณของการวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ อปท. ถูก
นําเสนอเฉพาะในรายงานความก้าวหน้าของโครงการ แต่จะถูกเก็บเป็นความลับในรายงานฉบับสมบูรณ์      
ท่ีนําเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือสวัสดิภาพของผู้ให้ข้อมูลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 

 
 

เน่ืองจากผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) มีความหลากหลายทั้งในเชิงของปัจเจกบุคคลและกลุ่ม
บุคคล ดังน้ัน วิธีวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงมีความแตกต่างกัน โดยพ้ืนที่ศึกษาแต่ละพ้ืนที่มีวิธี
วิจัยและจํานวนผู้ให้ข้อมูลดังที่นําเสนอในตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9 สรุปผลการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 

พื้นที ่ การสัมภาษณ ์
ส่วนบคุคลเชิงลึก 

การสนทนากลุ่ม รวม 
(คน) 

จังหวัดเชียงใหม่ -รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบล 

- แกนนําชมรม ผส. (2 คน) 
- กลุ่ม อผส. (2 คน) 

5 

จังหวัดอุบลราชธานี - นายก อบต.  
- ผอ.รพ.สต. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน 

- แกนนําชมรม ผส. (6 คน)  
- กลุ่ม อผส. (6 คน)  

15 

จังหวัดสิงห์บุรี - นายก อบต.  
- นักพัฒนาชุมชน อบต.  

- แกนนําชมรม ผส. (3 คน)  
- กลุ่ม อผส. (6 คน) 

11 

จังหวัดนครศรีธรรมราช - รองนายกเทศมนตรีเมือง  
- ผอ.รพ.สต.  

- แกนนําชมรม ผส. (6 คน) 
- กลุ่ม อผส. (6 คน)  

14 

รวม 8  37 45 
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2.6 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณของการวิจัย
ด้วยการพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล โดยการมีหนังสือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลสําหรับงานวิจัยเชิง
ปริมาณที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้เป็นตัวอย่างของการวิจัยมีสิทธิที่
จะปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยไม่ส่งผลต่อสวัสดิภาพส่วนบุคคล  

สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการให้สัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม รวมทั้งการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยและ/หรือพนักงานสํารวจจะ
แนะนําตัว และอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และประโยชน์ของการวิจัยให้บุคคลผู้ตกเป็น
ตัวอย่างหรือผู้อยู่ในข่ายที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ทราบ และขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูล พร้อมทั้งช้ีแจงให้ทราบว่าการตอบรับหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลจะไม่มีผลต่อสวัสดิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงได้ช้ีแจงให้ทราบว่า สิทธิตามท่ีมีอยู่จะไม่ถูกลิดรอนไป ถ้าหากผู้ให้ข้อมูลปฏิเสธที่จะให้ความ
ร่วมมือ  อิสระในการยินยอมน้ี รวมไปถึงสิทธิที่จะหยุดให้ความร่วมมือในขั้นตอนใดของการวิจัยก็ได้โดยไม่
เกิดผลเสียหายใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังยํ้าถึงความสําคัญของการรักษาความลับเก่ียวกับ
ประวัติและการมีส่วนร่วมในการวิจัยของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รวมทั้งการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมในการ
สนทนากลุ่มให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยเน้นยํ้าถึงความต้องการเน้ือหาท่ีเป็นแนวคิด ทัศนคติ หรือ
จุดยืนของผู้เข้าร่วมสนทนามากกว่าที่จะเป็นการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมสนทนา ดังน้ัน การให้ข้อมูล
ของผู้เข้าร่วมสนทนาทุกคนจึงไม่ใช่การบ่งช้ีว่า “ใครผิด” หรือ “ใครถูก”  

การนําเสนอผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะเป็นการนําเสนอในภาพรวม โดยไม่
เปิดเผยช่ือ-สกุลจริงของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสถานที่พักอาศัย หรือสถานที่ทํางาน  ช่ือ-สกุล ของผู้ให้ข้อมูลที่
ปรากฏในรายงานการวิจัยจะเป็นเพียง “นามสมมติ”  และในกรณีที่คําตอบที่ได้มีการพาดพิงถึงหน่วยงาน
หรือองค์กรใดๆที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานหรือองค์กร จะไม่ปรากฏชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรแต่จะใช้คํา
ว่า “สงวนนาม” เพ่ือการสื่อความหมายแทน (ศิริวรรณ ศิริบุญ, 2555) 
  
2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการจัดเตรียมตารางสถิติ โดยสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยการแจกแจงความถ่ีและ
ร้อยละสําหรับข้อมูลประเภทท่ีมีการวัดแบบนามมาตรา (Nominal Scale) หรือ สเกลอันดับ (Ordinal 
Scale) และคํานวณค่าเฉลี่ยสําหรับข้อมูลที่มีการวัดแบบสเกลอัตรภาค (Interval Scale) หรือ สเกล
อัตราส่วน (Ratio Scale) 

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มน้ัน ในระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะทําการบันทึกข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ ด้วย
การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) โดยแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ซึ่งการจําแนกข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์น้ี นับเป็นการนําข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนมาจัดทําเป็นระบบ โดยจําแนกข้อมูลที่มีลักษณะ
คล้ายกันมารวมกันไว้เป็นหมวดหมู่ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Logical 
Relation) หลังจากน้ันจัดแบ่งหัวข้อเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลยังเป็นการทบทวน 
ตรวจสอบ ต้ังข้อสังเกตกับข้อมูลที่รวบรวมได้ว่ามีความน่าเช่ือถือเพียงใด และมีความหมายอย่างไร ผู้วิจัย
อ่านข้อมูลเหล่าน้ีหลายคร้ัง เพ่ือทําความเข้าใจ หาแบบแผน และความหมายเพ่ือนําไปเขียนวิเคราะห์  


