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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) เพื่อศึกษาแบบแผนและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชำกร  
 ประชากรคือผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมารับบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการการให้
ค  าปรึกษาท่ีคลินิกผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ของโรงพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2555 จ  านวนทั้งส้ิน 
7,193 คน (งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2556) 

 กลุ่มตัวอย่ำง  
 คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง 16 คน 
โดยแบ่งเป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 8 คน กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคดัเลือกจากผูติ้ดเช้ือเอชไอ
วีท่ีมารับบริการการรักษาและการให้ค  าปรึกษาท่ีคลินิกผูติ้ดเช้ือเอชไอวีในโรงพยาบาลสันป่าตอง 
โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2556 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2556 โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 1. อาย ุ18 ปีข้ึนไป 
 2. เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีได้รับการตรวจเลือดทางห้องปฏิบติัการและได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทยใ์นโรงพยาบาลหรือสถานบริการท่ีให้บริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี วา่เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
และมีผลการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวใีนกระแสเลือดเป็นบวก 
 3. มีคู่สามีภรรยาท่ีเคยไดรั้บการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีและผลการตรวจไม่พบวา่มี
การติดเช้ือเอชไอวใีนกระแสเลือด หรือมีผลเลือดเป็นลบ 
 4. เปิดเผยสถานะการติดเช้ือเอชไอวแีก่คู่สามีภรรยา 
 5. มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
 6. สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 7. เป็นผูท่ี้ยนิยอมใหข้อ้มูลในการศึกษาวจิยัดว้ยความสมคัรใจ 

 ส าหรับการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยตนเอง โดยผ่านการ
แนะน าจากเจา้หน้าท่ีพยาบาลผูใ้ห้ค  าปรึกษาท่ีคลินิกผูติ้ดเช้ือเอชไอวีภายในโรงพยาบาล ท่ียินดีให้
ความร่วมมือในการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที ่1 เคร่ืองมือในกำรรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ 
 1. แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ศาสนา 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ภูมิล าเนา ประวติัการเจ็บป่วย และการรักษาท่ีไดรั้บในปัจจุบนั และ
ปัจจยัเส่ียงในการแพร่เช้ือเอชไอว ี
 2. แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เป็นแนวค าถามเก่ียวกบัแบบแผนและ
เง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผูศึ้กษาไดส้ร้างแนวค าถามโดยใช้แนวคิด
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั บทความและต าราต่างๆ ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรม โดยสร้างให้
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยแนวค าถามมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

 ส่วนที ่2 เคร่ืองมือในกำรด ำเนินกำร ไดแ้ก่ 
 1. เคร่ืองบนัทึกเสียง ใชบ้นัทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ 
 2. อุปกรณ์การจดบนัทึก ได้แก่ ปากกาและกระดาษ เพื่อจดบนัทึกและสรุปประเด็นส าคญั 
รวมถึงส่ิงท่ีสังเกตไดใ้นระหวา่งการสัมภาษณ์ 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

 การหาความตรงเชิงเน้ือหาของแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผูศึ้กษาไดน้ า
แนวค าถามไปปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านคือ ผูท้รงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 1 
ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท างานดา้นโรคเอดส์ในชุมชน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคเอดส์และพฤติกรรม
เส่ียง 1 ท่านโดยแนบวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดและค าจ ากัดความในการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือได้รับ
ขอ้เสนอแนะแลว้ ผูศึ้กษาน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะน ามาใชใ้นการศึกษาต่อไป  
 จากนั้นผูศึ้กษาน าแนวค าถามท่ีไดม้าทดลองใช้เพื่อทดสอบความครอบคลุม ความชดัเจนของ
ขอ้ค าถาม ความต่อเน่ืองของเน้ือหา ความอ่อนไหวต่อขอ้ค าถามของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยทดสอบสัมภาษณ์
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเปิดเผยผลเลือดท่ีมารับบริการรักษาท่ีคลินิกยาตา้นไวรัสเอชไอวีหรือคลินิกผูติ้ดเช้ือ
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เอชไอวีภายในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัล าพูนซ่ึงมีบริบทคลา้ยคลึงกบัจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 2 
ราย หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และสังเกตมาวเิคราะห์ภายใตก้ารตรวจสอบแกไ้ขและ
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับแนวค าถามให้เหมาะสมก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่อไป 

กำรพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง 

 ผูศึ้กษาท าการพิทกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่างโดยได้เสนอโครงร่างการคน้ควา้แบบอิสระต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาในประเด็นของการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลตามความสมคัรใจ โดย
อาสาสมคัรจะไดรั้บการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากการศึกษา คุณค่าของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้ขอ้มูล และมีการช้ีแจงถึงขั้นตอนการรวบรวม
ขอ้มูลโดยละเอียด พร้อมทั้งการช้ีแจงลกัษณะของการสัมภาษณ์ การขออนุญาตบนัทึกขอ้มูลขณะ
สนทนาในแต่ละคร้ัง สถานท่ีใช้ในการสนทนา ระยะเวลาท่ีใช้ในการสนทนา การขออนุญาตให้
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล พร้อมทั้งการเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรได้มีโอกาสสอบถามขอ้
สงสัยต่างๆ และให้เวลาในการตดัสินใจ การขออนุญาตบนัทึกค ายินยอมเม่ืออาสาสมคัรตดัสินใจ
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา การช้ีแจงสิทธ์ิในการบอกยุติการให้ความร่วมมือในขั้นตอนใดๆ ของ
การศึกษาหากผูใ้หข้อ้มูลรู้สึกไม่สะดวกใจท่ีจะใหข้อ้มูล และการปฏิเสธการเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ไม่มีผลต่อการไดรั้บบริการจากสถานบริการสุขภาพ การรักษาความลบัของผูใ้ห้ขอ้มูลจะมีการปกปิด
ช่ือของผูใ้ห้ข้อมูล โดยการบนัทึกขอ้มูลเป็นระบบตวัเลขซ่ึงไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลไปถึงผูใ้ห้
ขอ้มูลได ้การเก็บขอ้มูลไวใ้นสถานท่ีปลอดภยั รวมถึงการท าลายขอ้มูลและเทปบนัทึกการสนทนา
หลงัจากการศึกษาเสร็จส้ินภายใน 1 ปี 

กำรรวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการสัมภาษณ์ตามแนวค าถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเอง โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 1. ท าหนังสือเสนอผ่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงผู ้อ  านวยการ
โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษา และขออนุญาตรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
ท่ีมารับบริการรักษาท่ีคลินิกยาตา้นไวรัสหรือคลินิกผูติ้ดเช้ือเอชไอวภีายในโรงพยาบาล 



 

33 

 2. หลงัจากไดรั้บการอนุมติัแลว้ ผูศึ้กษาเขา้พบพยาบาลหัวหน้างานคลินิกยาตา้นไวรัสหรือ
คลินิกผูติ้ดเช้ือเอชไอวีในโรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสันทราย และ
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์และขอความร่วมมือในการศึกษา  
คร้ังน้ี 
 3. สร้างสัมพนัธภาพกบักลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมารับบริการในคลินิกยาตา้นไวรัสหรือคลินิก 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีในทุกวนัท าการของคลินิก และช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการศึกษาพร้อมทั้งขอความ
ร่วมมือในการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูศึ้กษาเป็นผูค้ดักรองเบ้ืองตน้เพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัในการเป็น
ผูใ้ห้ขอ้มูลตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้และนดัหมายผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ตามวนัเวลา
และสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้
 4. สร้างสัมพนัธภาพกบัผูใ้ห้ขอ้มูลในวนัท่ีท าการสัมภาษณ์ โดยช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา คุณค่าของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้หข้อ้มูลและช้ีแจงถึงขั้นตอน
การรวบรวมขอ้มูลโดยละเอียด พร้อมทั้งช้ีแจงลกัษณะการสัมภาษณ์ สถานท่ีและระยะเวลาท่ีใช้ใน
การสนทนา การขออนุญาตบนัทึกขอ้มูลขณะสนทนาในแต่ละคร้ัง การขออนุญาตตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล เปิดโอกาสให้อาสาสมคัรมีโอกาสสอบถามขอ้สงสัยต่างๆ ให้เวลาในการตดัสินใจ 
ขออนุญาตบนัทึกค ายนิยอมเม่ืออาสาสมคัรตดัสินใจยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา โดยให้พยานลงลายมือ
ช่ือแทนอาสาสมคัรในเอกสารใบยินยอมดว้ยความสมคัรใจ (inform-consent) ในกรณีผูใ้ห้ขอ้มูลไม่
สามารถอ่าน/เขียนหนงัสือได ้ผูว้ิจยัจะเป็นผูอ่้านค าอธิบายโครงการวิจยั รวมทั้งหนงัสือยินยอมดว้ย
ความสมคัรใจต่อหนา้พยาน และใหพ้ยานลงนามในใบยนิยอมแทน 
 5. การรวบรวมขอ้มูล มีแนวทางการสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
  5.1 ผูศึ้กษาใชแ้นวค าถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแนวทางในการสนทนา โดยใชค้  าถามกวา้งๆเพื่อ
เปิดประเด็น ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิดและหลีกเล่ียงการใช้ค  าถามน าหรือค าถามปลายปิด 
ไม่ใชค้  าพูดในลกัษณะท่ีคุกคามความรู้สึกและศกัด์ิศรีของผูใ้ห้ขอ้มูล มีการสรุปความเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผูใ้ห้ข้อมูลกับผูศึ้กษา รวมถึงสอบถามผูใ้ห้ข้อมูลในประเด็นท่ียงั
คลุมเครือหรือไม่ชดัเจน 
  5.2 มีการบนัทึกเสียงขณะสนทนา ผูศึ้กษาจดบนัทึกและสรุปประเด็นท่ีส าคญั เม่ือส้ินสุด
การสัมภาษณ์ในแต่ละคร้ัง รวมถึงส่ิงท่ีสังเกตไดข้ณะสัมภาษณ์ 
  5.3 จ านวนคร้ังในการสัมภาษณ์ อยู่ระหว่าง 1-2 คร้ัง ระยะเวลาท่ีใช้แต่ละคร้ังประมาณ 
45-90 นาที จนไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและมีความครอบคลุม  
  5.4 ยติุการสัมภาษณ์เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นตามขอ้ค าถาม ทบทวนการรักษาความลบัของ
ขอ้มูลท่ีได ้และกล่าวขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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  5.5 ถอดเทปการสัมภาษณ์อย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อแกไ้ขให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง และหากขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน มีการ
วางแผนเพื่อขอสัมภาษณ์ในคร้ังถดัไป 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล  

 ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูติ้ดเช้ือเอชไอวมีาวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก่ียวกับแบบแผนและเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการน าขอ้มูลท่ีได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์ มาจดัหมวดหมู่และสร้างขอ้สรุป 
(Typological Analysis) โดยวิธีการจ าแนกชนิดขอ้มูล ตามประเภทท่ีผูว้ิจยัสังเกตไดต้ามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 


