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ตาแหน่งพิสูจน์อกั ษรและเขียนข่าว
4. สรุ ปย่ อโครงการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษากลยุทธ์สารในภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่
แบบทัว่ ไปและการรณรงค์แบบมีส่วนร่ วม และเพื่อศึกษาการตีความของผูร้ ับสารต่อภาพยนตร์ โฆษณา
รณรงค์เลิกบุหรี่ แบบทัว่ ไปและการรณรงค์แบบมีส่วนร่ วม
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
วิจยั เชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงกลุ่มเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) และประชาชนที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่ ที่เคย
รับชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เลิกสู บบุหรี่ ภายในปี พ.ศ. 2555-2556 โดยกาหนดช่วงอายุตามกลุ่มเป้ าหมาย
ในภาพยนตร์ โฆษณาแต่ละชิ้น การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือการวิเคราะห์จาแนกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่จนครบใน
ประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา พร้อมดึงข้อความหรื อประโยคที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์สารในภาพยนตร์
โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ กรณี ศึกษาเลิกบุหรี่ รวมทั้งความเข้าใจของผูร้ ับสาร ซึ่งนาข้อความหรื อ
ประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน โดยมีรหัสข้อมูลกากับ รวมทั้ง
เปรี ยบเทียบหาความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร เพื่อหาความสอดคล้อง และตีความตาม
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กรอบแนวคิดทฤษฎีและประเด็นต่างๆ ตามหัวข้อเค้าโครงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แล้วสร้างข้อสรุ ปจาก
ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาได้ โดยเน้นการจัดการกระบวนความคิดเป็ นสาคัญ
5. บทนา ให้ระบุรายละเอียดดังนี้
5.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการ
1. พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของประชากร พ.ศ. 2554 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เมื่อแยกตาม
จานวนประชากร จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศและเขตการปกครอง รวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2554 ทัว่
ราชอาณาจักรกลุ่มอายุนอ้ ยกว่า 11 ปี ประชากรที่เป็ นผูส้ ู บบุหรี่ และดื่มสุ ราทั้งชายและหญิงมีจานวน
ไม่ต่างกัน กล่าวคือ 487,615 คน และหญิง 478,741 คน โดยเฉลี่ย และเมื่ออัตราการสู บบุหรี่
ภาพรวมได้เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2554 จานวนผูท้ ี่สูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นเป็ น 11.5 ล้านคน จาก 10.9 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2552 โดยเพิ่มทุกกลุ่มอายุยกเว้นผูส้ ู งอายุ ส่ วนผูส้ ู บหน้าใหม่ (15-24 ปี ) ที่มีอตั ราเพิ่มขึ้น
และเยาวชนเพศหญิงที่มีการสู บบุหรี่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
แล้ว อัตราการสู บบุหรี่ ในเพศชาย อายุ 19-59 ปี ยังสู งกว่าร้อยละ 40 ซึ่ งนับว่าสู งมาก
2. อัตราการสู บบุหรี่ ที่เพิ่มมากขึ้นส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของตัวผูส้ ู บบุหรี่ เองและคนรอบข้าง และยัง
เพิม่ ภาระค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจให้กบั ผูส้ ู บบุหรี่ ครอบครัว และประเทศชาติดว้ ย จากผลการศึกษา
ของ วัฒนา ส.จัน่ เจริ ญ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน สุ รัตนา พรวิวฒั นชัย , 2553) ได้ศึกษาปั ญหาการสู ญเสี ย
ทางเศรษฐกิจในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง โดยการประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทางเศรษฐกิจของโรคมะเร็ ง
ปอด ในปี พ.ศ.2542 พบว่าค่าใช้จ่ายรวมโรคดังกล่าวประมาณ 236 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ.2546
พบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรคทั้ง 3 โรคที่มีสาเหตุมาจากการสู บบุหรี่ ได้แก่ มะเร็ งปอด
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน และหลอดลมอุดตันเรื้ อรัง มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 45 พันล้านบาท
3. งานวิจยั ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสู บบุหรี่ มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบการศึกษาวิจยั
แบ่งในภาพรวมอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเกี่ยวกับปั จจัยและพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ร้อยละ 53.33
และเกี่ ยวกับวิธีการเลิ กบุ หรี่ 46.67 (อ้างอิ งจากปริ ญญา จิตอร่ าม, การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ ยวกับ
บุหรี่ ปี พ.ศ.2553) ผูว้ จิ ยั จึงได้มองเห็นว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่ผจู ้ ดั ทางานวิจยั จะศึกษาไปในประเด็นที่
เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ เป็ นส่ วนใหญ่ แต่งานวิจยั ที่จะศึ กษาวิธีป้องกันไม่ให้สูบบุหรี่
หรื อเลิกสู บบุหรี่ นอ้ ยมาก จึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาจุดเริ่ มต้นในการส่ งสาร คือ ศึกษากลยุทธ์
สาร ขั้นตอน การดาเนิ นการต่างๆ ก่อนที่จะถูกผลิ ตสารนั้นๆออกมาทางโทรทัศน์ และการมีส่วน
ร่ วมในการรณรงค์ เพื่อสื่ อสารให้ผูร้ ับสารเกิ ดความเข้าใจตรงกันในจุ ดประสงค์เดี ยวกัน รวมทั้ง
ศึกษาผูร้ ับสารในด้านของการตีความสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของสารที่ถูกส่ งออกมา
ว่า มี ความเข้า ใจไปในทิ ศทางเดี ยวกันหรื อไม่ เพื่อเปรี ยบเที ยบโฆษณารณรงค์เลิ กสู บบุหรี่ แบบ
ทัว่ ไปกับโฆษณารณรงค์แบบมีส่วนร่ วม เพื่อดูผลจากผูส้ ู บบุหรี่ และผูไ้ ม่สูบบุหรี่
5.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั
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การศึกษากลยุทธ์สารและการตีความของผูร้ ับสารต่อภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ ได้ศึกษา
กลยุทธ์สารจากผูส้ ่ งสารทั้งในเรื่ องของการคิดวิเคราะห์ข้ นั ตอนการผลิตสารในโฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ และ
กลยุทธ์ในการสื่ อสารเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน อีกทั้งศึกษาในเรื่ องของการตีความของผูร้ ับ
สารที่มีต่อภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ ท้ งั 2 ประเภท การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จะทาให้ได้รับประโยชน์ต่อ
4 ด้านหลัก ดังนี้
1.ผูว้ จิ ยั สามารถรู ้เท่าทันสื่ อ การใช้ภาษาโฆษณาโน้มน้าวใจเพื่อการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ และ
ได้เข้าถึงความคิด ทัศนคติ ความเชื่อของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารที่มีต่อโฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่
2.ในด้านวิชาการ การศึกษากลยุทธ์สารและการตีความ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองด้าน
งานวิจยั ที่ส่วนมากจะเน้นการศึกษาตัวผูร้ ับสารเป็ นหลัก งานวิจยั ชิ้นนี้ถือเป็ นแนวทางในการหาสาเหตุ
เบื้องต้นที่ผรู ้ ับสารมีต่อโฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ โดยจะเน้นการศึกษาไปในด้านของผูส้ ่ งสารเพื่อให้เกิด
ความเห็นร่ วมกัน หาความสัมพันธ์ ความต้องการและความคิดที่ตรงกัน เพื่อเป็ นการปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่องานวิจยั
3.เมื่อได้ศึกษาทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ผลของงานวิจยั นี้ ทาให้เกิดความคิดเห็น และความต้องการ
ของทั้ง 2 ฝ่ าย เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ ให้ประสบความสาเร็ จต่อไป
ในอนาคต อีกทั้งเป็ นส่ วนช่วยในการลด ละ เลิกบุหรี่ ต่อสังคมต่อไป
4.งานวิจยั นี้จะสามารถเป็ นจุดเริ่ มต้นเล็กๆ เพื่อให้ผสู ้ นใจศึกษาถึงความสัมพันธ์ของทั้งผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสารทาให้เกิดผลสาเร็ จในการผลิตโฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ ซึ่ งจะทาให้ประชาชนหันมาสนใจและเข้าใจ
ในความสาคัญของการเลิกสู บบุหรี่ หรื อส่ งผลให้การสู บลดน้อยลง เพื่อลดอัตราการเกิดโรคต่างๆตามมา
และลดอัตราการเสี ยชีวติ จากการสู บบุหรี่
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6. วัตถุประสงค์ การวิจัย/การศึกษา
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์สารในภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ แบบทัว่ ไปและการรณรงค์แบบมีส่วน
ร่ วม
2. เพื่อศึกษาการตีความของผูร้ ับสารต่อภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ แบบทัว่ ไปและการรณรงค์
แบบมีส่วนร่ วม กรณี ศึกษาผูส้ ู บบุหรี่ และผูไ้ ม่สูบบุหรี่
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7. วิธีดาเนินการวิจัย
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บทสรุ ปของการตีความในส่ วนของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารว่ามีความเข้าใจใน
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เรื่ องภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์เลิกสู บบุหรี่ ไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่
7.1 กลุ่มประชากรที่จะศึกษา
ผูส้ ่ งสาร
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.)
*ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดกลยุทธ์สาร
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ับสาร
K ประชาชน อายุ 18-25 ผูปีร้ โดยแบ่
งเป็ นผูส้ ู บบุหรี่ และผู ้
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ไม่สูบบุหรี่
*ผูท้ ี่สูบบุหรี่ คือ บุคคลที่สูบบุหรี่ มาแล้ว ไม่ต่าว่า 3
เดือน
*ผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ คือ บุคคลที่ไม่เคยสู บบุหรี่ หรื อ
ทดลองสู บ

7.2 การกาหนดขนาดตัวอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่าง
ผูท้ าวิจยั ทาการศึกษาจากการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) เพื่อการไม่
สู บบุหรี่ โดยวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและการสอบถามจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ (สสส.) ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Samping)

ใช้วธี ีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)ในส่ วนของผูส้ ่ งสาร และการสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม
(Focus Group) ในส่ วนของผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้มีท้ งั สิ้ น 20 คน (โดยประมาณ) แบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มผูผ้ ลิตสารโฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ โดยใช้เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยสอบถามจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพรวมทั้งสิ้ น
2 ท่าน ได้แก่ ดร.ปฐมา สตะเวทิน และ เจ้าหน้าที่ สสส.
1.2 กลุ่มผูร้ ับสาร(กลุ่มเป้ าหมาย) โดยใช้เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคคลรอบข้างที่ได้รับชม
โฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ แบบทัว่ ไป 4 ชิ้น ได้แก่ บุหรี่ =ยาเส้น, พี่โหน่ง อะเดย์ (บุหรี่ ติดง่ายแต่
เลิกยาก), Smoking Kid และ สปอตรณรงค์เลิกบุหรี่ ผูป้ ่ วย (ตัดลิ้น) และโฆษณารณรงค์เลิก
บุหรี่ แบบมีส่วนร่ วม 4 ชิ้น ได้แก่ โครงการเด็กเฮ้ว, ชวนลงชื่อต้าน บ.บุหรี่ ออกแคมเปญยัว่
วัยรุ่ นและ สังคมไร้ควัน แบ่งปั นสุ ขปี 3 และ ปี 4 โดยเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่มีอายุ18-25 ปี ที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้ าหมายที่ สสส. ได้กาหนดไว้ ทั้งที่เป็ นผูท้ ี่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่
7.3 เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเข้าโครงการวิจยั (Inclusion Criteria)
กลุ่มผู้ส่งสาร
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูว้ จิ ยั ได้ติดต่อบุคลากรจากทางสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ หรื อ สสส. โดยมี
วิธีการดังนี้
1.1 โทรศัพท์เพื่ออธิ บายและชี้แจงโครงการ
1.2 ส่ งจดหมายรายละเอียดโครงการ รวมทั้งเอกสาร
สาคัญเพื่อแสดงความยินยอมเพื่อเข้าโครงการวิจยั
1.3 เมื่อทางเจ้าหน้าที่เห็นชอบ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ส่ ง
แนวคาถามเพื่อพิจารณา
1.4 นัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
หมายเหตุ : เนื่องจากการสัมภาษณ์น้ นั อาจได้ขอ้ มูลที่ไม่
ครบถ้วน ทางผูว้ ิจยั จึงมีการติดต่อแบบไม่เป็ นทางการอีก
ครั้ง ด้วยการโทรศัพท์สอบถาม อีเมล์เพื่อขอเอกสาร
บางส่ วนเพิ่มเติม
2. การวิจยั เชิงเอกสาร
ผูว้ จิ ยั ได้สืบค้นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับโฆษณารณรงค์
เลิกสู บบุหรี่ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบข้อมูลการ
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1. การสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากการสัมภาษณ์ในส่ วนของ
ผูส้ ่ งสาร เนื่องจากการรณรงค์เลิกสู บบุหรี่ น้ นั ไม่
มีกาหนดขอบเขตของช่วงอายุ เบื้องต้นผูว้ จิ ยั จึง
ได้สอบถามรายละเอียดและความสอดคล้องของ
ช่วงอายุจากทาง สสส.เพื่อนามาตัดสิ นเป็ น
เกณฑ์ในการคัดเลือกผูร้ ับสาร โดยแบ่งเกณฑ์
ดังนี้
1.1 ผูส้ ู บบุหรี่ อายุ 18-25 ปี เป็ นทั้งนักสู บหน้า
ใหม่และผูท้ ี่มีประวัติในการสู บบุหรี่ โดยไม่
จากัดระยะเวลาในการสู บ
1.2 ผูไ้ ม่สูบบุหรี่ อายุ 18-25 ปี เป็ นผูท้ ี่ไม่มี
ประวิติในการสู บบุหรี่ ไม่เคยทดลองสู บ
1.3 ทั้งผูส้ ู บบุหรี่ และผูไ้ ม่สูบบุหรี่ จะต้องเคย
รับชมโฆษณารณรงค์เลิกสู บบุหรี่ อย่างน้อย 1
โฆษณาใน 4 ตัวอย่างที่นามา
1.4 แบ่งกลุ่มการสัมภาษณ์เป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ

U

สัมภาษณ์ รวมทั้งเอกสารเพื่อการวิเคราะห์ในส่ วนของ
กลยุทธ์สาร โดยมีวธิ ี การดังนี้
2.1 สื บค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของทาง สสส. และมูลนิธิ
องค์กรเพื่อการไม่สูบบุหรี่
2.2 ส่ งจดหมายแบบฟอร์ มเพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากทางฝ่ ายสื่ อสารองค์กรของทาง สสส. เพื่อให้ได้
เอกสารข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์วจิ ยั

5 คน โดยคัดเลือกจากการแนะนาของบุคคล
ใกล้ชิดของผูว้ จิ ยั โดยคละอายุ เพศ การศึกษา
อาชีพ ภายในกลุ่ม ซึ่ งบุคคลในกลุ่มจาเป็ นต้อง
รู ้จกั กัน อาจไม่ถึงขั้นสนิทสนม เพื่อความเป็ น
กันเองในการตอบคาถาม โดยทางผูว้ จิ ยั จะทา
การส่ งจดหมายยินยอมในการเข้าร่ วมโครงการ
และเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการยินยอมจึงจะนัดวัน
เวลาและสถานที่เป็ นลาดับต่อไป
1.5 ขณะมีการสัมภาษณ์ ทางผูว้ จิ ยั จะแนะนา
งานวิจยั พร้อมทั้งมีแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
เบื้องต้นก่อนการสนทนากลุ่ม โดยใช้เวลาใน
การสนทนา ไม่เกิน 3 ชัว่ โมง
1.6 เมื่อสิ้ นสุ ดการสนทนา ทางผูว้ จิ ยั จะมีการ์ ด
ขอบคุณและสมุดที่ระลึกเป็ นของตอบแทน ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการสละเวลามาเข้าร่ วมโครงการคน
ละ 500 บาท พร้อมทั้งเมื่องานวิจยั สาเร็ จลุล่วง
ผูว้ จิ ยั จะทาการสรุ ปภาพรวมของการสนทนาใน
แต่ละกลุ่มเพื่อส่ งให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก
ทางผูว้ จิ ยั จะทาการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่ วน
ของผูส้ ่ งสารก็ต่อเมื่อการสนทนากลุ่มนั้นเกิด
การซ้ าของข้อมูลมากจนเกินไป โดยจะคัดเลือก
บุคคลในการสัมภาษณ์จากความซ้ าซ้อนในการ
ตอบคาถาม เพื่อเป็ นการสารองข้อมูลและเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
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7.4 เกณฑ์การแยกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการออกจากโครงการวิจยั (Exclusion Criteria)
การแยกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการออกจากโครงการวิจยั จะสอบถามจากความสมัครใจเป็ นอันดับแรก
เนื่องจากอาจมีการเปิ ดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดปั ญหาบางประการตามมา อีกทั้งผูว้ จิ ยั จะไม่
ทาการบังคับเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ ในส่ วนของผูร้ ับสาร ด้านประชากรที่ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้
อาจเกิดจากมีภาวะโรคติดต่อจากการสู บบุหรี่ ไม่สามารถสื่ อสารได้ หรื อมีภาวะทางจิตใจที่อ่อนแอ ซึ่ ง
คาถามบางประการอาจกระทบต่อความรู ้สึกของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั

7.5 เกณฑ์การให้ผเู้ ข้าร่ วมโครงการเลิกการศึกษาวิจยั (Discontinuation Criteria)
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถเลิกการศึกษาวิจยั ได้ ต่อเมื่อผูว้ ิจยั ได้อธิ บายเหตุผลของการศึกษาวิจยั ครั้ง
นี้ รวมทั้งขอบเขตการศึกษาต่างๆต่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ แต่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการไม่สะดวกใจต่อการให้
สัมภาษณ์หรื อการให้ขอ้ มูลส่ วนตัวต่างๆ
7.6 สถานที่รวบรวมข้อมูล/สถานที่ทาการวิจยั
1. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรี ยนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8
ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 โดยใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 60 นาที
2. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
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7.7 วิธีการรวบรวมข้อมูล: ระบุข้ นั ตอนและวิธีการ
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น 2 ส่ วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กในส่ วนของผูส้ ่ งสาร และการสัมภาษณ์ เชิ งกลุ่มใน
ส่ วนของผูร้ ับสาร
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร
ผูว้ ิ จยั ได้ศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้า นวิ ช าการจากแหล่ ง ข้อ มู ล และสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ต่ า งๆ เช่ น
เอกสารทางวิชาการ บทความต่างๆ ข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบตัวต่อตัว
เพื่อเปิ ดเผยสิ่ งจูงใจ ความเชื่ อ ทัศนคติของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ โดยเตรี ยมคาถาม และใช้การสัมภาษณ์ เชิ งกลุ่ ม
(Focus Group)ในส่ วนของผูส้ ่ ง สาร เพื่ อใช้ล ัก ษณะของความคิ ดเห็ น ความเข้า ใจของผูร้ ั บ สารที่ มี ต่อ
ภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์ ด้วยลักษณะการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ โดยการกาหนดคาถามออกเป็ น
ประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่ องที่ทาวิจยั ก่อนเริ่ มสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั ได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของ
การสัมภาษณ์ โดยขออนุ ญาตในการบันทึกภาพและเสี ยงระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้มีปฏิสัมพันธ์แบบ
ต่อหน้า กับ ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ เพื่ อเกิ ดการแลกเปลี่ ย น แสดงความคิ ดเห็ นอย่า งอิ ส ระ โดยใช้เวลาสั ม ภาษณ์
ประมาณ 60 นาที ส่ วนของเวลานี้ข้ ึนอยูก่ บั ความร่ วมมือของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แต่ละครั้งจะทาการ
สัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรื อไม่มีขอ้ มูลใหม่เกิ ดขึ้น ที่เรี ยกว่าข้อมูลอิ่มตัว (Data Saturation) จึง
หยุดการสัมภาษณ์ ซึ่ ง องอาจ นัยพัฒน์ (2548) อธิ บายว่า การอิ่มตัวของข้อมูล อาจเกิ ดจากข้อมูลที่รวบรวม
มาได้มีลกั ษณะแบบแผนเป็ นอย่างเดี ยวกัน (Emergence of Regularities) หรื ออีกนัยหนึ่ งคือข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาได้ส่วนใหญ่มีลกั ษณะทักซ้อนสาระในประเด็นเดียวกัน
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ซึ่ งการเก็บข้อมูลในส่ วนของการสัมภาษณ์เชิ งลึกในส่ วนของผูส้ ่ งสารนั้น อาจเกิดการเก็บข้อมูลใน
ครั้งแรกไม่ครบถ้วนหรื อไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์กลยุทธ์สาร ทาให้ตอ้ งเกิ ดการสัมภาษณ์ซ้ า ด้วยเหตุน้ ี
เมื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์เกิดสถานการณ์ไม่สะดวกต่อการพบหน้าเพื่อให้สัมภาษณ์ตวั ต่อตัว ทาให้ผวู ้ ิจยั จาเป็ นต้อง
แก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าว โดยใช้วธิ ี การส่ งข้อคาถามผ่านไปยังอีเมล์ หรื อการใช้เฟสไทม์ เป็ นการคุยสื่ อสาร
ออนไลน์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสะดวกของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นสาคัญ
ข้อมูลต่างๆจะถูกนามาทาการบันทึกและถอดเทปรายวัน เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชดั เจน
หรื อไม่ครบถ้วน เพื่อนาไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ ครั้งต่อไป และข้อมูลที่ได้มานั้น ผูว้ ิจยั จะนามา
ถอดเทปค าต่ อ ค า ประโยคต่ อ ประโยค แล้ว ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อมู ล อี ก ครั้ งด้วยการฟั ง เทป
บันทึกเสี ยงซ้ า
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการเก็บข้อมูลต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ข้อดีของการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยอ้างอิงจาก “การวิจยั เชิงประมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ” (ม.ป.ป.)
Wimmer and Dominick (1994)กล่ าวว่า การวิจยั เชิ งคุ ณภาพมีขอ้ ดี หลายประการ ประการแรก
ช่ ว ยให้ นัก วิ จ ัย ได้ม องเห็ น พฤติ ก รรม (ของสิ่ ง ที่ ศึ ก ษา) ในสภาพที่ เ ป็ นธรรมชาติ โดยไม่ มี สิ่ ง ปรุ ง
แต่ง (แปลกปลอม) ซึ่ งบางครั้งอาจจะมีอยู่ในการวิจยั เชิ งทดลองหรื อการวิจยั เชิ งสารวจ นอกจากนี้ เทคนิ ค
การวิจยั เชิงคุณภาพยังช่วยให้นกั วิจยั เข้าใจปรากฏการณ์ที่ตนศึกษาอย่างลึกซึ้ ง โดยเฉพาะ ปรากฏการณ์ที่
ยังไม่มีผใู ้ ดศึกษามาก่อน ประการสุ ดท้าย วิธีการเชิ ง คุณภาพยังยืดหยุน่ และอานวยโอกาสให้นกั วิจยั ศึกษา
เรื่ องใหม่ๆ ซึ่ งถ้าใช้แบบสอบถามเราอาจจะไม่ได้ขอ้ มูลที่เราไม่ได้ถาม แต่ผทู ้ ี่ใช้วิธีสังเกตหรื อสนทนากลุ่ม
อาจได้เนื้อหาหรื อประเด็นที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนที่จะศึกษา
ข้อจากัดของการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยอ้างอิงจาก “การวิจยั เชิงประมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ” (ม.ป.ป.)
1. ขนาดตัวอย่างโดยทัว่ ไปมักจะเล็ก (บางครั้งก็มีคนเดียว) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงไม่สามารถสรุ ปข้อมูลไป
กว้างกว่ากลุ่มตัวอย่างได้
2. เนื่องจากผูส้ ังเกตจะอธิ บายเหตุการณ์เฉพาะ (Unique events) และผูท้ ี่ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
ต้องเข้าไปใกล้ชิดผูใ้ ห้ขอ้ มูลจนกระทัง่ อาจเสี ยความเป็ นปรนัยในการรวบรวมข้อมูล
3. ถ้า ไม่ ไ ด้ว างแผนด าเนิ น งานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ว ยความรอบคอบ อาจจะไม่ บ ัง เกิ ด ผลที่ เ ป็ น
ประโยชน์ได้ ทั้งนี้เพราะการวิจยั เชิงคุณภาพ ดูเหมือนจะง่ายต่อการปฏิบตั ิ แต่จาเป็ นต้องวางแผนให้ละเอียด
รอบคอบ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าจะเน้นหรื อให้ความสาคัญกับประเด็นหลัก
โดยก่ อนหน้า นี้ มีงานวิจยั ที่ ศึกษาผูส้ ่ ง สารโดยใช้วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณและวิธีวิจยั เชิ งส ารวจ ซึ่ งอยู่
ในช่ วงระยะเวลา 5-6 ปี ที่ผ่านมา เป็ นเรื่ องของ “การประเมินผลโฆษณาส่ งเสริ มสังคมในการรณรงค์เรื่ อง
ควันบุหรี่ มือสองของสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ของ ฐิติกานต์ รุ จิรัชกร
(2550) ซึ่ งการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึกในส่ วนของภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ กรณี
เลิกสู บบุหรี่ ในระยะเวลาใกล้เคียงกันไม่พบข้อมูลดังกล่าว ( “ฐานข้อมูล ThaiLIS”, 2556) ซึ่ งอาจจะมีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในส่ วนของผูส้ ่ งสารในการสื่ อสารเชิงสุ ขภาพเรื่ องอื่นๆแทน
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8. ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรม (Ethical Consideration)
8.1 ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
การเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง จะมีการนาการสัมภาษณ์ดงั กล่าวไปวิเคราะห์ภาพและเสี ยงขณะที่มีการ
สนทนาเพื่อเป็ นการวิเคราะห์ในงานวิจยั ผูว้ จิ ยั อาจตีความหรื อวิเคราะห์ภาพนั้นแตกต่างจากความคิดและ
การกระทาหรื อเจตนาของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั จึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อข้อผิดพลาด ทางผูว้ ิจยั
จะทาการปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยจะให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด หรื อไม่เกิดขึ้นเลย โดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถขอดูสรุ ปการเก็บข้อมูลดังกล่าวจาก
ผูว้ จิ ยั ได้เมื่องานวิจยั เสร็ จสิ้ นลง และเมื่อเข้าขั้นตอนสัมภาษณ์ อาจมีคาถามบางประการที่กระทบกระเทือน
ต่อความรู ้สึกของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอาจหยุดการสนทนากะทันหัน ผูว้ จิ ยั จะไม่มีสิทธิ์ ใน
การบังคับให้อยูต่ ่อ หรื อกระทาการเหนี่ยวรั้งไว้เพื่อให้เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจ แต่ผวู ้ จิ ยั จะ
ดาเนินการวิจยั ต่อไปแม้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการจะไม่ครบตามกาหนดก็ตาม
เมื่อมีการเก็บข้อมูลหรื อการบันทึกภาพ เสี ยงในแต่ละครั้ง ผูว้ จิ ยั จะทาเอกสารป้ องกันความเสี่ ยงที่จะ
เกิดขึ้นต่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ในเรื่ องของการ
พิจารณาจริ ยธรรม เพื่อปกป้ องข้อมูลของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและผูว้ จิ ยั

Y
T
I

S
R

E
V

I
N

8.2 วิธีการป้ องกันและแก้ไข กรณี เกิดปั ญหากับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ผูว้ จิ ยั จะเก็บความลับและข้อมูลต่างๆของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เพียงเพื่อใช้ในงานวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์
สารและการตีความของผูร้ ับสารต่อภาพยนตร์ โฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ ทางโทรทัศน์เท่านั้น โดยจะไม่
เผยแพร่ คาตอบหรื อวีดิโอการสนทนา รวมทั้งการบันทึกเสี ยงใดๆต่อสาธารณชน เพื่อที่จะก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยมีการรักษาสิ ทธิ ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ดังนี้
1. เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการไม่เห็นชอบด้วยคาถามหรื อประเด็นในการสัมภาษณ์
2. เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการรู ้สึกว่าถูกกดดันต่อคาถาม หรื ออยูใ่ นสภาวการณ์บีบคั้นจากผูว้ จิ ยั
3. เมื่อผูว้ ิจยั เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆต่อสาธารณะ ที่นอกเหนื อจากงานวิจยั
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8.3 ค่าตอบแทน ชดเชยดูแลรักษาต่างๆ แก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. ค่าตอบแทนเล็กน้อยสาหรับเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล อาจเป็ นสิ่ งของเล็กน้อยหรื อเงินเป็ น
ค่าตอบแทน รวมทั้งจัดทาบทความวิจยั ที่เสร็ จสมบูรณ์ตอบกลับไปให้เป็ นข้อมูลวิจยั
2. สาหรับประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทาสนทนากลุ่มจะมีค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินเล็กน้อยเป็ นค่า
เดินทางและค่าเสี ยเวลา
9. แหล่ งทุนทีไ่ ด้ รับจานวนเงินทุนสนับสนุน และระยะเวลาการทาวิจัย(ถ้ ามี)
ไม่มี

ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………….)
หัวหน้าโครงการ
* เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเข้าโครงการวิจยั (Inclusion Criteria) บ่งบอกลักษณะของประชากร
ที่สามารถเข้าร่ วมการศึกษาได้ นัน่ คือ หากประชากรมีลกั ษณะเข้าได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้า
ร่ วมโครงการ ผูว้ จิ ยั จะต้องเลือกประชากรคนนั้นเข้าเป็ นอาสาสมัคร
** เกณฑ์การแยกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการออกจากโครงการ (Exclusion criteria) เป็ นการอธิ บายลักษณะของ
ประชากรที่ไม่สามารถเข้าร่ วมการวิจยั ได้ เช่น หญิงตั้งครรภ์ หรื อ มีประวัติแพ้ยาที่กาลังจะทาการศึกษา
หรื อ ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ (กรณี ที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม) หรื อ ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้
(กรณี ที่สัมภาษณ์ดว้ ยภาษาไทย) เป็ นต้น
***เกณฑ์การให้ผเู้ ข้าร่ วมโครงการเลิกจากการศึกษาวิจยั (Discontinuation criteria) เกณฑ์ให้อาสาสมัคร
เลิกจากการศึกษา เป็ นการระบุเหตุการณ์ หรื อกรณี ที่อาจทาให้อาสาสมัครคนใดคนหนึ่งต้องเลิกจาก
การศึกษา เช่น อาสาสมัครมีอาการแพ้สารที่นามาทดลอง หรื ออาสาสมัครไม่สามารถปฏิบตั ิตนตาม
คาแนะนาของผูว้ จิ ยั ได้ หรื ออาสาสมัครมีความประสงค์จะออกจากโครงการวิจยั เป็ นต้น
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หมายเหตุ: หัวข้อใดไม่มีรายละเอียดให้พิมพ์หวั ข้อนั้น แล้วจึงระบุวา่ “ไม่มี”
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