บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจยั เรื่อง “โครงการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจาก
สถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก” คณะผู้วิจัยใช้ วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยอนาคต (Future Research) เพื่ อให้ การวิจัย
ดาเนินไปอย่างมีกระบวนการ คณะผู้วิจยั จึงกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจยั 6 ขันตอน
้
ได้ แก่ วิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจยั พื ้นที่ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เครื่องมือ/แบบเก็บข้ อมูล วิธีการเก็บข้ อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. วิธีการศึกษา
การจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับ
เยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้วิจัยได้ แบ่งขันตอนการด
้
าเนินการวิจัย
ออกเป็ น 3 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบทางสังคมปั จจุบัน มีวิธีการศึกษา
ดังนี ้
1.1.1 การศึก ษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยคณะผู้วิ จั ย
ทาการศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากบทความ เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อหาแนวคิดทฤษฎี ซึ่งช่วยให้ คณะผู้วิจัยได้ นาไปใช้ ในการพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางใน
การศึก ษา โดยมีแนวคิ ด และทฤษฎีที่ ใ ช้ ในการศึก ษาครัง้ นี ้ คือ แนวคิดเกี่ ย วกับวัย รุ่ น แนวคิด
เกี่ยวกับสุรา แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคมและมุมมองผลกระทบทางสังคมจากการดื่ม
สุรา แนวคิ ด การวิจัย อนาคตและเทคนิคการสร้ างอนาคตภาพ และแนวคิดการจัดท านโยบาย
สาธารณะ
นอกจากนี ้ คณะผู้วิจัยได้ อาศัยข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากเอกสาร บทความ วารสาร
รายงานสถานการณ์ สุรา รายงานเกี่ ยวกับ พฤติก รรมของเยาวชนในการบริ โภคสุราในปั จ จุบัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดพิษณุโลกและนโยบายการพัฒนาระดับพืน้ ที่ของจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อนามาวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ ผลกระทบทางสังคมปั จจุบันและวิเคราะห์ตัวแปร
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบทางสังคมและเงื่อนไขในการพยากรณ์
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1.1.2 การสัมภาษณ์ (Interview) โดยคณะผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์กับ กลุ่มผู้ที่มีส่วน
ได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งคณะผู้วิจัยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้รับ ผลกระทบโดยตรง
ภาคประชาชน ชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และผู้ก่อผลกระทบ เพื่อตรวจสอบ
ข้ อมูลความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ผลกระทบทางสังคมปั จจุบนั
1.2 ระยะที่ 2 การพยากรณ์ทานายสถานการณ์และผลกระทบทางสังคมในอนาคตมีวิธี
การศึกษาดังนี ้
1.2.1 การวิเคราะห์ และคัดกรองตัวแปรโดยการส่งแบบประเมิน ตัวแปรคัดกรอง
ให้ กับ ผู้เชี่ ย วชาญจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ เ สีย และกลุ่มนัก วิชาการ เพื่ อวิเ คราะห์ ตัวแปรเบื อ้ งต้ น
เกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบทางสังคมและเงื่อนไขในการพยากรณ์
1.2.2 การวิจัยอนาคตโดยใช้ เทคนิคการสร้ างอนาคตภาพ (Scenario Technique)
เพื่อฉายภาพผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตข้ างหน้ าจากสถานการณ์สรุ ากับ
เยาวชนไทยในอนาคต โดยแบ่งการสร้ างร่างภาพอนาคตออกเป็ นอย่างน้ อย 2 กรณี ที่คาดว่าน่าจะ
เป็ นไปได้ จากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต
1.2.3 การสนทนากลุ่ ม ( Focus Group) กั บ กลุ่ ม ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) และน าเสนอผลการพยากรณ์ ท านายสถานการณ์ และผลกระทบทางสังคม
ตลอดจนรับฟั งความคิดเห็นเพื่อรวบรวมในการวางแผนในการฉายภาพสถานการณ์และผลกระทบ
ในอนาคต
1.3 ระยะที่ 3 การจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีวิธีการศึกษาดังนี ้
1.3.1 การวิจัย อนาคต โดยใช้ เทคนิคการวิเ คราะห์เชิ งนโยบาย (Policy Making)
โดยคณะผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากระยะที่ 2 มาสังเคราะห์ในการนาข้ อมูลมารวบรวมเพื่อให้ เห็นแนว
ทางการวางแผนในการฉายภาพสถานการณ์และผลกระทบในอนาคต
1.3.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่ อเสนอแนวทางกับกลุ่มผู้ที่ มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งคณะผู้วิจัย แบ่ งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้รับ ผลกระทบโดยตรง
ภาคประชาชน ชุมชนและองค์ กรท้ องถิ่น หน่วยงานที่เ กี่ยวข้ อง และผู้ก่ อผลกระทบ เพื่อจัดท า
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต
กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก
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2. กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึก ษาโครงการจัด ท าข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจาก
สถานการณ์สุรากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิ ษณุโลกในครัง้ นี ้ คณะผู้วิจัยได้
ดาเนินงานตามกรอบแนวคิด ดังนี ้

5 ปี

ปั จจุบนั

อนาคต

สถานการณ์สรุ ากับ
เยาวชนไทยปัจจุบนั
ผลกระทบทางสังคม
จากสถานการณ์สรุ า

ตัวแปร
เงื่อนไข
ปั จจัยที่ใช้ ใน
การพยากรณ์

ภาพฉาย
สถานการณ์
และ
ผลกระทบ

ข้ อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

กับเยาวชนไทย
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
3. พืน้ ที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย คือ เยาวชนผู้รับผลกระทบโดยตรง ภาค
ประชาชน ชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และผู้ก่อผลกระทบในจังหวัดพิษณุโลก
โดยการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.1 การวิเคราะห์ผลกระทบ ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แบ่งเป็ นดังนี ้
3.1.1 ผู้รับ ผลกระทบโดยตรง คือ เยาวชน ประกอบด้ วย ตัวแทนเยาวชนที่ อยู่ใ น
สถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้ แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรี ย นเฉลิม ขวัญ สตรี พิ ษ ณุโ ลก โรงเรี ย นจ่า นกร้ องพิ ษ ณุโ ลก โรงเรี ย นเตรี ย มอุดมศึก ษา
ภาคเหนือพิษณุโลก โรงเรี ยนพุทธชินราชพิทยาพิษณุโลก โรงเรี ยนนครไทย โรงเรี ยนบางกระทุ่ม
พิทยาคม โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา โรงเรี ยนวัดโบสถ์ศึกษา โรงเรี ยน
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บางระกาวิทยศึกษา โรงเรี ยนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรี ยนวังพิกุลวิทยศึกษา อาเภอวังทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้ า นนา วิ ท ยาเขตพิ ษ ณุโ ลก มหาวิ ท ยาลัย พิ ษ ณุโ ลก วิ ท ยาลัย อาชี วศึก ษาพิ ษ ณุโ ลก
วิท ยาลัย เทคนิ ค พิ ษ ณุโ ลก วิ ท ยาลัย เทคนิ ค สองแควพิ ษ ณุโ ลก โรงเรี ย นเทคนิ คพาณิ ช ยการ
พิษณุโลก วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก โรงเรี ยนบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 อาเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก
รวมทังสิ
้ ้นจานวน 50 คน
3.1.2 ภาคประชาชน ชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น ประกอบด้ วย ตัวแทนจากชุมชนและ
ท้ องถิ่ น ได้ แก่ เครื อข่ายองค์ กรงดเหล้ า 9 อาเภอ ผู้ประสานงานเครื อข่ายงดเหล้ า สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายเยาวชนงดเหล้ า สานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้ า ภาคเหนือ
ตอนล่าง เครื อข่ายภาคประชาสังคมองค์ก รเหล้ าบุห รี่ จังหวัดพิ ษ ณุโลก ตัวแทนผู้ป กครอง ครู
อาจารย์ นักวิชาการ จานวน 25 คน
3.1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สานัก งานป้ องกัน ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิ ษ ณุโลก สานัก งานสรรพสามิตภาคที่ 6 พิ ษ ณุโลก
หอการค้ าจังหวัดพิษณุโลก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก
องค์ก ารบริ หารส่วนจังหวัดพิ ษณุโลก เทศบาลนครพิษ ณุโลก พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดพิษณุโลก ตารวจภูธรภาค 6 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
พิษ ณุโลก องค์ ก ารบริ หารส่วนต าบลวัดโบสถ์ องค์การบริ ห ารส่วนตาบลพรหมพิ ราม องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลชาติตระการ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เทศบาลตาบลพรหมพิราม เทศบาลตาบล
บางระกา เทศบาลตาบลบางกระทุ่ม เทศบาลตาบลนครไทย เทศบาลตาบลเนินมะปราง รวมทังสิ
้ ้น
จานวน 50 คน
3.1.4 ผู้ก่อผลกระทบ ได้ แก่ ผู้ประกอบการ ร้ านค้ า สถานบันเทิง จานวน 20 คน
3.2 การจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยใช้ วิธีการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เพื่อ
หาแนวทางในการป้องกันผลกระทบทางสังคมและนามาจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลด
ผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
คณะผู้วิจยั เลือกประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี ้
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3.2.1 การสัมภาษณ์เพื่อการทานายและพยากรณ์สถานการณ์และผลกระทบทาง
สังคม ซึ่งคณะผู้วิจยั เลือกจาก
3.2.1.1 ผู้รับผลกระทบโดยตรง คือ เยาวชน ประกอบด้ วย ตัวแทนเยาวชนใน
สถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้ แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนจ่านกร้ อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลก โรงเรี ยน
พุทธชิน ราชพิ ทยา โรงเรี ยนนครไทย โรงเรี ย นบางกระทุ่มพิท ยาคม โรงเรี ย นชาติตระการวิทยา
โรงเรี ย นพรหมพิรามวิท ยา โรงเรี ย นวัดโบสถ์ ศึก ษา โรงเรี ย นบางระก าวิทยศึก ษา โรงเรี ย นเนิ น
มะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนวังพิกลุ วิทยศึกษา อาเภอวังทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามพิ ษ ณุโลก มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา วิทยาเขตพิ ษ ณุโลก
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิ ค
สองแควพิษณุโลก โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก
โรงเรี ย นบริ ห ารธุร กิ จ และเทคโนโลยี พิ ษ ณุโลก ส านัก งานส่งเสริ มการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 9 อาเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก รวมทังสิ
้ ้นจานวน 150 คน
3.2.1.2 ภาคประชาชน ชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น ประกอบด้ วย ตัวแทนจาก
ชุมชนและท้ องถิ่น ได้ แก่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้ า 9 อาเภอ ผู้ประสานงานเครื อข่ายงดเหล้ า สภา
เด็กและเยาวชนจังหวัด พิษณุโลก เครื อข่ายเยาวชนงดเหล้ า สานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้ า
ภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรเหล้ าบุหรี่จงั หวัดพิษณุโลก ตัวแทนผู้ปกครอง
ครูอาจารย์ นักวิชาการ จานวน 50 คน
3.2.1.3 หน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อง ประกอบด้ วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 หอการค้ าจังหวัด สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด ยุท ธศาสตร์ จังหวัด องค์การบริ ห ารส่วนจังหวัด เทศบาลนครพิ ษณุโลก พัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด ตารวจภูธรภาค 6 ศูนย์อนามัยที่ 9 สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
องค์การบริ ห ารส่วนตาบลวัดโบสถ์ องค์การบริ ห ารส่วนตาบลพรหมพิ ราม องค์การบริ ห ารส่วน
ตาบลชาติตระการ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เทศบาลตาบลพรหมพิราม เทศบาลตาบลบางระกา
เทศบาลตาบลบางกระทุ่ม เทศบาลตาบลนครไทย เทศบาลตาบลเนินมะปราง รวม 80 คน
3.2.1.4 ผู้ก่อผลกระทบ ได้ แก่ ผู้ประกอบการ ร้ านค้ า สถานบันเทิง รวมทัง้ สิ ้น
จานวน 40 คน
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3.2.2 การสนทนากลุ่มเพื่อจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทาง
สังคม ได้ แก่
3.2.2.1 ผู้รับผลกระทบโดยตรง คือ เยาวชน ประกอบด้ วย ตัวแทนเยาวชนใน
สถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้ แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนจ่านกร้ อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลก โรงเรี ยน
พุทธชิน ราชพิ ทยา โรงเรี ยนนครไทย โรงเรี ย นบางกระทุ่มพิท ยาคม โรงเรี ย นชาติตระการวิทยา
โรงเรี ย นพรหมพิรามวิท ยา โรงเรี ย นวัดโบสถ์ ศึก ษา โรงเรี ย นบางระก าวิทยศึก ษา โรงเรี ยนเนิ น
มะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนวังพิกลุ วิทยศึกษา อาเภอวังทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามพิ ษ ณุโลก มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา วิทยาเขตพิ ษ ณุโลก
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิค
สองแควพิษณุโลก โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก
โรงเรี ย นบริ ห ารธุร กิ จ และเทคโนโลยี พิ ษ ณุโลก ส านัก งานส่งเสริ มการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 9 อาเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก รวมทังสิ
้ ้นจานวน 200 คน
3.2.2.2 ภาคประชาชน ชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น ประกอบด้ วย ตัวแทนจาก
ชุมชนและท้ องถิ่น ได้ แก่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้ า 9 อาเภอ ผู้ประสานงานเครื อข่ายงดเหล้ า สภา
เด็กและเยาวชนจังหวัด พิษณุโลก เครื อข่ายเยาวชนงดเหล้ า สานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้ า
ภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรเหล้ าบุหรี่จงั หวัดพิษณุโลก ตัวแทนผู้ปกครอง
ครูอาจารย์ นักวิชาการ จานวน 80 คน
3.2.2.3 หน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อง ประกอบด้ วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 หอการค้ าจังหวัด สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด ยุทธศาสตร์ จังหวัด องค์การบริ ห ารส่วนจังหวัด เทศบาลนครพิ ษณุโลก พัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด ตารวจภูธรภาค 6 ศูนย์อนามัยที่ 9 สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
องค์การบริ ห ารส่วนตาบลวัดโบสถ์ องค์การบริ ห ารส่วนตาบลพรหมพิ ราม องค์การบริ ห ารส่วน
ตาบลชาติตระการ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เทศบาลตาบลพรหมพิราม เทศบาลตาบลบางระกา
เทศบาลตาบลบางกระทุ่ม เทศบาลตาบลนครไทย เทศบาลตาบลเนินมะปราง รวม 120 คน
3.2.2.4 ผู้ก่อผลกระทบ ได้ แก่ ผู้ประกอบการ ร้ านค้ า สถานบันเทิง รวมทัง้ สิ ้น
จานวน 60 คน
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4. เครื่องมือและแบบเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เครื่องมือและแบบเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
4.1 แบบบันทึกข้ อมูลจากเอกสารที่ เ กี่ย วข้ องกับ สถานการณ์ สรุ ากับ เยาวชนไทยและ
ผลกระทบทางสังคม
4.2 ประเด็นสัมภาษณ์ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ตวั แปรเบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
สถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยและผลกระทบทางสังคม
4.3 แบบประเมินคัดกรองตัวแปรสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทย ผลกระทบทางสังคม
และเงื่อนไขในการพยากรณ์
4.4 ประเด็นการสนทนากลุ่มผลการพยากรณ์อนาคตภาพสถานการณ์สรุ ากับเยาวชน
ไทยและผลกระทบทางสังคม
4.5 ประเด็นการสนทนากลุม่ ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5. วิธีการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
5.1 ดาเนินการวิจยั เอกสารโดยการสังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์สรุ าที่ส่งผล
กระทบทางสังคมกับเยาวชนไทยในอนาคต
5.2 ดาเนินการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน เพื่อหาข้ อสรุปผลกระทบ
ทางสังคมกับเยาวชนไทยในอนาคตกับสถานการณ์สรุ า
5.3 ดาเนินการวิจยั อนาคต โดยใช้ เทคนิคการสร้ างอนาคตภาพเพื่อฉายภาพผลกระทบ
ทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตข้ างหน้ าจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต
5.4 ดาเนินการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียและนาเสนอผลการพยากรณ์
ทานายสถานการณ์ และผลกระทบทางสังคม ตลอดจนรับ ฟั งความคิดเห็น เพื่อรวบรวมในการ
วางแผนในการฉายภาพสถานการณ์และผลกระทบในอนาคต
5.5 ดาเนินการวิเคราะห์เชิงนโยบายโดยการสนทนากลุม่ เพื่อเสนอแนวทางกับกลุ่มผู้ที่มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ผลกระทบ มีวิธีการดังนี ้
6.1 วิเคราะห์จากเอกสารโดยการสังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์สรุ าที่ส่งผล
กระทบทางสังคมกับ เยาวชนไทยในอนาคต เพื่ อสรุป สถานการณ์ และผลกระทบทางสังคมใน
ปั จจุบนั
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยนาข้ อมูลที่ได้ มารวบรวมจัดหมวดหมู่และ
นามาวิเ คราะห์เ นือ้ หา (Content Analysis) เพื่อนามาวิเคราะห์สรุป สถานการณ์ ผลกระทบทาง
สังคมปั จจุบนั และวิเคราะห์ตวั แปรเบื ้องต้ นเกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบทางสังคมและเงื่อนไขใน
การพยากรณ์
6.3 วิเคราะห์การสร้ างอนาคตภาพ (Scenario Technique) เพื่อฉายภาพผลกระทบทาง
สังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต โดยแบ่งออกเป็ น
อย่างน้ อย 2 กรณี คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคตจาก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) และนาเสนอผล
การพยากรณ์ทานายสถานการณ์และผลกระทบทางสังคม ตลอดจนรับฟั งความคิดเห็นเพื่อรวบรวม
ในการวางแผนในการฉายภาพสถานการณ์และผลกระทบในอนาคต
ส่วนที่ 2 การจัดท าข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย วิเ คราะห์เ ชิงนโยบาย (Policy Making)
โดยคณะผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากระยะที่ 2 มาสังเคราะห์แล้ วนาเสนอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ พิจารณาโดย
การสนทนากลุม่ (Focus Group) เพื่อเสนอแนวทางกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders)
ซึ่งคณะผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ ผู้รับผลกระทบโดยตรง ภาคประชาชน ชุมชนและองค์กร
ท้ องถิ่ น หน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้ องและผู้ก่ อผลกระทบ เพื่ อจัดท าข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายการลด
ผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก

67

ดังนันเพื
้ ่อให้ การดาเนินการศึกษาเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ และมีแบบแผนที่ชดั เจน คณะผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบวิธีการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 1 แสดงวิธีการศึกษา
กิจกรรมหลัก
วิธีการ
แหล่ งข้ อมูล
เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ /นาเสนอ
ระยะที่ 1 กาวิเคราะห์ 1. การศึก ษาจากเอกสาร รวบรวม 1.เ อ ก ส า ร ท า ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ
ข้ อมู ล จาก บทความ เอกสา ร วิชาการ หนังสือ
ผลกระทบทางสังคม
วิชาการที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ บ ท ค ว า ม
ปั จจุบนั
และผลกระทบทางสังคม สุรากับ ว า ร ส า ร แ ล ะ
เยาวชนไทยโดยการวิเคราะห์จาก รายงานการวิจัย
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ
2. การสัมภาษณ์กบั กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ สถานการณ์และ
ส่ ว นเสี ย เพื่ อ ตรวจสอบข้ อมู ล ผลกระทบทาง
ความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ / สั ง คม สุ ร ากั บ
ผลกระทบทางสังคมปั จ จุบันและ เยาวชนไทย
วิเคราะห์ตวั แปรเบื อ้ งต้ นเกี่ยวกับ 2.ผู้ที่มีสว่ นได้ ส่วน
สถานการณ์/ผลกระทบทางสังคม เสีย ทัง้ 4 กลุม่
และเงื่อนไขในการพยากรณ์

1.แบบ
บันทึก
ข้ อมูลจาก
เอกสาร
2.ประเด็น
สัมภาษณ์

1.ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
2.ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ น
เสีย

เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ส รุ ป
สถานการณ์ / ผลกระทบ
ทางสั ง คมปั จจุ บั น และ
วิเ คราะห์ ตัวแปรเบื อ้ งต้ น
เกี่ ย วกั บ ส ถ าน ก าร ณ์ /
ผลกระทบทางสัง คมและ
เงื่อนไขในการพยากรณ์
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ตาราง 1 แสดงวิธีการศึกษา (ต่อ)
กิจกรรมหลัก
วิธีการ
ระยะที่ 2 การพยากรณ์ 1. การวิเคราะห์ และคัดกรองตัว
ทานายสถานการณ์ และ แปร โดยการส่งแบบประเมิน ตัว
ผลกระทบทางสัง คมใน แปรคัด กรองให้ กับ ผู้เ ชี่ ย วชาญ
อนาคต
จากกลุ่ม ผู้ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และ
กลุม่ นักวิชาการ เพื่อวิเคราะห์ตวั
แปรเบื ้องต้ นเกี่ยวกับสถานการณ์/
ผลกระทบทางสังคมและเงื่ อนไข
ในการพยากรณ์
2. การสร้ างอนาคตภาพ เพื่อฉาย
ภาพผลกระทบทางสังคมที่คาดว่า
จะเกิดขึ ้นในอนาคตข้ างหน้ าจาก
สถานการณ์สุรากับ เยาวชนไทย
ในอนาคต โดยแบ่งการสร้ างร่าง
ภาพอนาคตออกเป็ นอย่างน้ อย 2
กรณี ที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ จาก
สถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทย

แหล่ งข้ อมูล
1.นักวิชาการ
2.ผู้ที่มีสว่ นได้
ส่วนเสียทัง้ 4
กลุม่

เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.แบบ
1.แบบประเมิน
ประเมิน
2. สนทนากลุม่
2.ประเด็น
สนทนา

การวิเคราะห์ /นาเสนอ
1.เพื่ อวิเคราะห์ ตวั แปรเบือ้ งต้ น
เกี่ยวกับสถานการณ์/ผลกระทบ
ทางสัง คมและเงื่ อ นไขในการ
พยากรณ์
2. เพื่ อฉายภาพผลกระทบทาง
สั ง คมที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ น้ ใน
อนาคตข้ างหน้ าจากสถานการณ์
สุร ากับ เยาวชนไทยในอนาคต
โด ย แบ่ ง การ สร้ างร่ างภาพ
อนาคตออกเป็ นอย่ างน้ อย 2
กรณี ที่ ค าดว่า น่า จะเป็ นไปได้
จากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชน
ไทยในอนาคต
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ตาราง 1 แสดงวิธีการศึกษา (ต่อ)
กิจกรรมหลัก
วิธีการ
ระยะที่ 2 การพยากรณ์ 3. การสนทนากลุม่ กับกลุม่
ทานายสถานการณ์ และ ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผลกระทบทางสังคมใน
อนาคต

แหล่ งข้ อมูล

เครื่องมือ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

การวิเคราะห์ /นาเสนอ
3.นาเสนอผลการ
พ ย า ก ร ณ์ ท า น า ย
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ
ผ ล ก ร ะ ท บ ท าง สั ง ค ม
ตล อด จ นรั บฟั ง ความ
คิ ด เห็ น เพื่ อ รวบรวมใน
การวางแผนในการฉาย
ภาพสถานการณ์ แล ะ
ผลกระทบในอนาคต
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ตาราง 1 แสดงวิธีการศึกษา (ต่อ)
กิจกรรมหลัก
วิธีการ
แหล่ งข้ อมูล
ระ ย ะ ที่ 3 ก า ร จั ด ท า 1.ใช้ เ ทคนิ ค การวิเ คราะห์ เ ชิ ง ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ น
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย นโยบาย โดยคณะผู้วิ จัย น า เสียทัง้ 4 กลุม่
ข้ อมูลที่ได้ จ ากระยะที่ 2 มา
สังเคราะห์ในการนาข้ อมูล
2. การสนทนากลุ่ม เพื่ อเสนอ
แนวทางกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders)

เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.ประเด็น 1. สนทนากลุม่
สนทนา

การวิเคราะห์ /นาเสนอ
1.สัง เคราะห์ ใ นการน า
ข้ อ มูล มาประติ ดประต่อ
กั น เ พื่ อ ใ ห้ เ ห็ น แ น ว
ทางการวางแผนในการ
ฉายภาพสถานการณ์และ
ผลกระทบในอนาคต
2.เพื่ อ เสนอแนวทางกับ
กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย
และจั ด ท าข้ อเสนอแนะ
เ ชิ ง น โ ย บ า ย ก า ร ล ด
ผลกระทบทางสังคมจาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ สุ ร า กั บ
เยาวชนไทยในอนาคต
ก ร ณี ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด
พิษณุโลก

