บทที่ 3
วิธีการวิจัย
เพื่อที่จะใหไดขอมูลที่สามารถตอบคําถามการวิจยั ไดครอบคลุมและครบถวน ดังนั้น
การวิจยั ครั้งนีผ้ ูวิจัยจึงจะทําการวิจยั ดวยวิธีการหลัก ๆ 3 วิธี กลาวคือ การวิจัยเอกสาร การวิจัย
เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงสํารวจ
1. การวิจยั เอกสาร
ผูวิจัยไดทาํ การวิจัยเอกสาร (documentary research) เพื่อหาความกระจางเกี่ยวกับ
การโคลนมนุษย จึงตองศึกษาคนควาการเกิดของมนุษยวา มีอะไรเปนตัวควบคุม มนุษยมีการเกิด
อยางไร การโคลนเปนวิธีการที่ผิดธรรมชาติหรือไม บาปหรือไมหากจะใหมีการโคลนมนุษย เพื่อจะ
ตอบคําถามวาพระพุทธศาสนามีมุมมองการโคลนมนุษยอยางไร อีกทั้งกระแสสังคมมองวา การ
โคลนสัตวที่ผา นมามีการทําลายเซลลโคลนเปนจํานวนมาก พระพุทธศาสนาจะมองวาเปนการฆา
หรือไม เปนบาปหรือไม มีคําตอบอยางไร
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางสังคม และผลกระทบของการโคลนที่มีตอ
ความสัมพันธทางสังคมนั้น ผูวิจัยศึกษาและใชประโยชนจากแนวคิดหลักทิศ 6 ในสิงคาลกสูตร ซึ่ง
อธิบายการปฏิสัมพันธทางดานสังคมเปนกรอบศึกษา
1.1 การรวบรวมขอมูล
จากคําถามดังกลาว
ผูว ิจัยทําการคนควาขอมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาบาลีจาก
พระไตรปฎก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย อันเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิเปนหลัก รวมทั้งรวบรวม
ขอมูลจากตํารา และเอกสารตาง ๆ ที่ผูเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธศาสนาเถรวาทไดประพันธไว
เพื่อตีความแนวคิดการโคลนและประเด็นทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ
1.2 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดขอมูลจากแหลงดังกลาวแลว จากนัน้ ผูวิจยั จะทําการวิเคราะหขอมูลโดยการ
ตีความและการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (comparative analysis)
1.3 ปฏิบัติการวิจยั เอกสาร
เพื่อการตอบคําถามของการวิจัย 3 ประการคือ พระพุทธศาสนามองการโคลนมนุษย
อยางไร ถาโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม หากมีการโคลนมนุษยจะมีผลกระทบตอสังคมอยางไร
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โดยการคนควาพระไตรปฎกเปนหลักตามแนวคิดการเกิดของพระพุทธศาสนาซึ่งศึกษาตัวควบคุม
มนุษยคือนิยาม 5 กําเนิด 4 สาเหตุการตั้งครรภ 7 อยาง องคประกอบของรางกายมนุษย และพุทธ
สังคม ดังกลาวในแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย สวนผลการวิจยั ผูวจิ ัยนําเสนอในบทที่ 4.1
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพเปนวิธกี ารที่ใชคน หาคําอธิบาย เพื่อทําความเขาใจกระบวนการ
และความหมายของพฤติกรรมหรือปรากฏการณ นั่นคือ ถาสิง่ ที่ตองการทราบคือเหตุผล (why)
หรือกระบวนการหรือวิธที ี่นาํ ไปสูความเขาใจในสิ่งที่นกั วิจัยสนใจที่จะหาคําตอบ (how) วิธีการเชิง
คุณภาพเปนวิธีการทีเ่ หมาะสม (ชาย โพธิสิตา, 2547, น. 49-50)
เนื่องจากคําถามเกีย่ วกับการปฏิสนธิวิญญาณและการเกิดของมนุษย เกิดขึ้นเมือ่ ไร
เปนคําถามที่ตองการ
อยางไรและการโคลนมนุษยจะกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมอยางไร
รายละเอียดและผูที่จะใหความกระจางไดตองเปนผูรู และผูเชี่ยวชาญอยางแทจริงจึงจะใหคาํ ตอบ
ที่ถูกตองเทีย่ งตรงได
2.1 การรวบรวมขอมูล
กรณีศึกษาตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไมสามารถคํานวณความนาจะเปนได
(non – probability sampling) (อํานวยวิทย ชูวงษ, 2525, น. 139) เนื่องจากไมอาจกําหนดไดวา
ทุกสวนของประชากรมีโอกาสไดรับการเลือกโดยเทากัน ดังนัน้ ผูวจิ ัยจึงใชวิธีเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ดวยวิธีการ “expert choice” (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2539,
น. 11) คือผูวิจัยกําหนดรายชื่อบุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ (key informant) ที่มีบทบาททางดาน
ศาสนาและทางดานวิทยาศาสตร จากนั้นทําการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก(indepth interview) โดยเริ่มตนจากผูใหขอ มูลที่เปนกุญแจสําคัญซึ่งเปนบุคคลกลุมคนตางๆ ทีเ่ ปน
ผูเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธศาสนาเถรวาทและนักวิทยาศาสตรธรรมชาติ ซึ่งทางศาสนานั้นไดแก
พระภิกษุและนักการศาสนาที่มีอยูในประเทศไทย
สวนผูเชีย่ วชาญทางดานวิทยาศาสตรไดแก
แพทยฃ และนักวิทยาศาสตร นอกจากนั้นยังใช การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (informal
interview) รวมทั้งการสังเกตอยางไมมีสว นรวม (non – participant observation) เปนเครื่องมือ
ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลอีกทางหนึง่
สําหรับวิธีการที่ทาํ ใหไดรายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณนั้น ผูวจิ ัยใช 2 ขั้นตอนคือ
2.1.1 กําหนดกรอบรายชื่อผูม ีความเชี่ยวชาญตามวัตถุประสงคการวิจยั เปน 2
สวนคือผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนาเถรวาท และผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรที่เปนบุคคลที่
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เปนกุญแจสําคัญ (key informant) (ดังมีรายชื่อในภาคผนวก ก และ ข)
2.1.2 เมื่อกําหนดกรอบคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญแลว ผูว ิจัยดําเนินการ
สัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ (key informant) จากนัน้ ผูวิจยั
ขอใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลที่เปนกุญแจสําคัญนัน้
ชวยแนะนํารายชื่อผูเชีย่ วชาญอืน่ ตอดวย
วิธีการนี้เรียกวา snow ball เทคนิค
สวนการบันทึกขอมูล ผูวิจยั บันทึกขอมูลดวยเครื่องบันทึกเสียงและการจดบันทึก การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) และไมเปนทางการ (informal interview) รวมทัง้ การ
สังเกตอยางไมมีสวนรวม (non–participant observation) โดยใหมีความเที่ยงตรงมากทีส่ ุด
จากนั้นผูว ิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาตรวจสอบผลการสัมภาษณวา ตอบปญหาการ
วิจัยไดครอบคลุมครบถวนหรือไม หากไมครอบคลุมครบถวนก็จะกลับไปสัมภาษณเพิ่มเติมหรือไม
ก็โทรศัพทสัมภาษณ
2.2 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยไดทาํ การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแลว ผูวจิ ัยจะนําบันทึก
การสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญแตละทานมาวิเคราะหขอมูลโดยการตีความ และจัดหมวดหมูตาม
คําถาม คําตอบแลวพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆที่เกีย่ วของเพื่อสรุปคําอธิบายของ
ผลการวิจยั
2.3 ปฏิบัติการวิจยั เชิงคุณภาพ
จากที่กําหนดรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานศาสนา ที่เปนกลุม เปาหมายในการสัมภาษณไว
ในตอนตนจํานวน 15 ทาน แตเมื่อดําเนินการสัมภาษณจริงไมสามารถสัมภาษณไดทั้งหมด มีเพียง
8 ทานเทานัน้ ที่ใหสัมภาษณได โดยผูวจิ ัยเริ่มจากพระภิกษุผูจบปริญญาเอกดานพระพุทธศาสนา
จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึง่ อยูในวัดหทัยนเรศวรเชนเดียวกับผูวิจัย เพราะสะดวก จากนัน้
ก็ขอใหทา นชวยแนะนํารายชือ่
และทําการสัมภาษณไปเรื่อยๆ ทั้งนี้มีผูเชีย่ วชาญที่ไดรับการ
สัมภาษณเจาะลึกทัง้ หมด จํานวน 44 ทาน โดยมีผูเชี่ยวชาญดานอภิธรรมซึ่งศึกษาเรื่องจิต
โดยเฉพาะ จํานวน 28 ทาน ไดแก วิทยาลัยอภิธรรมโชติกะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ 25 ทาน
และสํานักอภิธรรมวัดพระธรรมกาย 3 ทาน ซึ่งแบงเปนพระภิกษุ 19 รูป แมชี 3 ทาน และฆราวาส
6 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานศาสนาทั่วไป ซึ่งผูว ิจัยไดสัมภาษณผูสอนพระพุทธศาสนาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3 ทาน วัดพระธรรมกาย 3 ทาน สอนหรือ/และทําวิจัยจากมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10 ทาน รวมจํานวน 16 ทาน โดยแบงเปน พระภิกษุ 9 รูป และฆราวาส
7 ทาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1
แสดงจํานวนผูเชี่ยวชาญดานศาสนา
เพศ
พระภิกษุ
แมชี
อาจารยชาย
อาจารยหญิง
รวม

เชี่ยวชาญ
ทั่วไป
อภิธรรม

9
7
16

19
3
2
4
28

รวม

28
3
9
4
44

สวนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการแพทย
ในเบื้องตนผูวจิ ัยได
กําหนดรายชือ่ ผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุมเปาหมายไว 29 ทาน แตสามารถสัมภาษณไดจริงเพียง 12
ทาน โดยผูวจิ ัยเริ่มจากแพทยผูเชีย่ วชาญดานกุมารเวช ซึ่งเปนแพทยที่รูจักกัน แลวใหทา นชวย
แนะนํารายชื่อผูที่จะใหคําตอบได ทั้งนี้ผวู ิจัยไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 2 สาขา
อาชีพ ไดแก แพทย และ นักวิทยาศาสตร รวม 44 ทาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3.2
แสดงจํานวนผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

แพทย

ผูเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร

รวม

19
6
25

13
6
19

32
12
44

ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแตละทาน ผูวิจัยจะขอเบอรโทรศัพทของผูเชี่ยวชาญทาน
นั้นๆ ไว เพื่อโทรกลับมาสัมภาษณเพิม่ เติม ในกรณีขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไมครอบคลุม
ครบถวน
ในการนี้ผูวิจยั ไดเริ่มทําการสัมภาษณเจาะลึกตั้งแตวนั อังคารที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ.
2549 โดยมีหลักการวา “เพื่อใหไดขอมูลเที่ยงตรงนาเชื่อถือมากทีส่ ุด ผูวิจัยจึงตองสัมภาษณ
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ผูเชี่ยวชาญจํานวนมาก จนกวาจะไมมีประเด็นใหมหรือจนกวาขอมูลจะนิง่ ” อีกทั้งเพื่อใหเกิดจาก
ความคิดของผูเชี่ยวชาญทีแ่ ทจริง ผูว ิจัยจึงตั้งคําถามนําซึง่ เปนคําถามที่จาํ เปนและเปนที่สนใจ
ทั่วไปเพียง 3 ขอคือ วิญญาณเกิดเมื่อไร, 276 cell ที่เสียไปเปนการฆาหรือไม และควรใหสามีที่
เปนหมัน (ภรรยาตั้งครรภได) โคลนตนเองหรือไมจะมีผลอยางไร
ผูวิจัยเริ่มสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนาเปนทานแรก ซึ่งเปนรายชื่อที่กาํ หนดไว
ตั้งแตเริ่มตน และเริ่มขอใหผูเชี่ยวชาญที่สัมภาษณเปนทานที่ 3 แนะนําบุคคลสําคัญที่ควรไป
สัมภาษณเจาะลึกตอไป ซึ่งในระหวางการสัมภาษณไดเกิดประเด็นคําถามขึ้นอีกประเด็นหนึง่ คือ
วิญญาณคืออะไร จึงตองยอนกลับไปถามผูเชี่ยวชาญทานที่ 1-4 อีกครั้ง
เมื่อสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทานที่ 5 ในวันจันทรที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร ทานไดเสนอความคิดวา ไมควรมีการโคลนเลย เนื่องจากอาจจะทํา
ใหแมหรือพอกับลูกชายหรือลูกสาวที่เกิดจากการโคลน
มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธกนั ไดงา ย
เพราะวาพอหรือแมจะคิดถึงความหลัง อีกทั้งเยื่อใย หรือความสัมพันธฉันทพอ แมลูกไมคอยมี
เนื่องจากเด็กโคลนไดนิวเคลียสมาจากตนแบบซึ่งเปนฝายใดฝายหนึง่ เทานั้น ถามีเด็กโคลนเกิดขึน้
เพียงไมกี่ครอบครัว ปญหาก็อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะในครอบครัวนั้น ๆ แตถาอนุญาตใหมีการโคลน
ไดทั่วไป จะเกิดปญหาขึ้นในสังคมอยางแนนอน ผูว ิจัยจึงตั้งคําถามใหมอีก 1 คําถามคือ กรณีกลัว
วาพอแมจะตัณหากลับเเลวเสพเมถุนกับลูกโคลน มีความเห็นอยางไร ผูวิจัยจึงตองกลับไป
สัมภาษณ 4 ทานแรกอีกครั้ง
ตอมาเมื่อสัมภาษณถึงผูเชีย่ วชาญดานศาสนาซึ่งเปนทานที่ 12 ในวันพุธที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไดมีประเด็นใหมเพิ่มขึ้น ซึง่ เปนการแยกแยะบุคคลที่เห็นวาเขาขายมี
ความตองการจะทําการโคลนไดแก ผูมพี ฤติกรรมรักรวมเพศ คนโสด พอแมตองการโคลนบุคคล
พิเศษ พอแมตองการโคลนลูกที่ตายไปแลว ผูวจิ ัยจึงตั้งคําถามตอไปวา “ควรใหผูมีพฤติกรรมรัก
รวมเพศโคลนตนเองหรือไม ควรใหคนโสดโคลนตนเองหรือไม ควรใหพอแมโคลนบุคคลพิเศษตาม
ความตองการไดหรือไม
และควรอนุญาตใหโคลนลูกที่ตายไปหรือไม”
จากนัน้ สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญเพิม่ 11 ทาน
เมื่อสัมภาษณถึงผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรทานที่ 54 ในวันศุกรที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2550 ซึ่งคาบเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมเนนย้ําเรื่องสังคมยอมรับ คือถามีสงั คมและ
กฎหมายยอมรับก็โคลนได และทานที่ 58 ในวันศุกรที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เนนการมี
คณะกรรมการตรวจสอบการโคลน ผูว จิ ัยจึงเพิ่มคําถามอีกวา “ควรมีคณะกรรมการพิจารณา
หรือไม คณะกรรมการพิจารณาควรมีใครบาง”
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ทั้งนี้ผูวิจยั ไดทาํ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ทั้งหมดถึง 88 ทาน จนไมมีประเด็นใหม
และขอมูลเริ่มนิ่ง โดยเฉลีย่ แลวผูวิจยั สัมภาษณทา นละประมาณ 3-4 ครั้ง และสิ้นสุดการ
สัมภาษณในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รวมเวลาในการสัมภาษณ ประมาณ 1 ป 6 เดือน
สรุปคําถามที่ใชในการสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญมีทงั้ หมด 15 คําถาม ดังตอไปนี้
1) วิญญาณคืออะไร
2) วิญญาณเกิดเมื่อไร
3) วิญญาณเกิดอยางไร
4) เซลลโคลนที่เสียไปในระหวางกระบวนการการโคลนเปนการฆาหรือไม
5) ควรใหสามีที่เปนหมัน (ภรรยาตั้งครรภได) โคลนตนเองหรือไม
6) ควรใหผูมีพฤติกรรมรักรวมเพศโคลนตนเองหรือไม
7) ควรใหคนโสดโคลนตนเองหรือไม
8) ควรใหพอแมโคลนบุคคลพิเศษตามความตองการไดหรือไม
9) ควรอนุญาตใหโคลนลูกที่ตายไปหรือไม
10) กลัววาพอแมจะตัณหากลับเเลวเสพเมถุนกับลูกโคลน มีความเห็นอยางไร
11) ผลกระทบตอเด็กโคลน
12) ผลกระทบตอครอบครัว
13) ผลกระทบตอสังคม
14) หากมีการโคลนในอนาคตจะทําอยางไร ควรมีคณะกรรมการหรือไม
15) คณะกรรมการพิจารณาควรมีใครบาง
ทั้งนี้ผูวิจยั ไดนาํ เสนอผลการศึกษาไวในบทที่ 4
3 วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ
สําหรับวิธีการวิจัยเชิงสํารวจนี้ ผูว ิจัยตองการที่จะทราบความคิดเห็นของบุคคลกลุม
ตางๆ ในสังคม เกี่ยวกับผลกระทบของการโคลนมนุษยตอสังคม ทั้งนี้ผูวิจยั ไดใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
3.1 การรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามนี้ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางเปน
บุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพตางๆ โดยการใชกลุมตัวอยางที่เปนแบบ ไมอิงความนาจะเปน ดวย
วิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งเปนกลุม ตัวอยางที่ผวู จิ ัยคาดวานาจะ
ใหคําตอบไดมากกวาคนทัว่ ไป ดวยวิธีการ Quota sampling (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547, น. 134)
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ซึ่งเปนการสุมจากประชากรที่มีภายในคลายกัน แตมคี วามแตกตางระหวางชัน้ หรือมีกลุมตางกัน
แลวเลือกตามสัดสวนจะเทาหรือไมเทากันก็ไดตามความเหมาะสม
สวนการเลือกดวยวิธีการ
Quota sampling นี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายไวเบือ้ งตน จํานวน 150 คน ตามความสามารถ
ที่จะทําไดจากกลุมคน 2 กลุมอายุ แตในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามไดมีการเพิม่ จํานวน
กลุมเปาหมายจาก 150 คน เปน 250 คน เพื่อใหไดขอมูลที่เปนตัวแทน และมีจํานวนของขอมูล
เพียงพอ และเหมาะสมที่จะใชวิเคราะหในเชิงสถิติ ทั้งนี้ไดกําหนดสัดสวนประชากร จากขอมูลที่
สํานักงานสถิติแหงชาติไดทาํ สํามะโนประชากรไวในป 2543 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545) ซึ่งมี
ขอมูลสรุปตามชวงวัยคลายกับการแบงของ ศรีเรือน แกวกังวาล (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2540, น.
15-19) โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3
วัยหนุมสาวตามสัดสวน 153 คน ประกอบดวยชาย 75 คนและหญิง 78 คนวัย
กลางคน 97 คนมีชาย 47 คนและหญิง 50 คน รวมทัง้ หมด 250 คนโดยมีชาย 122 คนและหญิง
128 คน โดยทัง้ 2 กลุม ผูวจิ ยั กําหนดการศึกษาของผูท จี่ ะตอบแบบสอบถามไววา ตองมีการศึกษา
ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี และกระจายตามสาขาวิชาตางๆ
เพื่อใหไดเปนตัวแทนของสังคมที่แทจริง
ตารางที่ 3.3
สัดสวนกลุม ตัวอยาง
ชวง
อายุ

20-39
40-59
รวม

จํานวน
ชาย

หญิง

10,518,728
6,566,846
17,085,574

10,936,510
6,970,456
17,906,966

รวม

รอยละ

สัดสวน
วัย

อัตรา
ชญ

สัดสวน
ชญ

21,455,238
13,537,302
34,992,540

61.31
38.69
100

153
97
250

96.18
94.21
95.41

75/78
47/50
122/128
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ตารางที่ 3.4
แจกแจงกลุมตัวอยาง
สาขาวิชา
ศาสนา
ปรัชญา
จิตวิทยา
นิติศาสตร
รัฐศาสตร
สังคม
วิทยาศาสตร
รวม

อายุระหวาง 20-39
ชาย
หญิง
15
12
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
75
78

อายุระหวาง 40-59
ชาย
หญิง
9
8
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
8
7
47
50

รวม
44
34
34
34
34
34
36
250

ผูวิจัยไดทาํ การออกแบบสอบถามใหครอบคลุมกับเนื้อหา
เพื่อตอบคําถามวิจัยให
ไดมากที่สุด ดวยการออกแบบคําถามการวัดทัศนคติทนี่ ิยมใชกันทั่วไป ไดแก การวัดแบบ Likert
scale เนื่องจากเขาใจงายและปรับใชวัดทัศนคติไดหลากหลาย โดยใหผูตอบเลือกคะแนน 5 ระดับ
(Nunnally, 1978, p. 604) คือ เห็นดวยมากที่สุด (5 คะแนน), เห็นดวย (4 คะแนน), ไมทราบ (3
คะแนน), ไมเห็นดวย (2 คะแนน), ไมเห็นดวยมากที่สดุ (1 คะแนน) โดยออกแบบคําถามใหเลือก
คะแนน 5 ระดับ (Likert scale) คือ เห็นดวยมากที่สุด (5 คะแนน), เห็นดวย (4 คะแนน), ไมทราบ
(3 คะแนน), ไมเห็นดวย (2 คะแนน), ไมเห็นดวยมากทีส่ ุด (1 คะแนน) โดยแบบสอบถามเปน 5
สวน กลาวคือ
สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความเห็นทัว่ ไปเกีย่ วกับการโคลนมนุษย
สวนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการโคลนมนุษย
สวนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ
สวนที่ 5 สรุปงานวิจัยเชิงสํารวจ
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เมื่อออกแบบสอบถามแลว
ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาวาครอบคลุมเนื้อหาครบถวนหรือไม โดยใหมีความเทีย่ งตรงภายนอกมากทีส่ ุด
(รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2539, น. 17) กลาวคือ
1) ความสามารถในการนําผลงานวิจัยไปอาง โดยทัว่ ไป
2) มีความเที่ยงตรงเมื่อทดสอบทางสถิติ
3) ในสภาพแวดลอมที่เหมือนกัน ปรากฏการณจะเกิดขึ้นในแบบแผนเดียวกัน
สําหรับผูเชีย่ วชาญที่ไดทาํ การตรวจสอบแบบทดสอบถามครั้งนี้มี 4 ทานไดแก
1. ดร. ศิริพร แยมนิล ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
2. ผศ. ดร. ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
3. ผศ. ศิรินทิพย สถีรศิลปน ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
4. ดร. ศิริพร โสภิกุล ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
หลังจากที่ผูวจิ ัยไดทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
ดังกลาวแลว ผูวิจัยไดทําการทดสอบแบบสอบถามเบื้องตน (pre-test) นั้นโดยมีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 40 คน แลวนํามาตรวจสอบวัดคาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการทดสอบคาประสิทธิภาพของเครื่องมือไดคาความเที่ยง 0.82 (p<.05)
3.2 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติ คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) พรรณนาขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เมื่อไดผลการวิจัยทัง้ 3 สวนแลว ผูวิจยั นําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะห
เปรียบเทียบ แลวสรุปขอมูลรวมทัง้ เสนอขอเสนอแนะเปนลําดับตอไป
3.3 ปฏิบัติการวิจยั เชิงสํารวจ
เมื่อไดแบบสอบถามแลว ผูว ิจัยจึงดําเนินการสอบถามกลุมตัวอยางตามที่ไดกําหนด
ไวขางตน โดยเริ่มทําการสํารวจความคิดทางสังคมระหวางวันศุกรที่ 5 มกราคม 2550 ถึง วัน
พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2551 โดยผูวิจัยขอความรวมมือหนวยงานตางๆทัง้ คณาจารยและ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูพ ิพากษา
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ศาลอาญารัชฎา และแพทยสภา ซึง่ ทานทั้งหลายยินดีใหความอนุเคราะห ชวยตอบแบบสอบถาม
จนสําเร็จลุลว งไปดวยดี สวนผลการสํารวจความคิดเห็นของสังคมผูวิจยั จะนําเสนอไวในบทที่ 4

