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บทที ่3 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 

  
 
การศึกษาวิจยั เร่ือง รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน มีวตัถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบท่ีเหมาะสมขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดแนวทางในการศึกษา 
ประกอบดว้ย 
 
รูปแบบการศึกษา 

เป็นการศึกษาแบบ  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action 
Research) คือ เป็นการวิจยัท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากชุมชนทอ้งถ่ินเป้าหมาย ให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ ร่วมกนัแสวงหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คิดคน้ทางออกเพื่อแกไ้ขปัญหา และ
ร่วมกนัพฒันาดว้ยการจดักิจกรรมกลุ่มท่ีเป็นฉนัทามติของชุมชน(ผา่นกระบวนการตดัสินใจแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน) ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์และติดตามเพื่อประเมินผลของการ
พฒันา 
 
ขอบเขตการวจัิย 

พืน้ที ่
ประชากร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเฉพาะประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล

(อบต.) และเทศบาลต าบล (ทต.) เท่านั้น ซ่ึงมีความพร้อมดา้นการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยผู ้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling ) ในกลุ่มตวัอยา่ง คือ เลือกเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีสนใจและมีความพร้อมดา้นการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แห่งดว้ยกนั 
ประกอบดว้ย 

1. เทศบาลต าบลปริก  อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนรู   อ าเภอรัตภูมิ   จงัหวดัสงขลา 
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ผู้ให้ข้อมูล 
ผู ้วิจ ัยเลือกเฉพาะผู ้ท่ี มีความส าคัญต่อการรับผิดชอบและเก่ียวข้องโดยตรง (Key 

Informants) กับการพฒันางานคุ้มครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูใ้ห้ข้อมูล 
ประกอบดว้ย 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด 
- ประธานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  1 คน 
- เลขานุการคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   1 คน 
- กรรมการคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 คน 
ศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด 
- หวัหนา้ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค     1  คน 
- กรรมการศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค    2  คน 
- ผูป้ระสานงานศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค  1  คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  แบบบันทึกข้อมูล เร่ืองบริบทชุมชนและข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดว้ยการลงพื้นท่ีเพื่อสอบถามจากหวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผนหรือผูแ้ทนท่ีสามารถให้ขอ้มูลประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

1.1 บริบทของชุมชน ประกอบดว้ย  
1.1.1 ทุนทางสังคมของชุมชน แบ่งเป็น ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู้ 

นวตักรรม ภูมิปัญญา ทุนวฒันธรรมและวิถีชีวิต ทุนเศรษฐกิจชุมชน และทุนคน กลุ่มและเครือข่าย
ของชุมชน  

1.2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย 
1.2.1 ขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
1.2.2 โครงสร้างการบริหารงานและจ านวนเจา้หนา้ท่ี  
1.2.3 วสิัยทศัน์ นโยบาย และทิศทางองคก์ร 
1.2.4 การด าเนินงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีผา่นมา 
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2.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เพื่อเตรียมและท าความเขา้ใจแก่ผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องกับงานคุ้มครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ย 

2.1 สถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 
2.2.1  ปัญหาเก่ียวกบัอาหารและยา 
2.2.2  ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑท์ัว่ไปและบริการ 
2.2.3  ปัญหาท่ีเก่ียวกบัสัญญาไม่เป็นธรรม 
2.2.4  ปัญหาท่ีเก่ียวกบัระบบกลไกดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภค ให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นสาเหตุท่ีท าใหส้ภาพของปัญหายงัคงอยู ่

ส าหรับแบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงทางเน้ือหาของข้อค าถาม 
(Content   Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผา่นการทดสอบความเท่ียงโดยน ามาสัมภาษณ์ผูท่ี้
มีความส าคญัต่อการรับผิดชอบและเก่ียวขอ้งโดยตรง (Key Informants) กบัการพฒันางานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของพื้นท่ีเทศบาลเมืองสตูลและเทศบาลเมืองนาสารจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี เพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

 
3. คู่มือการจัดสมัชชาสุขภาพ เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ        

การหาแนวทางแก้ไขปัญหาของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับงานคุ้มครองผูบ้ริโภคในชุมชนท้องถ่ิน            
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

ข้ันตอนการจัดสมัชชาสุขภาพ 
3.1 แต่งตั้งคณะท างานสมชัชาสุขภาพ โดยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมาย 

คือ เทศบาลต าบลปริก   อบต.ควนรู และ อบต.ท่าขา้ม ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 
3.2 เชิญผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมกระบวนการสมชัชา ซ่ึงมีองคป์ระกอบจาก 3 ภาค

ส่วน คือ  
1) ภาคการเมือง/ราชการ/องคก์รของรัฐ ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  ผูน้  าชุมชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ สถานีอนามยั 
โรงเรียน เป็นตน้ 

2) ภาคประชาสังคมและเอกชน ประกอบดว้ย กลุ่มอาชีพ   กลุ่มผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตวัแทนผูบ้ริโภคจากหมู่บา้น ชมรม อย.นอ้ย นกัจดัรายการ
วทิยชุุมชน เป็นตน้ 
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3) ภาควชิาการ ประกอบดว้ย นกัวิชาการจากสถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ ม.
สงขลานครินทร์ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 

3.3 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ จากข้อมูลวิชาการและหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ (Evidence-based) จดัท าเป็นร่างขอ้เสนอนโยบายสาธารณะว่าด้วยการพฒันาระบบงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค อนัมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และมีความเป็นไปไดใ้นแง่ของการปฏิบติั 

3.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสมชัชาร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงขอ้มูล อย่างกวา้งขวาง 
และร่วมกนัแสดงฉนัทามติ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัและการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3.5 การขบัเคล่ือนขอ้เสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบติัและร่วมกันติดตามผลในทาง
ปฏิบติั    

4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
4.1 แนวค าถามการระดมความคิดเห็น มีดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรูปแบบ
องคก์ารอิสระฯ ควรมีโครงสร้างและการจดัองคก์ารอยา่งไร 

1) ท่ีมาของคณะกรรมการ 
2) สัดส่วนของคณะกรรมการ 
3) คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

4.1.2 บทบาทและหนา้ท่ีขององค์การอิสระในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควร
มีอะไรบา้ง และมี  ลกัษณะอยา่งไร 

4.1.3 วธีิการท างานขององคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ควรเป็นอยา่งไร 
4.1.4 สถานภาพขององคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ควรเป็นอยา่งไร 
4.1.5 งบประมาณขององคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ควรเป็นอยา่งไร 

1) สัดส่วนงบประมาณ 
2) ระบบการบริหารงบประมาณ 
3) การตรวจสอบงบประมาณ 

4.1.6 เปรียบเทียบรูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคของแต่ละ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4.2 โปรแกรมแผนท่ีความคิด เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ ใชบ้นัทึกการสนทนากลุ่ม 
4.3 เคร่ืองมือบนัทึกเสียงและภาพการสนทนากลุ่ม 
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ขั้นตอนการวจัิย 
1. การเก็บข้อมูลพืน้ฐาน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อ

การคุม้ครองผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 
1.1 ข้อมูลบริบทของพืน้ที ่

1.1.1 สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพืน้ที ่  
ก) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค

ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาก 2 ภาคส่วน  คือ คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ า
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อนุ สคบ. ประจ า อปท.) และคณะท างานศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภค
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ มีดงัน้ี 
1) ติดต่อและส่งหนงัสือราชการเพื่อขออนุญาตเขา้สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง

โดยเร่ิมจากผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก่อนพร้อมแนบแบบสัมภาษณ์เพื่อผูใ้ห้ขอ้มูล
ไดมี้เวลาเตรียมขอ้มูลและทราบแนวทางการสัมภาษณ์ โดยส่งล่วงหนา้ก่อนสัมภาษณ์ประมาณ 1-2 
สัปดาห์ก่อนท่ีผูว้จิยัจะเขา้สัมภาษณ์จริง 

2) เตรียมความพร้อมในเร่ืองการเดินทาง การนดัหมายวนั เวลากบัผูใ้ห้
ขอ้มูลโดยทางโทรศพัทห์รือเดินทางไปนดัหมายดว้ยตนเอง  ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูลจากผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัจะติดต่อและประสานไปยงัเลขานุการหรือเจา้หน้าท่ีผูรั้บหนงัสือก่อน 
แลว้จึงก าหนดวนั เวลาท่ีเหมาะสมในการเขา้สัมภาษณ์อีกคร้ัง 

ส าหรับผูป้ฏิบัติงานด้านคุ้มครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลหลงัจากสัมภาษณ์ผูบ้ริหารแลว้ เพื่อให้ทราบวา่มีผูป้ฏิบติังานท่านใดท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้ง  แลว้จึงด าเนินการตามขอ้ 1) และ 2)  ตามล าดบัเช่นเดียวกบัผูบ้ริหาร ส าหรับผูใ้ห้
ขอ้มูลจากศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเก็บขอ้มูลเช่นเดียวกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) ผูว้ิจ ัยเข้าพบผูใ้ห้ข้อมูลในเวลาราชการและตามเวลาท่ีนัดหมาย             
ณ หน่วยงานของผูใ้ห้ขอ้มูลท างาน ผูว้ิจยัแนะน าตนเอง ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดต่างๆ 
ของการท าวจิยั ดงัน้ี 

“สวสัดีครับ กระผม เภสัชกรสมชาย ละอองพนัธ์ุ ปัจจุบนัท างาน
เป็นเภสัชกรประจ าอยู่ท่ี โรงพยาบาลระโนด ขณะน้ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
รูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงค์
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เพื่อ ศึกษารูปแบบขององคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นไปไดใ้นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน การเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดป้ระกอบการเปรียบเทียบลกัษณะรูปแบบการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จนน ามาสู่การปรับปรุงให้มีลักษณะการท างานแบบ
องคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค   กระผมจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการให้สัมภาษณ์ 
โดยคาดว่าใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่เกิน 30 นาที ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี กระผมจะใชก้ารเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดย การจดบนัทึก เอกสารและขออนุญาตใช้เทปบนัทึกเสียง กระผมขอขอบคุณท่ี
ท่านเสียสละเวลาในการให้ขอ้มูลและอนุญาตให้เขา้สัมภาษณ์คร้ังน้ีครับ” หลงัจากนั้นผูว้ิจยัพูดคุย
กบัผูใ้หข้อ้มูลอยา่งเป็นกนัเอง เพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีแลว้จึงด าเนินการสัมภาษณ์ตามแนวค าถาม
ท่ีก าหนดไวแ้ละตั้งค  าถามเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีชดัเจน  

4) ผูว้ิจยัใช้แนวทางวิเคราะห์ขอ้มูลพร้อมกบัการเก็บขอ้มูล โดยน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาถอดเทปทุกวนัหลงัการสัมภาษณ์โดยบนัทึกเป็นขอ้ความเชิงบรรยาย
จากส่ิงท่ีไดรั้บการบอกกล่าวตามล าดบัเน้ือหาในแบบสัมภาษณ์ หลงัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จ
แลว้ ผูว้ิจยัจึงเร่ิมเก็บขอ้มูลในตวัอยา่งรายต่อไป แต่ในเก็บขอ้มูลจริงผูว้ิจยัไม่สามารถก าหนดความ
พร้อมเร่ือง วนั เวลาในการให้สัมภาษณ์ไดเ้องตามแนวทางท่ีระบุไวไ้ด้ ดงันั้น บางคร้ังจ าเป็นตอ้ง
สัมภาษณ์ 2 คนใน 1 วนั  

5) การส้ินสุดการเก็บขอ้มูลเม่ือผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือเจา้
หน้าผูป้ฏิบัติท่ีรับผิดชอบงานหลักจนครบทุกคน  หลังจากนั้นรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดจากทุก
หน่วยงานบนัทึกเป็นตารางรวม 

ข) รวบรวมสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค โดยการสอบถามผูท่ี้
มีหนา้ท่ีโดยตรงท่ีรับผดิชอบดา้นงานร้องเรียนปัญหาผูบ้ริโภค 

 

1.2 ข้อมูลปัจจัยทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการลงพื้นท่ีใช้
แบบสอบถามหัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย และส่วนหน่ึงท่ีเป็นเอกสารของขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เช่น แผนแม่บท แผนสุขภาวะระดบัพื้นท่ี เป็นตน้ 

1.2.1 ทุนทางสังคมของพื้นที่ (Social Capitals) โดยวิธีการลงพื้นท่ีและใช้
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารของพื้นท่ีจ าแนกเป็น 

ก) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
ข) ทุนวฒันธรรม วถีิการด าเนินชีวติ 
ค) ทุนนวตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ง) ทุนเศรษฐกิจ 
จ) ทุนกลุ่มคน  เครือข่ายและหน่วยงาน 
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ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานและจดัรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

1.2.2 บริบทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ก) ขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ข) โครงสร้าง จ านวนเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ค) วสิัยทศัน์ และแผนงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ง) ประสบการณ์การท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

2. การจัดกิจกรรม (Intervention) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 

2.1 การจัดสมัชชาผู้บริโภคฉลาดซ้ือ (Smart Consumer Assembly) เพื่อให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องในพื้นท่ีระดมความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค แนวโน้มความรุนแรง และความตอ้งการของชุมชนในการแกไ้ขปัญหา อนัจะพฒันาไป
เป็นนโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคของพื้นท่ี การจดัสมชัชาผูบ้ริโภค เร่ิมตน้จากการจดัตั้ง
คณะท างานสมชัชาของพื้นท่ี ประกอบด้วย ภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูน้ าชุมชน 
ส่ือมวลชน ตวัแทนผูบ้ริโภคจากกลุ่มต่างๆ และนกัวิชาการในพื้นท่ีร่วมกนัเตรียมกิจกรรม  ขอ้มูล
ด้านคุ้มครองผูบ้ริโภคของพื้นท่ี และร่วมกันก าหนดวนัจัดสมชัชา ท่ีเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี
กระบวนการจดัสมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ มีดงัน้ี 

2.1.1 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ช้ีแจงวตัถุประสงค์การจัดสมัชชา
ผูบ้ริโภค ทิศทางขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่องานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2.1.2 แบ่งผูเ้ขา้ร่วมออกเป็นกลุ่มโดยใหมี้สัดส่วนของผูน้ าชุมชน ตวัแทนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่ือมวลชน ตวัแทนผูบ้ริโภค 

2.1.3 ใหแ้ต่ละกลุ่มระดมความเห็น ในประเด็น ลกัษณะปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค
ท่ีเคยมีประสบการณ์ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

1) ปัญหาจากกิน  
2) ปัญหาจากการใชบ้ริการ   
3) ปัญหาจากความไม่เป็นธรรมจากสัญญา   โดยมีตวัแทนกลุ่มเป็นผูน้ า

กระบวนการ และคนท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกผลการระดมความคิดเห็น ใชเ้วลา 45 นาที 
2.1.4 นกัวิชาการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภคจากการส ารวจในระดบั

จงัหวดั เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
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2.1.5 ตวัแทนน าเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม 15 นาที  ผูว้ิจยั
ท าหนา้ท่ีรวบรวมโดยใชแ้ผนท่ีความคิด(Mind Mapping) ดว้ยโปรแกรม  Mind Manager  Pro 7  

2.1.6 แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางร่วมเพื่อแกไ้ข
ปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีใชเ้วลา 45 นาที  

2.1.7 ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการระดมความคิดเห็น ผูว้ิจยัท าหน้าท่ีรวบรวม
โดยใชแ้ผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ดว้ยโปรแกรม  Mind Manager  Pro 7 

2.1.8 ผูว้ิจยัสรุปผลการระดมความคิดเห็นจากทั้งสองส่วน และน าเสนอขอ้มูล
คืนกลบัแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 
2.2 การจัดลงนามในบันทกึความร่วมมือร่วมกนั  (MOU) วา่ดว้ยการพฒันาระบบงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งใน
ระดบัพื้นท่ีและระดบัจงัหวดั ประกอบด้วย ตวัแทนส านกังานจงัหวดัสงขลา รองนายกเทศมนตรี
นครหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีต าบลปริก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนรู นายกสมาคมเกษตรอินทรียว์ิถีไท นายกสมาคมอาสาสมคัรสาธารณสุข
จงัหวดัสงขลา (อสม.) มีจุดมุ่งหมายร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย                    
2 ขั้นตอน คือ 

2.2.1 การร่างรายละเอียดเน้ือหาบนัทึกความร่วมมือ (MOU) โดยเชิญผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งในระดบัพื้นท่ีและระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ย ตวัแทนส านกังานจงัหวดั
สงขลา รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีต าบลปริก นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขา้ม นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลควนรู นายกสมาคมเกษตรอินทรียว์ิถีไท นายกสมาคม
อาสาสมคัรสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา (อสม.) 

2.2.2 พิธีลงนามบนัทึกความร่วมมือ (MOU) วา่ดว้ยการพฒันาระบบงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.3 การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
งานคุม้ครองผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (อนุ สคบ. ประจ า อปท.) คณะท างานศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคประจ าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดร่้วมกนัวางแผน การจดัสรรทรัพยากร (คน  เงินทุน วสัดุ) อนัปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนิน
กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการดา้น
คุม้ครองผูบ้ริโภค มีดงัน้ี 
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2.3.1 การน าเสนอข้อมูลสถานการณ์คุ้มครองผู ้บริโภคจากการจัดสมัชชา
ผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ 

2.3.2 การน าเสนอทุนทางสังคมของพื้นท่ี  
2.3.3 การก าหนดเป้าหมายของการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
2.3.4 ระดมความคิดเห็น (Brain Storming) เร่ือง แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั

การดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค พร้อมแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบตามความถนดัและสนใจ 
 

3. การพัฒนารูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาก 2ภาคส่วนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อนุ สคบ. ประจ า อปท.)  และคณะท างานศูนยพ์ิทกัษ์
สิทธิผูบ้ริโภคประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  วธีิการระดมความคิดเห็น มีดงัน้ี 

3.1.1 ผูด้  าเนินรายการ (Modulator) ก าหนดประเด็น และช้ีแจงวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย กติกาของการจดัระดมความคิดเห็นแก่ผูเ้ขา้ร่วมก าหนดให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นคน
ละไม่เกิน 5  นาที ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การฟรีรองวง (Freewheeling) คือ สมาชิกสามารถเสนอ
เม่ือไรก็ไดเ้ม่ือตอ้งการ  ถา้ไม่มีความเห็นก็สามารถเคาะผา่นได ้

3.1.2 ผูด้  าเนินรายการ (modulator) จะท าหน้าท่ีคอยจุดประเด็นในการสนทนา
ตามแนวทางการระดมความคิดเห็น เพื่อชกัจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
หรือแนว ทางการสนทนาอย่างกวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึง ส าหรับประเด็นท่ีใช้ในการระดมความ
คิดเห็น  ประกอบดว้ย 5 ประเด็น คือ 

1) โครงสร้างและการจดัการ 
2) บทบาทหนา้ท่ี 
3) วธีิการท างาน 
4) สถานภาพทางกฎหมาย 
5) งบประมาณ  

จะมีผูบ้นัทึก ( Note taker ) จะใช้โปรแกรมแผนท่ีความคิดบนัทึกการสนทนา
กลุ่ม โดยการ จบัประเด็นส าคญัจากการอภิปรายฉายแสดงบนจอภาพในขณะท่ีสนทนากลุ่ม เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดเ้ห็นภาพรวมและประเด็นท่ีส าคญัในการอภิปรายตลอดการสนทนา
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กลุ่ม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการอภิปรายและเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดต้รวจสอบขอ้มูล
ส าคญัท่ีถูกบนัทึกไดต้ลอดการสนทนา  

3.2 การสังเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสม องค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยวธีิการ  

3.2.1 การเปรียบเทียบรูปแบบในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป้าหมาย กบัรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศและต่างประเทศ  

3.2.2 การปรับรูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภคใน อปท.ให้มี
ความสอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี อนัเป็นปัจจยัส่งผลต่อความย ัง่ยนืต่อการพฒัน 

3.2.3 าระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  
ตัวแปรต้น (ตัวแปรอสิระ) 

1. บริบทของพื้นท่ี  
1.1 สถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ี 
1.2 ทุนทางสังคมของพื้นท่ี ประกอบดว้ย 

- ทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
- ทุนดา้นวฒันธรรม วถีิการด าเนินชีวติ 
- ทุนดา้นนวตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ทุนดา้นเศรษฐกิจ 
- กลุ่มคน  เครือข่ายและหน่วยงาน 

2. ลกัษณะทางกายภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.1 ประเภทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.2 ขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.3 วสิัยทศัน์และนโยบายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.4 การจดัโครงสร้างของการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
2.5 จ านวนเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.6 ปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์าร เครือข่าย กลุ่ม ชมรมหรือหน่วยบริการในชุมชน 
2.7 ประสบการณ์การท างานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
2.8 รูปธรรมความส าเร็จดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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ตัวแปรตาม 
รูปแบบท่ีเหมาะสมขององค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์ารปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 
1. โครงสร้างและการจัดการองค์การ 

- ลกัษณะการจดัโครงสร้างขององคก์าร 
- สัดส่วนองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
- เกณฑก์ารคดัเลือกคณะกรรมการ 
- การตรวจสอบคุณสมบติั 
- ความรู้ความสามารถของกรรมการ 

2. บทบาทหน้าที่ 
- ประเภทบทบาทหนา้ท่ี 
- จุดหมาย วสิัยทศัน์ 
- แผนงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
- การจดัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์าร กลุ่ม เครือข่ายและหน่วยงานในพื้นท่ี 
- การก ากบัดูแล 

3. วธีิการท างาน 
- กลไกการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคและเครือข่าย 
- กลไกการรับเร่ืองร้องเรียน 
- กลไกการไกล่เกล่ีย 
- กลไกการชดเชยความเสียหาย 
- กลไกการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑแ์ละภยัผูบ้ริโภค 
- กลไกการส่ือสารสาธารณะ 
- กลไกการประสานงาน 
- กลไกการพฒันานโยบายสาธารณะ 

4. สถานภาพทางกฎหมาย 
- การรับรองสถานภาพการปฏิบติัหนา้ท่ี 
- การยากแก่การแทรกแซงของฝ่ายการเมือง 

5. งบประมาณ 
- สัดส่วนงบประมาณ 
- การจดัตั้งกองทุน 
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- ระบบการบริหารงบประมาณ 
- การตรวจสอบงบประมาณ 

 
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง  เดือน มิถุนายน 2553  -  กุมภาพนัธ์ 2554  รวมเป็นระยะเวลา      
9 เดือน 
 
การพทิกัษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูล 

ในการวิจยัน้ีตอ้งอาศยัการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตต่างๆท่ีอาจรบกวนผูใ้ห้ขอ้มูล 
ผูว้จิยัจึงค านึงถึงจรรยาบรรณของนกัวจิยัอยา่งเคร่งครัด โดย 

1. ก่อนการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัแนะน าตวัเอง อธิบายวตัถุประสงค์ รวมทั้งรายละเอียดของ
การสัมภาษณ์และขออนุญาตบนัทึกเทปเพื่อความถูกตอ้งในการรวบรวมขอ้มูล  พร้อมทั้งบอกให้
ทราบถึงระยะเวลาการสัมภาษณ์โดยประมาณ 30- 60 นาที 

2. สอบถามความสมคัรใจของผูใ้ห้ขอ้มูลในการเขา้ร่วมการวิจยัตลอดจนขออนุญาตใน
การใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงในการเก็บขอ้มูล 

3. ผูว้ิจยัไม่เปิดเผยช่ือ สกุล ต าแหน่งของผูใ้ห้ขอ้มูล และท าลายเทปบนัทึกเสียงหลงัจาก
วเิคราะห์ขอ้มูลแลว้เสร็จ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลบริบทของพืน้ทีแ่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพในกลุ่มขอ้มูลท่ีไดจ้ากเล่าเร่ือง การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การจดัสมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ และการระดมความคิดเห็นแบบกลุ่ม ผูว้จิยัจะวิเคราะห์แยกยอ่ยเป็น
ประเด็นส าคญัโดยใชโ้ปรแกรมแผนท่ีความคิด และใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดย
มีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

1.1 วิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเหตุการณ์หรือประเด็นท่ีศึกษา วา่มีตวัแปรยอ่ย
หรือส่วนประกอบอะไรบา้ง 

1.2 จัดหมวดหมู่ของส่วนประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้ น โดยจ าแนกประเภท 
(Categories) ตามกรอบแนวคิดในการวจิยั เป็นรายประเด็นท่ีเป็นหน่วยในการวเิคราะห์ 

1.3 วเิคราะห์ถึงความเช่ือมโยงของตวัแปรหรือส่วนประกอบเหล่านั้น 
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2. วเิคราะห์รูปแบบองค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคกบัความสอดคล้องของบริบท

ของพืน้ที ่
เปรียบเทียบรายละเอียดของการจดัรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่มีความสอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี  โดยรายละเอียดของรูปแบบจะ
แบ่งเป็น 5 ประเด็นไดแ้ก่  

- โครงสร้างและการจดัโครงสร้างองคก์าร 
- บทบาทหนา้ท่ี 
- วธีิการท างาน 
- สถานภาพทางกฎหมาย 
- งบประมาณ 
พิจารณารูปแบบของการองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภควา่มีความสอดคลอ้ง

กบับริบทของพื้นท่ีแต่ละแห่งหรือไม่ หากสามารถตอบสนองกบัสถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภค ขนาด 
โครงสร้างและจ านวนเจา้หนา้ท่ี วสิัยทศัน์ นโยบาย ตลอดจนประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา ก็จดั
ไดว้า่มีความสอดคลอ้งกนั 
 
การแสดงข้อมูล 

แสดงขอ้มูลเชิงพรรณนาและใชต้ารางสรุปผล 
 
ความน่าเช่ือถือของงานวจัิย 

การวิจยัน้ีใช้วิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า 
(Data  Triangulation Technique)  ซ่ึงใชข้อ้มูลการจากการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมายแลว้ โดยมีการสัมภาษณ์ขอ้มูล 8 ท่าน        
ต่อแห่ง แลว้สรุปเป็นขอ้มูลหลกัท่ีส าคญัของแต่ละประเด็น ท าตรวจสอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท า
ระดมความคิดเห็น เพื่อเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนกันหรือไม่  ซ่ึงในกระบวนการท าถ้าทุก
แหล่งขอ้มูลพบวา่ไดข้อ้คน้พบมาเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง  
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ภาพที ่3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

1.การจดัสมชัชาผูบ้ริโภค
ผูบ้ริโภค  

2.การจดัท าความร่วมมือ(MOU) 
การพฒันาระบบงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  

3.จดัท าแผนยทุธศาสตร์และ
แผนปฏิบติัการดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

บริบทของพืน้ที ่
1.สถานการณ์ปัญหาคุม้ครอง 
  ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
2.ทุนทางสังคม 
-ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
-ทุนวฒันธรรม วถีิการด าเนินชีวติ 
-ทุนนวตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

-ทุนเศรษฐกิจ 
-ทุนกลุ่มคนเครือข่ายและ
หน่วยงาน 
 

บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

1.ขนาดของ อปท. 
2.การจดัโครงสร้างและจ านวน 
เจา้หนา้ท่ี 
3.ปฏิสมัพนัธ์กบัองคก์รเครือข่าย 
4.ประสบการณ์ดา้นการท างาน 
 

 

รูปแบบองค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.โครงสร้างและการจัดการองค์การ 
   - ลกัษณะการจดัโครงสร้าง 
   - ท่ีมาและสดัส่วนองคป์ระกอบ 
   - ความรู้ความสามารถของกรรมการ 
2.บทบาทหน้าที่ 
    - ประเภทบทบาทหนา้ท่ี 
3. วธิีการท างาน 
   -  กลไกการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค 
    - กลไกการรับเร่ืองร้องเรียน 
    - กลไกการไกล่เกล่ีย 
     - กลไกการชดเชยความเสียหาย 
     - กลไกการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑแ์ละภยัผูบ้ริโภค 
     - กลไกการส่ือสารสาธารณะ 
      -กลไกการประสานงาน 
      -กลไกการพฒันานโยบายสาธารณะ 
4.สถานภาพทางกฎหมาย 
      - การรับรองสถานภาพการปฏิบติัหนา้ท่ี 
      - การยากแก่การแทรกแซงของฝ่ายการเมือง 
5.งบประมาณ 
     - สดัส่วนงบประมาณ 
      - ระบบการบริหารงบประมาณ 
      - การตรวจสอบงบประมาณ 


