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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ

เจาะลึกเพื่อศึกษาความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลในการถายโอนภารกจิการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
สถานที่ศึกษา 

  
 สถานที่ศึกษาหลักในการวิจยัคร้ังนี้ คือ เทศบาลเมืองสตูล 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
  ความพรอม ประกอบดวยความพรอมภายใน(องคกร)และความพรอมอัน
เนื่องมาจากสภาพแวดลอม ดังนี ้

 ความพรอมภายใน(องคกร) 
1. มิติเชิงโครงสรางและการจัดการ 

   1.1 โครงสรางภายในที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 
   1.2 วิสัยทัศนและนโยบายขององคกร 
   1.3 รูปธรรมความสําเร็จ 
   1.4 ระบบการจัดการขอมูล 
   1.5ธรรมาภิบาลการบริหาร 
   1.6งบประมาณ 

2.  มิติเชิงสังคมการเมือง 
 2.1 ความมั่นคงและการยอมรับการเมืองทองถ่ินของชุมชน 
 2.2 การมีสวนรวมของชุมชนกับกจิกรรมของเทศบาล 
 2.3การปฏิสัมพันธกับองคกรเครือขาย กลุม ชมรมหรือหนวยบรกิาร     

สุขภาพในชุมชน 
 2.4 การปฏสัิมพันธกับสถาบันวิชาการ 
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3. มิติที่เกี่ยวของกับระบบคุมครองผูบริโภค 
 3.1 สิทธิของผูบริโภค 
 3.2 รูปแบบการสนับสนุนกิจกรรมในงานคุมครองผูบริโภค 
 

 ความพรอมภายนอกอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอม เปนปจจัยภายนอกทีม่ีผลตอ
เทศบาล ไดแก 

1. สถานการณและปญหางานคุมครองผูบริโภค 
2. ทุนทางสังคม 
3. ศักยภาพของ สสจ. และการสนับสนุนจากสวนกลาง 

  4. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และเครือขาย 
 
ผูใหขอมูล 
 
 ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบไปดวย 3  สวนคือ 

1. ผูใหขอมูลจากเทศบาลเมืองสตูล      จํานวน 8 คน 
2. ผูใหขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล    จํานวน 1 คน 
3. ผูใหขอมูลจากหนวยงานองคกรภาครัฐ เอกชน เครือขายทีเ่กี่ยวของกับงานคุมครอง

ผูบริโภคในจังหวัดสตูล                จํานวน14 แหง 
   
  ผูใหขอมูลจากเทศบาลเมอืงสตลู มีรายละเอียดดังนี ้
ผูวิจัยเลือกสัมภาษณเฉพาะผูที่มีสวนรับผิดชอบและเกีย่วของโดยตรง (Key performance) กับการ
ถายโอนภารกจิดานผลิตภณัฑสุขภาพ คือ 
1.ผูบริหารของเทศบาลเมืองสตูล    ประกอบดวย 

1. ผูบริหารเทศบาลเมืองสตูลคนที่ 1 (E1)  
2. ผูบริหารเทศบาลเมืองสตูลคนที่ 2 (E2) 
3. ผูบริหารเทศบาลเมืองสตูลคนที่ 3 (E3)  
4. ผูบริหารเทศบาลเมืองสตูลคนที่ 4 (E4) 
 

2. ผูปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสตูล ประกอบดวย 
1. ผูปฏิบตัิงานของเทศบาลเมืองสตูลคนที่ 1 (W1) 
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       2.    ผูปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสตูลคนที่ 2 (W2) 
3. ผูปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสตูลคนที่ 3 (W3) 
4. ผูปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสตูลคนที่ 4 (W4) 
 
  ผูใหขอมูลจากกลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
จํานวน 1 คน  (W5) 

  
  ผูใหขอมูลที่รับผิดชอบงานจากหนวยงานองคกรภาครัฐ เอกชน เครือขายที่เกี่ยวของกับ
งานคุมครองผูบริโภคในจังหวัดสตูลอยางนอยแหงละ 1 คน ประกอบไปดวยหนวยงานตอไปนี ้

1. เจาหนาที่สํานกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวดัสตูล (สคบ.สตูล) 
2. เจาหนาที่สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดสตลู(สสจ.สตูล) 
3. เจาหนาที่สํานกังานพาณิชยจังหวดัสตูล  
4. เจาหนาที่สํานกังานขนสงจังหวัดสตูล 
5. เจาหนาที่สํานกังานเกษตรและสหกรณจังหวัดสตูล 
6. เจาหนาที่สํานกังานอุตสาหกรรมจังหวดัสตูล 
7. เจาหนาที่สํานกังานที่ดนิจังหวัดสตูล 
8. เจาหนาทีต่ํารวจภูธรจังหวดัสตูล 
9. เจาหนาที่สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัสตูล 
10. เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
11. เจาหนาที่สภาอุตสาหกรรมจังหวดัสตูล 
12. เจาหนาทีห่อการคาจังหวดัสตูล 
13. เครือขายคุมครองผูบริโภคจังหวัดสตลู 
14. เครือขายพลังผูบริโภคจังหวดัสตูล(ส่ือ) 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) ใชแบบ
สัมภาษณ จดบันทึกขอมูลและบันทึกเทปขณะทําการสัมภาษณ  เครื่องมือที่ใชประกอบการเก็บ
รวบรวมขอมลู แบงเปน 2 สวน คือ 
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สวนที1่  แบบสัมภาษณเพื่อประเมินความพรอมของเทศบาลเมืองสตูล คือ 
  คําถามสําหรับการสัมภาษณผูบริหารเทศบาลและผูปฏิบัติงานดานคุมครอง
ผูบริโภคของเทศบาลเมืองสตูล เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (นํามาจากแบบสมัภาษณโครงการ
พัฒนาระบบเครือขายเพื่อการคุมครองผูบริโภคภาคใต ภาคผนวก ก) โดยสอบถามขอมูลพื้นฐาน
ของผูใหขอมูลและใชคําถามตามประเด็นของแบบสอบถาม  แบงเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1  เปนขอมูลพื้นฐานทั่วไปของทานผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมนิความพรอมของเทศบาล  

 แบงเปน 4 มิติ  
1. มิติตัวแปรที่ศึกษาคือ มิติเชิงโครงสรางและการจดัการ 
2. มิติตัวแปรที่ศึกษาคือ มิติเชิงสังคมการเมือง 
3. มิติตัวแปรที่ศึกษาคือ มิติที่เกี่ยวของกับระบบคุมครองผูบริโภค 
4. มิติตัวแปรที่ศึกษาคือ ปจจัยภายนอกทีม่ีผลตอเทศบาล 
 

สวนที2่. แบบสัมภาษณประเมินสภาพแวดลอม ประกอบดวย 
1. แบบสัมภาษณเจาหนาทีก่ลุมงานคุมครองผูบริโภค เพื่อประเมินศักยภาพของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล(สสจ.สตูล) และการสนับสนุนจากสวนกลางตอการ
ถายโอนภารกจิ (ภาคผนวก ข) 

 
2. แบบสัมภาษณหนวยงานที่ทาํหนาที่ในงานคุมครองผูบริโภคของจังหวัดสตูล เปน 

        แบบสัมภาษณเชิงลึกหนวยงานที่ทําหนาที่งานคุมครองผูบริโภค (นํามาจากแบบ
        สัมภาษณเรื่อง สถานการณคุมครองผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี สตูลและ     
        สงขลากรณีผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ แสดงในภาคผนวก ค)  
 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือนมิถุนายน 2551 – กุมภาพันธ 2552  รวมเปนระยะเวลา 9 เดือน 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ผูวิจัยใชเครื่องมือจากงานวิจยัซ่ึงเปนแบบสัมภาษณของโครงการพัฒนาระบบ
เครือขายเพื่อการคุมครองผูบริโภคภาคใต  ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ไดผานการตรวจสอบเนื้อหาของ
คําถามโดยผูเชี่ยวชาญไดแก คณะทํางานโครงการประเมินผลการถายโอนภารกจิของสํานักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Validity), ความถูกตองของ
การใชถอยคํา และแกไขปรบัปรุงคําถามตามคําแนะนํา หลังจากนัน้ทดสอบสัมภาษณ(Try out) กับ
รองนายกเทศมนตรี(ดานสาธารณสุข)เมืองพัทลุง,ปลัดเทศบาลเมืองพัทลุงและหัวหนากอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองพัทลุง(รักษาการ) เพือ่นําไปปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิขอ
คําถามกอนนําไปใชจริง 
 
 
การพิทักษสิทธ์ิผูใหขอมูล 
  ในการวิจัยนี้ตองอาศัยการสัมภาษณเจาะลึกและการสังเกตตางๆที่อาจรบกวนผูให
ขอมูล ผูวิจัยจงึคํานึงถึงจรรยาบรรณของนักวจิัยอยางเครงครัด โดย 
1.กอนการเกบ็ขอมูล ผูวิจัยแนะนําตวัเอง อธิบายวัตถุประสงค รวมทั้งรายละเอียดของการสัมภาษณ
และขออนุญาตบันทึกเทปเพื่อความถูกตองในการรวบรวมขอมูล พรอมทั้งบอกใหทราบถึง
ระยะเวลาการสัมภาษณโดยประมาณ 30- 60 นาท ี

2.สอบถามความสมัครใจของผูใหขอมูลในการเขารวมการวิจยัตลอดจนขออนุญาตในการใชเครื่อง
บันทึกเสียงในการเก็บขอมูล 
3. ผูวิจัยไมเปดเผยชื่อ สกุล ตําแหนงของผูใหขอมูล และทําลายเทปบันทึกเสียงหลังจากวิเคราะห
ขอมูลแลวเสร็จ 
 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชการสัมภาษณ จดบันทึกขอมลูและบันทึกเทป
รายบุคคล รายละเอียดการเกบ็รวบรวมขอมลูดังตอไปนี ้

1. การเตรียมตวักอนการเก็บรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนที่เร่ิมดําเนนิการกอนที่จะมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลจริงในภาคสนามดังตอไปนี ้

1.1 เตรียมขอมูลรายละเอียดตางๆของเทศบาล, หนวยงาน องคกร เครือขายที่
ดําเนินการเกีย่วของกับงานคุมครองผูบริโภคในจังหวัดสตูลพอสังเขป เชน 
โครงสรางการบริหารงาน   

1.2 สงหนังสือราชการทางไปรษณยีเพื่อขออนุญาตเขาสัมภาษณผูเกีย่วของโดย
เร่ิมจากผูบริหารของเทศบาลกอนพรอมแนบแบบสัมภาษณเพื่อผูใหขอมูลได
มีเวลาเตรียมขอมูลและทราบแนวทางการสัมภาษณ โดยสงลวงหนากอน
สัมภาษณประมาณ 1-2  สัปดาหกอนที่ผูวจิัยจะเขาสัมภาษณจริง 
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1.3  เตรียมความพรอมในเรื่องการเดินทาง  การนัดหมายวนั เวลากับผูใหขอมูล
โดยทางโทรศัพทหรือเดินทางไปนัดหมายดวยตนเอง สําหรับผูบริหารของ
เทศบาลผูวิจัยจะติดตอและประสานไปยังเลขานุการหรอืเจาหนาที่ผูรับ
หนังสือกอน แลวจึงกําหนดวนั เวลาที่เหมาะสมในการเขาสัมภาษณอีกครั้ง 
สําหรับผูปฏิบัติงานของเทศบาลผูวิจัยจะเก็บขอมูลหลังจากสัมภาษณผูบริหาร
แลว เพื่อใหทราบวามีผูปฏิบตัิงานทานใดที่มีสวนเกีย่วของ แลวจึงดําเนินการ
ตามขอ1.2 ,1.3 ตามลําดับเชนเดยีวกับผูบริหาร สําหรับหนวยงานองคกร 
เครือขายที่ดําเนินการเกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคในจังหวัดสตูล และ
สสจ.สตูล เก็บขอมูลเชนเดียวกับเทศบาลเมืองสตูล 

2. ขั้นตอนดําเนนิการ  มีดังตอไปนี ้
ผูวิจัยเขาพบผูใหขอมูลในเวลาราชการและตามเวลาที่นดัหมาย ณ หนวยงานของผูให
ขอมูลทํางาน 
ผูวิจัยแนะนําตนเอง ช้ีแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดตางๆของการทําวิจัย ดังนี ้
 “สวัสดีคะดิฉนั เภสัชกรหญิงจุฑามณี อสัมภินวัฒน ปจจุบันทํางานเปนเภสัชกร
ประจําอยูที่โรงพยาบาลควนโดน ขณะนี้เปนนักศกึษาปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร
สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําลังทําสาร
นิพนธ เร่ืองการศึกษาความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลในการถายโอนภารกจิการ
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภณัฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมของเทศบาล ปญหาและอุปสรรคในการถาย
โอนภารกิจ (สําหรับหนวยงาน องคกรภาครัฐ เอกชน เครือขายทีเ่กี่ยวของกับงาน
คุมครองผูบริโภคในจังหวัดสตูลเก็บขอมูลเพื่อนําขอมูลที่ไดประกอบการพิจารณา
ประเด็นสภาพแวดลอมที่สงผลตอความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลในการถายโอน
ภารกิจการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา) ดิฉันจงึใครขอความรวมมือจากทานในการใหสัมภาษณ  โดยคาดวาใชเวลาใน
การสัมภาษณไมเกิน 1 ช่ัวโมง ในการสัมภาษณคร้ังนี้ ดิฉันจะใชการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการจดบันทึก เอกสารและขออนุญาตใชเทปบันทึกเสียง ดิฉันขอขอบคุณที่
ทานเสียสละเวลาในการใหขอมูลและอนุญาตใหเขาสัมภาษณคร้ังนี้คะ” หลังจากนั้น
ผูวิจัยพดูคุยกบัผูใหขอมูลอยางเปนกันเอง เพื่อสรางสัมพันธภาพทีด่แีลวจึงดาํเนินการ
สัมภาษณตามแนวคําถามที่กาํหนดไวและตั้งคําถามเพิ่มเติมเพื่อใหไดคาํตอบที่ชัดเจน 
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ผูวิจัยจดบันทกึขอมูลอ่ืนๆหรือขอเอกสารเพิ่มเติมเชน ขอมูลพื้นฐานของเทศบาล เชน 
จํานวนประชากร พื้นที่ วาระหรือประสบการณทํางาน เปนตน 
 

3. ผูวิจัยใชแนวทางวิเคราะหขอมูลพรอมกับการเก็บขอมูล โดยนําขอมูลทีไ่ดจากการ 
สัมภาษณมาถอดเทปทุกวันหลังการสัมภาษณโดยบันทกึเปนขอความเชิงบรรยายจากสิ่งที่
ไดรับการบอกกลาวตามลําดบัเนื้อหาในแบบสัมภาษณ หลังจากการวิเคราะหขอมูลเสร็จ
แลว ผูวิจยัจึงเริ่มเก็บขอมลูในตัวอยางรายตอไป แตในเกบ็ขอมูลจริงผูวิจัยไมสามารถ
กําหนดความพรอมเรื่อง วนั เวลาในการใหสัมภาษณไดเองตามแนวทางที่ระบุไวได ดังนั้น
บางครั้งจึงมีความจําเปนตองสัมภาษณ 2 คนใน 1 วัน สําหรับหนวยงาน องคกรภาครัฐ 
เอกชน เครือขายที่เกีย่วของกับงานคุมครองผูบริโภคในจังหวัดสตูลจะนําขอมูลทีไ่ดจาก
การเขียนตอบในแบบสัมภาษณมารวบรวมลงในตารางพรอมทั้งเขียนรายละเอียดเพิม่เติมที่
ไดจากการการพูดคุยในแตละครั้ง หลังจากนั้นรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากทกุหนวยงาน
บันทึกเปนตารางรวม 

 
4. การสิ้นสุดการเก็บขอมูลเมื่อผูวิจัยทําการสัมภาษณผูบริหารหรือเจาหนาผูปฏิบัติที่

รับผิดชอบงานหลักจนครบทุกคน         
 

การวิเคราะหขอมูล  
1. สัมภาษณรายบุคคลตามแนวทางการเก็บขอมูลที่ระบุไวขางตน 
2. ตรวจสอบความถูกตองในรายละเอียดบางประเด็นทีเ่ปนขอมูลเชิงปริมาณ(ตวัเลข)กับ

เจาหนาที่ของเทศบาล 
3. วิเคราะหผลและจัดระเบียบขอมูลโดยการทําตารางสรุป จําแนกตามประเด็นความพรอม

ตามกรอบแนวคิดในการวจิยั ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
4. สรุปผลโดยใชฉันทามติจาก Group Analysis 

4.1 นําเสนอผลการวิเคราะหใหกับผูทรงคุณวฒุิไดแก คณะทํางานเครือขายพัฒนาระบบ 
       คุมครองผูบริโภคจํานวน 3 คนและผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร  
      และยาจํานวน 3 คน    
      

การแสดงขอมูล   
แสดงขอมูลเชิงพรรณาและใชตารางสรุปผล 
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ความนาเชื่อถอืของงานวิจัย 
นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตรวจสอบความถูกตองโดยอาจารยที่ปรึกษา เจาหนาที่ของเทศบาล
และเจาหนาทีก่ลุมงานคุมครองผูบริโภค 
ใชฉันทามติจาก Group Analysis โดยผูทรงคุณวุฒจิากสถาบันวิชาการและจากหนวยงานที่
รับผิดชอบเรื่องการถายโอนภารกิจและจากเครือขายพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคในการสรุปผล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

      
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ เสนประ หมายถึง ขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาอื่น 

การถายโอนภารกิจ 

การจัดการขอมูล
ดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

การเสริมสราง
และพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค 

การเสริมสราง
และขยาย
เครือขาย 

การเฝาระวัง 

สถานการณและ
ปญหางานคุมครอง
ผูบริโภค 

ทุนทางสังคม 

ศักยภาพของ สสจ.
และการสนับสนุนจาก

สวนกลาง 

สภาพแวดลอม ความพรอมของเทศบาล 

ดานโครงสรางและการ
จัดการภายในเทศบาล 

-โครงสรางภายในที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพ 
-วิสัยทัศนและนโยบายของ
องคกร 
-รูปธรรมความสําเร็จ 
-ระบบการจัดการขอมูล 
-ธรรมาภิบาลการบริหาร 
- งบประมาณ 

ดานระบบคุมครอง
ผูบริโภค 

- สิทธิผูบริโภค 
- รูปแบบและการสนับสนุน
กิจกรรมในงานคมครอง

ดานสังคมและการเมือง 
- ความมั่นคงและการยอมรับ
การเมืองทองถิ่นของชุมชน 
- การมีสวนรวมของชุมชน
กับกิจกรรมของเทศบาล 
- การปฏิสัมพันธกับองคกร
เครือขาย กลุม ชมรมหรือ
หนวยบริการสุขภาพใน
ชุมชน 
-การปฏิสัมพันธกับสถาบัน
วิชาการ 

หนวยงานภาครัฐ 
เอกชนและเครือขาย 


