
บทท่ี  3 
วิธีการวิจัย 

 
 

            การวิจัย เร่ืองการประสานสารนิเทศรวมกับองคกรทองถ่ินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนในชนบท : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยตําบลบานา อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี  เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research : AR) เพื่อหาแนวทางในการแก
ปญหาการจัดระบบขอมูลและสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลใหสามารถสนองการ
ประสานขอมูลและสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  กลาวไดวา วิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเปนวิธีการวิจัยประยุกตในลักษณะหนึ่งที่มุงในการแกปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่อง ๆ 
ไป ผลการวิจัยประเภทนี้ใชไดในขอบเขตของปญหานั้น ๆ เทานั้น ไมสามารถนําไปใชในสถาน
การณอ่ืน ๆ (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2538 : 19)  ดังนั้น  
ในบทนี้ผูวิจัยจึงนําเสนอกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยยึดขั้นตอนการดําเนินงานของไบรแมน 
(Bryman, 1989 : 180) โดยที่กระบวนการวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

  1.  การระบุปญหา  ไดแก 
1.1   ปญหาการวิจัย 
1.2   กรอบการวิจัย 

  2.  การวิเคราะห  ไดแก 
2.1  วิจัย 
2.2  วินิจฉัย 
2.3   การนําเสนอรูปแบบและการปฏิบัติการ 

3  การประเมินผล  ไดแก 
3.1   แกปญหาได 
3.2   แกปญหาไมได 

  ขั้นตอนการดําเนินงาน แสดงไดดังภาพประกอบ 6-7 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 6  ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ ไบรแมน (Bryman) 
 

ปญหา 
                                                                      การระบุปญหา 

กรอบการวิจัย 
 

วิจัย 
 

                                                             วินิจฉัย                          การวิเคราะหปญหา 
 

การนําเสนอรูปแบบ 
                                                         และการปฏิบัติการ 

 
วิจัย                        

(ประเมินผล) 
                                                                                                            การประเมินผล      

                      แกปญหาไมได                                           แกปญหาได 
 
                                                        องคความรู 
  
 
 
     ที่มา : ไบรแมน (Bryman, 1989 : 180) 
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ภาพประกอบ 7   ขั้นตอนการดําเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการของผูวิจัย 
 เอกสารและงานวิจัย                                        ปญหาการวิจัย   
                 ที่เกี่ยวของ                                              องคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีการประสาน 
                                                                                 สารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา 

                                                                       กรอบการวิจัย 
                                                                       รูปแบบการดําเนินงาน 
                                                                       ความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบล   และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 

                                                                       นโยบายดานงานสารนิเทศ 
                                                                       เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ 

                                                     ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ                                                                  
                                                                     ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ 

                                                                                                              
                                                                                                วินิจฉัยต

                                                                                                            ป

 
                                                                แกปญหาไมได                      
                                                                
                                                                            รูปแบบการประสานส

 

ปฏิบัติการ 
การนําเสนอรูปแบบ (

 

   
วิจัย

                                   
ามกรอบการวิจัย            

ระเมินผล 

                           แกปญหาได 

ารนิเทศรวมกับสถานีอนามัย                           

Model) และการปฏิบัติการ 
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ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยมีวิธีการวิจัยในแตละขั้นตอน  ดังนี้ 
1.  การระบุปญหา 

1.1 ปญหาการวิจัย 
กอนที่ผูวิจัยทําการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเคยเขาไปติดตอขอสารนิเทศเกี่ยวกับสภาพ

พื้นฐานของชุมชนบานาจากองคการบริหารสวนตําบลบานา เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
2539 เพื่อใชสารนิเทศเหลานั้นศึกษาและวิเคราะหสภาพพื้นฐานของชุมชนบานาเปนเบื้องตนกอน
การปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการเผยแพรสารนิเทศสูชุมชน ซ่ึงเปนรายวิชาหนึ่งในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร การรองขอสารนิเทศดัง
กลาวทําใหผูวิจัยทราบวาองคการบริหารสวนตําบลบานา ไมไดจัดเก็บสารนิเทศของชุมชนแตอยาง
ใด นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานายังแนะนําใหผู
วิจัยไปติดตอขอสารนิเทศดังกลาวจากสถานีอนามัยตําบลบานาแทน ขอเท็จจริงดังกลาวดังกลาวจุด
ประกายใหผูวิจัยเกิดคําถามการวิจัยวา “องคการบริหารสวนตําบลบานา ดําเนินงานพัฒนาอะไรบาง 
และในงานบางงานที่ซํ้าซอนกับสถานีอนามัยตําบลบานานั้น ทั้งสององคกรมีการประสานงานและ
ประสานขอมูลกันอยางไร และหากองคการบริหารสวนตําบลบานา มีรูปแบบสารนิเทศที่สามารถ
ประสานกับสถานีอนามัยตําบลบานาและหนวยงานอื่นๆ ที่มีภาระงานสอดคลองกับองคการบริหาร
สวนตําบลก็จะเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรมากขึ้น” จึงเกิดเปนสมมติฐานเบื้อง
ตนวา “อาจเปนเพราะขอจํากัดหรือปจจัยขององคการบริหารสวนตําบลบานานั่นเอง ที่สงผลตอการ
ประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา” 
  ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการประสานสารนิเทศ
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานามากขึ้น การศึกษาดังกลาวจะ
นําไปสูการคนหาองคความรูเกี่ยวกับการประสานสารนิเทศระหวางองคกรทองถ่ินอีกมิติหนึ่ง 
 
    1.2  กรอบการวิจัย 
            จากการศึกษา แนวคิดเชิงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ตัวแปรของ  
องคการบริหารสวนตําบลบานา ที่สงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา
นั้น แสดงไดดังภาพประกอบ 8 ดังนี้  
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ภาพประกอบ 8  ตัวแปรขององคการบริหารสวนตําบลบานา ที่สงผลตอการประสานสารนิเทศรวม
กับสถานีอนามัยตําบลบานา 

 
รูปแบบการดําเนินงาน 
ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติ 
     สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537                             การประสานสารนิเทศ 
ระหวาง         อบต. บานา กับ          
นโยบายดานงานสารนิเทศ                                         สถานีอนามัยตําบลบานา 
เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ                                                              
ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 
ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ 
 
 2.  การวิเคราะหปญหา 
               2.1  วิจัย 
   ในขั้นตอนนี้เปนการเขาสูสนามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแบงการเขาสูภาคสนาม
ออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1.  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการประสานสารนิเทศขององคการบริหารสวน
ตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา โดยวิธีการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงประกอบดวย 
ปลัด คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาและเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
สถานีอนามัยตําบลบานา 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพงานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบา
นาและสถานีอนามัยตําบลบานา ทั้งในสวนของการจัดการสารนิเทศภายในองคกร และสารนิเทศที่
ใชในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร โดยวิธีการสังเกตการณ การศึกษาเอกสารขององคกร และ
การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงประกอบดวย สภาและคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลบานา และเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล สถานีอนามัยตําบลบานา 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการใชสารนิเทศในการจัดทําแผนพัฒนาขององค
การบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา โดยวิธีการศึกษาเอกสารขององคกรใน
สวนที่เปนแผนพัฒนาและการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงประกอบดวย ปลัด คณะกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาและเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล สถานีอนามัยตําบลบา
นา 
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4.  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยตัวแปรเพื่อตองการทราบวาตัวแปรนั้น 
ๆ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลเชนนั้นหรือไม อยางไร และนําผลการวิจัยไปแกปญหานั้น ๆ ใน
ประเด็นนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของแตละตัวแปรไวกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 
1. รูปแบบการดําเนินงาน 

  รูปแบบการดําเนินงาน  หมายถึง  ลักษณะหรือประเภทของโครงการ งาน และกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

          1.1  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารขององคกร ซ่ึงไดแก แผนพัฒนาตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลบานา ประจําป 2541 ในสวนของโครงการ งาน และกิจกรรม เพื่อเปรียบ
เทียบอัตราสวนระหวางโครงการ งาน และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนบานา  
                    1.2  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informant) คือ คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา โดยมีโครงสราง
คําถามอยางกวาง ๆ ดังนี้ 

-  กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลบานา ควรเนนและทําเพื่อชุมชน 
               -  บทบาทองคการบริหารสวนตําบลบานา กับการแกปญหาสาธารณสุขตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
 

2. ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 
            พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดระบุอํานาจหนาที่ใน 
การพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบ
ดวย 

1.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2.  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.  การปองกันและระงับโรคติดตอ 
4.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.  การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6.  การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
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7.  การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
8.  การปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

            วิธีการที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เปน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ในสวนของการกําหนดอํานาจหนาที่ใหกับองคการบริหารสวนตําบล
และแผนการปฏิบัติการประจําป 2541 ขององคการบริหารสวนตําบลบานา เพื่อศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานาเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อการแก
ปญหาและพัฒนาสาธารณสุขของตําบล 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลบานาเกี่ยวกับความรูความเขาใจในบท
บาทหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537   
โดยผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางคําถามของการสัมภาษณ  
 
            3.  นโยบายดานงานสารนิเทศ 
   นโยบายดานงานสารนิเทศ ซ่ึงเปนแนวทางดําเนินงานของการจัดเก็บขอมูลและสารนิเทศ
เพื่อการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลบานา ใชวิธีการศึกษาเอกสาร คือ 
                 3.1   มาตรา 67 และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงเปนมาตราวาดวยการใชขอมูลขาวสารเพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล 

3.2  การกําหนดนโยบายดานงานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
 

            4.  เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ  
   เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ คือ ประเภทสารนิเทศที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ  
องคการบริหารสวนตําบลบานา ตามอํานาจหนาที่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีกรอบการวิเคราะหดังนี้ 

4.1  การสังเกตการณเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลในองคการบริหารสวนตําบลบานา 
4.2  การศึกษาเอกสารขององคกรที่เปนแผนพัฒนาตําบลประจําป 2541 ขององคการ

บริหารสวนตําบลบานา เพื่อศึกษาถึงเนื้อหาขอมูลและสารนิเทศประกอบการกําหนดปญหาของชุม
ชน 
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            5.  ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 
   ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ คือ วิธีการจัดเก็บสารนิเทศที่สามารถสืบคนได ประกอบดวย 
การใชระบบหัวเร่ือง เลขทะเบียน หรือระบบที่ประยุกตขึ้นใชเอง ซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
วิธีการ คือ 
                1.  การสังเกตการณแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับการดําเนินงานขอมูล เอกสาร และสารนิเทศ
ของ องคการบริหารสวนตําบลบานา 
 
            6.  ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ 
   ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศของบุคลากรที่รับผิดชอบงานสารนิเทศขององคการ
บริหารสวนตําบลบานา ไดแก คัดเลือก จัดหา จัดเก็บ สืบคน และเผยแพรสารนิเทศ 
 
    2.2  การวินิจฉัยตามกรอบการวิจัย 
   ในขั้นตอนการวิจัยนี้ เปนการศึกษาตัวแปรโดยอาศัยกรอบการวิเคราะหตัวแปรวาตัวแปร
นั้น ๆ สงผลตอการประสานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบล
บานาหรือไม อยางไร และผลการรวมกันวินิจฉัยของผูวิจัยและผูเขารวมโครงการวิจัยเพื่อแนวทาง
แกไขตัวแปรตาง ๆ  
 
    2.3  การนําเสนอรูปแบบและการปฏิบัติการวิจัย   
   นําเสนอรูปแบบ (Model) โดยการนําขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐาน
ระดับหมูบาน (กชช.2ค) ขอมูลสถิติและตัวเลข ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบานา รวมทั้งขอมูลจากบัญชี 1-6 และคลังขอมูลสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยตําบลบานา  
ที่ผูวิจัยและผูเขารวมโครงการวิจัยไดทําการประมวลใหเปนสารนิเทศกลางที่สามารถสะทอนสภาพ
ปญหาตาง ๆ ของชุมชน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาใชเปน
เครื่องมือในการวิเคราะหปญหาของชุมชนและนําสารนิเทศที่ไดไปใชในการแกไขปญหาไดตรง
ประเด็นทําใหเกิดประโยชนที่ประหยัด และไมซํ้าซอน 
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3.  การประเมินผล 
 3.1  ประเมินความพึงพอใจการใชขอมูลและสารนิเทศจากรูปแบบการประสานสารนิเทศของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและเจาหนาที่
สถานีอนามัยตําบลบานา หลังส้ินสุดการดําเนินการทั้งหมด (Summative Evaluation)  
    3.2  ประเมินผลรูปแบบการประสานสารนิเทศที่ไดจากการปฏิบัติการวิจัย โดยสัมภาษณความคิด
เห็นของนักวิชาการสาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดปตตานี  
 
กลุมประชากร 
 
            สถานการณที่ศึกษาและหนวยในการวิเคราะห คือ องคการ (Organization) โดยมีสถาน
การณในเรื่องของการจัดระบบและการประสานขอมูลและสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวน
ตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา 
 
    หนวยในการปฏิบัติและหนวยในการใหขอมูล (Recording Unit) ประกอบดวยประชากร 
2 กลุม คือ กลุมผูรวมโครงการวิจัยและกลุมผูประเมินการใชรูปแบบการประสานสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท หลังจากที่โครงการวิจัยไดเสร็จสิ้นลง 
    1.  กลุมผูเขารวมโครงการวิจัย ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
        1.1  ผูวิจัย 

1.2  ผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานา นักวิชาการสา
ธารณสุขระดับตําบล และหัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานา  

1.3  ผูใชขอมูลและสารนิเทศ ประกอบดวย สภาและคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลบานา และเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล สถานีอนามัยตําบลบานา 

2. กลุมผูประเมินการใชขอมูลและสารนิเทศจากรูปแบบการประสานสารนิเทศเพื่อการ
พัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท หลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นลง ประกอบดวยสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบานา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา เจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบล สถานีอนามัยตําบลบานา และนักวิชาการสาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดปตตานี 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
   ผูวิจัยมีวิธีการเก็บขอมูล 3 วิธี ดังนี้ 
   1.  การเก็บขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาผลงานที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการวิจัย  
การกําหนดประเด็นและตัวแปรที่ศึกษา การกําหนดแนวคิด รวมทั้งการนํามาใชในการวิเคราะห
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1  แผนพัฒนาตําบลของสถานีอนามัยตําบลบานา ประจําป 2541 เพื่อใชในการ
วิเคราะหถึงการใชขอมูลและสารนิเทศเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
  1.2  แผนพัฒนาตําบลประจําป 2541 และแผนพัฒนา 5 ป ของ องคการบริหารสวน
ตําบลบานา ผูวิจัยใชเพื่อประโยชนดังนี้ 
                         1.2.1  เพื่อใชในการวิเคราะหการใชขอมูลและสารนิเทศเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกร 
       1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางโครงการ งานและกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบานา 
  1.3  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เพื่อใช
เปนกรอบการวิจัยในประเด็นของตัวแปรความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ 
 1.4  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแนวทางการพัฒนาตําบลขององคการ
บริหารสวน-ตําบล พ.ศ 2540 เพื่อใชเปนกรอบในการวิเคราะหถึงแนวทางการดําเนินงานจัดเก็บขอ
มูลและการใชขอมูลและสารนิเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานา 

  2.  การเก็บขอมูลภาคสนามจากการสังเกตการดําเนินงานขอมูล เอกสาร และสารนิเทศ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา เพื่อศึกษาการเก็บรวบรวม การจัด
เก็บและการใชขอมูลและสารนิเทศภายในองคกร 
   3.  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณแบบไมเปนทาง
การ กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) เนื่องจากเปนการทําความเขาใจปรากฏการณที่พบเห็น 
ลักษณะของการสัมภาษณนั้นจะเปดกวางไมจํากัดคําตอบ เปดโอกาสใหผูใหขอมูลสําคัญมีอิสระใน
การแสดงความคิดเลาเรื่องทั่ว ๆ ไป  สวนใหญใชวิธีการสนทนามากกวาจะเปนการสัมภาษณตาม
รูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ในการบันทึกผูวิจัยจะบันทึกดวยเครื่องบันทึกเสียง ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา หัวหนา
งานสถานีอนามัยตําบลบานาและเจาหนาที่สาธารณสุขสถานีอนามัยตําบลบานา 
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เคร่ืองมือในการวิจัย 
 
   ในการเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ 2 ประเภท คือ 
แบบบันทึกรายงานการประชุมและแบบสัมภาษณ ซ่ึงเครื่องมือทั้ง 2 ประเภทนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แบบบันทึกรายงานการประชุม มีรายละเอียดประกอบดวย วัน เวลา สถานที่ประชุม 
ผูบันทึก 

การประชุม ผูเขารวมประชุม ประเด็นหลัก ขอสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเด็นหลัก ขอสรุป
ของการประชุม และแนวทางการแกไขปญหา 

2.  แบบสัมภาษณ เปนลักษณะของคําถามแบบเปด เพื่อใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็น
ในเชิงลึกสวนหนึ่ง แบบสอบถามและโครงสรางคําถาม มีดังนี้ 

2.1   แบบสัมภาษณปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานา นักวิชาการสาธารณสุขและ
หัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานา เกี่ยวกับการดําเนินงานสารนิเทศของทั้งสององคกร โดยมีคํา
ถาม ดังตอไปนี้ 
    2.1.1  ลักษณะการจัดการขอมูลและสารนิเทศในองคกร 
    2.1.2  ปญหาการจัดการขอมูลและสารนิเทศในองคกร 
    2.1.3  สภาพการใชขอมูลและสารนิเทศในองคกร 

2.2   แบบสัมภาษณปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานา นักวิชาการสาธารณสุขและ
หัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานา เกี่ยวกับการประสานสารนิเทศระหวางองคกร คําถามมีดังตอ
ไปนี้ 
    2.2.1  ลักษณะความรวมมือหรือการประสานสารนิเทศระหวางองคกร 
    2.2.2  ลักษณะความรวมมือหรือการประสานการดําเนินงานระหวางองคกร 

2.3   แบบสัมภาษณคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา เกี่ยวกับทัศ
นคติตอกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยมีกรอบคําถามดังนี้ 

    2.3.1  กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลบานา ควรเนนและทําเพื่อชุมชน 
    2.3.2  บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลบานากับการแกปญหาสาธารณสุข
ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
       2.4  แบบสัมภาษณคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา เกี่ยวกับความ
รู ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 ประเด็นคําถามไดแก 
    2.4.1  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลมีอะไร 
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    2.4.2  บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
    2.4.3  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  
       2.5  แบบสัมภาษณคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา เกี่ยวกับความ
เขาใจในขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค โดยมีกรอบคําถามดังนี้ 
    2.5.1  ขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค  
    2.5.2  ประเภทขอมูลในแหลงขอมูลดังกลาว 

2.6   แบบสัมภาษณคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาเกี่ยวกับการ
ใชขอมูลและสารนิเทศในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
    นําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ การศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
มาจัดกระทําแยกประเด็น และจัดหมวดหมูขอมูลตามความมุงหมายในการศึกษาวิจัยขอมูลเชิงคุณ
ภาพ โดยดําเนินการวิเคราะหตามกรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษา วิเคราะห นําเสนอโดยการ
พรรณนาวิเคราะห 
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