
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง “บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา” มี

วตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของ
ส านกังานฯ แก่วุฒิสภา และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้น
นิติบัญญัติของส านักงานฯ แก่วุฒิสภา ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

- รูปแบบการวิจยั 
- ประชากร และ กลุ่มตวัอยา่ง 
- ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
- เคร่ืองมือการวิจยั 
- การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
- การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

รูปแบบการวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ีใชว้ิธีการศึกษาแบบกรณีศึกษา ตลอดจนการวิจยัเชิงคุณภาพแบบ 

Snap Shot และน าเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่อสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัส านักงานฯ ตลอดจนข้อคน้พบท่ีท าให้ได้ขอ้เสนอแนะ โดยระบุขอ้สรุปย่อยๆ ท่ี
พฒันาไปสู่ขอ้สรุปใหญ่ๆ ซ่ึงเป็นการพฒันาทฤษฎีท่ีมีสภาพเฉพาะของส านักงานฯ ท่ีน าไปสู่การ
พฒันาขอ้สรุปทัว่ไป (Generalization) โดยเป็นการประมวลความคิดท่ีเกิดจากขอ้มูลรูปธรรมจาก
สนามไปสู่รูปแบบท่ีเป็นนามธรรมจนเป็นแนวคิ ดทฤษฎี (Grounded Theory)  
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ประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง 

 
ส าหรับหน่วยการวิเคราะห์ในการศึกษาวิจยั คือ ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
หากพิจารณาตามหน่วยการวิเคราะห์ ซ่ึงพิจารณาจากขอบเขตการวิจยั ประชากรอาจแบ่ง

ไดเ้ป็น 3 ส่วน เพ่ือก  าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา ดงัน้ี 
1. สมาชิกวุฒิสภา ไดแ้ก่ ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา 2 ท่าน รวมทั้งประธาน

คณะกรรมาธิการทั้งหมด 22 ท่าน ในฐานะผูรั้บบริการจากส านกังานฯ  
2. ข้าราชการระดับบริหารของส านักงานฯ ได้แก่ ผูบ้ริหารระดับเลขาธิการ รอง

เลขาธิการ ผูอ้  านวยการส านกัทั้งหมด 25 คน (ขอ้มลู ณ เดือนมิถุนายน 2552 ส านกับริหารงานกลาง 
ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา) ในฐานะผูใ้หบ้ริการในระดบับริหาร 

3. ขา้ราชการระดบัปฏิบติัการของส านักงานฯ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการกลุ่ม จ  านวน 106 คน 
(ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน 2552 ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) ในฐานะผู ้
ใหบ้ริการในระดบัปฏิบติัการ 

ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งน้ีเพ่ือการศึกษา โดยการสุ่มตวัอยา่งท่ีไม่อาศยัความน่าจะเป็นทาง
สถิติดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเน่ืองจากเป็นการวิจยัโดยการศึกษา
เฉพาะกรณีดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพและการศึกษาเอกสาร จึงท าให้หน่วยของขอ้มูลอยู่ ในรูปของ
บุคคลและเอกสาร จึงจ าเป็นตอ้งน าประชากรและกลุ่มตวัอย่างตามหน่วยการวิเคราะห์ขา้งตน้ มา
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหน่วยของขอ้มูล เพื่อให้สามารถเขา้ถึงหน่วยของขอ้มูลท่ี
เป็นตวัแทนของหน่วยการวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ประชากรท่ีเป็นหน่วยของขอ้มลูน้ี ประกอบดว้ย บุคคลท่ีอยูใ่นระดบับริหารขององคก์าร
นิติบญัญติัทั้งสองแห่ง รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการนิติบญัญติั ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นบุคคลเหล่าน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่า โดยทัว่ไปแลว้ขอ้มลูเก่ียวกบังาน และระบบงานของส านักงานฯ จะ
รวมอยูท่ี่ผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัตน้ นอกจากนั้น เพราะกระบวนการตดัสินใจของ
ส านักงานฯ อยู่ท่ีกลุ่มดังกล่าว ท่ีส าคัญคือ ประชากรในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีผู ้ศึกษาเห็นว่ามี
ประสบการณ์ในงานของส านกังานฯ มากเพียงพอท่ีจะใหค้วามเห็น และตอบประเด็นค าถามต่างๆ 
ได ้ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดเจาะจงไปท่ีบุคคลดงักล่าวท่ีมีความสามารถในการให้ขอ้มูลท่ีเลือกไว ้การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคคลน้ีอาจท าให้ข้อมูลท่ีได้อาจมีอคติเจือปนอยู่ 
เน่ืองจากเป็นการเลือกตวัอยา่งจากผูป้ฏิบติั หรือเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัฝ่ายเดียว แต่อย่างไรก็ตาม 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูรั้บบริการ คือสมาชิกวุฒิสภาก็ไม่อาจท าให้ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงเช่นกนั 
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เน่ืองจากผูรั้บบริการมีอ  านาจเหนือผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงเป็นสภาพบงัคบัท่ีจ  าเป็นตอ้งจดัท าดว้ยเหตุผลท่ี
ซบัซอ้น 

ในการจ ากดัอคติท่ีอาจเจือปนในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวับุคคล 
จึงไดก้  าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี  

ประการท่ีหน่ึง การเลือกกลุ่มตวัอย่างตอ้งมีการกระจายตวัตามความหลากหลายของ
ลกัษณะงาน และตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการใหข้อ้มลูอยา่งแทจ้ริง  

ประการท่ีสอง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจะให้ความส าคญัทั้งขอ้มูล 
ขอ้เท็จจริง ทศันะ และขอ้โตแ้ยง้ไปพร้อมกนั  

ประการท่ีสาม ผูว้ิจยัมีความเช่ือพ้ืนฐานในขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ว่าไม่น่าจะมีเพียง
ความคิดเห็นเพียงชุดเดียว หรือมีความโนม้เอียงไปในทิศทางเดียวกนัหมด ขอ้มลูจึงควรแบ่งไดเ้ป็น
สองกลุ่มคือ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ และความคิดเห็นส่วนน้อย ซ่ึงเป็นการให้ความส าคญักบัการ
ถ่วงน ้ าหนกัของขอ้มลูสองดา้น เพ่ือลดอคติของขอ้มลูลง 

ส าหรับ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเอกสาร ผูว้ิจยัเลือกศึกษาเจาะจงจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แผน แนวคิด และแนวทางปฏิบติัในกระบวนการนิติบญัญติั โดยสาระของเอกสารดงักล่าวจะตอ้ง
แสดงถึงลกัษณะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

 
ในการวิจยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัไวด้งัน้ี 
 
1.  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Analysis) ในส่วนน้ีเป็นการคน้ควา้รวบรวม

ขอ้มลูทัว่ไปจากหนงัสือ วารสาร สารนิพนธ ์เอกสาร รายงาน บทความ อินเตอร์เน็ต และส่ิงพิมพท่ี์
เก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งท่ีไดจ้ากส านักงานฯ และหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ทราบหลกัเกณฑ์หรือแนวคิดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เก่ียวกับรูปแบบการปกครอง สภานิติ
บญัญติั วุฒิสภาไทย ส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษา การจดัการความรู้ องคก์าร การเปล่ียนแปลง
และพฒันาองค์การ รวมทั้งประวติัความเป็นมาของส านักงานฯ  นโยบาย แผน แนวทางการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานภายในต่างๆ 
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2.  การศึกษาวจิยัภาคสนาม (Field Research) เพื่อศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัเชิงองคก์าร
ของส านักงานฯ ในปัจจุบันว่ามีสภาพเป็นอย่างไร ครอบคลุมกบัภารกิจในปัจจุบนัหรือไม่ การ
บริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดงักล่าวเอ้ืออ  านวยต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญัติมากน้อยเพียงใด และแนวทางการเปล่ียนแปลงและพฒันาองค์การใน
อนาคตจะเป็นอยา่งไร การศึกษาในส่วนน้ี ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูโดยใชว้ิธีการดงัน้ี 

2.1 การสัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา ผูว้ิจยัด  าเนินการศึกษาโดยการก าหนดแนวทางการ
สมัภาษณ์ โดยตั้งค  าถามแบบมีโครงสร้าง ซ่ึงเก่ียวกบัความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของส านกังานฯ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของวุฒิสภา ไดแ้ก่ ประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ 

2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึผู้บริหารของส านักงานฯ ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกและได้ช้ีแจงต่อผูบ้ริหารของส านักงานฯ เร่ืองวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และกรอบ
แนวคิดท่ีตั้งไว ้ส่วนผูรั้บการสมัภาษณ์ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัส านกังานและผูอ้  านวยการระดบัส านัก
ทุกส านกัโดยมีรายนามแสดงในภาคผนวกของรายงานวิจยัน้ี 

2.3 การสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัท าการสนทนากลุ่มกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ ส านกักรรมาธิการ 1, 2, และ 3 จ านวน 35 คน  

2.4 การสัมมนา ผูว้ิจยัเขา้ร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงฏิบติัการกบัผูอ้  านวยกลุ่ม
งานอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มงานคณะกรรมาธิการของส านกักรรมาธิการ1, 2, และ 3 จ านวน 75 คน 
โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดประเด็นการประชุมสัมมนาคือ ปัญหาและอุปสรรคในการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ 

 
3.  การตรวจสอบข้อมูล ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) 

เพื่อใหข้อ้มลูมีความน่าเช่ือถือ และสมบูรณ์เพียงพอ ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจสอบดา้นขอ้มูล การ
ตรวจสอบดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู และการทบทวนขอ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การตรวจสอบดา้นขอ้มลู ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างกนั
โดยใชชุ้ดค าถามเดียวกนั หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงน าขอ้มลูท่ีไดม้าจดัระบบขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลู 

3.2 การตรวจสอบด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ิจัยเลือกใชว้ิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูหลายวิธี ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และการสมัมนา 

3.3 การทบทวนข้อมูล ผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้วยการสัมมนา 
หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มลูท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขใหข้อ้มลูมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

ในการตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจยัยืนยนัความเช่ือถือได ้(Reliability) ของขอ้มูล ผูว้ิจยัใน
ขณะท่ีท าการสัมภาษณ์ท าการสังเกตว่าค  าตอบท่ีไดม้าสอดคลอ้งกบับริบทของกระบวนการนิติ



 

65 

บญัญติัและส านักงานฯ และขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่ รวมทั้งขอ้สังเกตของผูว้ิจยัหรือไม่ การทดสอบกับ
บริบทและข้อมูลท่ีมีอยู่ จะช้ีให้เห็นว่าขอ้มูลท่ีไดม้านั้นเช่ือถือได้หรือไม่ ผูว้ิจยัน าผลการศึกษา
น าเสนอกบัผูบ้ริหารของส านกังานฯ และบุคคลท่ีอยูใ่นปรากฎการณ์ท่ีศึกษาตรวจสอบ และรับรอง
ความน่าเช่ือถือเป็นระยะๆ พร้อมทั้งใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมทกัทว้งหรือยอมรับขอ้มลูท่ีเสนอ ทั้งส่วน
ของขอ้มูลเบ้ืองตน้และส่วนขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ตีความ นอกจากนั้นยงัศึกษาหาขอ้มูลดา้น
ส านักงานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาของประเทศต่างๆ จากแหล่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ทั้งโดยทางตรงและ
ทางออ้มเพื่อยนืยนัผลการวิจยัอีกดว้ย  

 

เคร่ืองมือการวจิยั 

 
จากหน่วยการวิเคราะห์ ประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่างขา้งต้น สามารถน ามา

ก าหนดแหล่งขอ้มลู และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูไดด้งัน้ี 
 
1.  แหล่งข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัย “บทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา” อาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่งขอ้มลูคือ 
ขอ้มลูปฐมภูมิ เก็บรวบรวมโดยการอาศยัการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูบ้ริหารวุฒิสภา

และส านกังานฯ ท่ีเลือกศึกษา รวมทั้งศึกษาขอ้มลูท่ีเป็นเอกสารท่ีส านกังานฯ ไดท้ าการศึกษาไว ้
ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสารแนวคิดทางวิชาการ 

รายงานการศึกษาวิจยั โดยสืบคน้จากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.  เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
จากลกัษณะของขอ้มลูทั้งสองแหล่งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้ละออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 2 ชนิด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามและชุดค าถาม ซ่ึงสร้างโดยการศึกษาลกัษณะ รูปแบบ 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาใชใ้นการสร้างแบบสอบถามให้มี
ความครอบคลุมถึงวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานท่ีท าการวิจยั โดยมีการด าเนินการแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับสมาชิกวุฒิสภา 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูพ้ืนฐานส่วนบุคคลโดยทัว่ไปของสมาชิกวุฒิสภา

ท่ีสัมภาษณ์ ได้แก่  ช่ือ ต าแหน่งหน้าท่ีทางอาชีพหรือวิชาชีพ  บทบาทหน้าท่ีในวุฒิสภา/
คณะกรรมาธิการ โดยค าถามเป็นค าถามประเภทปลายเปิด (Open Question)  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อบริการของส านกังานฯ ในปัจจุบนัท่ีอาจ
มีผลต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญติัของส านักงานฯ โดยค าถามเป็นค าถาม
ประเภทปลายเปิด โดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ ได้แก่ ส่ิงท่ีสมาชิกวุฒิสภาต้องการจาก
ส านักงานฯ ผลผลิตท่ีส านักงานฯ ควรส่งมอบให้กับสมาชิกวุฒิสภา กลยุทธ์ท่ีส านักงานฯ ควร
น ามาใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ี ความสามารถของส านักงานฯ ในปัจจุบันมีมากน้อยเพียงใด และ
ส านกังานฯ ควรมีกระบวนการท างานอยา่งไร 

ส่วนที่ 3 เป็นขอ้เสนอแนะในการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของ
ส านกังานฯ โดยค าถามเป็นค าถามปลายเปิด หวัขอ้ค าถามไดแ้ก่ ส านกังานฯ ควรปรับปรุงงานดา้น
ใดบา้ง รวมทั้งขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลกึส าหรับผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลโดยทั่วไปของผูบ้ริหารท่ี

สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ ต าแหน่งหน้าท่ี  บทบาทหน้าท่ีต่อวุฒิสภา โดยค าถามเป็นค าถามประเภท
ปลายเปิด  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภาท่ีรับ
การสมัภาษณ์ขา้งตน้ท่ีมีต่อบริการของส านกังานฯ ในปัจจุบนั ซ่ึงอาจมีผลต่อการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านักงานฯ โดยค าถามเป็นค าถามประเภทปลายเปิด หัวขอ้ค าถาม
ไดแ้ก่ ลกัษณะการบริหารจดัการของส านักงานฯ ในปัจจุบนั และลกัษณะการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ ในอนาคต  

ส่วนที่ 3 เป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการแสดง
บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ โดยค าถามเป็นค าถามปลายเปิด หวัขอ้ค าถาม
ไดแ้ก่ รูปแบบการพฒันาองคก์ารของส านกังานฯ ในอนาคตเพ่ือรองรับบทบาทการเสนอแนะดา้น
นิติบญัญติั 

นอกจากนั้น ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบบนัทึกขอ้มลูจากเอกสาร ซ่ึงใชใ้นการจดบนัทึกและ
แจกแจงขอ้มลูในเชิงพรรณนาเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีรวบรวมได ้

2.3 ชุดค าถามประกอบการสนทนากลุ่มกบัผู้อ านวยการระดับกลุ่มงาน 
เน่ืองจากการสนทนากลุ่มกบัผูอ้  านวยการระดบักลุ่มงานของส านกังานฯ มีเป้าหมาย

คลา้ยคลึงกบัการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของส านักงานฯ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าชุดค าถามในลกัษณะ
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เดียวกบัแบบสมัภาษณ์เชิงลึกส าหรับผูบ้ริหารของส านักงานฯ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มมี
อิสระในการใหข้อ้มลู รวมทั้งผูว้ิจยัจะสามารถตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลทั้งท่ีไดรั้บจาก
การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของส านกังานฯ และการสนทนากลุ่มกบัผูอ้  านวยการระดบักลุ่มงาน โดยชุด
ค าถามประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลโดยทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมการ
สนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ช่ือ ต าแหน่งหน้าท่ี บทบาทหน้าท่ีต่อวุฒิสภา โดยค าถามเป็นค าถามประเภท
ปลายเปิด   

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภาท่ีรับ
การสมัภาษณ์ขา้งตน้ท่ีมีต่อบริการของส านกังานฯ ในปัจจุบนั ซ่ึงอาจมีผลต่อรูปแบบการปรับปรุง
การด าเนินงานเพื่อสนบัสนุนการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัในอนาคต โดยค าถาม
เป็นค าถามประเภทปลายเปิด หวัขอ้ค  าถามมีดงัน้ี ลกัษณะการใหบ้ริการของส านกังานฯ ในปัจจุบนั 
ลกัษณะการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ ในอนาคต 

ส่วนที่ 3 เป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการแสดง
บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ โดยค าถามเป็นค าถามปลายเปิด หวัขอ้ค าถาม
มีดงัน้ี รูปแบบการพฒันาองคก์ารของส านกังานฯ ในอนาคตเพ่ือรองรับบทบาทการเสนอแนะดา้น
นิติบญัญติั 

ในท านองเดียวกัน ผูว้ิจัยได้จดัท าแบบบันทึกขอ้มูลจากเอกสาร ซ่ึงใช้ในการจด
บนัทึกและแจกแจงขอ้มลูในเชิงพรรณนาเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีรวบรวมได ้

 
3.  การหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีด  าเนินการโดยเน้นหนักเฉพาะแบบสัมภาษณ์

ส าหรับสมาชิกวุฒิสภา เมื่อสร้างแบบสัมภาษณ์เสร็จแลว้ ผูว้ิจยัน าไปทดสอบเพื่อหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ โดยหารือกับผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้องของส านักงานฯ ทั้งน้ีเปิดโอกาสให้วิจารณ์แบบ
สัมภาษณ์แต่ละข้ออย่างอิสระ ซ่ึงค าตอบท่ีไดรั้บกลบัคืนมา ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง
แกไ้ขอีกคร้ังหน่ึงทั้งเน้ือหา ภาษาให้มีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ รวมทั้งจะส่งมอบแบบ
สมัภาษณ์ให้ประชากรกลุ่มตวัอย่าง (ไดแ้ก่ สมาชิกวุฒิสภา)ให้รับทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้
สามารถมีเวลาจดัเตรียมขอ้มลูอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจะสอบถามยิง่ข้ึน 

ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้บริหารของส านักงานฯ และการสนทนากลุ่มกับ
ผูอ้  านวยการระดบักลุ่มงานนั้น ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประเด็นค าถามตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบสัมภาษณ์
และชุดค าถามตามล าดบั และไดแ้จง้ต่อผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสองกลุ่มเป็นการล่วงหน้า ในการท่ีจะมีเวลา
จดัเตรียมขอ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจะสอบถาม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
1. ข้อมูลปฐมภูม ิผูว้ิจยัน าแบบสมัภาษณ์และชุดค าถาม ออกเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงโดย

น าไปสอบถามกลุ่มตวัอย่าง แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ หลงัจากนั้น ก็น า
ขอ้มลูท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้มาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ ผูว้ิจัยท าการศึกษาขอ้มูลเอกสาร (Documentary Research) โดย
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเป็นทฤษฎี แนวคิด และ
ผลงานท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการปกครอง สภานิติบญัญติั วุฒิสภาไทย ส านักงานเลขาธิการสภาท่ี
ปรึกษา การจดัการความรู้ องคก์าร การเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์าร รวมทั้งประวติัความเป็นมา
ของส านักงานฯ  นโยบาย แผน แนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภายในต่างๆ ทั้งท่ีเป็นหนังสือ วารสาร สารนิพนธ์ เอกสาร บทความ อินเตอร์เน็ต และ
ส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและในการอา้งอิง 

3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เป็นการสัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภาและผูบ้ริหารของ
ส านกังานฯ อยา่งเป็นทางการ อีกทั้งไดรั้บเอกสารอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั 

4. การสนทนากลุ่ม เป็นการพดูคุยกบัผูอ้  านวยการกลุ่มงาน ส านักกรรมาธิการ 1, 2 และ 
3 อยา่งเป็นกนัเอง ในการใหไ้ดข้อ้มลูภาคปฏิบติั รวมทั้งไดรั้บเอกสารท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการ
วิจยัอีกดว้ย 

5. การสัมมนาและการสังเกตการณ์ เป็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านกังานฯ 
อาทิ การเขา้ร่วมประชุมกบัคณะผูบ้ริหารของส านักงานฯ การน าเสนอขอ้มูลเป็นคราวๆ กบัคณะ
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการ การเขา้ร่วมสมัมนาเชิงปฏิบติัการกบัผูอ้  านวยการกลุ่มงาน การติดตาม
ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ อาทิ วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์หรือส่ือมวลชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐสภา  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ขอ้มลูกระท าโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสร้างขอ้สรุปในการวจิยั

คุณภาพ พร้อมทั้งอธิบายและยกตวัอยา่งพรรณนาประกอบการวิเคราะห์ ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษา และจากเอกสารต่างๆ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสัมมนา 
ตลอดจนการจดบนัทึก โดยน ามาประมวลผลเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้
ไดข้อ้สรุปเป็นแนวทางท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด โดยน ารัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 และ
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กระบวนการนิติบญัญติั รวมทั้ง พระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
และพระราชบญัญติั จดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 เป็นกรอบเพื่อใช้
เป็นแนวทางเน่ืองจากรัฐสภาไดน้ ามาใชก้บัหน่วยงานในสงักดัรัฐสภา โดยมีการก าหนดกรอบการ
วิเคราะห์เพื่อช่วยในการศึกษาวิจยัตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์รูปแบบ และวิธีการด าเนินการของระบบการบริหารจดัการต่างๆ ของ
ส านกังานฯ ในปัจจุบนั โดยค านึงถึงการบรรลุบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั 

2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของส านักงานฯ ในการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติั 

3. ระบุขอ้คน้พบเป็นตวัแปรปัจจยัเชิงองคก์ารในดา้นต่างๆ ในการก าหนดแนวทางการ
พฒันาองคก์ารของส านกังานฯ โดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะและขอบเขตงานในการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติั 


