
 
 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

รูปแบบการวจัิย 

ในการดาํเนินการศึกษาเร่ือง บทบาทของสายงานสนบัสนุนต่อความสาํเร็จของสํานกังาน

ศาลปกครอง โดยภาพรวมของการกาํหนดระเบียบวิธีวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) 

ท่ีนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผูศึ้กษาไดก้าํหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวิจยัหรือ

กระบวนวธีิการวจิยัดงักล่าวมาใชใ้นการดาํเนินการศึกษา โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

การวจัิยเชิงเอกสาร (documentary research) 

สําหรับการกาํหนดระเบียบวิธีการวจิยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (methodology) โดยการ

ใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้วยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร

(documentary research) นั้น โดยเบ้ืองตน้ทางผูศึ้กษาได้ดาํเนินกระบวนการศึกษา ตามระเบียบ

วิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) ด้วยกระบวนการศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัย 

เชิงเอกสาร (documentary research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การสัมภาษณ์ (in-depth interview) 

สําหรับการกาํหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (methodology) โดยการ

ใช้กระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดว้ยการสัมภาษณ์นั้น ในการกาํหนด

กระบวนวิธีการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจยั (methodology) โดยการใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลักษณะเป็นการสัมภาษณ์โดยใช้คาํถามเหมือนกันทุกคน เป็นการ

สัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นกระบวนวธีิการวจิยั (methodology) ท่ีมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้ง 

 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

สําหรับการกาํหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยัผูว้ิจยัโดยการใชก้ระบวน

วธีิการวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ีไดก้าํหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายไว ้ คือ ผูบ้ริหารของแต่ละกลุ่มงาน และ

บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกับงานธุรการคดีและสนับสนุนคดี ซ่ึงปฏิบติังานอยู่ในกลุ่มรับฟ้อง  

กลุ่มสารบบคดี และกลุ่มออกหมายและเจา้หน้าท่ีประจาํองค์คณะ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดกบัหัวขอ้ 

การวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน  11 คน เพื่อให้ทราบถึงนยัและความคิดดา้นกระบวนการหรือกลไกเก่ียวกบั
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กระบวนการบริหารงานของสํานกังานศาลปกครอง โดยดาํเนินกระบวนการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive random) เน่ืองจากผูศึ้กษามีขอ้จาํกดัในเร่ืองของระยะเวลา

การศึกษา จึงใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant Interview)  คือการสัมภาษณ์

โดยกําหนดตัวผู ้ตอบเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผู ้ตอบเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับ 

ความตอ้งการของผูศึ้กษา ซ่ึงบุคคลประเภทน้ีเรียกวา่ “ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั” อนัเป็นการเลือกตวัอยา่งท่ี

ผูศึ้กษาได้ดาํเนินการพิจารณาเลือกตวัอย่างด้วยตนเองเพื่อท่ีจะได้นาํขอ้มูลท่ีได้รับจากกระบวน

วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพมาดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลอนันาํไปสู่ขอ้คน้พบต่อไป 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย 

 1.  ผูอ้าํนวยการ กลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี กลุ่มออกหมาย จาํนวน 3 คน 

 2.  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครอง จาํนวน 3 คน 

 3.  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง จาํนวน 3 คน 

 4.  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ตาํแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ (เลขานุการประจาํองคค์ณะ) จาํนวน 

1 คน 

 5.  พนกังานราชการศาล ตาํแหน่ง พนกังานเดินหมาย จาํนวน 1 คน 

 

ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมี

ขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  กาํหนดประเด็นในการสอบถาม 

3.  กาํหนดรูปแบบสอบถาม 

4.  สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและรูปแบบคาํถามท่ีกาํหนด 

5.  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนาํไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเน้ือหา (Content Validity)  

6.  นาํผลจากขอ้ 5 มาปรับปรุงแกไ้ขเป็นแบบสอบถามฉบบัจริง 

7.  พิจารณาปรับขอ้คาํถามมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

8.  พิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริงต่อไป 
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เคร่ืองมือการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นแบบ

สัมภาษณ์โดยใช้คาํถามเหมือนกันทุกคน และการศึกษาจากขอ้มูลท่ีมีผูบ้นัทึกไวแ้ล้วโดยผูอ่ื้น 

(Unobtrusive Research) โดยลกัษณะขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1.  ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการ

สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จากผูใ้ห้การสัมภาษณ์ 

ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานด้านธุรการคดีและงานช่วยตุลาการเจา้ของสํานวนแสวงหา

ขอ้เท็จจริง การสัมภาษณ์มีลกัษณะคลา้ยกบัการใช้แบบสอบถาม โดยกาํหนดเป็นคาํถามปลายเปิด 

คาํถามต่างๆ ได้ถูกกาํหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ข้ึนเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้าแล้ว  

เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีคาํถามและขอ้กาํหนดท่ีแน่นอนตายตวั จะสัมภาษณ์ผูใ้ดก็ใช้คาํถามแบบ

เดียวกนั (Standardized Questionnaire) มีลาํดบัขั้นตอนเหมือนกนั 

2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่างๆ และ

สืบคน้ขอ้มูลจาก Internet ท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อศึกษาถึง

แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัองคก์ารในการบริหารจดัการให้องคก์ารไปสู่ความสําเร็จ รวมถึงปัญหา

และอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารในดา้นการบริหารจดัการคดีให้มีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วทนัต่อการเยยีวยาของประชาชน 

 

การรวบรวมข้อมูล 

สาํหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  

ไดก้าํหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ กระบวนการหรือแนวทาง 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากเอกสาร 

ทางวิชาการและขอ้มูลจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม โดยกระบวนการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดงักล่าว เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจยั 

เชิงคุณภาพ อนัมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

1.  เม่ือผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ และทาํการทดสอบแบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย

แลว้ จะนาํแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวไปแจกเจา้หนา้ท่ีและผูอ้าํนวยการกลุ่มต่างๆ แลว้ให้กลุ่มตวัอยา่ง 

ทาํการทดสอบแบบสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 

2.  เม่ือไดแ้บบสัมภาษณ์กลบัคืนมาแลว้ ผูศึ้กษาไดท้าํการตรวจสอบความเรียบร้อยของ

แบบสัมภาษณ์และทาํการศึกษาและนาํขอ้มูลคาํตอบท่ีสมบูรณ์ในแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวท่ีสมบูรณ์

ไปวเิคราะห์หาขอ้มูลทางขั้นตอนเชิงคุณภาพต่อไป 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ โดยใชว้ธีิดาํเนินการศึกษา 2 วธีิ คือ 

1.1  วธีิการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 

เป็นการคน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปจากหนังสือ เอกสารวิชาการต่างๆ  งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง วารสาร บทความ และสืบคน้ขอ้มูลจาก Internet เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี

และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2  วธีิวจิยัภาคสนาม (Field Research) 

เป็นการศึกษาวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีแน่นอน (Structured Interview)  

ในการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ท่ีไดส้ร้างข้ึนไวล่้วงหนา้เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็น

การสอบถามแบบปลายเปิดและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษามีลาํดบัขั้นตอนในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1.  ผูศึ้กษาจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยนาํคาํสัมภาษณ์จากผูถู้กสัมภาษณ์มา

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล และจดัลาํดบัความสําคญัและคุณลกัษณะ

ของขอ้มูล 

2.  นาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีจดัลาํดบัความสําคญัแลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทาง

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นแนวคิดทฤษฎี ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะทราบถึงลกัษณะ

ท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัของขอ้มูล 

3.  นาํขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆ มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและนาํไปสู่การเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั แสดงความสําคญัของขอ้มูลได้

ชดัเจนยิ่งข้ึน เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะไม่ใชข้อ้มูล

ตวัเลข แต่จะเป็นขอ้มูลเชิงพรรณนาท่ีมี “รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอา้งถึงโดยตรงเก่ียวกบั

ท่ีมาของขอ้มูลไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้หรือขอ้มูลทางเอกสาร 

ดงันั้น ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และ

ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ (Document Research) จะถูกนาํมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ในแง่ต่างๆ ตามขอ้เทจ็จริง ทั้งในเชิงเหตุและผลซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมาในลกัษณะ

ของการพรรณนานาํไปสู่คาํตอบในการศึกษาและสรุปตามหลกัวิชาการประกอบการเขียนรายงาน

เพื่อช้ีให้เห็นถึงบทบาทและความสําคญัของสายงานสนบัสนุน (ดา้นคดีปกครอง) ต่อความสําเร็จ

ของสาํนกังานศาลปกครองกลาง 


