
 

 

บทที ่ 3 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 

                 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ(Quanlitative Research) เพื่อศึกษาการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ: 

วิเคราะหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใชวิธีการศึกษา

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติผานตัวแปร ที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไป

ปฏิบัติ ซึ่งมีตัวแปรสําคัญ 4 ชุดไดแก ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย 

ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงานระหวางหนวยงาน ปจจัยดานทัศนคติ

ของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ และผลของการนําโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ บริบทที่ใชใน

การศึกษา คือ การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การดําเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี ้

 

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาเพื่อกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจัย 

                   กระบวนการในการศึกษาเพื่อกาํหนดกรอบแนวคดิในการวิจัยมีดังนี ้

                   1. การศึกษาเอกสาร ( Content Analysis ) ในประเด็นดังตอไปนี ้

                              1.1 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีของการนํานโยบายไปปฏิบัติในลกัษณะของการวิเคราะห

นโยบาย กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติและปจจยัความสําเร็จหรือปญหาอุปสรรคในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัต ิ

                              1.2  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของสงฆ 

                              1.3 การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ไดแก 

        1)  การดําเนินการดานการจัดการศึกษา 

        2)  การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

        3)  การดําเนินการดานงานบริการวิชาการแกสังคม 

        4)  การดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                    2. ศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวของกบันโยบายการศึกษาของสงฆและการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                 3.วิเคราะหเอกสารเพื่อใหไดประเด็นนโยบายการศึกษาของสงฆและนโยบายการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ ในลักษณะของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตามวัตถุประสงค
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ในการวิจัยคือ 1)เพื่อศึกษาถึงระดับการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยไปปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการดําเนินการ

การนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ 4)เพื่อเสนอ

แนวทางในการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ไปปฏิบัติ ภายใตรูปแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติที่อาศัยแนวคิดของนักวิชาการ ผลงานวิจัยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ซึ่งพบวาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ ประกอบดวยปจจัยสําคัญคือ ปจจัยดาน

ขอบขายของนโยบาย ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงาน

ระหวางหนวยงาน ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 

                  4. สรางรูปแบบจําลองความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย

การศึกษาของสงฆไปปฏิบัติและการดํา เนินการก ารนํา นโยบ ายกา รศึกษ าของ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ โดยรูปแบบจําลองแสดงรายการมีอิทธิพลตอกันในการนํา

นโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติคือ ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย 

ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงานระหวางหนวยงาน ปจจัยดานทัศนคติของ

ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  ในขณะที่ปจจัยที ่ เปนการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัตเิปนตัวแปรสุดทาย ในกระบวนการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ ของรูปแบบจําลองที่ใชในการศึกษา เนื่องจากเปนตัวแปรที่รับอิทธิพลจากปจจัยดานขอบขาย

ของนโยบาย ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน 

และปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 

 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

                  ก.  การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research)                   
                     การวิจัยเชิงปริมาณเปนสวนของการออกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่

เกี่ยวของกับการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนํา

นโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ  
 ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ          

                    ในการวิจัยเรื่องการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ: วิเคราะหการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชากรที่ใชในการวิจัยในครงนี้ เปนบุคลากรในระดับ

ผูบริหาร และผูที่ เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในระดับผูบังคับบัญชาและระดับ

ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลางดังนี ้คือ บุคลากรใน
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ระดับผูบริหาร ไดแก รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย/

สํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะทั้งที่

เปนบรรพชิตและคฤหัสถ,สวนบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดแกบุคลากรสาย

อาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยในสวนกลาง จํานวน 559 รูป/คน  

                ประชากร/กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ   
                    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนบุคลากรในระดับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในระดับผูบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยในสวนกลางดังนี้คือ บุคลากรในระดับผูบริหาร  ไดแก รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน หัวหนา

สํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ,สวนบุคลากรสายอาจารยและ

บุคลากรสายปฏิบัติการ ไดแกบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปนบรรพชิตและ

คฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลาง โดยกําหนดขนาดตัวอยางจาก

ตารางสําเร็จรูปของ Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan (1970, pp. 608 – 609) จําแนกตามตําแหนง

ของผูใหขอมูล หลังจากนั้นจึงทําการสุมอยางงาย เพื่อสอบถามกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของ ดังตาราง

ตอไปนี ้

  ตารางที่ 3.1 แสดงรายการจํานวนประชากร/กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยเชิงปริมาณ   

ลําดับที่ 

 

ตําแหนงผูใหขอมูล ประชากร 

(รูป/คน) 

กลุมตัวอยาง 

(รูป/คน) 

1. รองอธิการบด ี 7 3 

2. ผูชวยอธิการบด ี 11 5 

3. คณบดีทุกคณะ 5 3 

4. รองคณบดีทุกคณะ 10 4 

5. ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน 28 13 

6. รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน 23 10 

7. หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สาํนัก/สถาบัน/

คณะ 

 

45 

 

20 

8. บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) 129 58 

9. บุคลากรสายปฏิบัติการ 300 134 

             รวม 559 250 
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 ทําใหไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ  250 รูป/คน และเปนการกระจายจํานวนกลุมตัวอยางใน

แตละสวนงานเปนบุคลากรในระดับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในระดับ

ผูบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลางดังนี้คือ 

บุคลากรในระดับผูบริหาร ไดแก รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ

ศูนย/สํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะ

ทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ,สวนบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดแกบุคลากร

สายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยัในสวนกลาง 

                ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

                   ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตามเพื่อหาความสัมพันธ

ระหวาง 2 ตัวแปร ดังนี ้

  1.  ตัวแปรตน ไดแก    

   1.1  ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย 

   1.2  ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย 

   1.3  ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน 

   1.4  ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ    

  2.  ตัวแปรตาม ไดแก ผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ ซึ่งเกิดผลในดานตางๆ ดังนี้ คือ  

   2.1  การดําเนินการดานการจัดการศึกษา 

   2.2  การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

   2.3  การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

   2.4  การดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

              นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความสอดคลองระหวางระดับการนํานโยบาย

การศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ กับการดําเนินการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. 2540 

                                 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ  เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัย 

(Questionnaire)ซึ่งผูวิจัยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดจากการวิเคราะห 

เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ โดยทําการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย  

ทําการกําหนดกรอบแนวคิดในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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สําหรับการวิจัยครั้งนี ้ตลอดถึงวิธีการสรางแบบสอบถามแบบปลายปด (Close-Ended Questionnaires) 

ซึ่งเปนคําถามที่มีคําตอบใหผูตอบเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง และ

แบบสอบถามแบบปลายเปด(Open-Ended Questionnaires)เปนการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ 

โดยแบงแบบสอบถามออกเปนประเด็นสําคัญดังนี ้

                   ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามขอมูล

สวนบุคคล แบบเลือกตอบและเติมคําสั้นๆ ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย คุณสมบัติและประสบการณของบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

              ต อ น ที ่  2  ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิด เ ห็น เ กี ่ย ว กับ ปจ จัย ที ่ส ง ผ ล ตอ ก า ร ดํา เ นิน ก า ร

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนแบบเลือกตอบตาม

มาตราสวนประมาณคาของ  Likert Scale ( Best and Kaln, 1993 ) แบบสอบถามมี 5 ระดับน้ําหนัก 

กําหนดดังนี ้

                      คะแนน  1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด        

                   คะแนน  2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 

                   คะแนน  3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

                   คะแนน  4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 

                   คะแนน  5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

                  คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติขอคําถาม

แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 

         1)  ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย 

         2)  ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย 

         3)  ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน 

         4)  ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ    

              ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดแก 

         1)  การดําเนินการดานการจัดการศึกษา 

         2)  การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

         3) การดําเนินการดานงานบริการวิชาการแกสังคม 

         4) การดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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                           ตอนที่ 4 สอบถามขอเสนอแนะแนวทางที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุงสงเสริมการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                  การหาคุณภาพเครื่องมือ เนื่องจากกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนศาสตรที่ยัง

ไมมีทฤษฎีรองรับ  กาศึกษาจึงเปนการศึกษาภายใตตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ

รวมกับแนวคิดและผลการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของ การหาคุณภาพของเครื่องมือจึงเปนสิ่งที่จําเปน

ของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี ้

                    1. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองของภาษาโดยใชเทคนิค (Index of  Item-Objective 

Congruence : IOC) (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) นําขอคําถามและเนื้อหาจุดมุงหมายของการ

วิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ทาน ดังนี้  

               1. พระราชวรมุนี ป.ธ.๙,ผศ.,ดร.   คณบดีคณะพุทธศาสตร  

                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

            2. ศาสตราจารย ดร. จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์   ที่ปรึกษาอธิการบดีฝายตางประเทศ  

                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      

                                                       กรรมการและอาจารยผูทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร 

                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       

            3. ผศ.ดร. สุรพล  สยุะพรหม       รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป  

                                                                     มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

                                           ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

                                           สาขารัฐประศาสนศาสตรและสาขาการจัดการเชิงพุทธ  

                                           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

           4. ผศ.ดร. สมศักดิ์  บุญปู               หัวหนาภาคบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ 

                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

           5. ดร. นฤตยรําภา  ทรัพยไพบลูย  อาจารยประจําหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

                                             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

               ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ทานลงความเห็นและใหคะแนน เพื่อใชคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมายของการวิจัย (Index of  Item-Objective Congruence : IOC) โดย

คะแนนรายขอที่ไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน  ดังนี ้



136 

 

 

      คะแนนเทากับ  +1   เมื่อแนใจวาขอคําถามตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

           คะแนนเทากับ    0   เมื่อไมแนใจหรือขอคําถามมีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน 

           คะแนนเทากับ   -1   เมื่อแนใจวาขอคําถามไมตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

                     2. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ นําเสนออาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธ

ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

              3. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใช(Try out)เพื่อหาคาความ

เชื่อมั่น (Reliability)โดยนําไปทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางที่วิทยาลัยสงฆ

พุทธโสธรและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน รวมจํานวน 30 รูป/คน  

              4. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 30 ชุดมาทดสอบความเชื่อถือไดของขอมูล(Lee 

J.Cronbach) เ พื ่อ ทํ า ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย ไ ด ค า ส ัม ป ร ะ ส ิท ธิ ์อ ัล ฟ า ( Alpha 

Coefficient)เทากับ 0.8845 ซึ่งนับวามีคาความเชื่อมั่นอยูในเกณฑสูงจึงถือไดวาแบบสอบถาม

นี้สามารถนําไปใชเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยได 

   5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป 

                   ประชากรของการวจิัยเชิงปริมาณ 

                   ประชากรของการวจิัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ไดแก บุคลากรระดับผูบรหิาร บุคลากรสายอาจารย

และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยัในสวนกลาง ดังนี ้  

          ตารางที่ 3.2 แสดงรายการจํานวนประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ   

ลําดับที่ 

 

ตําแหนงผูใหขอมูล ประชากร(รูป/คน) 

1. รองอธิการบด ี 7 

2. ผูชวยอธิการบด ี 11 

3. คณบดีทุกคณะ 5 

4. รองคณบดีทุกคณะ 10 

5. ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน 28 

6. รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน 23 

7. หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สาํนัก/สถาบัน/

คณะ 

 

45 

8. บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) 129 

9. บุคลากรสายปฏิบัติการ 300 

             รวม 559 
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                กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนบุคลากรในระดับผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับ

การนํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในระดับผูบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลางดังนี ้คือ บุคลากรในระดับผูบริหาร ไดแก รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/

สถาบัน หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ,สวนบุคลากร

สายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดแกบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่

เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลาง โดยกําหนด

ขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan (1970, 

pp. 608 – 609)จําแนกตามตําแหนงของผูใหขอมูล เพื่อสอบถามกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของ  

                  ตารางที่ 3.3 รายการจํานวนประชากร/กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ   
 ตําแหนงผูใหขอมูล ประชากร

(รูป/คน) 

กลุมตัวอยาง

(รูป/คน) 

1. รองอธิการบด ี 7 3 

2. ผูชวยอธิการบด ี 11 5 

3. คณบด ี 4 3 

4. รองคณบดีทุกคณะ 10 4 

5. ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน 28 13 

6. รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน 23 10 

7. หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สาํนัก/สถาบัน/

คณะ                                   

 

45 

 

20 

8. บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) 129 58 

9. บุคลากรสายปฏิบัติการ 300 134 

             รวม 559 250 

 ทําใหไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ  250 รูป/คน และเปนการกระจายจํานวนกลุมตัวอยาง

ในแตละสวนงานทั้งที่เปนบุคลากรในระดับผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ทั้งในระดับผูบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน

สวนกลางดังนี้คือ บุคลากรในระดับผูบริหาร ไดแก รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน หัวหนา

สํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ,สวนบุคลากรสายอาจารย

และบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดแกบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปน

บรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลาง 
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    ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

    ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตามเพื่อหาความสัมพันธ

ระหวาง 2 ตัวแปร ดังน้ีคือ 

    1.  ตัวแปรตน  ไดแก  ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ 

ดังนี ้      1) ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย 

      2)  ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย 

      3)  ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน 

      4)  ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ   

    2.  ตัวแปรตาม ไดแก ผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้คือ  

       1)  การดําเนินการดานการจัดการศึกษา 

       2)  การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

       3) การดําเนินการดานงานบริการวิชาการแกสังคม 

       4) การดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความสอดคลองระหวางระดับการนํานโยบาย

การศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ กับการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 

                  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

                  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบ

สัมภาษณซึ่งผูวิจัยจัดทําประเด็นการสัมภาษณแบบมีโครงสรางประเด็นขอคําถามหรือการนําเขาสู

การสนทนาเพื่อถามขอมูลเชิงลึกจากผูเกี่ยวของกับการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ และ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความเห็นจากการ

รับรูของผูใหขอมูลหลักที่ชวยอธิบายอิทธิพลของปจจัยตางๆ ซึ่งเปนตัวแปรในรูปแบบการนํา

นโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ และการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นําเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง

เหมาะสม ปรับปรุงตามขอเสนอแนะกอนนําไปใช 

               ประชากรของการวิจยัเชิงคุณภาพ 

             ประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้เปนบุคลากรในระดับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับ

การนํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในระดับผูบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลางดังนี้คือ บุคลากรในระดับผูบริหาร ไดแก อธิการบดี 
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รอง อธิกา รบดี  ผู ชวยอธิกา รบ ดี  ค ณบ ดี  รอง คณ บดี  ผูอํานวย การศูนย /สํานัก /สถ าบัน 

รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะทั้งที่เปนบรรพชิตและ

คฤหัสถ,สวนบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดแกบุคลากรสายอาจารยและ

บุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยในสวนกลางจํานวน 559 รูป/คน 

 

                กลุมตัวอยางของการวิจยัเชิงคุณภาพ 

                กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนบุคลากรในระดับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในระดับผูบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยในสวนกลางดังนี้คือ บุคลากรในระดับผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/

สถาบัน หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ,สวน

บุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดแกบุค ลา กรสา ยอาจารยและบุคลากรสาย

ปฏิบัติการทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลาง 

เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพมีความสําคัญในการบุกเบิกเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับปรากฏการณและ

กรอบแนวคิด เพราะขอมูลที่ละเอียดเพียงพอนั้นไดจากการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและ

ทําการวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่ไดมาดวยวิธีการวิเคราะหเชิงตรรกะเปนสําคัญ 

              ในการกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยไดนําเสนอรายชื่อบุคลากรในระดับ

ผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน/

ศูนยหรือรองผูอํานวยการสํานัก สถาบัน บุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปน

บรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อทําการสัมภาษณ 

ผูวิจัยไดเลือกทําการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการ

กําหนดผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอรายชื่อบุคลากรในระดับผูบริหาร ไดแก อธิการบดี 

รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนยหรือรองผูอํานวยการ

สํานัก/สถาบัน/ศูนย บุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปนบรรพชิตและ

คฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อทําการสัมภาษณ โดยการสัมภาษณ

เชิงลึก(In–Depth  Interview) จํานวน 20 รูป/คน(ดรูายนามผูใหสัมภาษณเชิงลึกในภาคผนวก)  

                        ผูใหขอมูล ประกอบดวย 

                     1. อธิการบด ี

                     2. รองอธิการบดีฝายบริหาร 
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      3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

                   4. รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 

                   5. คณบดหีรือรองคณบดี 

                   6. ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ศูนยหรือรองผูอํานวยการสํานัก สถาบัน 

                   7. บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) 
                 8. บุคลากรสายปฏิบัติการ 

 

  ขั้นตอนที ่3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

                  ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี ้

   1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อขอความรวมมือจากกลุม

ตัวอยางในการแจกแบบสอบถาม 

                 2. การเกบ็ขอมลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  

                  ผูวิจัยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 ระยะ ดังนี ้

                  ระยะที่ 1 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เปนการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาไดแกผูใหขอมูล จํานวน 250 รูป/คน โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป

ของ Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan (1970, pp. 608 – 609)จําแนกตามตําแหนงของผูใหขอมูล 

หลังจากนั้นทําการสุมอยางงายเพื่อสอบถามกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของ  

                 ระยะที่ 2 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเปนการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเชิงลึก  

(Indepth Interview) เพื่อถามขอมูลเชิงลึกจากผูเกี่ยวของกับการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ

และการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิเคราะหขอมูล

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง กับบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใชการวิเคราะห

เชิงตรรกะ (Logical Analysis) กลาวคือ เปนการวิเคราะหโดยใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาตามรูปแบบ

การประเมินผลนโยบายมาใชในการอธิบายปรากฏการณตลอดจนปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นใน

การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 

 

ขั้นตอนที่ 4 สถติิและการวิเคราะหขอมูล 

                 ผูวิจัยใชสถิติเละวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายขอคนพบของการ

วิจัย ดังนี ้

               1. นําแบบสอบถาม จัดหมวดหมู บันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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               2. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถามเพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของขอมูล

โดยใชสถิติบรรยายความถี่ รอยละ ซึ่งเปนการยืนยันวากลุมตัวอยางที่ใหขอมูลมีการกระจายและ

เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา 

               3. วิเคราะหผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษา

ของสงฆไปปฏิบัติ ไดแก ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย ปจจัยดาน

การสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

และผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในดาน

ตางๆคือ การดําเนินการดานการจัดการศึกษา การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การ

ดําเนินการดานงานบริการวิชาการแกสังคม  และการดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําการวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ (Statistical Analysis) ทั้งสถิติพรรณนาและอนุมาน สถิติ

พรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ สถิติอนุมาน ไดแก สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ โดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ใชเกณฑการแปลความหมายดังนี ้

  

               เกณฑในการแปลผล  

             เกณฑในการแบงระดับใชเกณฑเฉลี่ยดังนี ้

เกณฑการประเมินคาระดับของตัวแปรแตละตัว จะพิจารณาจากระดับของสาเหตุที่มีคาตั้งแต 1-5 

โดยแบงระดับสาเหตุออกเปน 5 ระดับ ในแตละระดับมีคะแนนหางกันเปนชวงชั้น ดังนี ้

พิสยั

จํานวนชั้น 
 =  

คะแนนสูงสุด�คะแนนต่าํสุด

จํานวนชั้น 
 = 

���

� 
 =  0.80 

และสามารถกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนแตละตัวแปรที่วัดไดดังนี ้

              เกณฑการประเมิน 

             คาเฉลีย่   1.00 – 1.80 หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นตอการดําเนินการของมหาวิทยาลยั

อยูในระดับนอยที่สุด 

            คาเฉลี่ย   1.81 – 2.60 หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นตอการดําเนินการของมหาวิทยาลยั

อยูในระดับนอย 

            คาเฉลี่ย   2.61 – 3.40 หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นตอการดําเนินการของมหาวิทยาลยั

อยูในระดับปลานกลาง 

            คาเฉลี่ย   3.41 – 4.20 หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นตอการดําเนินการของมหาวิทยาลยั

อยูในระดับมาก 

           คาเฉลีย่   4.21 - 5.00 หมายถงึ  ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

อยูในระดับมากที่สุด 
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             4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษาของสงฆ

ไปปฏิบัติ ไดแก ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย ปจจัยดาน

การสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไป

ปฏิบัติ และผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย โดยหาคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Coefficient Correlation) 

               5. การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions) โดยวิธี Stepwise ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 เพื่อดูตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตามแบบใดหรือทิศทางใดและ

มีอัตราความสัมพันธกับตัวแปรตามมากนอยเพียงใด                 

 6.  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ และการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสัมภาษณจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับการสรางและทดสอบเคร่ืองมือเชิงปริมาณ 

               7. การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต ในการนํานโยบายการศึกษาของ

สงฆไปปฏิบัต:ิ วิเคราะหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อนําขอมูล

มาทําการวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็นความเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานตางๆคือ การดําเนินการดานการ

จัดการศึกษา การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การดําเนินการดานงานบริการ

วิชาการแกสังคม  และการดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                      
  

 


