
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 

ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม” 
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเผยแผ่พทุธศาสนาของมหา
เถรสมาคม ตามแผนแม่บทการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม  3. เพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และการด าเนินงานของมหาเถรสมาคม และ 4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารการเผย
แผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนการวิจัยและรายละเอียด ดังน้ี 
 
3.1 รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  

ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยและรายละเอียด ดังน้ี 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population)  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พระภิกษุที่สังกัดมหาเถรสมาคม เฉพาะในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เฉพาะพระภิกษุที่สังกัดมหาเถรสมาคมในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จ านวน 14,360 รูป จากจ านวนวัด 450 วัด (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2555, หน้า 2) การก าหนดขนาดของตัวอย่างประชากร โดยใช้วิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973, p. 886) ที่ระดับความมีนัยส าคัญ 0.05 และขนาดความคลาดเคลื่อน +/- 5% และสัมประสิทธ์ิ
ความผันแปรเท่ากับ 0.05 โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการของยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% มีสูตรในการ
ค านวณ ดังน้ี 
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 โดย      n   คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N คือ จ านวนทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  e คือ ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (โดยก าหนดเท่ากับ 0.05) 

     (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 
เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ 
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ทั้งน้ี  ผู้วิจัยท าการจะวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เน่ืองจากต้องการป้องกัน

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือการสุ่ม
ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling)   

 
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อการ
บริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม โดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือจาก
การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น เพื่อศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ดังน้ี  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกา   
ภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีในการตั้งข้อค าถาม 

2. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีในการตั้งข้อค าถาม 

3. สร้างค าถามค านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา รวมทั้ง
อาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยเพิ่มเติม  
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3.1.3 การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม  
แบบสอบถาม แบ่งได้ 4 ส่วน ดังน้ี  
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบ ได้แก่ อายุ พรรษา ระดับการศึกษา  

ต าแหน่ง  
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์   

ของมหาเถรสมาคม 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด คือ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อการบริหาร

การเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม ให้ตอบได้อย่างอิสระ หรือแสดงความ
คิดเห็น และเป็นบทสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

โดยแบบสอบถามทั้งหมดในส่วนน้ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
ตรงกับความคิดเห็นในระดับใดระดับหน่ึง ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะท าการให้คะแนนตามระดับ
โดยก าหนดให้ 

1) ข้อค าถามที่มีความหมายเชิงปฏิฐาน (Positive) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  
ถ้าตอบ  มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
ถ้าตอบ มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
ถ้าตอบ ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
ถ้าตอบ น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
ถ้าตอบ น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน  

2) ข้อค าถามที่มีความหมายเชิงนิเสธ (Negative) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  
ถ้าตอบ  มากที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
ถ้าตอบ มาก  ให้คะแนน 2 คะแนน 
ถ้าตอบ ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
ถ้าตอบ น้อย  ให้คะแนน 4 คะแนน 
ถ้าตอบ น้อยที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน  

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว
แบ่งระดับเพื่อวัดระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม เป็น 
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5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ในการค านวณหาความกว้างของช่วงคะแนน ส าหรับการตีความระดับของ
พระภิกษุที่สังกัดมหาเถรสมาคมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

ช่วงคะแนน (I)  =      
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนช่วง 
5 1

I
5

0.8






 

เกณฑ์การวัดระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร
สมาคม มีดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมในระดับต่ าที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมในระดับต่ า 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมในระดับสูง 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมในระดับสูงที่สุด 

การทดสอบคุณภาพแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีขั้นตอน ดังน้ี  
1. การตรวจสอบความแม่นตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เมื่อสร้างแบบสอบถามแล้วผู้วิจัย

ได้ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ราย ตรวจสอบความครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา
ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
และมีความสมบูรณ์ของค าถามแต่ละข้อ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability Test) ก่อนที่จะน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใช้
จริง ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับพระที่สังกัดมหาเถรสมาคมในจังหวัดกรุงเทพมหา 
นคร จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความสมบูรณ์ในค าถาม จากน้ัน จึงน าผลการ
สอบถามไปค านวณค่า Reliability Coefficient Alpha เพื่อวัดความสอดคล้องภายใน ( Internal 
Consistency) ของแบบสอบถาม โดยในการวิเคราะห์ได้ก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา ตั้งแต่ 0.70 
ขึ้นไป จึงจะถือว่าแบบสอบถามดังกล่าวน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้จริงได้   ซึ่งผลจากการ
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ทดสอบแบบถามดังกล่าว ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาที่ 0.98 ส่วนผลการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยละเอียดได้แสดงในภาคผนวกแล้ว 
 

3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยวิจัยและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร 

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบของ
มหาเถรสมาคม กฎหมายข้อปฏิบัติของทางราชการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าจาก ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล มหาวิทยาลัยรามค าแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และการสืบค้นจากสื่ออินเทอร์เน็ต 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการวิจัยจากแบบสอบถาม โดยรวบรวมข้อมูล
จากพระภิกษุที่สังกัดมหาเถรสมาคมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง 
 

3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) วิธีการประมวลข้อมูล 
 ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

 1.1 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากภาคสนาม 
 1.2 ตรวจสอบแบบสอบถามทุกชุดเพื่อดูความถูกต้อง และความสมบูรณ์ 

  1.3 จัดค าตอบเป็นกลุ่ม และเป็นหมวด รวมทั้งให้รหัสค าตอบ 
 1.4 จัดท าคู่มือลงรหัส 
 1.5 ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามลงเครื่องคอมพิวเตอร์  

2) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  
หลังจากท าการสร้างเครื่องมือการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะจัดท าคู่มือการลงรหัส ต่อจากน้ัน 

ผู้วิจัยจะท าการลงรหัสข้อมูลตามคู่มือการลงรหัสที่ได้จัดท าไว้ เปลี่ยนสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถค านวณและประมวลผลได้ ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยมี
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเ ชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ    

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพื้นฐาน เพื่ออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหา
เถรสมาคม 

2.2   การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
  2.2.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Co-efficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
  2.2.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ของ

พระภิกษุที่สังกัดมหาเถรสมาคมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  
       2.2.3 การศึกษาระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์

ของมหาเถรสมาคม โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  
ส าหรับข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) ผู้วิจัยวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) โดยการพรรณนาบรรยายสรุปเป็นประเด็นใช้ทฤษฎีและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ 
 

3.2 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  

3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 

(Documentary Research) รายละเอียดเอกสารที่ผู้ก าหนดนโยบายจัดท าขึ้น และรวบรวมข่าวสาร
ข้อมูลที่น่าเช่ือถือจากสื่อต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษาวิจัย  จากหนังสือ เอกสาร 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ต่างๆ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าจาก ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยรามค าแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  และการสืบค้นจากสื่ออินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง (Face-to-Face) การเข้า
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
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3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี โดยใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกตัวต่อตัว ( In-Depth 
Interview) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 คน แบ่งเป็นพระสงฆ์ 6 รูป คฤหัสถ์ 1 คน ดังน้ี   

1. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม         
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา 

2. พระเทพวราลังการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุติ 
สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรี
มหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  

3. พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ 

4. พระราชญาณกวี (สุวิชย์  ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนา
ภิเษก กรุงเทพฯ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตสามเณรและวิทยาลัยศาสนทายาท 

5. พระมหาดร.สุทิตย์   อาภากโร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เ จ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม       
เขตสาทร กรุงเทพฯ  

6. พระมหาวีรพล  วีรญาโณ  ผู้ ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา ผู้ด าเนินการ
โครงการธรรมะอารมณ์ดี การเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกในสถานศึกษา 

7. นายแพทย์บัญชา  พงษ์พานิช เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินฺทปญฺโญ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 

3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการวิจัย โดยเฉพาะในการวิจัยเชิง

คุณภาพ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการวิจัยและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น ามาเรียบเรียง
วิเคราะห์เน้ือหา ตามขั้นตอน ดังน้ี 

 1) บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยตัดเน้ือความที่ไม่เกี่ยวข้องออกทั้งหมด  
 2) ท าการเรียบเรียงเน้ือหาในเรื่องเดียวกันให้เป็นหมวดหมู่และเช่ือมโยงเรื่องราว

ทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
 3) สร้างบทบรรยายที่ได้ศึกษาโดยค านึงถึงความหมายและสาระของเรื่องที่ได้ท า

การวิจัย 
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 4) หลังจากน้ันผู้ วิจัยจึงจะสรุปข้อค้นพบโดยจ าแนกเป็นประเด็นตามกรอบ
ความคิดในการศึกษาวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ันผู้วิจัยจะสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic 
Induction) ด้วยการหาลักษณะร่วมและแสดงความเช่ือมโยงของบทบาทกลุ่มตัวอย่างในนโยบาย 
หลังจากน้ัน จึงจะอภิปรายผลและน าเสนอผลสรุปด้วยวิธีอุปนัย ( Inductive Mode) เพื่อน าเสนอ
กรอบการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม    


