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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดในประเทศไทย” เป็ นการศึ ก ษาวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
research) เพื่อศึกษาวิธีการบริ หารจัดการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมุ่ง
ศึกษาลักษณะการบริ หารจัดการ ต้นแบบและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยผูว้ ิจยั เน้นให้
ความสาคัญกับ การศึ กษากับศู นย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนาดี เด่ น ซึ่ งประเมินโดยคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อตอบประเด็นการศึกษาด้านการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยมีการดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 รู ปแบบของการวิจยั
3.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
3.3 เครื่ องมือในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอ
3.1 รู ปแบบกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาคาตอบตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
3.1.1 ศึกษำข้ อมูลเอกสำร (Documentary Research)
โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิ พนธ์ ดุษฎี นิพนธ์
ต่างๆ รวมทั้งรายงานการวิจยั และข้อมูลจากอิ นเตอร์ เน็ ต รวมถึ งการสังเกตุ การณ์ สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ซึ่ งเป็ นการรวบรวมทั้งข้อมูล
ระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้ไปทาการศึกษาวิเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อรับความคิดเห็นสาหรับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
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3.1.2 ศึกษำข้ อมูลเชิ งคุณภำพ (Qualitative Research)
โดยการพัฒนากรอบแนวคิดให้เป็ นแบบสัมภาษณ์สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพและมีประเด็น
คาถามแบบโครงสร้าง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ดาเนิ นการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแนวทางดังนี้
1. การสังเกตุการณ์ (Observation) เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่แท้จริ งในการดาเนิ นงานของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา โดยใช้เทคนิ คการสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม (Informal Observation) และการ
สังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) ร่ วมกัน โดยช่วงที่มีการประชุ มของกลุ่มงาน
ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2. การสัมภาษณ์รายบุคคล (Interview) การสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key
informant) โดยสัมภาษณ์เจ้าคณะจังหวัดซึ่ งเป็ นประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
หรื อผูท้ ี่ ไ ด้รับ มอบหมายจากประธานศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาในประเด็ นการวิจยั เรื่ องการ
บริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร และผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัด โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึ ก ซึ่ ง ถื อเป็ นเทคนิ ค ทางการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพเพื่ อให้ได้ข ้อมู ล เชิ ง ลึ ก ในทุ กแง่ มุ ม และ
นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด โดยสัมภาษณ์
เป็ นลักษณะของการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูลเป็ นการตอบข้อซักถามแบบ
ตรงไปตรงมาและชัดเจน พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ต้องการในเรื่ องของวิธีการเผยแผ่ เทคนิ คการเผยแผ่ เป็ นการสัมภาษณ์ แบบตรงไปตรงมา มีความ
ยืด หยุ่น เปิ ดกว้า งไม่ เ ป็ นทางการเป็ นการถามแบบอิ ส ระ และบางครั้ งประเด็ น ค าถามอาจจะ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผูถ้ ูกสัมภาษณ์และประเด็นคาถามที่เพิ่มเติมได้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจนเป็ นที่
น่าพอใจ ให้ความอิสระและเป็ นส่ วนตัวของผูท้ ี่ตอบแบบสัมภาษณ์
3. การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ตามนโยบายการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้การสัมภาษณ์ ทีละประเด็นตาม
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์และให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นทีละคนจนครบ และผูว้ ิจยั จะทา
การสรุ ปประเด็นที่ สัมภาษณ์ เพื่อขอความเห็ นจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติ ม และเป็ นการยืนยันความ
ถู ก ต้อ งของข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งการบริ หารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เกิดความสมบูรณ์
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3.2 ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ (Key informant)
3.2.1 ประชำกร
ประชากรที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม เพื่อให้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ประกอบด้วย (1) กลุ่ ม ตัวอย่า งผูใ้ ห้ข ้อมู ล ระดับ นโยบาย ได้แก่ ผูอ้ านวยการกลุ่ ม งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ, ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัด (2) กลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ห้ข ้อมูล ของส่ วนการบริ หารจัดการ ได้แก่ ผูอ้ านวยการสานัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด (3) กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับปฏิ บตั ิการ ได้แก่ นักวิชาการศาสนา
ชานาญการพิเศษ, พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุทธศาสนา (4) กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่นกั วิชาการที่มี
บทบาทด้านการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติและ
สานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ ำง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้ น 23 รู ป/คน โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดด้วยตนเอง (Creswell, 2002, p. 644 ; Patton, 1990, p. 169183; โยธิ น แสวงดี, 2551, น. 13; ชาย โพธิ สิตา, 2550, น. 228) สาหรับการสนทนาแบบเจาะจง
(Focus Group Discussion) หรื อการสัมภาษณ์เชิ งลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) ตามแต่กรณี
และความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกสาหรับการวิจยั และสนับสนุนผลการวิจยั
ให้มีความน่าเชื่ อถื อเพิ่มมากขึ้น โดยผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลของแต่
ละกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับนโยบาย ได้แก่ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ และประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
เพื่อให้ไ ด้ข ้อมูล ที่ เป็ นทิ ศทางของนโยบายและแนวทางสาหรั บ การแก้ไขปั ญหาและพัฒนาการ
บริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้บรรลุผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.1) เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็ นหัวหน้าหน่วยงานหรื อผูท้ ี่หวั หน้าหน่ วยงานได้มอบหมายให้มีหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2. เป็ นผูม้ ีประสบการณ์และมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
3. เป็ นผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางและดาเนิ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
1.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับนโยบาย ประกอบด้วย
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1. นายบุ ญ สื บ อิ น สาร ผู ้อ านวยการกลุ่ ม งานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชี ยงใหม่ ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดเชียงใหม่
3. พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสี มา ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนครราชสี มา
4. พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนนทบุรี
5. พระเทพสิ ริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรี ธรรมราช ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลของส่ วนการบริ หารจัดการองค์กร ได้แก่ ผูอ้ านวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ที่รับผิดชอบงานด้านการบริ หารจัดการองค์กร มีอานาจหน้าที่ใน
การนานโยบายมาปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม และสนับสนุ นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุก
มิติ
2.1 เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็ นหัวหน้าหน่ วยงานหรื อผูท้ ี่หวั หน้าหน่วยงานได้มอบหมายให้มีหน้าที่ในการบริ หาร
จัดการองค์กร ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2. เป็ นผูม้ ีประสบการณ์และมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์กรและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
3. เป็ นผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางและดาเนิ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับผูบ้ ริ หาร
1. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
2. ดร.บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา
3. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
4. นายคุณญ
ั พงษ์ ทหารไทย ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. กลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ห้ข ้อมูล ระดับ ปฏิ บตั ิ การ ได้แก่ นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ ที่
รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด และ
การศึกษาข้อมูลจากพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ซึ่ งเป็ นผูน้ านโยบายการเผย
แผ่พ ระพุ ท ธศาสนาไปปฏิ บ ตั ิ จะช่ วยให้ไ ด้ข ้อมู ล ในประเด็ นเกี่ ย วกับ เทคนิ ค และวิธีก ารเผยแผ่
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พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ น ามาสู่ ก ารก าหนดแนวทางเพื่ อ พัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมต่อไป
3.1) เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็ นผูท้ ี่ ได้รับ มอบหมายให้มีหน้าที่ ใ นการสนับสนุ นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เป็ นผูท้ ี่ มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน และมี วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด และเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่น
3. เต็มใจให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้
3.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย
1. นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ ประกอบด้วย (1) นางสาวเกษสุ ดา ต.เจริ ญ นักวิชาการ
ศาสนาชานาญการพิเศษ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่ (2) นางปรี ยภรณ์ คูเกาะ
นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา (3) นายพิพฒั น์
บุ ญคุ ม้ อยู่ นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุ รี (4)
นางสาวสุ ภาพร เกตุสุริยงค์ นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
2. พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ประกอบด้วย (1) พระครู สิริเจติยานุกูล
พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ (2) ดร.พระครู วิริยธรรมานุ ศาสก์ พุทฺธวิ
ริ โย พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา (3) พระมหามณเฑียร วรธมฺ โม
พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี (4) พระปลัดสุ ทศั น์ เขมปญฺ โญ พระ
บัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
4. กลุ่มนักวิชาการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ นักวิชาการที่มี
บทบาทด้านการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการด้านการ
บริ หารจัดการที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งพิจารณาในมิติการบริ หารองค์กร กล่าวคือศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
4.1) เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็ นอาจารย์ในระบบมหาวิทยาลัย มีบทบาทด้านการบริ หารจัดการองค์กร และมีผลงาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. เต็มใจให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้
4.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย
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1. ดร.พระอุดมสิ ทธิ นายก กลุ่มงานคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
2. ดร.พระครู โอภาสธรรมสาร กลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสังกัดกรุ งเทพมหานคร
3. ดร.พระครู วนิ ยั ธรธฤติ วิโรจโน กลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสังกัดกรุ งเทพมหานคร
4. นายเสถี ย ร ประทุ ม วงศ์ นัก วิ ช าการศาสนาปฏิ บ ัติ ก าร กลุ่ ม งานเผยแผ่ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
5. นางกมลรั ต น์ วัง เมื อ ง นัก วิ ช าการศาสนาช านาญการ กลุ่ ม งานเผยแผ่ ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
6. นางสาวธณัทธ์นนั ท์ เก้าพรพงศ์ นักวิชาการศาสนาชานาญการ กลุ่มงานเผยแผ่สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ในการวิ จยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ จานวน 3 ชุ ด ที่ พ ฒ
ั นาเพื่ อ ให้ไ ด้ข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามนโยบายการบริ หารจัดการ
เพื่อการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศาสนาประจาจังหวัด เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล
เกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารจัดการ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และการพัฒนาต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2. แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามนโยบายการบริ หารจัดการ
เพื่อการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศาสนาประจาจังหวัด เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล
เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ของการดาเนินงานตามนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกับการพัฒนาต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
3. แบบสั ม ภาษณ์ ชุดที่ 3 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ เทคนิ ค วิธี ก ารและรู ป แบบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งการประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ไ ด้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ เทคนิ ค
วิธีการดาเนิ นงาน ปั ญหาอุปสรรคในการเผยแผ่ ปั จจัยที่ทาให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประสบ
ผลสาเร็ จ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับบริ บท
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือในระดับสู ง โดยมีวธิ ี การดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อเชิญร่ วมประชุมกลุ่มย่อยและขอสัมภาษณ์ขอ้ มูลจากมหาวิทยาลัย
2. ผูว้ จิ ยั ใช้การศึกษาข้อมูล 2 รู ปแบบ คือ
1) ถามตามหัวข้อที่กาหนด (Close-Ended) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในประเด็นที่เกี่ ยวข้องที่มีการ
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจยั
2) ถามโดยใช้ค าถามปลายเปิ ด (Open-Ended) ในกรณี ที่ ข้อค าถามที่ เตรี ย มมาอาจจะไม่
เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ในการสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั จะเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดง
ความคิดเห็นของตนในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
3. กระบวนการการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั กาหนดไว้ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 อธิ บายวัตถุประสงค์ในการวิจยั แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูล รวมทั้งประเด็นคาถามโดยย่อ เพื่อให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจได้ตรงประเด็น
ขั้นตอนที่ 2 ทาการสอบถามตามประเด็ นที่ กาหนดทีละประเด็น โดยผูว้ ิจยั จะกล่ าวนาถึ ง
ความเชื่อมโยงในประเด็นคาถาม เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการวิเคราะห์คาตอบ
ขั้นตอนที่ 3 สรุ ปประเด็นข้อมูลที่ได้ให้กบั กลุ่มตัวอย่างรับฟัง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการตีความและ
ความเข้าใจของผูว้ จิ ยั มีความถูกต้อง และตรงกับความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. บันทึกภาพกิจกรรมในการลงพื้นที่ และบันทึกภาพบริ บทที่เกี่ยวข้อง
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและกำรนำเสนอ
1. นาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสี ยงในการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ จาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
2. นาข้อมูลที่ได้มาเรี ยบเรี ยงในรู ปแบบของข้อความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น
3. วิเคราะห์และจัดแยกแต่ละประเด็นเนื้ อหาข้อมูลตามกลุ่มของข้อมูลที่สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดในการวิจยั
4. วิเคราะห์ ปัจจัย ที่ ส่ง ผลต่อการบริ หารจัดการเพื่ อนาไปสู่ ก ารพัฒนาต้นแบบการบริ หาร
จัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
5. ตีความข้อมูลที่ได้โดยเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
6. สรุ ปข้อมูลที่ได้ และนาไปเปรี ยบเทียบทีละประเด็น
7. อภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพื่อสร้างข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะ

