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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในประเทศไทย” โดยมุ่งศึกษาพัฒนาการและสถานะการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา และปั จจัยสนับสนุนความสาเร็ จการจัดการความรู้เชิงพุทธของ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ตะวันตก
และแนวคิดการจัดการความรู้ เชิ งพุทธมาใช้ประกอบในการวิจยั เพื่ อกาหนดแนวทางการจัดการ
ความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย เฉพาะโรงเรี ยนที่
ผ่านการรั บรองคุ ณภาพภายนอกจากสานักงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
(องค์การมหาชน) ปี งบประมาน 2556 และโรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ คือมีจานวนนักเรี ยนเกิน 300 รู ป
ขึ้นไปในแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 โรงเรี ยน ได้แก่ 1) ภาคเหนื อ โรงเรี ยนเชตุพนศึกษา วัดเชตุพน
จังหวัดเชียงใหม่ 2) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา วัดศรี นวล จังหวัดขอนแก่น
3) ภาคกลาง โรงเรี ยนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และ 4) ภาคใต้ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมสามัญ วัดสระเรี ยง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยกาหนด
ขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
3.1 รู ปแบบกำรวิจัย
รู ป แบบที่ ใช้การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) โดย
การศึ ก ษาปรากฏการณ์ จากสภาพแวดล้อ มตามความจริ ง ในทุ ก มิ ติ ข องการจัด การความรู้ ข อง
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึ กษา เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ น้ นั ๆ
โดยการวิจยั จะประกอบไปด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสาร (documentary research) การสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key informants) เลือกแบบเจาะจงเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ที่มีโครงสร้ าง (Structured-in-depth Interview) และจากผูม้ ี ส่วนร่ วมในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Participation Focus group Discussion) โดยมีการกาหนดขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูล เอกสารเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ ในสังคมตะวันตก และแนวคิดการจัดการความรู้ เชิ งพุทธเป็ นข้อมูล สาหรับใช้เป็ น
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กรอบแนวคิ ดในการวิเ คราะห์ ข ้อมูล ทางทฤษฎี และเป็ นแนวความคิ ดในการจัดท าแบบค าถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ (interview schedule)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดตรงประเด็นตามที่ตอ้ งการตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยผูว้ ิจยั จะเป็ น
ผูส้ ัม ภาษณ์ ด้วยตัวเอง ใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก โดยเป็ นการสัมภาษณ์ แบบสองทาง
(Two way Communication)
3.2 ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ (key informants)
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยทั้ง 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1โรงเรี ยน และได้กาหนดผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญโดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 13 คน โดยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ แบบเชิ ง
ลึกที่มีโครงสร้าง (Structured-in-depth Interview) โดยแบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับผูอ้ านวยการส่ วนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ กองพุทธศาสนศึกษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 คน
2. ระดับ ผู้บ ริ ห าร ได้ แ ก่ ผู ้จ ัด การ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการหรื อ หัว หน้า ฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 8 คน ประกอบไปด้วย
1) ภาคเหนือคือ ผูจ้ ดั การ โรงเรี ยนเชตุพนศึกษา วัดเชตุพน จังหวัดเชียงใหม่
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ผูจ้ ดั การ โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา วัดศรี นวล จังหวัด
ขอนแก่น
3) ภาคกลางคื อ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ ห ารวิชาการ โรงเรี ย นมหาวชิ ร าลงกรณราช
วิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4) ภาคใต้คื อ ผูจ้ ดั การ/ผูอ้ านวยการ โรงเรี ย นพระปริ ยตั ิ ธ รรมสามัญ วัดสระเรี ย ง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
5) ภาคเหนือคือ ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยนเชตุพนศึกษา วัดเชตุพน จังหวัดเชียงใหม่
6) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อคือ ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา วัดศรี นวล
จังหวัดขอนแก่น
7) ภาคกลางคือ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารวิชาการ โรงเรี ยนมหาวชิ ราลงกรณราช
วิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
8) ภาคใต้คือ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมสามัญ วัดสระ
เรี ยง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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3. ระดับพระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพ ได้แก่ ครู หัวหน้าฝ่ ายบริ หารวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
งานหลักสู ตรและการสอนฯ ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 4 คน ได้แก่
1) ภาคเหนื อ คื อ หัว หน้า ฝ่ ายวิช าการ โรงเรี ย นเชตุ พ นศึ ก ษา วัด เชตุ พ น จัง หวัด
เชียงใหม่
2) ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ คื อ หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ หารงานวิ ช าการ โรงเรี ยน
ประภัสสรวิทยา วัดศรี นวล จังหวัดขอนแก่น
3) ภาคกลางคือ ครู /หัวหน้ากลุ่มงานหลักสู ตรและการสอน/กลุ่มงานสาระการเรี ยนรู ้
โรงเรี ย นมหาวชิ ราลงกรณราชวิ ท ย าลั ย วั ด ชู จิ ต ธ รรมาราม จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา
4) ภาคใต้ คื อ ครู โรงเรี ย นพระ ปริ ยั ติ ธ รรมส ามั ญ วั ด ส ระ เรี ย ง จั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช
รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 13 คน
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่เลือกมาอย่าง
เจาะจงจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนและผูเ้ ชี่ยวชาญอีก จานวน 9 คน อันประกอบไปด้วย
1. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธศาสตร์วทิ ยา วัดสุ ทธาวาส
2. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนบาลีเตรี ยมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
3. ครู ฝ่ายกิจการนักเรี ยน โรงเรี ยนสิ ทธิ ธรรม พระปริ ยตั ิธรรม
4. ครู โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ วัดศรี บุญเรื อง
5. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ประธานมูลนิธิสุวรรณโคมคา
6. ตัวแทนนักเรี ยนโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรี ยนบาลีเตรี ยม
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์โครงการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
9. อาจารย์พิเศษ สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 22 คน
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3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เนื่ องจากการวิจ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจยั หลัก คื อ
ตัวนัก วิจยั เป็ นเครื่ องมื อที่ สาคัญที่ สุ ด นอกจากนั้น ผูว้ ิจยั สามารถใช้เครื่ องมื อในการบันทึ ก ใน
รู ปแบบต่า งๆ เช่ น สมุ ดบันทึ ก งาน ภาพถ่ าย เครื่ องบันทึ กเสี ย ง เครื่ องบันทึ กภาพ คอมพิ วเตอร์
จดหมาย ในการเข้า ไปศึ ก ษาส ารวจ เก็ บ ข้อ มู ล และตี ค วามข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
ประกอบกับ การทบทวนเอกสาร อาทิ เอกสารราชการ ต ารา บทความ วารสาร งานวิจ ัย สื่ อ
อิเลคทรอนิคส์ กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คู่มือและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือใน
การวิจยั เชิงคุณภาพ อันประกอบไปด้วย
1) แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key informants)
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง (Structured-in-depth Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้ง
3 ระดับจานวน 13 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกไปจัดทาการสนทนากลุ่มเฉพาะ
(Focus Groups Discussion) กับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
และผูเ้ ชี่ ยวชาญที่คดั เลือกมาแบบเจาะจง จานวน 9 คน เพื่อหาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ของการกาหนดแนวทางการจัดการความรู ้เชิ งพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยแบ่งขั้นตอน ดังนี้
1. สั มภำษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสำคัญ (Key Informants Interview)
ผูว้ ิ จ ัย เลื อ กใช้ข ้อ ค าถามการสั ม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก ที่ มี โ ครงสร้ า ง (Structured-in-depth
Interview) ซึ่ ง จะมี ก ารก าหนดประเด็ นที่ ใ ช้ใ นการสั ม ภาษณ์ ไ ว้ชัดเจนโดยการตั้ง ค าถามตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ให้ครอบคุลม 3 ประเด็น คือ What, Why, How เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงประเด็น
ตามที่ตอ้ งการ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 3 ระดับ คือ 1) ระดับผูอ้ านวยการส่ วน
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ 2) ระดับผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา และ 3) ระดับพระภิกษุและบุคลากรวิชาชี พในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยเป็ นการสัมภาษณ์ แบบตัวต่อตัว (Face-to-Face-in-depth-Interviewing) และใช้การสัมภาษณ์
สองทาง (Two way Communication) เป็ นลักษณะของการสัมภาษณ์ ระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับผู ้
ต้องการข้อมูลเป็ นการตอบข้อซักถามแบบตรงไปตรงมา และชัดเจนตามการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (Structured-in-depth Interview) มีความยึดหยุ่น เปิ ดกว้างไม่เป็ นทางการเป็ นการถาม
แบบมีอิสระ และบางครั้งประเด็นคาถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผูถ้ ูกสัมภาษณ์และ
ประเด็นคาถามที่เพิม่ เติมได้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเป็ นที่น่าพอใจ ซึ่ งเป็ นอิสระและเป็ นส่ วนตัวของผูท้ ี่ถูก
สัมภาษณ์
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2. กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)
การสนทนากลุ่มเป็ นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิ ญผู้เข้าร่ วม
สนทนามารวมเป็ นกลุ่มที่เลือกอย่างเจาะจงจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 9 คน เป็ นการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการสัมภาษณ์ เชิง
ลึกแบบรายบุคคลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของงานวิจยั โดยมีผดู้ าเนินการสนทนา (Moderator) เป็ น
ผูค้ อยจุดประเด็นหัวข้อสนทนากลุ่มร่ วมกับผูว้ ิจยั โดยการตั้งคาถามตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั ให้
ครอบคุลม 3 ประเด็น คือ What, Why, How เพื่อชักจูงให้ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาโต้ตอบ ถกปั ญหา
อภิ ป ราย และแสดงทัศ นะกัน อย่า งกว้า งขวางละเอี ย ดลึ ก ซึ้ งในประเด็ นปั ญหาที่ เฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับพัฒนาการและสถานะการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ปั จจัยหรื อเงื่ อนไขที่ ส่ง ผลต่อความสาเร็ จในการจัดการความรู้ เชิ งพุทธของโรงเรี ยนพระ
ปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษา ส าหรั บ ใช้ยืนยัน ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนว
ทางการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย
ประโยชน์ ที่ จะได้จากการสนทนากลุ่ ม คื อได้ศึก ษาความคิ ดเห็ น ความรู้ สึ ก การรั บรู้
ความเชื่อ และพฤติกรรมในประเด็นต่างๆ ที่สอดคล้องกับโจทย์วิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ทาให้ไ ด้ค าตอบในปั ญหาที่ ย งั คลุ ม เครื อ หรื อยัง ไม่ แน่ ชัด จากการสั มภาษณ์ เพื่ อปรั บ ปรุ งแนว
ทางการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยให้
เกิดความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครั้ งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแม่นยา และสามารถ
นามาวิเ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลได้อย่า งชัด เจน ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ใช้ห ลัก เกณฑ์ ข องการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
ดังต่อไปนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอความอนุ เคราะห์จากมหาวิทยาลัยสยาม มี หนังสื อขอความร่ วมมื อจากผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักและต้นสังกัด เพื่อขออนุ ญาตสัมภาษณ์ เชิ งลึ กและการสนทนากลุ่ มเฉพาะเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล และผูว้ ิจยั ได้ติดต่อนัดหมายวัน เวลา สถานที่สาหรับสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มเฉพาะเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่อไป
2. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ที่ ได้จากเอกสารต่ างๆ อาทิ เอกสารราชการ วรรณกรรม
รายงานประจาปี ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา หรื องานวิจยั ของส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการรวบรวม คัดกรองข้อมูลเพื่อนามาปรับใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์
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3. เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง (Structured-in-depth Interview) แบบ
ตัว ต่ อ ตัว (Face-to-Face-in-depth-Interviewing) และใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ส องทาง (Two way
Communication) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)
4. บันทึ ก ภาพกิ จ กรรมในการลงพื้ นที่ สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก การสนทนากลุ่ ม เฉพาะ และ
บันทึกภาพบริ บทที่เกี่ยวข้อง
5. ถอดความการสัมภาษณ์ระดับลึกที่ได้จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และทาการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติมจนกระทัง่ ข้อมูลที่ได้อยูใ่ นระดับอิ่มตัว (Saturated) จึงหยุดสัมภาษณ์
6. ตรวจแบบคาถาม และคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะที่สมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์
7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ น 9 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและกำรสรุ ปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จะนาเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นพบ (Discovery) โดยมีเป้ าหมาย
คือการค้นพบประสบการณ์ที่สาคัญ ความคิด (Ideas) ความคิดรวบยอด (Concept) หัวข้อ (Themes)
และหมวดหมู่ (Categories) โดยได้จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กับ ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ และจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะเพื่อที่ผวู ้ จิ ยั จะนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการสร้างข้อสรุ ปโดย
1. นาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants Interview) และ
แบบสนทนากลุ่มที่ ได้จากการบันทึ กเสี ยงมาวิเคราะห์ โดยการถอดเทปซึ่ งดาเนิ นการโดยนาเทป
บันทึกเสี ยงจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ถอดความจากที่ได้ยิน
จัดพิมพ์เป็ นตัวอักษรและจัดลงหมวดหมู่ตามมโนทัศน์ที่ได้กาหนดไว้
2. เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการตรวจสอบว่าหมวดหมู่ที่ได้มีสอดคล้องกับ
คาถามการสัมภาษณ์และครอบคุลมวัตถุประสงค์การวิจยั ที่กาหนดไว้แล้วหรื อยัง ถ้าข้อความที่ยงั ดู
ขรุ ขระไม่ไหลลื่นก็ตอ้ งมีการขัดเกลาข้อมูลเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วจัดระบบข้อมูล
ใหม่เพื่ออธิ บายความจริ งจากความเข้าใจ (Recognizable reality) เชื่ อมโยงกับปั ญหาการวิจยั เพื่อ
ดาเนินการสรุ ปเนื้อความของงานวิจยั
3. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบบการพรรณนาความ (อธิ บาย-ตี ค วาม) (Descriptive
Interpretation) เพื่อนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ไปสรุ ปสาหรับใช้กาหนดแนว
ทางการจัดการความรู้ เชิ งพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย
ต่อไป

