
บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การพัฒนาการดําเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไทเฉิง อําเภอ      
บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยแบบเชิงกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research)  
ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. ขั้นตอนการวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สมาชิกสถานธรรมไทเฉิง อําเภอบางกระทุม 
จังหวัดพิษณุโลก ที่สมัครเขามาปฏิบัติธรรมตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 921 คน ขอมูลจาก
ทะเบียนสมาชิกสถานธรรมไทเฉิง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกสถานธรรมไทเฉิง อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 
ที่มาศึกษาและปฏิบัติตามวิถีอนุตตรธรรมเปนประจํา จํานวน 27 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ, 2529 : 458) 
และสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 
 
ข้ันตอนการวิจัย 
 1. การศึกษาเอกสาร 
  1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาและหลักธรรมวิถีอนุตตรธรรม 
  1.2  วิเคราะหเน้ือหาจากเอกสารตามจุดมุงหมายการวิจัยที่กําหนดกรอบความคิด
การวิจัยไว 
  1.3  สังเคราะหเน้ือหา ประมวลผลและเรียบเรียงผลการศึกษา 
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 2. การศึกษาภาคสนาม 
  2.1  เม่ือกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางได จํานวนตามที่ตองการแลว 
ดําเนินการ  ชี้แจงเพื่อขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการเขาอบรมหลักธรรม 
  2.2  สรางเครื่องมือเก็บขอมูลและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.3  ดําเนินการอบรมหลักธรรมโดยเก็บขอมูลดวยเครื่องมือที่สรางขึ้นกอนและ
หลังการอบรมและจัดประชุมเวทีเสวนาธรรม โดยใชแนวการสัมภาษณเก็บขอมูลผลการปฏิบัติ
ธรรมอีกครั้งหน่ึง 
  2.4  วิเคราะหขอมูลและเรียบเรียงผลการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถาม และแนวการสัมภาษณ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม 
  แบบสอบถามความคิดเห็นกลุมตัวอยางเกี่ยวกับผลการปฏิบัติธรรมกอนและหลัง  
การอบรมรับหลักธรรมตามวิถีอนุตตรธรรม ประกอบดวย 2 สวน คือ 
  สวนที่  1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบและเติมคําตอบ ประกอบดวยคําถามเรื่อง เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ รวม 4 ขอ 
  สวนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติธรรม 4 ดาน ไดแก 
ดานอารมณ ดานสังคม ดานสุขภาพ และดานเศรษฐกิจ ลักษณะคําตอบเปนแบบประมาณคา 5 
ระดับ (Rating scale) จํานวน 46 ขอ โดยผูวิจัยกําหนดน้ําหนักคะแนนคําตอบ ดังนี้ 
  ผลการปฏิบัติธรรม  ดีมาก 5 คะแนน 
  ผลการปฏิบัติธรรม  ดี   4 คะแนน 
  ผลการปฏิบัติธรรม  ปานกลาง 3 คะแนน 
  ผลการปฏิบัติธรรม  นอย 2 คะแนน 
  ผลการปฏิบัติธรรม  นอยที่สุด 1 คะแนน 
 2. แนวการสัมภาษณ 
  การสัมภาษณความคิดเห็นในการประชุมเวทีเสวนาธรรมเกี่ยวกับพัฒนาการ 4 ดาน 
คือ ดานอารมณ ดานสังคม ดานสุขภาพและดานเศรษฐกิจ ลักษณะคําถามเปนแบบเปดอิสระให
แสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย โดยมีแนวการสัมภาษณ ดังนี้ 
  คําถามที่  1 ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับหลักธรรมอนุตตรธรรมเปนอยางไร 
  คําถามที่  2 ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและปฏิบัติธรรม มีความ
ยากงาย และเขาถึงไดหรือไม เพียงไร 
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  คําถามที่  3 ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับผลที่ไดรับหลังการรับหลักธรรมใน 4 
ดาน เปนอยางไร และเม่ือเปรียบเทียบกับกอนและหลังรับหลักธรรมมีความแตกตางกันหรือไม 
เพียงไร 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  
 ผูวิจัยนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสรางของแบบสอบถามและความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
 1. อาจารย ณัฐดา คนคลอง วิทยากรวิถีอนุตตรธรรม สถานธรรมไทเฉิง 
 2. อาจารย จางลี่  จวิน  วิทยากรวิถีอนุตตรธรรม สถานธรรมไทเฉิง 
 3. ดร. วีระพงษ  อินทรทอง อาจารยประจําคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม 
 4. ผูชวยศาสตราจารยลํายอง สําเร็จดี อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม  
 ผูวิจัยนําเครื่องมือวิจัยที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวไปหาคาดรรชนีความ       
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
พิจารณาขอคําถามที่มีคา IOC. ไมนอยกวา 0.50 ในขอที่ใชไมได มีการปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง
จนไดคําถามที่ครอบคลุม และตรงตามเนื้อหาที่ตองการวัด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยการใชแบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ 
ตามที่สรางขึ้นดังกลาว โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1. ประสานงานขอความรวมมือจากธรรมอธิการ สถานธรรมไทเฉิง เพ่ือนัดหมาย
สมาชิกธรรมที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 27 คน เขารับการอบรมหลักปฏิบัติธรรม และการจัดเวที
เสวนาธรรม 
 2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยขอความรวมมือจาก ธรรมอธิการ และ 
รองธรรมอธิการ จัดอบรมบรรยายธรรมตามวิถีอนุตตรธรรม ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2548               
ณ สถานธรรม  ไทเฉิง ซึ่งกอนการอบรมผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบคําถาม
แสดงความคิดเห็นและเม่ือการอบรมบรรยายธรรมเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางตอบคําถามใน
แบบสอบถามชุดเดิมอีกครั้งหน่ึง 
 3. ผูวิจัยและธรรมอธิการ รองธรรมอธิการ จัดเวทีเสวนาธรรมขึ้น  ในวันที่ 23 เมษายน 
2548 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2548 เม่ือการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยได
สัมภาษณ ความคิดเห็นกลุมตัวอยางเกี่ยวกับผลการปฏิบัติธรรมใน 4 ดาน ตามแนวการสัมภาษณ
ที่เตรียมไว โดยบันทึกขอมูลดวยเทปบันทึกเสียง 
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 4. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของแบบสอบถามและการสัมภาษณ อีกครัง้
หน่ึงกอนนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ  
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการดังตอไปน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลเอกสาร โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) จากนั้น  
นํามาตีความ สังเคราะหองคความรู และเรียบเรียงเพ่ือรายงานผลการวิจัย 
 2. การวิเคราะหขอมูลจากการเสวนาธรรม ผูวิจัยนําเนื้อหาที่ไดจากเทปบันทึกเสียงมา
วิเคราะหเน้ือหาตามแนวการสัมภาษณ ดวยวิธีการหลักประชาธิปไตย จากนั้นจึงสรุปผลและเรียบ
เรียงเพ่ือรายงานผลการวิจัย 
 3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ดําเนินการ 
ดังนี้ 
  3.1  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชสถิติ คารอยละ 
  3.2  ขอมูลความคิดเห็นผลการปฏิบัติธรรมของกลุมตัวอยางวิเคราะหดวยสถิติ          
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับมากที่สุด 
    คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับนอย 
    คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับนอยที่สุด 
  3.3  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติธรรมของ
กลุมตัวอยางกอนและหลังการรับหลักธรรม ใชสถิติ ทดสอบ คาที (t-test) 
 
 
  
 




