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บทที่  3 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล  

วิโรจโน) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท และวิธีการเผยแผพระพทุธศาสนา

ของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  และศึกษาผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธ        

วรญาณ  (มงคล  วิโรจโน) งานวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังนี้   

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยการสุมแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 9 คน ดังนี้ 

 พระธรรมโกศาจารย  เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส 

 พระราชปริยัติดิลก วัดประยุรวงศาวาส  

 พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส  

 พระสุนทรวิหารการ วัดประยุรวงศาวาส 

 พระครูสุทธิปริยัติยาทร วัดประยุรวงศาวาส 

 พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล วัดประยุรวงศาวาส 

 พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส 

 นายมนตรี วิวาสุ วัดประยุรวงศาวาส 

 นายสมพงศ ดีมีชัย วัดประยุรวงศาวาส 
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เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล   

 

 ผูวิจัยสรางเครื่องมือการสัมภาษณแบบเชิงลึก แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญสามทานทําการ

ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย เพื่อใหไดเครื่องมือที่มีความถูกตองเหมาะสมกับการเก็บขอมูล 

หลังจากตรวจสอบเครื่องการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญแลว ก็นําเครื่องมือไปใชทําการเก็บรวบรวมขอมูล

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล   

  

  1. รวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ เทปบันทึกเสียง และอื่น ๆ ซึ่งเปนผลงานการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล วิโรจโน) ดังนี้  

  1.1 เทปบันทึกเสียงการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน    

ตาง ๆ และงานพระราชทานเพลิงศพ จํานวน 19 เรื่อง ดังนี้ 

   1.1.1 เรื่องเมตตาธรรมค้ําจุนโลก แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2477 

   1.1.2 เรื่องวิธีฆาความโกรธแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2502 

   1.1.3 เรื่องทางแหงความสําเร็จ แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุศึกษา เมื่อวันที่ 8 

มกราคม 2504 

   1.1.4 เรื่องยอดรัก แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2504 

   1.1.5 เรื่องการครองเรือน แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2505 

   1.1.6 เรื่องอุบายแกจน แสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีโทรทัศน ชอง 4 เมื่อวันที่ 

8 เมษายน 2506 

   1.1.7 เรื่องสารธรรม แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2506 
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   1.1.8 เรื่องการเสียสละ แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 

2507 

   1.1.9 เรื่องโลกธรรม  แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2507 

   1.1.10 เรื่องชนะความเท็จดวยความจริง แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุศึกษา เมื่อ

วันที่ 26 มีนาคม 2510 

   1.1.11 เรื่องการงานที่ไมมีโทษ แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุศึกษา เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2511 

   1.1.12 เรื่องความกตัญู  แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2513 

   1.1.13 เรื่องสามหนี้ แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 

   1.1.14 เรื่องความอดทน แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 

   1.1.15 เรื่องการฟงธรรม แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2524 

1.1.16 เรื่องศราทธพรต พระธรรมเทศนาแสดงในงานพระราชทานเพลิงศพ

นางสาวผิน  ทั่งจันทร  ณ  วัดบานโปง  จังหวัดราชบุรี  วันที่  10  ตุลาคม  2530 

   1.1.17 เรื่องสามเรื่องที่ควรละ แสดงพระธรรมเทศนาทางวทิยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2531 

   1.1.18 เรื่องประวัติองคุลีมาลเถระ แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2532 

   1.1.19 เรื่องประวัติพระอินทร แสดงพระธรรมเทศนาทางวทิยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2534 

  1.2 เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ จํานวน 31 เรื่อง ดังนี้ 

   1.2.1 พระราชปญญาสุธี. (2507). โลกธรรม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. 

   1.2.2 พระเทพประสิทธคิุณ. (2531). โธลกูแม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. 
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   1.2.3 พระเทพประสิทธิคุณ. (2534). ทางแหงความสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร:  

      ธรรมสภา. 

   1.2.4 พระเทพประสิทธิคุณ. (2534). หนาที่. กรุงเทพมหานคร: เล่ียงเชียง 

   1.2.5 พระเทพประสิทธิคุณ. (2534). ยอดรัก. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้ง  

      กรุฟ. 

   1.2.6 พระเทพประสิทธิคุณ. (2534). สารธรรม. กรุงเทพมหานคร:  

     อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.7 พระเทพประสิทธิคุณ. (2534). อานภุาพของความสามัคคี.  

      กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.8 พระเทพประสิทธิคุณ. (2534). คบคนดี. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้ง 

      กรุฟ. 

   1.2.9 พระเทพประสิทธิคุณ. (2534). เครื่องกั้นความดี. กรุงเทพมหานคร:   

       อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.10 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2536). ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถงึตัว. 

      กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. 

   1.2.11 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2536). การฟงธรรมเปนมงคลอันสงูสุด.  

      กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. 

   1.2.12 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2536). การครองเรือน. กรุงเทพมหานคร:  

      ธรรมสภา. 

   1.2.13 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2537). แมจา. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ 

      ราชวิทยาลัย. 

   1.2.14 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2538). แมคากลวยปง. กรุงเทพมหานคร:  

      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

   1.2.15 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2538). วิธเีลี้ยงดูพอแม. กรงุเทพมหานคร:  

      ธรรมสภา. 

   1.2.16 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2538). โลภ โกรธ หลง. กรงุเทพมหานคร:  

      ธรรมสภา. 
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   1.2.17 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2538). วิธีฆาความโกรธ. กรุงเทพมหานคร:  

      ธรรมสภา. 

   1.2.18 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2538). อบุายแกจน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. 

   1.2.19 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2538). ทางแหงความสขุ. กรุงเทพมหานคร:  

      ธรรมสภา. 

   1.2.20 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2538). ความกตญัูตอบแทนพระคุณเปนการ 

      แสดงความกตญัู. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. 

   1.2.21 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2538). การครองเรือน. กรุงเทพมหานคร:  

     อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.22 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2539). การเสยีสละ. กรุงเทพมหานคร:  

     อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ.    

   1.2.23 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2539). ชนะความเท็จดวยความจริง. 

      กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.24 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2539). การงานทีไ่มมีโทษ. กรุงเทพมหานคร:  

     อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.25 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2539). สามหนี้. กรุงเทพมหานคร:  

     อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.26 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2539). การฟงธรรม. กรุงเทพมหานคร:  

     อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.27 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2539). การบชูาผุควรบชูา. กรุงเทพมหานคร:  

     อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.28 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2539). อยาคบคน. กรุงเทพมหานคร:  

     อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.29 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2539).เรื่องสามเรื่องที่ควรเสียสละ.  

      กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

   1.2.30 พระธรรมวิสุทธาจารย. (2539). กรรมของแม. กรุงเทพมหานคร:  

      อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 
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 2.  รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน  

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 

 นําขอมูลที่ไดจากการคนควา  รวบรวมจากเอกสารตาง ๆ และขอมูลที่ไดจากภาคสนามมา

จัดใหเปนระบบ ดวยวิธีการดังนี้ 

 1. จําแนกขอมูลออกเปนประเด็น 

 2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

 3. อานเก็บใจความสําคัญเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัย

พุทธกาล  และบทบาท  ผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล  วิโรจโน) 

 4. พิจารณาตีความหรือการอธิบาย  หรือการวิจารณของผูรูทางพระพุทธศาสนา 

 5. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

 6. นําการอธิบายหรือการตีความหรือขอวิจารณเหลานั้น รวมกับความคิดเห็นของผูวิจัยมา

สังเคราะหเปนบทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล  วิโรจโน)  

และนํามาเรียบเรียงเสนอผลการวิจัย 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  ทําการสรุปผลขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งจากเอกสารและการลงภาคสนามแลวทําการ

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 


