
 

ก 

 
 
 
 
 

โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของ 
พระเทพปวรเมธี ปราชญ์เมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ์ 

A Model of Buddhist Methodological Researcher of  
Phra Theppavaramethi Prachmethi Srimahachulalongkorn 

 
 
 
 
 
 
 

ดร.ล าพอง กลมกูล และคณะ 
Dr.Lampong Klomkul and others 

 
 
 
 
 
 

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา 
Research, Information and Academic Services Division, ASEAN Studies Centre 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

พ.ศ.2562 (Year 2019) 



ข 

ผู้เขียน ดร.ล ำพอง กลมกูล 
ผู้เขียนร่วม พระมหำประสทิธิ์  ำณปฺปทีโป, ดร. 
 ดร.แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์ 
 ดร.อัญชิษฐำ หำญกิจรุ่ง 
 ดร.พวงชมนำถ จริยะจินดำ 
 ดร.บัณฑิตำ ถิรทิตสกลุ 
 จ่ำสิบต ำรวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญอ่อน 
 ดร. ภำดำภัสสรณ์ ภำดำพลิำสธำนันทร์ 
 ดร.จันทร แสงสุวรรณวำว 
 นำยสมชำย บุญสุ่น 
 นำงจรูญศรี กล  ำกลำย 
 นำงสำวสำยน้อย ค ำชู 
 นำงสำวพนัทิวำ กฤษฎำชำตร ี
 นำงสำวนิพัชชำ โอทกำนนท์  
 นำงสำวสุพัตรำ กวีธนกุล 
 นำงสำวปมณฑ์ณัฐ จงวัฒนำนุกลูกิจ 
 นำงพรนภิส สุดโต  
ออกแบบปก  นำงสำวมุกรวี ฉิมพะเนำว ์
พิมพ์ครั้งแรก          28 กรกฎำคม 2562        
จ านวนหน้า                        44 หน้ำ 
 
 
 
                  จัดท าโดย 
                   ส่วนวิจัย สำรสนเทศและบริกำรวชิำกำร ศนูย์อำเซียนศึกษำ 
                   มหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
                   เลขที  79  หมู่ 1 ต ำบลล ำไทร  อ ำเภอวังน้อย 
                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170 



ค 

 
 

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ 
 

พระราชวรเมธี 
 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
                    เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่ 

พระเทพปวรเมธ ี



ง 

ค าน าน้อมถวายมุทิตาสักการะ 
 

 พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ผู้มีควำมเมตตำทั้งต่อ
บุคลำกรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำและลูกศิษย์ในทุกระดับของมหำวิทยำลัย อีก
บทบำทหนึ งที พระพระเดชพระคุณมีควำมโดดเด่นเพิ มเติมจำกงำนด้ำนกำร
บริหำรพระพุทธศำสนำและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัยคือคุณลักษณะ ของพระเดชพระคุณที มีควำมเป็นนักวิธี
วิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำที มีควำมเชี ยวชำญในกำรออกแบบกำร
วิจัยสำมำรถท ำวิจัยที ใช้วิธีวิทยำกำรวิจัยที หลำกหลำย ได้แก่ กำรออกแบบ
กำรวิจัยโดยใช้ทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory) ในงำนวิจัยเรื อง 
“โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรพุทธอำเซียนของมหำวิทยำลัยสงฆ์ผ่ำน
กำรบูรณำกำรควำมรู้เรื องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย
และกลุ่มประเทศ CLMV” กำรออกแบบกำรวิจัยอนำคตด้วยเทคนิค EDFR 
ในงำนวิจัยเรื อง “แนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำเพื อควำมเป็นเอกภำพและ
สันติภำพของประเทศในประชำคมอำเซียน”  และกำรออกแบบกำรวิจัย
แบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed Methods Research) ใน
งำนวิจัยเรื อง “รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ส ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” ซึ ง
เป็นวิธีกำรออกแบบกำรวิจัยที หลำกหลำยและมีควำมสอดคล้องกับปัญหำ
วิจัยและเป้ำหมำยของกำรวิจัยแต่ละเรื อง นอกจำกนี้พระเดชพระคุณยัง
ส่งเสริมให้ผู้เขียนได้จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเกี ยวกับกำรประยุกต์ใช้วิธีกำร
วิจัยแนวใหม่ส ำหรับกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ นั นหมำยควำมว่ำพระ
เดชพระคุณได้ เห็ นควำมส ำคัญ ในกำรที จ ะ พัฒนำงำนวิ จั ยทำ ง
พระพุทธศำสนำให้ควำมก้ำวหน้ำและก้ำวไกลไปสู่ประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลกต่อไป  
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 เนื องในโอกำสที พระเดชพระคุณได้รับพระรำชทำนเลื อนสมณ
ศักดิ์ ผู้เขียนในฐำนะผู้ใต้บังคับบัญชำ ขอน้อมถวำยมุทิตำสักกำระผ่ำน
ผลงำนวิชำกำรเรื อง  “ โมเดลความเป็นนักวิ ธี วิทยาการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี ปราชญ์เมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ์” 
ด้วยพระเดชพระคุณได้เป็นแบบอย่ำงที ดีในกำรปฏิบัติของควำมสมบูรณ์
พร้อมทั้งศำสตร์และศิลป์ มีภูมิควำมรู้และภูมิธรรมเต็มเปี่ยม อีกทั้งยังเป็น
ผู้เมตตำกรุณำและให้โอกำสผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื องเพื อประโยชน์ต่อมวลชนของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย พระเดชพระคุณให้กำรส่งเสริม และแนะน ำแนวทำง
ปฏิบัติที เป็นประโยชน์พร้อมทั้งตั้งอยู่ในหลักเหตุและผล ในโอกำสส ำคัญนี้
ผู้เขียนขอน้อมถวำยมุทิตำสักกำระ ด้วยควำมตั้งใจยิ งแด่พระเดชพระคุณ
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย และหวังเป็นอย่ำงยิ ง โมเดลควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำร
วิจัยทำงพระพุทธศำสนำของพระเทพปวรเมธี ปรำชญ์เมธี ศรีมหำ
จุฬำลงกรณ์ จะเป็นต้นแบบของแนวทำงปฏิบัติที ดีส ำหรับนักวิจัยทำง
พระพุทธศำสนำทุกท่ำนที จะฝึกฝนตนให้พร้อมที จะก้ำวไปสู่ควำมเป็นนักวิธี
วิทยำกำรวิจัยได้อย่ำงเต็มภำคภูมิต่อไป 
 
         ขอกรำบนมัสกำรด้วยควำมเคำรพอย่ำงสูง 

ดร.ล ำพอง กลมกูล 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำร 
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น้อมถวายมุทติาสักการะแด่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 
เจ้าคุณอาจารยผ์ู้เป็นนักวธิวีิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 

    “สองมือประณตน้อมสักการะ  
 แด่คุณพระเทพปวรเมธี 
 นักวิทยาการวิจัยผู้มากมี 
 ทั้งศักดิ์ศรีความรู้อเนกอนันต์ 

  ด้านศึกษา ปกครอง พุทธจิต 
 เป็นนิมิตมั่นหมายให้เฉิดฉันท์ 
 สร้างผลงานหรูเลิศประเสริฐม่ัน 
 ให้ทุกวันยังจดจ ามิคลายแคลง 

  ในวาระวันดีที่พิเศษ  
 ประดุจเพชรฉายแววประกายแสง 
 ชื่อเสียงทา่นกังวานไกลไปต่างแดน 
 คงแนบแน่นคุณความดีอยู่ชั่วกาล” 
                                                        ดร.พวงชมนำถ จริยะจินดำ 

       อดีตรองผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 
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 “จากการที่ได้ร่วมงานกับศูนย์อาเซียน มจร หลายครั้งท าให้ได้มี
โอกาสสัมผัสกับการท างานของท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพปวรเมธี, รศ.
ดร. ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากร
บุคคล เพราะศูนย์อาเซียนศึกษา มจร มีบุคลากรน้อยแต่ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการก าหนดนโยบายที่ มุ่งให้ศูนย์อาเซียนพัฒนา
งานวิจัยและเชื่อมประสานสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย ก็
สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของท่านที่มองการณไ์กลว่าอาเซียนจะขับเคลื่อนไปได้ดี
ก็ด้วยการศึกษาเชิงวิจัย ท าให้หลายปีที่ผ่านมาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร 
ส่งเสริมและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างมาก เพ่ือให้บุคลากร มจร และ
อาเซียนมีความสามารถด้านการวิจัยที่หลากหลายและเชิงลึก เน้นการลง
พ้ืนที่จริงและวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยสถิติชั้นสูง เป็นก้าวส าคัญที่น าไปสู่
การพัฒนางานวิชาการที่เชื่อมโยงทั้ง พระพุทธศาสนา ประชาคมอาเซียน
และวิธีวิทยาสมัยใหม่” 
      พระมหำประสิทธิ์  ำณปฺปทีโป, ดร. 

ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 
 
 

"มิ่งขวัญเหล่าเกล้า มากล้นสรรพสิ่ง พรั่งพร้อมเมตตา กรุณาแก่ศิษย์ 
โน้มน าชีวิต ปวงศิษย์เจริญพลัน" 

                        นำงจรูญศรี กล  ำกลำย 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 
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  “เปี่ยมด้วยความเมตตา  
  นักพัฒนาการเรียนรู้  
  มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย 
  น าหลักพุทธธรรมไปสู่เชิงประจักษ์ 
  เป็นที่ยึดมั่นของคณาจารย์และนิสิต 
  หมั่นผูกมิตรน าพาสู่สังคมอาเซียน” 
 ศิษย์ขอกราบแสดงมทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณ ณ โอกาสนี้ 
            ดร.บัณฑิตำ ถิรทิตสกุล 

ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 
 
        “ขอกราบถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี” 

     นำงสำวนิพัชชำ โอทกำนนท์  
                      นำงสำวสุพตัรำ กวีธนกุล 

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 
 

“เมื่อครั้งข้าพเจ้าสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งท่านพระเทพปวรเมธี, 
รศ.ดร. ผู้เป็นประธานกรรมการการสอบ ในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้รับความ
เมตตาและค าแนะน าจากท่านในข้อหลักธรรมที่ใช้บูรณาการกับทฤษฎีจิตวิยา 
ที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการ
ขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วยความเคารพอย่างสูง” 

         ดร.อัญชิษฐำ หำญกิจรุ่ง 
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 

 



ญ 

“ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นเทพที่ พระเทพปวรเมธี 
คือ 1) ดีใจที่พระเดชพระคุณได้รับการสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้  2) 
เพราะบารมีของเจ้าคุณอาจารย์ที่สร้างสมมาตลอด และ 3) เป็นเพราะเจ้า
คุณอาจารย์เป็นพระที่มีเมตตาบารมีจึงเสริมส่งให้อาจารย์เจ้าคุณเป็น พระ
เทพปวรเมธีในครั้งนี้ กระผมในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของพระเดชพระคุณ
ขอกราบถวายแสดงมุทิตากับพระเดชพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
กระผม”  

   นำยสมชำย บุญสุ่น 
                           บุคลำกร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 
 

 “เเม่นเรื่องเชิงพุทธประยุกต์เป็นพุทธจิตวิทยา 
 เมตตาเปี่ยมล้นกับศิษย์ทุกคน 
 การบริหารทันสมัย เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ 
 เน้นพัฒนานิสิตพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ยุค 4.0 
 เผยแพร่ศักยภาพองค์กรสู่ประชาคมโลก” 
                                                             นำงสำวสำยน้อย ค ำชู 

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 
 
 

      “ด้วยจิตท่านถึงพร้อม        ความเมตตา    
สู่มวลศิษย์มิตรกัลยา        พร้อมทั่ว 
ขยายพุทธธรรม              น าซึ่งภาวนา             
เสวยสุขด้วยธรรมเคล้า      สู่ห้วงพุทธธรรม” 

 
                                              นำงสำวปมณฑ์ณัฐ จงวัฒนำนุกูลกิจ 

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 



ฎ 

“จ่าสิบต ารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญอ่อน  นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ขอร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะแด่ “พระราชวรเมธี, รศ.ดร.” รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ได้เลื่อนสมณศักดิ์เนื่องโนพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ มอบตราตั้ ง พัด
ยศ ฐานานุกรม เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ นามว่า “พระเทพปวรเมธี” 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ยังความปลื้มปิติแก่บรรดาศิษยานุ
ศิษย์ทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าขอน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระ
คุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระอาจารย์ผู้ประเสริฐคุณ ข้าพเจ้าได้รับความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณเสมอครั้งเมื่ออยู่ระหว่างศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา อันได้แก่ การได้รับโอกาสเป็นวิทยากร
กระบวนการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทาง
ปรั ชญา เศรษฐกิ จพอเ พียงภาย ใต้ กองทุ นส่ ง เส ริ มการ เผยแพร่
พระพุทธศาสนา โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อ “ศาสตร์
พระราชา ศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยอาราธนาพระสอนศีลธรรม
เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ จ านวน 1,200 รูป ครอบคลุมพ้ืนที่  4 
ภู มิ ภ า ค ๆ  ล ะ  300 รู ป  ค รั้ ง นั้ น ไ ด้ ร่ ว ม ที ม ภ า คก ล า ง แ ล ะภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ศิษย์มีโอกาสเรียนรู้การท างานร่วมครูบา
อาจารย์ที่หลากหลาย มีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ที่จะท าอย่างไรให้เกิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีกลุ่มเป้าหมายในโครงการดังกล่าวที่มีจ านวนมาก
ให้สามารถร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหารูปแบบและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนหลักส าคัญครั้งนั้นจึงได้เรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติรูปแบบของ World Cafe อีกทั้งยังได้รับค าชี้แนะองค์ความรู้ใน
ฐานะที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง



ฏ 

พระเดชพระคุณได้เมตตาเป็น “องค์ประธานกรรมการควบคุมและสอบ
ดุษฎีนิพนธ์” ในหัวข้อ “พุทธจิตวิทยาสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจใน
ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ท าให้ศิษย์เห็นแนวทางที่กระจ่างชัด
ในหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องอันเป็นเป็นจิตวิทยาตะวันออกที่น าไป
บูรณาการร่วมกับหลักจิตวิทยาตะวันตก จนตกผลึกมาเป็นกระบวนการ
และโปรแกรม เพ่ือยกระดับจิตใจแก่ผู้อยู่ในภาวะวิกฤติในชีวิตหรือเผชิญ
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเครียดสามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
จิตใจได้ต่อไป ศิษย์ได้ทราบความการเลื่อนสมณศักดิ์จากสื่อต่างๆ ขออนุโม
ทามิ...สาธุกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่ท่านมีอุปการะยิ่งแก่พระศาสนาและน า
การบริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไปอย่างแน่นอน” 

 
จ่ำสิบต ำรวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญอ่อน    

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ส ำนักพัฒนำบุคลำกร               
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง     

ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 
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“พระต้นแบบบริหารการศึกษา 
พระต้นแบบน าพาพุทธวิถี 
พระตน้แบบน าคนท าตนดี 
พระผู้เป็นศักดิ์ศรี มจร  
ศิษย์ขอแสดงความยินดีเปรมปรีดิ์ยิ่ง 
ในข่าวที่เป็นมิ่งมงคลกมลศรี 
ขอน้อมกราบมุทิตาพระเทพปวรเมธี 
ความยินดีนี้ระบือเลื่องลือไกล” 

กรำบถวำยมุทิตำสักกำระ 
ดร.จันทร แสงสุวรรณวำว 

ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 
 
 

 “นับแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้มีเมตตาเป็นประธานกรรมการ
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ติดตามการท างานของท่านมาโดย
ตลอด จึงพบว่าท่านได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ท่าน ท าให้ตระหนักเห็นถึงความเป็นยอดพระอาจารย์ เพราะสังเกตเห็นสิ่ง
พิเศษในตัวท่านเจ้าคุณอาจารย์ สิ่งที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนได้ และ
เนื่องในวาระโอกาสที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
เลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงมุทิตาจิตน้อมสักการะท่านเจ้าคุณ
อาจารย์ พระเทพปวรเมธี, รศ. ดร. ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง” 
                                                นำงพรนภิส สุดโต 

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มจร 
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 “สิ่งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ไม่ลืมเลือนนั้นคือภาพที่พระเดชพระคุณ
นั้นได้ก ากับการซ้อมใหญ่งานประสาทปริญญาบัตรประจ าปีที่ข้าพเจ้าได้
ร่วมเข้ารับด้วยในฐานะดุษฎีบัณฑิตนั้น พระเดชพระคุณเมตตาพวกเราด้วย
การอธิบายการซักซ้อมด้วยตนเอง อย่างละเอียด ชัดเจนและปรารถนาดี
อยากให้พวกเราท าถูกต้องสง่างาม โดยท่านไม่แสดงถึงความเหน็ดเหนื่อย 
แม้แต่อย่างใด แม้จะต้องท าการซ้อมกันหลายรอบ ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจต่อ
ความกรุณาของท่านที่มีต่อบัณฑิตทุกคน และขอถวายมุฑิตาสักการะพระ
เดชพระคุณเนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นชั้นเทพที่
พระเทพปวรเมธีในครั้งนี้เจ้าค่ะ” 

ดร. ภำดำภัสสรณ์ ภำดำพิลำสธำนันทร์ 
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 
 
 

“ปาเจราจริยา  โหนต ิ คุณุตตรานุสาสกา” 
 
 
 
 
 
 



โมเดลความเป็นนักวธิีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของ 
พระเทพปวรเมธี ปราชญ์เมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ์ 

A Model of Buddhist Methodological Researcher of  
Phra Theppavaramethi Prachmethi 

Srimahachulalongkorn 
 

ดร.ล ำพอง กลมกูล1 และคณะ 
 

บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอโมเดลควำมเป็นนักวิธี
วิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำของพระเทพปวรเมธี ปรำชญ์เมธี ศรี
มหำจุฬำลงกรณ์ โดยที่โมเดลพัฒนำจำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรศึกษำภำคสนำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำรสร้ำง
ข้อสรุปแบบอุปนัย และพัฒนำเป็นโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุเพ่ือแสดง
ควำมเชื่อมโยงคุณลักษณะของตัวแปรเกี่ยวกับควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำร
วิจัยทำงพระพุทธศำสนำของพระเทพปวรเมธี ผลกำรศึกษำพบว่ำ  โมเดล
ควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำของพระเทพปวรเมธี 
ประกอบด้วย ตัวแปรนักวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ อธิบำยได้
จำกตัวแปร เด่นวิธีวิทยำกำรวิจัย เชี่ยวชำญในหลักธรรม สร้ำงองค์ควำมรู้ 
และเผยแพร่งำนสู่สำกล โดยมีตัวแปรภำยนอกแฝง ประกอบด้วย ตัวแปร
ควำมสมบูรณ์ด้วยศีลำจำรวัตร อธิบำยได้จำกตัวแปร ถึงพร้อมด้วยศีล 
มำรยำท วัตรปฏิบัติ และตัวแปรควำมงำมในส่วนสังคม อธิบำยได้จำก 
ควำมมีน้ ำใจ เจรจำสุภำพ กล่ำวสิ่งเป็นประโยชน์ เสมอต้นเสมอปลำย 

                                                           
1 ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำร ศูนย์อำเซียนศึกษำ 

มหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 



2  โมเดลควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำของพระเทพปวรเมธ ี

 

เสียสละแบ่งปัน ใช้ปัญญำไตร่ตรอง และกตัญญูกตเวที และตัวแปรมุ่งเน้น
หลักกำรบริหำร อธิบำยได้จำกกำรให้เกียรติผู้อ่ืน ปิดทองหลังพระ ปฏิบัติ
ให้ดู อยู่ให้เห็น และเป็นกัลยำณมิตร โดยมีคุณสมบัติที่เป็นตัวแปรส่งผ่ำน
คือ ตัวแปรควำมสมบูรณ์ด้วยคุณ 5 ประกำร ที่สำมำรถอธิบำยได้จำก  
คุณวุฒิ คุณสมบัติ คุณภำพ คุณธรรม และคุณประโยชน์  

ค าส าคัญ: นักวิธีวิทยำกำรวิจัย, พระพุทธศำสนำ, พระเทพปวรเมธี 
 
Abstract 

The purpose of this article was to propose a model of 
Buddhist methodological researcher of Phra Theppavaramethi 
Prachmethi Srimahachulalongkorn. Documentary study and 
field study were used for research design. Data was 
analyzed by using analytic induction and continue to 
develop causal model in order to connect the characteristic 
of variables that generate to be Buddhist methodological 
researcher of Phra Theppavaramethi. Results indicated that the 
variable of Buddhist methodological researcher can be 
explained by great research methodology, expert in 
Buddhist principles, create body of knowledge, and publish 
to international level. The exogenous variables were full of 
good manner that can be explained by precepts, etiquette 
and daily practices. The variable of social impressiveness 
can be explained by kindness, nice speech, say useful 
message, be stable, sharing, consideration and be gratitude. 
The variable of management principles can be explained by 
giving honor to others, work behind the scene, good at 
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practice, staying close and be friendly. In addition, the 
mediated variable was shown in the model which was full of 5 
valuable aspects and can be explained by acadmic 
qualification, general qualification, quality, morality and 
benefit.  

Keywords: Methodological Researcher, Buddhism,  
              Phra Theppavaramethi 
 
ปฐมบทวา่ดว้ยเรื่องความเปน็นักวิธีวทิยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็นมหำวิทยำลัยที่มี
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเน้นกำรวิจัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน
และใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้น เมื่อปัญหำในสังคมมีควำม
หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้นปัญหำวิจัยก็มีควำมซับซ้อน วิธีวิทยำกำรวิจัย
แบบเดิม ๆ ไม่สำมำรถน ำมำใช้ตอบปัญหำวิจัยได้อย่ำงกว้ำงขวำง จึงเป็น
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำวิธีวิทยำกำรวิจัยที่หลำกหลำยมำปรับใช้กับปัญหำ
วิจัยรวมทั้งให้มีกำรบูรณำกำรหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ มำใช้ในกำร
ออกแบบและก ำหนดตัวแปรที่ส ำคัญสอดคล้องกับปัญหำวิจัยที่ต้องกำร
ศึกษำ  ดังนั้น บุคคลที่มีศักยภำพในกำรออกแบบกำรวิจัยที่มีควำม
หลำกหลำยและมีกำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมมำใช้ในกำรวิจัยนั้น จึงได้
ชื่อว่ำเป็นผู้ที่มีควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ อีกทั้ง
ต้องมีศักยภำพในกำรน ำกระบวนทัศน์ของกำรวิจัยมำปรับใช้ให้เหมำะสม
กับปัญหำวิจัย รวมทั้งกำรรู้จักกำรออกแบบกำรวิจัยที่ทันสมัยตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย 
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ภาพที่ 1 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. วิทยำกรบรรยำยพิเศษกับโครงกำรวิจัย

ใช้ประโยชน์ กำรฝึกอบรมครูภำยใต้โครงกำรวิจัย “กำรพัฒนำ
เจตคติจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ” ห้อง 401 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มจร  

 
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มหำวิทยำลัย

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  เป็นผู้บริหำรที่มีควำมคิดกว้ำงขวำงและเป็น
ผู้ที่สร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรท ำวิจัย โดยได้น ำกระบวนทัศน์ของกำรวิจัยที่หลำกหลำยมำใช้ในกำร
ออกแบบกำรวิจัยที่ได้รับทุนหรืองบประมำณอุดหนุน จำกแหล่งทุนต่ำงๆ
เช่น กำรออกแบบกำรวิจัยโดยใช้ทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory) ใน
กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตรประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเทศ CLMV นอกจำกนี้ ยังมีผลงำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับแนวโน้มกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเอกภำพและสันติภำพในประชำคมอำเซียน 
พระเดชพระคุณได้มีกำรออกแบบกำรวิจัยโดยใช้วิธีกำรวิจัยอนำคตด้วย
เทคนิค EDFR อันเป็นวิธีกำรที่ท ำให้ได้องค์ควำมรู้ อันเป็นวิธีกำรวิจัย
อนำคตอีกวิธีกำรหนึ่ง รวมทั้งในกำรวิจัยครั้งล่ำสุดได้รับทุนสนับสนุนจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) พระเดชพระคุณได้ออกแบบ
กำรวิจัยโดยใช้กำรวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed 
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Methods Research) ซึ่งเป็นวิธีกำรวิจัยที่มีควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นโดยได้
น ำมำออกแบบกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนนิสิตของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

 

 
 

ภาพที ่2 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. ในฐำนะหัวหน้ำโครงกำรวิจัย อบรมชุด
กำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม CLMV แก่ผู้เข้ำอบรมที่ วิทยำลัยสงฆ์
พุทธปัญญำศรีทวำรวดี (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม 12 กันยำยน 2561 

 

จำกผลงำนที่ปรำกฏ พบว่ำ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ได้มีกำรน ำ
แนวทำงกำรวิจัยแบบใหม่เข้ำมำใช้ส ำหรับกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมหรือสื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย ด้วยแบบอย่ำงที่ดีนี้จึงเป็นเหตุผลให้
ผู้เขียนสนใจในกำรที่จะพัฒนำโมเดลควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำรวิจัยทำง
พระพุทธศำสนำของพระเทพปวรเมธี เพ่ือไว้เป็นโมเดลต้นแบบส ำหรับ
คณำจำรย์หรือนักวิจัยที่สนใจในกำรที่จะพัฒนำตนเองให้มีทักษะหรือ
ศักยภำพในกำรออกแบบกำรวิจัยที่หลำกหลำยทั้งกำรวิจัยแบบผสมวิธี  
(Mixed Methods Research) กำรวิจัยอนำคต (Future Research) หรือ
กำรวิจัยที่ใช้แนวคิดของทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory) อันเกิดจำก
กำรศึกษำและวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพหรือกำรศึกษำ
ภำคสนำมแล้วน ำมำสร้ำงเป็นทฤษฎีทำงกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำสังคมได้  
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หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นกำรน ำเสนอโมเดลต้นแบบของควำมเป็นนักวิธี
วิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
หรือผู้ที่สนใจในกำรพัฒนำตนเองเพ่ือน ำไปสู่กำรขวนขวำยเรียนรู้และน ำสู่
กำรปฏิบัติกำรวิจัย และเพ่ือให้เกิดทักษะและกระบวนกำรของกำรวิจัยที่
น ำไปพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรวิจัยและที่ส ำคัญที่สุด
คือจ ำเป็นต้องมีกำรบูรณำกำรหลักธรรมไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำ   
ตัวแปรที่ เป็นลักษณะเฉพำะของงำนวิจัยทำงพระพุทธศำสนำของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

กำรวิจัย มำจำกค ำว่ำ Research มีรำกศัพท์มำจำก Re + Search  
Re แปลว่ำ ซ้ ำ Search แปลว่ำ ค้น ดังนั้น Research แปลว่ำ ค้นคว้ำซ้ ำ
แล้วซ้ ำอีก ซึ่งน่ำจะหมำยถึง กำรค้นหำควำมรู้ ควำมจริง ค้นแล้วค้นอีก ซึ่ง
จะท ำให้ได้รับรู้ควำมรู้ควำมจริงที่น่ำเชื่อถือ ถูกต้อง เพรำะมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อกำรสรุปเป็นควำมรู้ควำมจริงนั้น ๆ มีนักวิชำกำรได้ให้
ควำมหมำยของกำรวิจัยไว้มำกมำย  

กำรแสวงหำควำมรู้มีหลำกหลำยวิธี แต่ในทำงพระพุทธศำสนำมี 
แนวคิด หรือหลักค ำสอนในเรื่อง “วิจัย” ที่แปลว่ำ กำรท ำให้แจ้ง หรือกำร
แสวงหำควำมรู้โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือควำมรู้นั้น ๆ ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ 
หรือมีควำมชัดเจน อันเป็นเป้ำหมำยของปัญญำ หรือกำรได้มำซึ่งปัญญำ
ตำมหลักพระพุทธศำสนำ นอกจำกนี้พระพุทธศำสนำให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมรู้ (ปริยัติ-Knowledge) หรือกำรศึกษำ กำรได้มำซึ่งควำมรู้แล้วน ำ
ควำมรู้นั้นไปสู่กำรทดลองปฏิบัติ  หรือลงมือท ำ (ปฏิบัติ -Practice) 
จนกระทั่งได้ค ำตอบของควำมรู้นั้น (ปฏิเวธ -Wisdom)  เป็นควำมรู้ชัด     
รู้แจ้ง รู้จริง และเป็นควำมรู้ที่ก่อประโยชน์ ท ำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม ดั งคติ ในทำงพระพุทธศำสนำที่ ว่ ำ  “ประโยชน์”  หรือ
พระพุทธศำสนำ หรือควำมรู้นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อกำรรู้แจ้ง รู้
จริงเป็นปัญญำที่บริสุทธิ์ (วิสุทธิปัญญำ) ที่ไม่ได้เคลือบหรือฉำบทำด้วย
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อำมิสผลประโยชน์ จึงเรียกว่ำวิจัยหรือกำรแสวงหำควำมรู้ ในทำง
พระพุทธศำสนำได้อย่ำงแท้จริง    

มีข้อมูลหลักฐำนในพระไตรปิฏก เล่มที่ 34  พระอภิธรรมปิฎก 
เล่มที่ 1 ธรรมสังคณีปกรณ์ สะท้อนข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยใน
พระพุทธศำสนำที่ว่ำ 

 ถาม 
      “ปัญญินทรีย์ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน   
สัมมาทิฏฐิ ที่เกิดข้ึนในสมัยนั้น เป็นไฉน  
ปัญญาพละ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน  
อโมหะ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน  
สัมปชัญญะ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน 
วิปัสสนา ที่เกิดข้ึนในสมัยนั้น เป็นไฉน  
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน   
อัญญินทรีย์ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน 
อัญญาตาวินทรีย์ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน”  
ตอบ 
      “ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร 
ความวิจัยธรรม ความก าหนดหมาย ความเข้าไปก าหนด 
ความเข้าไปก าหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะ ที่ฉลาด ภาวะ
ที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความค้นคิด ความ
ใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องท าลาย
กิเลส ปัญญาเครื่องน าทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ดี 
ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ 
ปัญญา เหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความ
สว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา ปัญญาเหมือน
ประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความไม่หลงงมงาย 
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ความเลือก เฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้น นี้ชื่อ ที่
เกิดข้ึนในสมัยนั้น” 

 
นักวิธีวิทยาการวิจัย  
บุคคลที่ท ำวิจัยและสร้ำงกระบวนกำรของกำรได้มำซึ่ งควำมรู้ 

หรือวิธีของกำรได้มำซึ่งควำมรู้ ในกระบวนกำรของกำรวิจัยเรียกว่ำบุคคล
นั้น ๆ ว่ำนักวิธีวิทยำของกำรวิจัย เมื่อกล่ำวถึงควำมเป็นพระเทพปวรเมธี 
ในฐำนะที่เป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยสงฆ์ ผู้ที่แสวงหำ
ควำมรู้ด้วยวิธีกำรหรือวิธีวิทยำกำรต่ำงๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งค ำตอบทำงกำร
ปฏิบัติงำนทั้งงำนด้ำนกำรบริหำรองค์กร และกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ 
วิจัย พระเดชพระคุณได้ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรเข้ำมำจัดกำรกับ
ปัญหำนั้น โดยมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบตำมข้ันตอนกำรวิจัย รวมทั้ง
มอบหมำยงำนให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้น ำวิธีกำรนี้ ไปด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ
ลุล่วงตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของงำน  

จำกผลงำนวิจัยที่ผ่ำนมำพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธีได้
ประยุกต์ใช้หลักกำรพัฒนำทฤษฎีฐำนรำกเพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตรอำเซียน
ศึกษำส ำหรับผู้ เรียน ได้น ำกำรวิจัยอนำคตมำศึกษำแนวโน้มกำรจัด
กำรศึกษำของประเทศในประชำคมอำเซียน รวมทั้งได้น ำกำรออกแบบกำร
วิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะไปใช้ส ำหรับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียน ส ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย ดังปรำกฏผลเชิงประจักษ์ นั่นเอง สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่ำพระ
เดชพระคุณพระเทพปวรเมธีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกำรเป็นนักวิธี
วิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัยแห่งนี้ 
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ภาพที่ 3 พระรำชวรเมธี ,รศ.ดร ในฐำนะหัวหน้ำโครงกำรวิจัย  เป็น

ประธำน น ำกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussions) ใน
โครงกำรวิจัยเรื่อง "รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ข้ำมวัฒนธรรม
อำเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV ส ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย" ณ ห้องประชุม 303 อำคำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 เมษำยน พ.ศ.2561 
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยเป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์

แห่งประเทศไทยที่มีบทบำทส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
ศึกษำวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ใหม่ที่มีกำรบูรณำกำรหลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำในกำรน ำไปใช้เพ่ือพัฒนำศำสตร์และองค์ควำมรู้ที่จะน ำไป
พัฒนำสังคมเมื่อเวลำผ่ำนไปพบว่ำปัญหำในสังคมมีควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในกำรวิจัยและศึกษำค้นคว้ำจึงจ ำเป็นต้องน ำศำสตร์หรือวิธี
วิทยำกำรวิจัยที่หลำกหลำยมำประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบกำรวิจัยเพื่อตอบ 
โจทย์และแก้ไขปัญหำสังคมได้อย่ำงชัดเจนและสำมำรถที่จะต่อยอดพัฒนำ
องค์ควำมรู้หรือวิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์แก่คนในสังคมนั่นเอง ดังนั้น 
ผู้น ำของมหำวิทยำลัยที่มีบทบำทในกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำน
กำรวิจัยและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยจะผลักดันให้เกิดกำร
ขับเคลื่อนเกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรพัฒนำ
นวัตกรรม รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรน ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research 
Utilization) เพ่ือประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและสังคมสืบต่อไป 
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คุณลักษณะทีเ่ป็นแบบอย่างที่ด ี
 ในกำรน ำเสนอคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่ำงที่ได้แบ่งน ำเสนอเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนประวัติทำงวิชำกำร และบทส่วนบทสังเครำะห์จำกถ้อยค ำ
มุทิตำสักกำระเนื่องในโอกำสได้รับประรำชทำนเลื่อนสมณศักดิ์ มีดังนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 ประวัติทางวิชาการ 
 พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี), รศ.ดร., รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำดุษฏีบัณฑิต (Ph.D.) สำขำปรัชญำ มหำวิทยำลัยมัทรำส ประเทศ
อินเดีย  ปี  พ .ศ .2539 โดยได้ รับทุนกำรศึกษำจำกรั ฐบำล อิน เดี ย 
(UNIVERSITY GRANTS COMMISSION: U.G.C.) ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้ำ
อำวำสวัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร แขวงวัดกัลยำณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 
และด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรเจ้ำคณะภำค 2 และผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัด
ประยุรวงศำวำสวรวิหำร  ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ (คปพ.) มีส่วนส ำคัญใน
กำรจัดประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติเนื่องในโอกำสวันวิสำขบูชำโลก 
เพ่ือเผยแผ่กำรประยุกต์ใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและกำรปฏิบัติ
อย่ำงพอเพียง นอกจำกนี้ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ยังเป็นนักเขียนที่เขียน
ร่วมหรือเป็นบรรณำธิกำรของหนังสือมำกกว่ำ 100 เล่ม/เรื่อง รวมทั้ง
ประวัติและผลงำนพระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อำเซียน ในฐำนะรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ ซึ่ งได้
ด ำเนินกำรวิจัยระหว่ำงประเทศเก่ียวกับกำรพัฒนำหลักสูตรแบบบูรณำกำร
พุทธอำเซียนในประเทศไทยและประเทศ CLMV โดยได้รับกำรสนับสนุน
จำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว) และสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ 
ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย รวมทั้งผลงำนวิจัยด้ำน
กำรศึกษำ คือ เรื่อง “แนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเอกภำพและ
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สันติภำพของประเทศในประชำคมอำเซียน” และเรื่อง “รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV ส ำหรับนิสิต
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ทุนวิจัยมุ่งเป้ำปี 2560 
  
 ส่วนที่ 2 บทสังเคราะห์จากถ้อยค ามุทิตาสักการะ 

  จำกกำรศึกษำและสังเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็น
แบบอย่ำงที่ดีของพระเทพปวรเมธี ผลกำรสะท้อนคิดปรำกฏดังต่อไปนี้ 
 

  “ท่านมีความสามารถในการท างานอย่างหลากหลาย อีก
ส่วนหนึ่งคือ ความงามในส่วนสังคม นัยนี้ ท่านแสดงตนให้ผู้อ่ืน
ได้ประจักษ์ใน ความมีน้ าใจ เจรจาด้วยค าสุภาพ กล่าวแต่ในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย การเสียสละแบ่งปัน 
การใช้ปัญญาไตร่ตรอง ความกตัญญูกตเวทิตา คุณธรรมส่วนนี้
เป็นที่เด่นชัด เป็นธรรมบารมี เป็นลิ่มสลักใจ ให้ผู้มีพระคุณ    
พระมหาเถระ สหธรรมิก และบริวารชน ร าลึกถึงปฏิปทาของ
ท่านไม่รูล้ืม” 

                            (ผู้บริหำร มจร, สะท้อนคิด, 28 กรกฎำคม 2562) 
 

  “ท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธี , รศ.ดร. ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ
ชั้นเทพ ถือว่าเป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ ในราชทินนามที่   พระ
เทพปวรเมธี ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2562 นี้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ใน
พระบรมมหาราชวัง นับว่าเป็นการเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง 
เพราะ “คุณวุฒิ คุณสมบัติ คุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์” 
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ที่ได้บ าเพ็ญมา 5 ประการ บริบูรณ์พร้อมทุกประการ อันเป็นเครื่อง
ยืนยันว่า บัดนี้พระเดชพระคุณ บุญเต็มเปี่ยม บารมีเต็มเปี่ยม” 

        (พระรำชำคณะ, สะท้อนคิด, 28 กรกฎำคม 2562) 
 

  “ท่านเจ้าคุณฯ รับผิดชอบ ดูแลการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย มาตั้งแต่ต้น ปรากฏเป็น
ความเจริญก้าวหน้าด้านกายภาพชัดเจน ดูแลรับผิดชอบงาน
พระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 2 
ช่วยงานบริหารกิจกการคณะสงฆ์ เรื่องแผนปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ท างานด้วยความทุ่มเทเอาใส่มาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล นั่นคือบุญบารมีและความฉลาด
รอบรู้ ทั้งด้านบริหารและวิชาการ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้รับ
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราช
ทินนามว่า “พระเทพปวรเมธี”  

               (ผู้บริหำร มจร, สะท้อนคิด, 28 กรกฎำคม 2562) 
 

  “ท่านเจ้าคุณพระเทพปวรเมธี เป็นพระเถระที่มีศีลาจาร
วัตรงดงามและมีกิริยามารยาทเรียบร้อยจึงเป็นที่ตั้ งแห่งศรัทธา 
ปสาทะของญาติโยมสาธุชนและเป็นที่รักของเพ่ือนสหธรรมิก
ทั้งหลาย ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ดียิ่งในทางคดีโลกและคดีธรรม
เพราะท่านสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ส าเร็จปริญญาพุทธ
ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส า เร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
(Ph.D.) สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย 
และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาปรัชญา” 

       (พระรำชำคณะ, สะท้อนคิด, 28 กรกฎำคม 2562) 
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  “พระเดชพระคุณมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการงาน
คณะสงฆ์อย่างลุ่มลึก เป็นที่รัก เคารพ นับถือของคณะสงฆ์ เป็น
ที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเดชพระคุณได้
ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร มีองค์ความรู้ทางด้านบริหารและด้าน
วิชาการอย่างคมคาย สามารถถอดเป็นความรู้ให้อนุชนรุ่นหลังได้
สืบทอดในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าได้
เรียนรูเทคนิคด้านการบริหารงาน การวางตนเป็นผู้บริหารตาม
แบบอย่างที่ดีด้วยบทบาทที่ “ท าให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้ได้สัมผัส 
เจนจัดในหน้าที่” และเน้นการท างาน 4 ค า คือ คิดเป็น ท าเป็น 
บริหารงานเป็น และเห็นผลงาน รวมทั้งเป็นผู้ปิดทองหลังพระ” 

                           (ผู้บริหำร มจร, สะท้อนคิด, 28 กรกฎำคม 2562) 
   
  “พระเถระผู้องอาจและปราดเปรื่อง 
 วรุตม์เรืองรุ่งโรจน์โชติศักดิ์ศรี 
 วัตรปฏิปทำจริยำวิลำสิน ี
 เปี่ยมเมตตำบำรมีศรีประยุรวงศ์ 
 รับภาระธุระพระพุทธศาสนา 
 พรหมวิหารธรรมงามสูงส่ง 
 ปณิธานเลิศล้ าเทิดธ ารง 
 หวังมั่นคงพุทธศาสน์คู่ชาติไทย”  
                           (ผู้บริหำร มจร, สะท้อนคิด, 28 กรกฎำคม 2562) 
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 โดยสรุป พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. คือบุคลำกร
ที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมทั้งทำงธรรมและทำงวิชำกำร เป็นต้นแบบของ
กำรบริหำร มีทัศนะที่ทันสมัย เปิดใจรับศำสตร์ใหม่เพ่ือน ำมำปรับใช้ใน
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำ เป็นผู้มองกำรณ์ไกลและส่งเสริม
ทุกกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย รวมทั้งให้
โอกำสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณค่ำให้กับสถำบัน 
 
บทบาทของนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

พระเดชพระคุณที่ มี ควำมเป็นนักวิ ธี วิ ทยำกำรวิ จั ยทำง
พระพุทธศำสนำที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบกำรวิจัยสำมำรถท ำวิจัย
ที่ใช้วิธีวิทยำกำรวิจัยที่หลำกหลำย ได้แก่ กำรออกแบบกำรวิจัยโดยใช้
ทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory) ในงำนวิจัยเรื่อง “โครงกำรกำร
พัฒนำหลักสูตรพุทธอำเซียนของมหำวิทยำลัยสงฆ์ผ่ำนกำรบูรณำกำร
ควำมรู้เรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ 
CLMV” กำรออกแบบกำรวิจัยอนำคตด้วยเทคนิค EDFR ในงำนวิจัยเรื่อง 
“แนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเอกภำพและสันติภำพของ
ประเทศในประชำคมอำเซียน”  และกำรออกแบบกำรวิจัยแบบผสมวิธีพหุ
ระยะ (Multiphase Mixed Methods Research) ในงำนวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV 
ส ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” 

นอกจำกกำรท ำวิจัยแล้วพระเดชพระคุณยังส่งเสริมให้น ำ
ผลงำนวิจัยไปเผยแพร่ในเวทีวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 
 บทควำมจำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “A Synthesis of Research 
on the Advancement of Buddhist Research in ASEAN 
Community by Using Meta-ethnography” เข้ำร่วมน ำเสนอและ
ตีพิมพ์ในงำน Sixth International Conference on Religion and 
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Spirituality in Society The Catholic University of America 
Washington D.C., USA 23-24 March 2016 

บทควำมวิจัยเรื่อง “Educational Management for Peace 
towards Religious Diversity in ASEAN Community” เข้ำร่วม
น ำเสนอและจัดพิมพ์ในงำน Seventh International Conference on 
Religion and Spirituality in Society Imperial College London 
London, UK 17-18 April 2017 

บทควำมจำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “Trends of Educational 
Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN 
Community” เข้ำร่วมน ำเสนอและจัดพิมพ์ในงำน The Twenty-Fifth 
International  Conference on Learning University of Athens 
Athens, Greece 21–23 June 2018 

บทควำมจำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “Reflection of Learning 
Experience on Thai Educational System of Vietnamese 
Students in Buddhist University” เข้ำร่วมน ำเสนอและจัดพิมพ์ในงำน 
International Conference Program Southeast Vietnam Outlook 
2018 6th – 8th December, 2018 Thu Dau Mot University, Thu 
Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam 

บทควำมจำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “An Instructional Model 
of ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University” เข้ำร่วมน ำเสนอและ
จัดพิมพ์ในงำน International Conference on “Multidisciplinary 
Innovation in Academic Research” (MIAR-19) 27th Apr-28th 
Apr'2019, Zurich, Switzerland 
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บทควำมจำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “ASEAN Cross Cultural 
Learning of CLMV Students Studying at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand” ร่วม
น ำเสนอและจัดพิมพ์ในงำน 3rd International Social Sciences and 
Humanities Berlin Conference Berlin, Germany 02-05 May, 2019 

 
โดยสรุปจำกผลงำนที่ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย ศึกษำอย่ำงเป็นระบบ

พร้อมถูกส่งต่อไปน ำเสนอในเวทีนำนำชำติ ในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน ได้
สะท้อนให้เห็นว่ำเป็นกำรน ำพำองค์ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย ไปสู่
นำนำชำติ โดยมีมิติเชื่อมโยง 2 ประกำร คือ (1) เป็นกำรประกำศหลักค ำ
สอนในทำงพระพุทธศำสนำในฐำนะที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศำสนำ
จะพึงท ำหน้ำที่ตำมเจตนำรมณ์แห่งพุทธะ ในพระพุทธศำสนำที่ว่ำ “ภิกษุ
ทั้งหลำยจงจำริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหำชนหมู่มำก” จงแสดงธรรม 
ดังนั้น กำรท ำหน้ำที่ของพระภิกษุในพระพุทธศำสนำคือกำรเผยแผ่ ธรรม
เทศนำมัย หรือกำรส่งต่อควำมรู้สู่สำธำรณ เป็นกำรประกำศศำสนำผ่ำน
งำนวิชำกำร ที่ได้จำกกำรวิจัยตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำและตะวันตก 
น ำมำบูรณำกำรเป็นชุดควำมรู้ และที่ส ำคัญในฐำนะเป็นผู้บริหำรของ
มหำวิทยำลัย จึงเท่ำกับได้มีกำรประกำศเกียรติคุณของมหำวิทยำลั ยให้
ปรำกฏต่อสำธำรณะในภำพกว้ำง ว่ ำบุคลำกรของมหำวิทยำลั ย
พระพุทธศำสนำจำกประเทศไทยได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเป็นชุดควำมรู้และ
เผยแพร่ส่งต่อเป็นชุดควำมรู้สำกลให้เกิดผลเป็นกำรขับเคลื่อนเป็นชุด
ควำมรู้ต่อสำธำรณะด้วยเช่นกัน  
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บทบาทของประธานสอบดษุฎีนิพนธ์ 
 บทบำทของกำรเป็นประธำนสอบดุษฎีนิพนธ์ พระเทพปวรเมธี ได้
เมตตำเป็นประธำนสอบและได้แนะน ำแนวทำงกำรพัฒนำดุษฎีนิพนธ์ให้ได้
มำตรฐำนตำมที่บัณฑิตวิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ รวมทั้งได้แนะน ำวิธีกำรหรือ
แนวทำงในกำรบูรณำกำรหลักธรมในดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต  ปรำกฏได้
ดังต่อไปนี้ 
  

“เมื่อครั้งข้าพเจ้าสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ซึ่งพระเดช
พระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ผู้เป็นประธานกรรมการการ
สอบ ในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้รับความเมตตาและค าแนะน าจากท่าน
ในข้อหลักธรรมที่ใช้บูรณาการกับทฤษฎีจิตวิยา ที่เหมาะสมกับ
งานวิจัยที่มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน” 

                             (ดุษฎีบัณฑิต A, สะท้อนคิด, 27 กรกฎำคม 2562) 
 

“นับแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้มีเมตตาเป็นประธาน
กรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ติดตามการท างาน
ของท่านมาโดยตลอด จึงพบว่าท่านได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ท าให้ตระหนักเห็นถึงความเป็น
ยอดพระอาจารย์ เพราะสังเกตเห็นสิ่งพิเศษในตัวท่านเจ้าคุณ
อาจารย์ สิ่งที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนได้” 
    (นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต B, สะท้อนคิด, 27 กรกฎำคม 2562) 

 

  “ได้รับค าชี้แนะองค์ความรู้ในฐานะที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์
เป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระเดชพระคุณ
ได้เมตตาเป็น “องค์ประธานกรรมการควบคุมและสอบดุษฎี
นิพนธ์” ในหัวข้อ “พุทธจิตวิทยาสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
จิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ท าให้ศิษย์เห็น
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แนวทางที่กระจ่างชัดในหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องอันเป็น
เป็นจิตวิทยาตะวันออกที่น าไปบูรณาการร่วมกับหลักจิตวิทยา
ตะวันตก จนตกผลึกมาเป็นกระบวนการและโปรแกรม เพ่ือ
ยกระดับจิตใจแก่ผู้อยู่ในภาวะวิกฤติในชีวิตหรือเผชิญเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดความเครียดสามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
จิตใจได้ต่อไป” 

                             (ดุษฎีบัณฑิต C, สะท้อนคิด 27 กรกฎำคม 2562) 
 
  “นับแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้มีเมตตาเป็นประธาน

กรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ติดตามการท างาน
ของท่านมาโดยตลอด จึงพบว่าท่านได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ท าให้ตระหนักเห็นถึงความเป็น
ยอดพระอาจารย์ เพราะสังเกตเห็นสิ่งพิเศษในตัวท่านเจ้าคุณ
อาจารย์ สิ่งที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนได้ และเนื่องในวาระ
โอกาสที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
เลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงมุทิตาจิตน้อมสักการะ
ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพปวรเมธี, รศ. ดร. ด้วยความเคารพ
อย่างยิ่ง” 
    (นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต D, สะท้อนคิด, 27 กรกฎำคม 2562) 

 
  ผลของกำรสะท้อนคิดคือสิ่งที่สะท้อนควำมเมตตำของพระเดช
พระคุณท่ีเป็นประทำนสอบและได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในเชิงขิง
วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ ซึ่งท ำให้นิสิตได้แนวทำงในกำร
พัฒนำงำนของตนเองไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง นั่นเอง 
ตัวอย่ำงของผลงำนดุษฎีนิพนธ์ของบัณฑิตที่พระเดชพระคุณเมตตำเป็น
ประธำนสอบมีดังต่อไปนี้ 
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รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารของนักธุรกิจขาย 
A Model of Buddhist Psychological Counseling for Development 
of Competency Management for Multi-Level  Marketing 
Personnel 

      ดร.แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์ 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 

 
รูปแบบสมการโครงสร้างการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัว 
ตามหลักพุทธจิตวิทยา 
A Structural Equation Model of Elderly Care in Family 
Following Buddhist Psychology 
                                                        ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
 
พุทธจิตวิทยาสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
Buddhist Psychology for Building Resilience Quotient in Family 
Caregivers of Patients with Non-Communicable Diseases 
                                     จ่าสิบต ารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญอ่อน 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
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จำกบทบำทของผู้เป็นประธำนในกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ในหลำย ๆ 
เล่ม/เรื่องหรือประเด็นที่นิสิตได้ท ำกำรศึกษำไว้ ท ำให้เห็นว่ำพระเดชพระ
คุณท่ำนมีเมตตำต่อนิสิตรวมทั้งเป็นกลไกร่วมประกำรหนึ่งในกำรพัฒนำ 
หรือชี้ช่องให้นิสิตได้พัฒนำงำนต่อ โดยเป็นทั้งประโยชน์ในส่วนของ
กำรศึกษำเรียนรู้พระพุทธศำสนำที่ถูกต้อง ทั้งเป็นกำรศึกษำปฏิบัติในส่วน
พลวัตทำงพระพุทธศำสนำที่ต้องมีกำรประยุกต์ ให้สอดคล้องกับกำลสมัย
ของหลักค ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำด้วยเช่นกัน  (1) สอบด้วยเมตตา 
อันหมำยถึง แนะน ำผู้เรียนให้เห็นข้อพร่องเพ่ือเติมเต็ม ข้อเด่นเพ่ือพัฒนำ
ให้เป็นองค์ควำมรู้และนวัตกรรมจำกควำมรู้ที่จะผสมผสำนระหว่ำงศำสตร์
ทำงพระพุทธศำสนำและศำสตร์ของวิชำกำรที่เป็นกำรประยุกต์กำรเรียนรู้
ในเรื่องนั้น ๆ  (2) ด้วยไมตรี เป็นมิตรภำพระหว่ำงพระภิกษุกับญำติโยม
ชำวพุทธ ที่จะส่งเสริมให้ชำวพุทธได้มีควำมรู้สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ที่ตรัส
แก่พระยำมำรในครำวก่อนที่จะดับขันธ์ปรินิพพำนที่ว่ำ จะปรินิพพำนก็
ต่อเมื่อชำวพุทธมีควำมรู้ในพระพุทธศำสนำพระคุณท่ำนในฐำนะเป็นศำสน
ทำยำทก็ท ำหน้ำที่พุทธบุตรในกำรสื่อสำรศำสนำเพ่ือให้ชำวพุทธในนำม
นิสิตได้ควำมรู้พระพุทธศำสนำด้วยไมตรีจิต (3) ด้วยความรู้ กำรแนะน ำ
หรือเป็นประธำนสอบเป็นกำรส่งต่อควำมรู้ในวิธีวิทยำกำรวิจัย หรือวิธีกำร
ในกำรวิจัยว่ำต้องท ำอย่ำงไรถึงจะได้องค์ควำมรู้ในเรื่อง ๆ นั้นมำ จำกนั้นส่ง
ต่อควำมรู้เป็นองค์ควำมรู้ในพระพุทธศำสนำในฐำนะเป็นพระภิกษุ เป็น
ควำมรู้ที่เป็นต้นหลัก สู่ประยุกต์เป็นสำกลให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมกำรสอบ 
แนะน ำจึงเกิดข้ึนภำยใต้กำรส่งต่อควำมรู้เพ่ือพัฒนำเป็นควำมรู้ในเรื่องนั้นๆ 
ได้อย่ำงแท้จริง (4) ด้วยความสุข และ (5) ด้วยพระพุทธศาสนา อัน
หมำยถึง ด้วยภำรธุระในฐำนะเป็นผู้บริหำรอำจมำก แต่เมื่อได้รับกำรนิมนต์
มำ เป็ นประธำนครำว ใด  จะพบประกำรหนึ่ งด้ ว ยประโยคที่ ว่ ำ 
“พระพุทธศำสนำ” ดังนั้น ทุกย่ำงก้ำวของกำรท ำงำนเป็นกำรท ำงำนเพ่ือ
สนองตอบแทนคุณพระพุทธเจ้ำที่เรียกว่ำ “พระปัญญำคุณ” ที่ส่งต่อจำก
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คนสู่รุ่นให้เป็นควำมรู้แล้วท ำหน้ำที่ส่งต่อปัญญำนั้นในนำมพระพุทธศำสนำ
ให้คนรุ่นต่อไปได้รักษำสืบต่ออันเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระพุทธเจ้ำ 
และพระพุทธศำสนำที่ฝำก “ธรรมวินัย” ไว้กับชำวพุทธ และพระคุณท่ำนก็
ท ำหน้ำที่ของควำมเป็นบุคลำกรในพระพุทธศำสนำส่งต่อจำกคนสู่คน จำก
รุ่นสู่รุ่นด้วยเช่นกัน  

 

 
ภาพที่ 4 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. เป็นประธำนดุษฎีนิพนธ์ของ  
           ดร.แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยำ) 
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ภาพที่ 5 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. เป็นประธำนสอบดุษฎีนิพนธ์ของ  
           ดร.พวงชมนำถ จริยะจินดำ และจ่ำสิบต ำรวจ หญิง  
           ดร.กนกวรรณ ขวัญอ่อน 
 
 นอกจำกนี้พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี ยังเป็นที่ตั้งแห่งควำม
เคำรพศรัทธำของนิสิตทั้งศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน ผลของกำรสะท้อนคิด
ปรำกฏได้ดังนี้ 
 

 “เเม่นเรื่องเชิงพุทธประยุกต์เป็นพุทธจิตวิทยา 
 เมตตาเปี่ยมล้นกับศิษย์ทกุคน 
 การบริหารทันสมัย เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ 
 เน้นพัฒนานิสิตพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ยุค 4.0 
 เผยแพร่ศักยภาพองค์กรสู่ประชาคมโลก” 
              (นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต C, สะท้อนคิด, 27 กรกฎำคม 2562)                                                                                
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      “ด้วยจิตท่านถึงพร้อม        ความเมตตา    
สู่มวลศิษย์มิตรกัลยา        พร้อมทั่ว 
ขยายพุทธธรรม              น าซึ่งภาวนา             
เสวยสุขด้วยธรรมเคล้า      สู่ห้วงพุทธธรรม” 

                (นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต D, สะท้อนคิด, 27 กรกฎำคม 2562)                                                                                
 
       “เปี่ยมด้วยความเมตตา  
  นักพัฒนาการเรียนรู้  
  มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย 
  น าหลักพุทธธรรมไปสู่เชิงประจักษ์ 
  เป็นที่ยึดมั่นของคณาจารย์และนิสิต 
 หมั่นผูกมิตรน าพาสู่สังคมอาเซียน” 
                             (ดุษฎีบัณฑิต B, สะท้อนคิด, 27 กรกฎำคม 2562)                                                                                

 
    “พระต้นแบบบริหารการศึกษา 
พระต้นแบบน าพาพุทธวิถี 
พระต้นแบบน าคนท าตนดี 
พระผู้เป็นศักดิ์ศรี มจร  
ศิษย์ขอแสดงความยินดีเปรมปรีดิ์ยิ่ง 
ในข่าวที่เป็นมิ่งมงคลกมลศรี 
ขอน้อมกราบมุทิตาพระเทพปวรเมธี 
ความยินดีนี้ระบือเลื่องลือไกล” 

                             (ดุษฎีบัณฑิต C, สะท้อนคิด, 27 กรกฎำคม 2562)                                                                                
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 “สิ่งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ไม่ลืมเลือนนั้นคือภาพที่พระเดช
พระคุณนั้นได้ก ากับการซ้อมใหญ่งานประสาทปริญญาบัตร
ประจ าปีที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเข้ารับด้วยในฐานะดุษฎีบัณฑิตนั้น พระ
เดชพระคุณเมตตาพวกเราด้วยการอธิบายการซักซ้อมด้วยตนเอง 
อย่างละเอียด ชัดเจนและปรารถนาดีอยากให้พวกเราท าถูกต้อง
สง่างาม โดยท่านไม่แสดงถึงความเหน็ดเหนื่อย แม้แต่อย่างใด 
แม้จะต้องท าการซ้อมกันหลายรอบ ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจต่อความ
กรุณาของท่านที่มีต่อบัณฑิตทุกคน และขอถวายมุฑิตาสักการะ
พระเดชพระคุณเนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น
ชั้นเทพที่พระเทพปวรเมธีในครั้งนี้เจ้าค่ะ” 

                             (ดุษฎีบัณฑิต D, สะท้อนคิด, 27 กรกฎำคม 2562)                                                                                
 
โมเดลความเป็นนักวิธวีิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา  
ของพระเทพปวรเมธ ี
 จำกกำรศึกษำเอกสำรและกำรสะท้อนคิดจำกบุคลำกรและนิสิต
มหำวิทยำลั ยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  และบุคคลที่ ได้ ผ่ ำน
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนภำยใต้กำรบริหำรงำนของพระเทพปวรเมธี ท ำให้
ได้ข้อค้นพบที่น่ำสนใจเกี่ยวกับตัวแปรที่แสดงควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำรวิจัย
ทำงพระพุทธศำสนำ ประกอบด้วย ตัวแปรหลักที่ส ำคัญจ ำนวน 5 ตัวแปร 
ประกอบด้วย ตัวแปรภำยนอกแฝง จ ำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ สมบูรณ์ด้วย 
ศีลำจำรวัตร ควำมงำมในส่วนสังคม มุ่งเน้นหลักกำรบริหำร และตัวแปร
ภำยในแฝง จ ำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ สมบูรณ์ด้วยคุณ 5 ประกำร และนัก
วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ และมีตัวแปรย่อยที่อธิบำยตัวแปร
หลักแต่ละตัวแปร ปรำกฏดังภำพต่อไปนี้ 
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      ภาพที่ 6 โมเดลควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ  
                  ของพระเทพปวรเมธี ปรำชญ์เมธี ศรีมหำจุฬำลงกรณ์ 

นักวิธีวิทยา   
การวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา 

เด่นวิธีวิทยำ 
กำรวิจัย 

เชี่ยวชำญใน
หลักธรรม 

เผยแพร่งำน 
สู่สำกล 

สร้ำงองค์
ควำมรู ้

สมบูรณด์้วย 
ศีลาจารวัตร 

ถึงพร้อมด้วยศีล 

มำรยำท 

วัตรปฏิบัต ิ

มีน้ ำใจ 

เจรจำสุภำพ 

กล่ำวสิ่งเป็นประโยชน์ 

เสมอต้นเสมอปลำย 

เสียสละแบ่งปัน 

ใช้ปัญญำไตร่ตรอง 

กตัญญกูตเวท ี

 

ความงาม 
ในส่วนสังคม 

สมบูรณด์้วย
คุณ 5 ประการ 

คุณวุฒิ 

คุณสมบัติ 

คุณภำพ 

คุณธรรม 

คุณประโยชน์ 

มุ่งเน้นหลัก 
การบริหาร 

ให้เกียรติผู้อื่น 

ปิดทองหลังพระ 

ปฏิบัติให้ด ู

อยู่ให้เห็น 

เป็นกัลยำณมิตร 
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บทสรุป 
โมเดลควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำของ

พระเทพปวรเมธี ปรำชญ์เมธี ศรีมหำจุฬำลงกรณ์ เป็นโมเดลที่พัฒนำจำก
กระบวนกำรวิจัยเชิงคุณภำพเน้นกำรสังเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรสร้ำง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) จำกบทมุทิตำสักกำระของ
พระรำชำคณะ ผู้บริหำร ศิษยำนุศิษย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย สรุปได้ว่ำ โมเดลควำมเป็นนักวิธีวิทยำกำรวิจัย
ทำงพระพุทธศำสนำของพระเทพปวรเมธี ประกอบด้วย ตัวแปรนักวิธี
วิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ คือ เด่นวิธีวิทยำกำรวิจัย เชี่ยวชำญใน
หลักธรรม สร้ำงองค์ควำมรู้ และเผยแพร่งำนสู่สำกล โดยมีตัวแปรภำยนอก
แฝง ประกอบด้วย ตัวแปรควำมสมบูรณ์ด้วยศีลำจำรวัตร คือ ถึงพร้อมด้วย
ศีล มำรยำท วัตรปฏิบัติ และตัวแปรควำมงำมในส่วนสังคม คือ มีน้ ำใจ 
เจรจำสุภำพ กล่ำวสิ่งเป็นประโยชน์ เสมอต้นเสมอปลำย เสียสละแบ่งปัน 
ใช้ปัญญำไตร่ตรอง และกตัญญูกตเวที และตัวแปรมุ่งเน้นหลักกำรบริหำร 
คือ ให้เกียรติผู้ อ่ืน ปิดทองหลังพระ ปฏิบัติให้ดู อยู่ให้เห็น และเป็น
กัลยำณมิตร โดยมีคุณสมบัติที่เป็นตัวแปรส่งผ่ำนคือ ควำมสมบูรณ์ด้วยคุณ 
5 ประกำร คือ  คุณวุฒิ คุณสมบัติ คุณภำพ คุณธรรม คุณประโยชน์ ซึ่ง   
ตัวแปรที่ได้สรุปไว้ข้ำงต้นนี้แสดงให้เห็นภำพของโมเดลต้นแบบของควำม
เป็นนักวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ 
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แนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพ 
ของประเทศในประชาคมอาเซียน  

Trends of Educational Management for Unity and Peace of 
Countries in ASEAN Community 

                                                                         พระราชวรเมธี, ดร. 
   รักษาการผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร 
ผลงานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2559 
  

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพ่ือสังเคราะห์สภาพการ
จัดการศึกษาในอดีตและปัจจุบันของประเทศในประชาคมอาเซียน  2) เพ่ือ
พัฒนากรอบแนวโน้มการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 3) เพ่ือน าเสนอแนวโน้มและก าหนดยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาเพ่ือสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน ใช้การวิจัยอนาคต
ด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์และแบบสอบถามประเด็น
ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติแบบ
บรรยาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาในอดีตและปัจจุบันในประชาคมอาเซียนโดย
ส่วนใหญ่นโยบายการจัดการศึกษาจะปรับไปตามนโยบายของรัฐบาล การ
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครูมักท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การพัฒนาครูเป็นส่วนที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา อย่างไรก็
ตามยังปรากฏมีหลายประเทศในประชาคมอาเซียนที่ยังต้องได้รับการ
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สนับสนุนด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา
และการวิจัย 
 2. กรอบแนวโน้มการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน พบว่ามี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัด
หลักสูตรเพ่ือการพัฒนามนุษย์ที่ปลูกฝังความสามัคคีและการร่วมมือกัน
เรียนรู้ 2) การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ควรมาจากบุคคลในท้องถิ่น 3) การ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการระหว่างวิธีทางวิทยาศาสตร์และหลัก
ศาสนา 4) ช่องว่างของปัญหาทางการศึกษาสามารถแก้ไขได้ด้วยการท า
วิจัยในชั้นเรียนและหลักศาสนา และ 5) มีการบูรณาการในศาสนาเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยการมุ่งท าความดี ไม่ท าความชั่ว และท าจิตใจให้
ผ่องใส 
 3. แนวโน้มการจัดการศึกษาเพ่ือสันติภาพของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน พบว่า มีคุณลักษณะ 12 ด้านที่จะพัฒนาอาเซียน
ร่วมกันให้ถึงเป้าหมายสูงสุดในปี พ.ศ.2573 ซึ่งสามารถพัฒนาผ่านประเด็น
ยุทธศาสตร์จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมมือกันในการใช้หลักสูตรและ
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการสอน
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการท าวิจัย
ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 เกื้อกูลการให้โอกาสทางการศึกษา และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา ผลการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค EDFR พบว่า 6 ยุทธศาสตร์ และ 26 เป้าประสงค์ ได้รับฉันทา
มติจากผู้เชี่ยวชาญ และภาพอนาคตของการจัดการศึกษาอาเซียนได้
น าเสนอไว้เป็น Roadmap เพ่ือท านายภาพการศึกษาที่จะมุ่งสู่ความ
ร่วมมือทางการศึกษาในปี พ.ศ.2561 มีความเป็นเอกภาพในการจัด
การศึกษาในปี พ.ศ.2563 มีการจัดการศึกษาเพ่ือสันติภาพ ในปี พ.ศ.2565 



    

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวชิาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร 35 

และสร้างความเป็นเอกภาพทางการศึกษาและจัดการศึกษาเพ่ือสันติภาพ
ในปี พ.ศ.2567 

 
โมเดลองค์ความรู้จากการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ASEAN Education Roadmap 2018-2024 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV 
ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

An Instructional Model of ASEAN Cross Culture in CLMV 
Countries for Students in 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
พระราชวรเมธี, รศ.ดร. และคณะ 

                                                    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร 
ผลงานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี  2560 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV จากกรณีศึกษาที่เป็น
แบบอย่างที่ดี 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
อาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และ 3) เพ่ือประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกแบบการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี
พหุระยะ แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยที่ในระยะที่ 1-2 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
และในระยะที่ 3 ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในเชิงปริมาณได้จากการสุ่ม
แบบ 2 ขั้นตอน ใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
และการสะท้อนคิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ส าหรับในเชิง
ปริมาณได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพจัดการ
ด้วยการจ าแนกข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา และการสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยายและทดสอบ
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สมมติฐานการวิจัยด้วยการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้าง
โดยใช้โปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1. แบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ประกอบด้วย 3 ด้านส าคัญ ได้แก่ ด้านที่ 1 แบบแผนใน
การปฏิบัติตน (จารีต) เช่น เรียนรู้เรา รู้เขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา รักษา
ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน และฝึกปฏิบัติตามหลักของศาสนา ด้านที่ 
2 หลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน (มารยาทชาวพุทธ) เช่น เรียนรู้ภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสารกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าและให้ความเคารพนับถือกัน และด้านที่ 
3 การนับถือนิกายทางพระพุทธศาสนา เช่น รักษาธรรมเนียมประเพณีและ
วิถีปฏิบัติ การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และมีศูนย์ความรู้ท าให้เกิด
ลักษณะการคิดเชิงแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่จะ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบส าคัญ 
ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน 2) องค์ประกอบการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 3) กระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน 4) 
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และ 5) การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขตามหลักสาราณียธรรม 
 3. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง มีความ
เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อนิสิตและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ผลการ
ประเมินคุณภาพเชิงปริมาณเพ่ือสร้างรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ทั่วไป (Generalizability model)  โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
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โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนใน
กลุ่มประเทศ CLMV ที่พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และโมเดลที่
พัฒนาขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและตัวแปรของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี (Chi-square = 
140.33, df=116, p=0.062  GFI=0.98, AGFI=0.95, RMR = 0.023) 
แสดงว่า การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน องค์ประกอบของการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน กระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน 
และกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สามารถส่งเสริมให้เกิดการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เป็นอย่างด ี

 
โมเดลองค์ความรู้จากการวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ 

(Multiphase Mixed Methods Research) 
การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน เริ่มต้นด้วยการก าหนด

ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา เพ่ือสันติสุข  (Peace 
Content) การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม (Culture) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) การพัฒนา
นวัตกรรมจากการเรียนรู้ (Learning Innovation) การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่
น่าสนใจ (Instructional Media) รวมทั้งการก าหนดองค์ประกอบของ
เนื้อหาการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน คือ แบบแผนในการปฏิบัติตน 
หลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน และการนับถือนิกายทางพระพุทธศาสนา 
เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน 5 ขั้นตอน และ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์ตน การสาธิตกจิกรรมเชิงวัฒนธรรม และการเรียนรู้แบบ
การร่วมมือรวมพลัง สามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมใน
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สังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เป็นอย่างดี 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มีความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีนิสิตมาจากประเทศอาเซียนโดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศ CLMV ที่มาร่วมเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาด้วยกัน
อย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์
แห่งนี้ ภาพแสดงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน 

 

 
            ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน 
                        (ASEAN Cross Cultural Learning Model) 
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A Synthesis of Research on the Advancement  
of Buddhist Research in ASEAN Community  

by Using Meta-ethnography1 
Phra Rajavaramethi Inkrungkao 

Acting Director of ASEAN Studies Center 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 
State of the art of this research was the method of 

conducting research synthesis by using Meta-ethnography and 
the area related to the advancement of Buddhist research in 
ASEAN community. The objective of this research was to 
synthesize 24 research reports in Buddhism which conducted 
in the project of ASEAN Studies Center at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand. Three 
major strategies were used for synthesizing and focused on 
creating metaphors which consisted of reciprocal translations, 
refutational syntheses, and lines-of-argument syntheses. The 
results indicated that three main research problems were 
developed which composed of living in a multicultural society, 
having intra-religious relation, and influencing of social and 

                                                           
1เข้าร่วมน าเสนอและตีพิมพ์ในงาน Sixth International Conference on 

Religion and Spirituality in Society The Catholic University of America 
Washington D.C., USA 23-24 March 2016 
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cultural leader towards ASEAN people. There were 12 research 
reports focusing on the topic of intra-religious relation which 
related to Buddhist way, 7 were conducted on living in a 
multicultural society and 5 were conducted on influencing of 
social and cultural leader towards ASEAN people. Qualitative 
research design was used for all research reports and analyzed 
by integrating with Buddhist principles and the pillar of ASEAN 
Socio-Cultural Community. Research utilization and suggestion 
were also added at the end of each research report. 
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Educational Management for Peace towards Religious 
Diversity in ASEAN Community2 

 Dr. Phra Rajvaramethi Inkrungkao 
ViceRector, ASEAN Studies Center,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 
Education and religions were focused on the third pillar 

of ASEAN community which called the ASEAN Socio-Cultural 
Community. This pillar aimed to contribute and enhance living 
standard of people in the region with harmony, peace, unity 
and prosperity. The purpose of this research was to analyze 
educational management for peace towards religious diversity 
in ASEAN community. Purposive sampling was used for 
research sampling and 12 educators and lecturers were 
selected for in-depth interview. The process of triangulation 
and analytic induction were used for data analysis. The results 
indicated that five strategies were set for peace towards 
religious diversity which were; 1) the curriculum of ASEAN 
educational system should be the curriculum of humanism 
which supported the harmonization and collaboration, 2) the 
strategic planning came from local people and education 

                                                           
2 เข้าร่วมน าเสนอและจัดพิมพ์ในงาน Seventh International 

Conference on  Religion and Spirituality in Society Imperial College 
London London, UK 17-18 April 2017 
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should be changed from them as the community engagement, 
3) the religious school had played an important role of 
teaching values by integrating between scientific methods and 
religious methods, 4) the gap of educational problem should 
be implemented through action research and religious 
principles, and 5) the integration of all religions for peaceful 
coexistence which consisted of good for human kind, conduct 
good action, avoid bad action and purify our mind. 
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Trends of Educational Management for Unity and 
Peace of Countries in ASEAN Community3 

                                   Phra Rajvaramethi Inkrungkao 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

Thailand 
Educational management for unity and peace of 

countries in ASEAN community was focused on this research 
article. The purpose was to propose trends and strategy of 
educational management for unity and peace of countries in 
ASEAN community. Ethnographic Delphi Future Research 
(EDFR) was used for research design, and the target group was 
educational personnel from ten ASEAN countries. Research 
tools were interview schedule and questionnaires. Qualitative 
data were analyzed using content analysis and analytic 
induction, and quantitative data were analyzed using 
descriptive statistics. Results indicated that six strategies of 
educational management were set for unity and peace of 
countries in ASEAN community which were to develop 
teachers and administrators, to collaborate curriculum and 
assessment, to enhance teaching and instruction, to encourage 
educational research, to facilitate educational opportunity, 
and to develop educational management. The analyzed result 

                                                           
3
 ร่วมน าเสนอและจัดพิมพ์ในงาน The Twenty-Fifth International  

Conference on Learning University of Athens Athens, Greece  
21–23 June 2018 
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from Ethnographic Delphi Future Research technique showed 
that 6 strategies and 26 goals have been accepted with the 
consensus from experts all items. Each item showed the 
median of strategies and goals were between 4.00 to 5.00, the 
absolute of median and mode difference was 0 in all items, 
interquartile range were between 0.00 – 1.00 which can be 
explained that the expert group had correlated agreement on 
ASEAN education strategic plan. 
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Reflection of Learning Experience on Thai Educational 
System of Vietnamese Students in Buddhist University4                       

Assoc. Prof. Dr. Phra Rajvaramethi 
ASEAN Studies Centre 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand 
 

This article aims to study the effect of reflection on 
learning experiences in Thai educational system of Vietnamese 
students in Buddhist University. Data were collected by using 
related research papers, observations and interviews. The 
result indicated that 198 Vietnamese students who have 
registered in the academic year 2018, which counted from 
1,424 of foreign students to study in Thai Buddhist University. 
Students reflected that Thailand is an important country that 
having a majority population paying respect in Buddhism, and 
it is the center of Buddhist studies. In the field of educational 
management, the university can operate and manage well in 
accordance with the mission of the university. It is also 
expected that the university will be the center for the study of 
human resource development in Buddhism, to develop a 

                                                           
4 เข้าร่วมน าเสนอและจัดพิมพ์ในงาน INTERNATIONAL CONFERENCE 

PROGRAM  SOUTHEAST VIETNAM OUTLOOK 2018 6th – 8th December, 
2018 Thu Dau Mot University, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, 
Vietnam  
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diverse educational system, and consistent with the current 
time. The university should provide more courses, student 
accommodation, scholarships, enhancing the network 
between Buddhist University and leading international 
universities. Being a center of world Buddhist educational 
management in a holistic way, not just for only Thai or 
Vietnam, are expected.   
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An Instructional Model of ASEAN Cross           
Cultural Learning of CLMV Students in 

Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University5 

Assoc. Prof. Dr. Phra Rajvaramethi Inkrungkao 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand 

 
The purpose of this research article was to develop 

and assess the quality of the instructional model of ASEAN 
cross cultural learning of CLMV students in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Multiphase mixed 
methods research applying quantitative research to extend 
qualitative results was used for research design. The 
qualitative target group was selected using purposive sampling 
whereas the quantitative sampling group was used two-stage 
random sampling. Interview guideline and questionnaires were 
used for measurement design. Qualitative data were classified 
and analyzed using content analysis and analytic induction. 
Quantitative data were analyzed by descriptive statistics and 
the developed model was validated by using LISREL program. 
Results showed that the instructional model of ASEAN cross 
cultural learning relating to consequent factors leading to a 

                                                           
5เข้าร่วมน าเสนอและจัดพิมพ์ในงาน International Conference on 

“MULTIDISCIPLINARY INNOVATION in ACADEMIC RESEARCH” (MIAR-19) 
27th Apr-28th Apr'2019, Zurich, Switzerland 
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happy coexistence included 5 components as the following: 1) 
ASEAN cross cultural learning management; 2) components of 
ASEAN cross cultural learning; 3) ASEAN cross cultural learning 
process; 4) activities for cross cultural learning; and 5) 
coexistence with happiness following the principle of virtues 
for fraternal living (Saraniyadham). The developed model had 
its possibility, validity, appropriateness and benefit for the 
related students and instructors. The result of quantitative 
quality assessment for creating a generalizability model by 
validating the consistency between structural equation model 
of the instructional model of ASEAN cross cultural learning 
developed from qualitative research and the model 
developed from the relation between components and 
variables of the instructional model of ASEAN cross cultural 
learning were both well coherent and fit with the empirical 
data (Chi-square = 140.33, df=116, p=0.062, GFI=0.98, 
AGFI=0.95, RMR = 0.023). It, thus, clearly showed that ASEAN 
cross cultural learning management, components of ASEAN 
cross cultural learning, ASEAN cross cultural learning process 
and activities for cross cultural learning were capable of 
promoting a happy coexistence.  
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ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students 
Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

in Thailand6 
Assoc. Prof. Dr. Phra Rajvaramethi 

       ASEAN Studies Centre 
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand 

 
The purpose of this research article was to study 

ASEAN cross cultural learning of CLMV students studying at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand from 
good practice case studies (CLMV stands for Cambodia, Laos, 
Myanmar and Vietnam). The target group was selected from 
educators and scholars from CLMV countries using purposive 
sampling.  Interview guideline, issues for focus group discussion 
and reflection were used for gathering qualitative information. 
Data was analyzed using classified, content analysis and 
analytic induction. Results indicated that 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand is a 
Buddhist University that has more than 1,000 CLMV students 
who taking the registration each year. Good models of ASEAN 
cross cultural learning of CLMV students studying at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University composed of 3 
aspects including: 1) pattern of conduct (custom) such as 
learning oneself and others with empathy, mutually 
                                                           

6ร่วมน าเสนอและจัดพิมพ์ในงาน 3rd International Social Sciences 
and Humanities Berlin Conference Berlin, Germany 02-05 May, 2019 
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maintaining kindness (Kanlayanamitta) and practicing the 
religious principles; 2) the principle of coexisting (Buddhist 
manners) such as learning languages for communication, 
following the rules and regulations of the university, practicing 
Buddha Dhamma or the teaching of Buddha and mutually 
respecting each other; and 3) following the Buddhist sect such 
as conserving custom, tradition and ways of practice, following 
the Buddhist disciplines (Dhammavinaya) and having learning 
center for knowledge sharing. Students also learned how to live 
together in the community by using social conduct and manners 
in order to understand each other even they came from different 
social backgrounds. 
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รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารของนักธุรกิจขาย 

A Model of Buddhist Psychological Counseling for Development 
  of Competency Management for Multi-Level  

Marketing Personnel 
      ดร.แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
ดุษฎีนิพนธ์ที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเป็นประธานสอบ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสังเคราะห์หลักพุทธธรรม
และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนัก
ธุรกิจขายตรง 2) เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง 
ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะ และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจ
ขายตรง เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี โดยใช้การวัดเชิงคุณภาพในการพัฒนา
เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การพัฒนา
รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ของนักธุรกิจขายตรง ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ และระยะที่ 2 การทดลอง
ใช้รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ของนักธุรกิจขายตรง ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายในการ
สัมภาษณ์ระยะที่ 1 คือผู้บริหารที่เป็นนักธุรกิจขายตรง ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 23 คน และในระยะที่ 2 คือ นักธุรกิจขายตรง ได้จาก
การสุ่มอย่างง่าย จ านวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 35  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์
แบบสอบถาม และแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษาแนวพุทธ
จิตวิทยาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง วิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติแบบบรรยายและการทดสอบค่า
ทีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรงเป็น
การให้ค าปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาที่มีการบูรณาการหลักธรรมหรือ
แนวทางวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) วิธีการสร้างขวัญและก าลังใจลูกทีม (2) วิธีการในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ 3) วิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และ (4) 
วิธีการให้ค าปรึกษาแก่ลูกทีมเม่ือประสบปัญหาในการท างาน  
 2. สมรรถนะการบริหารของนักธุ รกิจขายตรงด้านความรู้  
ประกอบด้วย (1) แนวคิดในการบริหารจัดการศูนย์ (2) ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
การบริหารจัดการศูนย์ให้ประสบส าเร็จ (3) คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ (4) กลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้านทักษะ 
ประกอบด้วย (1) เทคนิคหรือวิธีการสร้างแรงจูงใจลูกค้า (2) วิธีการในการเข้า
หากลุ่มลูกค้าเพ่ือเปิดและปิดการขาย และ (3) วิธีการกระตุ้นลูกทีมให้มีความ
กระตือรือร้นและเพ่ิมยอดขาย และด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย (1) จุดเด่น
ในการโน้มน้าวให้ลูกค้าสนใจสินค้า (2) การจัดการกับลูกค้าที่แสดงทัศนคติไม่
ดีต่อสินค้า และ (3) บุคลิกภาพของผู้บริหารประจ าศูนย์ 
 3. รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารของนักธุรกิจขายตรง มี 3 องค์ประกอบหลักของการพัฒนา
สมรรถนะการบริหาร คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ 
โดยมีการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการร่วมกับกระบวนการในการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารตามรูปแบบ 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) การพัฒนา
ความรู้และทักษะเชิงพุทธจิตวิทยา (2) การให้ค าปรึกษาเชิงพุทธ (อริยสัจ 4) 
(3) การพัฒนาทักษะการรู้คิดเพ่ือการบริหาร (4) การพัฒนาทักษะการขาย
อย่างมืออาชีพ (ภาคทฤษฎี) และ (5) การพัฒนาทักษะการขายอย่างมือ
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อาชีพ (ภาคปฏิบัติ) และผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า (1) สมรรถนะการ
บริหารของนักธุรกิจขายตรงหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.90) และเมื่อพิจารณาภาพรวมรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ สมรรถนะการบริหารด้านคุณลักษณะอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.94) (2) นักธุรกิจขายตรงที่ได้ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยา มีสมรรถนะการ
บริหารธุรกิจขายตรงหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักธุรกิจขายตรงกลุ่มทดลองที่ได้
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยามี
สมรรถนะการบริหารธุรกิจขายตรงสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

โมเดลองค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพที่ 3 รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 
                          การบริหารของนักธุรกิจขายตรง  
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รูปแบบสมการโครงสร้างการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัว 

ตามหลักพุทธจิตวิทยา 
A Structural Equation Model of Elderly Care in Family 

Following Buddhist Psychology 
                                                        ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
ดุษฎีนิพนธ์ที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเป็นประธานสอบ 

 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการดูแล

ผู้สูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 2) เพ่ือพัฒนากรอบสมการ
โครงสร้างการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 3) เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมการโครงสร้างการดูแลผู้สูงอายุ
โดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยากับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยแบบผสมวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การศึกษา
เอกสารและการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ประกอบด้วย  ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลโดยครอบครัว เครือข่าย และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและพุทธศาสนา รวมทั้งสิ้น 20 รูป/คน ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง แล้วน าผลจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไปตรวจสอบยืนยัน
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
220 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แนวค าถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณแบบสถิติบรรยายและวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วยโปรแกรม LISREL  

ผลการวิจัยมีดังนี ้
1. รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธ

จิตวิทยา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มี 6 ขั้นตอน คือ 
(1) การเผชิญปัญหา (2) ประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ (3) สร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่าย (4) การดูแลผู้สูงอายุตามหลักภาวนา 4  (5) การ
พัฒนาตนเองของผู้ดูแล (6) การประเมินตนเองของผู้ดูแล เมื่อน าผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากวิธีการเชิงคุณภาพมาบูรณาการด้วย พบว่า แนว
ทางการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาประกอบด้วย
ขั้นตอนการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ต่อเนื่องกันเป็นวงจร ได้แก่ การเผชิญปัญหา 
– ค้นหาความต้องการ - ประสานเครือข่าย - ดูแลตามหลักภาวนา 4 – มี
การพัฒนาตน - ประเมินผลตนเอง 

2. กรอบสมการโครงสร้างการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวตาม
หลักพุทธจิตวิทยาที่มีตัวแปรส่งผ่าน สรุปได้เป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ซึ่งแสดงอิทธิพลขององค์ประกอบคุณสมบัติของผู้ดูแลและ
องค์ประกอบปัจจัยสนับสนุนจากเครือข่าย ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่
มีตัวแปรการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน ตัวแปรในโมเดลที่พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร 
แบ่งเป็นตัวแปรภายในแฝง 2 ตัวแปร ตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัวแปร และ
ตัวแปรสังเกตได้ 18 ตัวแปร 

3. โมเดลรูปแบบสมการโครงสร้างการดูแลผู้สูงอายุโดย
ครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พัฒนาขึ้น สรุป
ได้ว่า ค่าไค-สแควร์ = 111.32, df = 104, p = .29, GFI = .95, AGFI = 
.940, RMSEA =.02  องค์ประกอบคุณสมบัติของผู้ดูแลและปัจจัย
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สนับสนุนจากเครือข่าย สามารถอธิบายความแปรปรวนการดูแลผู้สูงอายุ
ตามหลักพุทธจิตวิทยา ได้ร้อยละ 82.00 และองค์ประกอบคุณสมบัติของ
ผู้ดูแล  ปัจจัยสนับสนุนจากเครือข่าย  และการดูแลผู้สูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา  สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้
ร้อยละ 62.00 โดยสรุป ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เป็นผลจาก
คุณลักษณะของผู้ดูแลที่มีหลักอิทธิบาท 4 โดยส่งผ่านการดูแลผู้สูงอายุตาม
หลักพุทธจิตวิทยา  

 
โมเดลองค์ความรู้จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 รูปแบบสมการโครงสร้างการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวตามหลัก
พุทธจิตวิทยา 
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  ภาพที่ 5 การดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา  
I – CARE Model 
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พุทธจิตวิทยาสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

Buddhist Psychology for Building Resilience Quotient  
in Family Caregivers of Patients with  

Non-Communicable Diseases 
                                     จ่าสิบต ารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญอ่อน 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
ดุษฎีนิพนธ์ที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเป็นประธานสอบ 

 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือเสนอโปรแกรมพุทธ

จิตวิทยาการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจตามหลักพุทธจิตวิทยา 2) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการสร้าง  ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง และ 3) เพ่ือน าเสนอโปรแกรม พุทธจิตวิทยาการสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยแบบผสมวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การศึกษาเอกสาร
และการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ 
ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งสิ้น 10 รูป/คน ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง แล้วน าผลจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไปตรวจสอบยืนยันด้วย
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 
คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คนด้วยกระบวนการ
สุ่ม กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านจิตใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวค าถามในการ
สัมภาษณ์ โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและ
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แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติแบบบรรยาย
และการทดสอบค่าทดี้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

ผลการวิจัยมีดังนี ้
1. การสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจตามหลักพุทธจิตวิทยา 

เกิดขึ้นจากองค์ประกอบของความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ คือ 1) แหล่ง
สนับสนุนภายนอกที่ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ 2) ความ
เข้มแข็งภายในของแต่ละบุคคล 3) ทักษะด้านการจัดการปัญหาและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 4) การสื่อสารระหว่างบุคคล  5) การวางแผน 
6) การลงมือท า บูรณาการเข้ากับหลักสัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และ
สัมมาสติ ตามพุทธวิธี 
 2. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตนเอง 8 ขั้นตอน คือ 1) รู้จักตัวเราเข้าใจเขา 2) เฝ้าประเมิน
ตน 3) ค้นหาสภาวะ 4) ทะยานสู่หนทาง 5) ขวนขวายทางเลือก 6) ขยาย
แผนชีวิต 7) ฟิตลงมือท า และ 8) วัด skill พร้อมติดตาม แบ่งออกเป็น 13 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการบูรณาการตามหลักพุทธจิตวิทยา 6-I    
3-R (I have, I am, I can, I message, I plan, I do, Right 
Understanding, Right Effort, Right Mindfulness) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้จากกระบวนที่ตนเองผ่านพ้นสถานการณ์นั้น 

3. การประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรมพุทธจิตวิทยาการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่า 1) 
คะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 2) คะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง หลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) คะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางด้าน
จิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติดตามไม่แตกต่างกัน แสดงว่า มีความคงทนของระดับความ
เข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นผลจาก
การใช้โปรแกรมพุทธจิตวิทยาการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ที่
พัฒนาขึ้น ตามกระบวนการ 8 ขั้นที่บูรณาการหลักพุทธจิตวิทยา 6-I 3-R 
ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตนเองเพ่ือให้ผ่านพ้นวิกฤติในชีวิตและเกิด
ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ 

 
โมเดลองค์ความรู้จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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ภาพที่ 7 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจตาม   
         กระบวนการ 8 ขั้นที่บูรณาการหลักพุทธจิตวิทยา 6-I 3-R 
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