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ค�านิยม

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง พ.ศ. 2560 – 2564  
ที่เป็นแผนแม่บทการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปสู ่
เป้าหมายตามวสิยัทศัน์ซึง่ได้ก�าหนดไว้ว่า “มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาระดบัโลก” 
และหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์อื่น เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
ในการแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ โดยในการส่งเสริมการพัฒนางาน
วิจัยให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น จ�าเป็นต้องใช้การออกแบบ
การวิจัยที่มีการบูรณาการพระพุทธศาสนาร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ด้วยวิธีการวิจัย 
ที่หลากหลายและเป็นที่นิยมในระดับสากลและที่ส�าคัญมีความสอดคล้องกับ 
ปัญหาสังคมท่ีมีความซับซ้อนท่ีส่งผลให้การท�าวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาต้องมี
ความซับซ้อนขึ้นตามไปด้วย อันเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในหลายเส้นทางอันเน่ืองมาจากสภาพเป็นจริง 
ของสังคมกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามตัวแปรน้ันๆ และการเช่ือมโยง 
ความสัมพันธ์นี้ ผู้วิจัยที่มีคุณลักษณะเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
จะเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์โดยใช้สถิติขั้นสูงและสามารถแปลผล
ข้อมูลได้สอดคล้องกับสภาพท่ีเป็นจริงของสังคม และในหนังสือเล่มนี้ ได้น�าเสนอ
วิธีการ รูปแบบ แนวทาง และกรณีศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  
ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยให้ทันสมัยและน�าไป 
ปรับใช้กับการพัฒนางานวิจัยของตนต่อไป

(พระราชวรเมธี, รศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
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ค�าน�า

เน้ือหาในหนังสือเรื่อง “การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จาก
ทฤษฎฐีานราก (Grounded Theory) สูโ่มเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหต ุ(Structural 
Equation Model)” เล่มนี ้พฒันาขึน้จากประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน
ในรายวชิาสมัมนาการศึกษาค้นคว้าระเบยีบวิธวีจัิยพุทธจติวทิยาช้ันสงู วชิาสถิตแิละ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางจิตวิทยา วิชา Research Methodology in Buddhism 
และวิชา Advanced Research Methodology ให้กับนิสิตในระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตของคณะต่างๆ ทั้งในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งการจัดโครงการคลินิกวิจัย
เพือ่พฒันาศกัยภาพการวิจยัส�าหรบับคุลากรและนสิติอาเซยีน และโครงการพฒันา
ศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียนให้
คณาจารย์และบคุลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
(มจร) ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 ท�าให้ผู้เขียนได้ทราบสภาพการพัฒนางานวิจัย 
ในปัจจุบันในภาพรวมเป็นอย่างไร และสนใจในการน�าเสนอเนื้อหาในหนังสือเล่มนี ้
เพ่ือเป็นส่วนเสริมหรือสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ 
ของ มจร ให้มีความก้าวหน้าและก้าวทันเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยท่ีทันสมัยและ
สามารถน�ามาปรับใช้กับการวิจัยทางพระพทุธศาสนาได้อย่างลงตัว โดยเนือ้หาในเล่ม 
เป็นการน�าเสนอแนวทางการเชื่อมโยงการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลายและมีความเป็นไปได้ใน
การน�าเสนอองค์ความรูใ้หม่ผ่านภาพของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตทุีส่อดคล้อง
กับสภาพที่เป็นจริงในสังคมปัจจุบัน

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า หนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อนสิติ คณาจารย์ 
และนกัวจิยั ทีส่นใจในการออกแบบการวิจัยทางพระพทุธศาสนาบรูณาการร่วมกบั
ศาสตร์สมยัใหม่ และขอขอบคณุทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมในการผลกัดนัให้หนงัสอืเล่มนี้
เกิดขึ้นมาได้ในรั้วมหาจุฬาเพื่อความเป็นสากลในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

 ดร.ล�าพอง กลมกูล
 17 มีนาคม 2561
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บทที่ 1

การวิจัยในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แสวงหาความจริงและน�าเสนอความจริง 

โดยที่มุ่งเน้นการแสวงหาทั้งความจริง ความดีและความงาม พระพุทธศาสนา มีวิธี

การแสวงหาความจริงที่สอดคล้องกับวิธีวิทยาการสมัยใหม่ตามหลักวิทยาศาสตร์

ที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกยังให้การยอมรับ ดังปรากฏที่ไอน์สไตน์ ได้เคย

กล่าวไว้ว่า 

“The religion of the future will be a cosmic religion. 

It should transcend personal God and avoid dogma and 

theology. If there is any religion that could cope with 

modern scientific needs it would be Buddhism. (ศาสนา 

ในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาครอบจักรวาล ศาสนานั้นควรไปพ้น

เรื่องพระเจ้าที่มีตัวตน และไม่มีค�าสอนท่ียึดติดคัมภีร์และเทววิทยา  

ถ้าจะมศีาสนาใดศาสนาหนึง่ทีต่อบสนองความต้องการวทิยาศาสตร์

สมัยใหม่ ศาสนานั้นคือพระพุทธศาสนา)” 

(พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2552; Cumming, 

B., 2016) 

จากข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง

วิทยาศาสตร์และการวิจัย โดยมีหลักธรรมท่ีสอดคล้องกับวิธีวิทยาการวิจัย 

ในพระพุทธศาสนาคืออริยสัจ 4 โดยเริ่มก�าหนดปัญหาวิจัยจากสภาวะที่เป็นปัญหา 

(ขัน้ทกุข์) จากนัน้ต้ังสมมติฐานการวจัิยจากการสบืสาวสาเหตขุองปัญหา (ข้ันสมทัุย) 

และค้นหาค�าตอบเพื่อตอบค�าถามวิจัยด้วยวิธีการวิจัยที่เหมาะสม (ขั้นมรรค) 



2 การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก (GTM) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM)

ท�าให้ได้ผลสรุปที่ตอบค�าถามวิจัยตามวัตถุประสงค์ (ขั้นนิโรธ) โดยที่กระบวนการนี ้

จะท�าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไปใช้ต่อไป อย่างไรก็ตามการที่จะท�าวิจัย

ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ จ�าเป็นต้อง

เริ่มจากการศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและประเด็นส�าคัญ 

ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

พุทธพจน์ที่แสดงหลักศรัทธาที่ถูกต้อง

ส�าหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือทฤษฎี ลัทธิหรือค�าสอนอันใดอันหนึ่ง

อยู่แล้ว หรือยังไม่นับถือก็ตามจ�าเป็นต้องมีหลักการท่ีแสดงถึงท่ีตั้งแห่งทัศนคติท่ี

ประกอบด้วยเหตุผล ตามแนวกาลามสูตร (องฺ.ติก. 20/505/241) หรือเกสปุตติย

สูตร (องฺ.ติก.(ไทย) /20/66/255 -263) ดังนี้

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกถึงเกสปุตตนิคมของชาวกาลามะ ในแคว้น

โกศล ชาวกาลามะได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ จึงพากันไปเฝ้า แสดงอาการต่างๆ 

กัน ในฐานะยังไม่เคยนับถือมาก่อนและได้ทูลถามว่า

ชาวกาลามะ: 

“พระองค์ผู้เจริญ สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมาสู่เกสปุตตนิคม 

ท่านเหล่าน้ันแสดงเชิดชูแต่วาทะ (ลัทธิ) ของตนเท่านั้น แต่ย่อม

กระทบกระเทียบ ดูหม่ินกดวาทะฝ่ายอื่น ชักจูงไม่ให้เชื่อ สมณ

พราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็มาสู่เกสปุตตนิคม ท่านเหล่านั้นก็แสดงเชิดชู

แต่วาทะของตนเท่านั้น ยังกระทบกระเทียบดูหมิ่น กดวาทะฝ่ายอื่น

ชักจูงไม่ให้เชื่อ พวกข้าพระองค์มีความเคลือบแคลงสงสัยว่า บรรดา

สมณพราหมณ์เหล่านั้นใครพูดจริง ใครพูดเท็จ” 

เป็นเหตุให้พระบรมศาสดาทรงตรัสถึงพระสูตรนี้เพื่อให้ชาวกาลามะได้มี

หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการพิจารณาค�าพูดหรือวาทะที่ได้ยินได้ฟังโดยทรงแบ่ง

การตอบออกเป็น 2 ตอน คือ 



3การวิจัยในพระพุทธศาสนา

1) ตอนแรก พระบรมศาสดาทรงชี้ถึงกลุ่มคนที่อ้างว่าสิ่งนี้คือความรู ้  

(หรือสิ่งนี้ไม่ใช่ความรู้) น้ันมักจะอ้างโดยอาศัยฐานคิดอย่างน้อย 10 ประการ 

(องฺ.ติก. (ไทย) /20/66/255) ดังนี้ 

พระพุทธเจ้า: กาลามชนทั้งหลาย เป็นการสมควรท่ีท่านทั้งหลายจะ

เคลือบแคลง สมควรที่จะสงสัย ความเคลือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้น 

ในฐานะกาลามชนทั้งหลาย โดยทรงแสดงหลักว่า

 - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน) (Be not led 
by report)

 - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา (มา ปรมฺปราย) (Be not led 
by tradition)  

 - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย) (Be not led by  
hearsay)

 - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างต�ารา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน) 
(Be not led by the authority of texts)

 - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ) (Be not led by mere 
logic) 

 - อย่าปลงใจเชือ่ เพราะอนุมาน (มา นยเหต)ุ (Be not led by inference)

 - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺ
เกน) (Be not led by considering appearance)

 - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺ
ฌานกฺขนฺติยา) (Be not led by the agreement with a considered and  
approved theory)

 - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรู
ปตาย) (Be not led by seeming possibilities)
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 - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ 
โน ครูติ) (Be not led by the idea, “This is our teacher”)

2) ตอนที่สอง ทรงชี้ว่าเมื่อเราได้ฟังการอ้างฐานความรู้ข้างต้นนี้แล้วก็อย่า

เพิ่งปลงใจเชื่อแต่ให้สอบสวนด้วยตนเองดูก่อนดังข้อความว่า 

“เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้ที่เป็น

อกุศล มีโทษ วิญญูชนติเตียน ยึดถือปฏิบัติแล้วย่อมก่อให้เกิดโทษ

ทุกข์ เมื่อนั้นท่านทั้งหลายก็สมควรที่จะละเว้นธรรมเหล่านี้เสีย  

เมือ่ใดทีท่่านทัง้หลายรูด้้วยตนเองว่าธรรมเหล่านีเ้ป็นกศุล ปราศจาก

โทษ วิญญูชนสรรเสริญ ยึดถือปฏิบัติแล้วย่อมอ�านวยประโยชน์สุข

เมื่อนั้นท่านทั้งหลายจงถือปฏิบัติธรรมเหล่านั้นเถิด” (องฺ.ติก. (ไทย) 

/20/66/255 -263)

ในกรณทีีผู่ฟั้งยงัไม่รูไ้ม่เข้าใจและยงัไม่มคีวามเชือ่ในเรือ่งใดๆ ก็ไม่ทรงชักจงู

ความเชื่อ เป็นแต่ทรงสอนให้พิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลที่เขาเห็นได้ด้วยตนเอง

เช่น ในเรื่องความเช่ือทางจริยธรรมเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้า ก็มีความในตอนท้าย

ของสูตรเดียวกันนั้นว่า

“กาลามชนทัง้หลาย อรยิสาวกน้ัน ผู้มจิีตปราศจากเวรอย่างนี ้มีจติปราศจาก

ความเบยีดเบยีนอย่างน้ี มจิีตไม่เศร้าหมองอย่างน้ี มจิีตบรสิทุธิอ์ย่างนี ้ย่อมได้ประสบ

ความอุ่นใจถึง 4 ประการ ตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้ว” คือ

“ถ้าปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมที่ท�าไว้ดีท�าไว้ชั่วมีจริง การที่ว่าเมื่อเรา

แตกกายท�าลายขันธ์ไปแล้ว จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ก็ย่อมเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้”  

นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ 2 ที่เขาได้รับ 

“ก็ถ้าเม่ือคนท�าความชั่วก็เป็นอันท�าไซร้ เรามิได้คิดการชั่วร้ายต่อใครๆ  

ทุกข์ที่ไหนจักมาถูกต้องเราผู้มิได้ท�าบาปกรรมเล่า” นี้เป็นความอุ่นใจประการท่ี 3 

ที่เขาได้รับ
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“ก็ถ้าเมือ่คนท�าความชัว่ กไ็ม่ชือ่ว่าเป็นอนัท�าไซร้ ในกรณนีี ้เรากม็องเห็นตน

เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองด้าน” นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ 4 ที่เขาได้รับ

สรุปว่า ความเป็นมาของกาลามสูตร เป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรัสเพื่อเป็นการตอบค�ากราบทูลถามของชาวเกสปุตตนิคม กาลามโคตร (บางแห่ง

เรยีกชือ่ว่า ชาวกาลามะ) เพือ่ประกาศความเช่ือและวาทะของตน แต่ขณะทีป่ระกาศ

ความเชื่อของตนนั้นกลับพูดดูหมิ่นค�าสอนของผู้อื่น หรือพูดกดค�าสอนของผู้อื่นลง 

มีอยู่ 10 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการพิจารณาค�าพูดหรือวาทะท่ีได้ยิน 

ได้ฟังโดยทรงแบ่งการตอบออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรก พระบรมศาสดาทรงชี้ถึง

กลุม่คนทีอ้่างว่าสิง่นีคื้อความรู ้(หรอืสิง่นีไ้ม่ใช่ความรู)้ นัน้มกัจะอ้างโดยอาศยัฐานคิด 

อย่างน้อย 10 ประการ  ตอนทีส่อง ทรงชีว่้าเมือ่เราได้ฟังการอ้างฐานความรูข้้างต้นนี้ 

แล้วก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อแต่ให้สอบสวนด้วยตนเองดูก่อน 

ส�าหรับผู้ที่ยังไม่ได้นับถือลัทธิศาสนาหรือหลักค�าสอนใดๆ พระองค์จะตรัส

ธรรมเป็นกลางๆ เป็นการเสนอแนะความจริงให้เขาคิด ด้วยความปรารถนาดี เพื่อ

ประโยชน์แก่ตัวเขาเอง โดยมิต้องค�านึงว่าหลักธรรมนั้นเป็นของผู้ใด โดยให้เขาเป็น

ตัวของเขาเอง ไม่มีการชักจูงให้เขาเชื่อให้เขาเลื่อมใสต่อพระองค์ หรือเข้ามาสู่อะไร

สักอย่างที่อาจจะเรียกว่าศาสนาของพระองค์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

2555) พระพุทธศาสนานั้นถือกันว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาเป็นตัวตัดสิน 

ทีท่�าให้บรรลจุุดหมายของพทุธศาสนาและจุดหมายของพทุธศาสนาเองกเ็ป็นปัญญา

อีกซึ่งเรียกว่า “โพธิ” โพธิก็เป็นชื่อหน่ึงของปัญญา ปัญญานี้มีหลายช่ือในท่ีสุด 

พุทธศาสนาใช้ปัญญาเพื่อบรรลุถึงปัญญา ปัญญาในข้ันท่ีท�างานให้บรรลุผลนั้น

ปัญญาที่เรียกว่าวิจัย วิจัยไปก็เกิดปัญญา

หลักการของพระพุทธศาสนานั้นมีพุทธพจน์ตรัสไว้แห่งหนึ่งที่น่าสังเกต 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมน้ันเราจะแสดงไว้โดยวิจัย (วิจยโส เทสิโต ภิกฺขเว 

มยา ธมฺโม” (ส�.ข. 17/173/116) ค�าว่า วิจัยจึงมีความส�าคัญมาก เท่ากับพูดว่า 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการวิจัย พุทธพจน์นี้แสดงว่าในแง่ของผู้สอนก ็

สอนไปโดยที่เมื่อได้ความรู้มาโดยการวิจัยแล้วก็น�ามาสอนโดยวิธีวิจัย
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ต่อจากนั้นเมื่อพูดถึงฝ่ายผู้ศึกษาพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อีกว่า “พึงวิจัยธรรม

โดยแยบคาย (โยนิโส วิจิเน ธมฺม�)” (องฺ. สตฺตก. 23/3/2) พึงวิจัยโดยแยบคาย 

หมายความว่าอย่างไร ค�าว่า “ธรรม” นั้นมีความหมายกว้าง อะไรก็ได้เป็นธรรม 

ทั้งน้ัน ทุกส่ิงทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องเจอะเจอ พึงวิจัยโดยแยบคายคือโดยโยนิโส 

(เช่นเดียวกับค�าว่า โยสิโนมนสิการ) หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นวิจัย 

ให้ถึงต้นเค้า หรือต้นตอเลย แล้วก็ตรัสต่อไปว่า “จึงจะเห็นอรรถแจ้งชัดด้วยปัญญา 

(ปญฺญายตฺถ� วิปสฺสติ)” เห็นอรรถก็คือเห็นความหมายเห็นเนื้อหาท้ังหมดชัดแจ้ง 

ด้วยปัญญา อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่ตรัสฝ่ายผู้ศึกษาแสดงความส�าคัญของค�าว่าวิจัย 

ในพระพุทธศาสนา 

เมื่อพิจารณาความหมายของรูปศัพท์วิจัยนั้นแปลกันง่ายๆ ว่าเฟ้น เฟ้น

เป็นการค้นหา หรือสืบค้นเพื่อจะเอาสิ่งที่ต้องการให้ได้หรือเที่ยวสอดส่ายและ 

สอดส่องหาให้เจอสิง่ท่ีต้องการเพราะ ฉะน้ัน การวจิยัจงึเป็นเรือ่งของการค้นหา แม้แต่ 

ขดุค้น ค้น ตรวจสอบ และพิสจูน์ เพ่ือค้นหาความจรงิทีน่�าไปสูก่ารพฒันาปัญญา ดงันี้

“ความเจริญงอกงามแห่งปัญญา (หรือการพัฒนาปัญญา) เป็นยอดสุดใน 

บรรดาความเจริญงอกงามทั้งหลาย” (อง.เอก. 20/78-82)

เพราะฉะนั้น ปฏิบัติการส�าคัญในการศึกษาก็คือท�าอย่างไรจะให้เกิดปัญญา

และในการที่จะท�าให้เกิดปัญญานั้นสิ่งส�าคัญก็คือการวิจัย การจะท�าให้เกิดปัญญา

ด้วยการรู้จักคิดพิจารณาค้นหาความจริง หาทางท�าให้ดี ให้ส�าเร็จ ให้พ้นทุกข์ ให้

แก้ปัญหาได้ เพราะฉะน้ันการศึกษาและการวิจัยจึงเป็นเรื่องของชีวิตประจ�าวัน 

เป็นหน้าที่ของชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องท่ีจะมาจัดการเป็นกิจกรรม 

ของสังคมหรือเป็นการวิจัยทางวิชาการต่างๆ เท่านั้น แต่จะต้องโยงมาจากรากฐาน

ของการวิจัยในชีวิตประจ�าวันด้วย

นอกจากน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) (2555) ยงัได้กล่าวว่า การวจิยั 

ที่ดีต้องมีบุพนิมิต 7 หรือ บุพนิมิตแห่งมรรค 7 (ธรรมที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอก 

ล่วงหน้าว่า มรรคมีองค์ 8 ประการอันประเสริฐจะเกิดข้ึนแก่ผู้นั้น ดุจแสงอรุณ 
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เป็นบุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตย์จะอุทัย แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดี หรือ 

รุ่งอรุณของการศึกษา ดังนี้

1. กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, มีมิตรดี, คบหาคนท่ีเป็นแหล่ง 

แห่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี 

2. สลีสมัปทา ความถงึพร้อมด้วยศีล, การท�าศลีให้ถงึพร้อม, ตัง้ตนอยูใ่นวนิยั 

และมีความประพฤติทั่วไปดีงาม 

3. ฉนัทสมัปทา ความถงึพร้อมด้วยฉนัทะ, การท�าฉนัทะให้ถงึพร้อม, ความใฝ่ใจ 

อยากจะท�ากิจหน้าที่และสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องให้ดีงาม, ความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ 

4. อตัตสมัปทา ความถงึพร้อมด้วยตนทีฝึ่กดีแล้ว, การท�าตนให้ถงึพร้อมด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่พัฒนาแล้วให้สมบูรณ์ ทั้งด้านกาย ศีล จิต และปัญญา [ที่จะเป็น 

ภาวิตัตต์ คือผู้มีตนอันได้พัฒนาแล้ว] 

5. ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ, การท�าทิฏฐิให้ถึงพร้อม, การตั้งอยู ่

ในหลักความคิดความเชื่อถือที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผล เช่น ถือหลักความเป็นไปตาม

เหตุปัจจัย 

6. อัปปมาทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท, การท�าความ 

ไม่ประมาทให้ถึงพร้อม 

7. โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ, การท�า 

โยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม, ความฉลาดคิดแยบคายให้เห็นความจริงและหา

ประโยชน์ได้ 

เมื่อใดธรรมที่เป็นบุพนิมิต 7 ประการนี้ แม้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมีใน 

บุคคลแล้ว เมื่อนั้นย่อมเป็นอันหวังได้ว่าเขาจักเจริญ พัฒนา ท�าให้มาก ซึ่งมรรค 

มีองค์ 8 ประการอันประเสริฐ คือจักด�าเนินก้าวไปในมัชฌิมาปฏิปทา 

จากแนวทางการแสวงหาความรู ้ที่ปรากฏในพระสูตรและหลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนาที่ได้น�าเสนอข้างต้น สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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บทน�าสู่การวิจัย

วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ มีอะไรบ้าง?

การแสวงหาของมนุษย์ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ และเป็นวิธีการท่ีได้รับ

การยอมรับมากขึ้น แต่กระนั้นวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ท่ีเคยใช้กันมาแต่

ดั้งเดิมก็ยังคงมีการน�ามาใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น การศึกษาจากขนบธรรมเนียม 

(Tradition) การใช้ประสบการณ์ (Experience) การสอบถามผู้รู้ (Authority) 

การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ (Document /Text) และสื่อต่างๆ การใช้เหตุผล 

แบบต่างๆ (Reason) การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process) 

และการวิจัย (Research) มีรายละเอียดดังนี้

พระพุทธเจ้า - กาลามสูตร 10

พระธรรมปิฏก - บุพนิมิต 7 ปัจจัยสร้างมรรค

- กัลยาณมิตตา (มีครูที่ดี)        ปัจจัยภายนอก

- สีลสัมปทา (มีวินัยที่สมบูรณ์)

- ฉันทสัมปทา (สร้างแรงจูงใจที่สมบูรณ์)

- อัตตสัมปทา (พัฒนาตนให้เต็มที่)                 ปัจจัยภายใน

- ทิฎฐิสัมปทา (สร้างเจตคติ ค่านิยมให้สมบูรณ์)

- อัปปมาทัมปทา (มีจิตส�านึกไม่ประมาท)

- โยนิโสมนสิการสัมปทา (คิดพิจารณาถูกวิธี)

ภาพที่ 1.1 การแสวงหาความรู้ที่ปรากฏในพระสูตรและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

การแสวงหาความรู้
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1. การศึกษาจากขนบธรรมเนียม (Tradition)

ความรู้บางอย่างของมนุษย์ได้มาจากการศึกษาและปฏิบัติตามวัฒนธรรม 

ประเพณขีองตน เช่น ความรูใ้นเรือ่งพธิกีรรมทางศาสนา การทอดกฐนิ การแต่งกาย 

การไหว้ครู เป็นต้น

อย่างไรก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง อาจไม่สอดคล้องกับ

หลักการ หรือทฤษฎีที่เคยได้รับการพัฒนาจนเป็นท่ียอมรับของสังคม เนื่องจาก

ขนบธรรมเนียมเหล่านั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงไป

จากขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ด้ังเดิมกไ็ด้ เช่น ในการถวายเทียน และธูปแด่พระสงฆ์ 

ในปัจจุบัน มีการจุดธูปไฟฟ้าหรือเทียนไฟฟ้าแทนของจริง การแสดงมหรสพ 

ในงานศพ แนวคิดในการจัดการกับเถ้ากระดูก (อังคาร) ของบรรพบุรุษ เป็นต้น

2. การใช้ประสบการณ์ (Experience)

ความรู้บางอย่างของมนุษย์ ได้มาจากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง 

ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่ได้มาโดยบังเอิญ (by chance) ได้จากการลองผิดลองถูก 

(by trial and error) จากการปฏิบัติและการฝึกฝน (by practice) จนกลายเป็น 

ความรู ้ความเข้าใจที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ และการแสวงหาความรู ้ 

โดยใช้ประสบการณ์นี้ ก็ยังคงเป็นวิธีการส�าคัญอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบัน อย่างไร 

ก็ตามการแสวงหาความรู้โดยใช้ประสบการณ์อาจน�าไปสู่ข้อสรุปท่ีคลาดเคลื่อนได้ 

อันเน่ืองจากการละเลยในสิ่งที่มองไม่เห็น การใช้เครื่องมือท่ีมีความล�าเอียง  

การพลาดโอกาสในการสังเกตเหตุการณ์ส�าคัญท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง การสรุปโดยมี 

ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ การพลาดโอกาสในการสังเกตเหตุการณ์ส�าคัญที่มีส่วน 

เกี่ยวข้อง หรือการสรุปบนพื้นฐานของความคิดเห็นส่วนตัว
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3. การสอบถามผู้รู้ (Authority)

การสอบถามผู้รู ้เพื่อหาความรู้ความจริงบางอย่าง เป็นวิธีที่ใช้กันมาแต่

โบราณ แต่ถึงกระนั้นวิธีการนี้ก็ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน บุคคลที่ได้ศึกษาและสั่งสม

ความรู้จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องต่างๆ ซ่ึงใน

ยุคปัจจุบันเรียกว่ากูรู (GURU) นั้น นอกจากจะได้รับความเช่ือถือในองค์ความรู้ 

ที่ถ่ายทอดออกมาแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้อีกด้วย ในสังคมปัจจุบัน 

พบว่า มีผู้รู้ในเรื่องต่างๆ อย่างลึกซึ้งอยู่มากมายและท�าหน้าที่เป็นแหล่งความรู้ 

ที่ส�าคัญ ซึ่งอาจจะมีค�าเรียกต่างๆ กัน เช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติการ ครู

อาจารย์ รวมทั้งพระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ท่ีมีความรู้มากกว่าเราจะ

ช่วยให้เราได้ค�าตอบในสิ่งที่เราอยากรู้ และมีความสบายใจหรือมีความชัดเจนใน 

เรื่องต่างๆ มากขึ้น แต่เนื่องจากผู้รู้ในแต่ละเรื่องหรือแต่ละระดับพื้นที่ อาจมีความรู ้

แตกต่างกัน ดังนั้น การแสวงหาความรู้ โดยการสอบถามจากผู้รู ้จึงควรมีการ 

ตรวจสอบและต้องมัน่ใจว่าบคุคลนัน้เป็นผูรู้ใ้นเรือ่งทีต้่องการสอบถามอย่างแท้จรงิ

4. การศึกษาจากเอกสารต่างๆ (Document / Text) และ 
สื่อต่างๆ

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการพิมพ์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

ความรู้ต่างๆ ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์มากมาย 

ความรู้บางเรื่องยังมีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในหลายประเทศ รวมทั้งมีการแปลเป็น

ภาษาต่างๆ ที่ง่ายต่อการศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแสวงหาความรู้โดยผ่าน

สือ่อเิลคทรอนกิส์และอปุกรณ์การเรยีนรูต่้างๆ ได้อย่างกว้างขวาง รวดเรว็ ลกึซึง้และ

สามารถศึกษาซ�้าได้ตามความสนใจ โดยที่ผู้แสวงหาความรู้ไม่จ�าเป็นต้องสอบถาม

จากผู้รู้โดยตรง แต่สามารถศึกษาจากเอกสารต�าราและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้รู้ 

ได้ถ่ายทอดไว้ หรือมีผู้รวบรวมความรู้และจัดท�าไว้ 
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5. การใช้เหตุผลเชิงอนุมาน (Deductive method)

การใช้เหตุผลเชงิอนุมานมช่ืีอเรยีกหลายอย่าง เช่น ซลิลอจสิซมึ (syllogism) 

ตรรกวิทยาเชิงอนุมาน (Deductive logic หรือ Inside-out method) เป็นต้น 

อริสโตเติล (Aristotle) เป็นคนแรกที่ใช้วิธีการนี้ ค้นหาความรู้หรือข้อเท็จจริง 

โดยใช้ความคิดเชงิเหตุผล ด้วยการอ้างข้อเทจ็จรงิท่ี “เป็นจรงิ” สองประการ มาสรปุ 

เป็นข้อเท็จจริงหรือความรู้ใหม่ เช่น 

เหตุใหญ่: สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร

เหตุย่อย: ช้างเป็นสิ่งมีชีวิต

ข้อสรุป: ช้างต้องการอาหาร

เหตุใหญ่: พืชปรุงอาหารโดยใช้แสงแดด

เหตุย่อย: มะม่วงเป็นพืชชนิดหนึ่ง

ข้อสรุป: มะม่วงปรุงอาหารโดยใช้แสงแดด

วิธีการหาความรู้โดยการอนุมานของอริสโตเติลนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการ

หาความรู้ทีม่รีะบบแบบแผน และได้มกีารน�ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมทัง้ 

การอนุมานทฤษฎีมาเป็นสมมติฐานงานวิจัย แต่การค้นหาความรู้หรือข้อเท็จจริง

ด้วยการใช้เหตุผลเชิงอนุมานนี้มีข้อบกพร่องท่ีส�าคัญสองประการ เม่ือน�ามาใช้

กับปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีความหลากหลายซับซ้อน 

มีปฏิสัมพันธ์และมีผลกระทบถึงกันได้ คือ

 5.1 ข้อสรุปหรือข้อเท็จจริงที่ได้อาจไม่เป็นความจริง เพราะข้อเท็จจริง

สองประการ ที่ใช้สรุปหาข้อเท็จจริงใหม่นั้น อาจไม่จริงเสมอไป และเป็นการอ้าง

เหตุผลเชิงภาพเป็นหลัก เช่น
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เหตุใหญ่: นิสิตทุกคนที่ตั้งใจเรียนจะประสบความส�าเร็จ

เหตุย่อย: นายธนันต์ชัย เป็นนิสิตที่ตั้งใจเรียน

ข้อสรุป: นายธนันต์ชัย จะประสบความส�าเร็จ

การสรุปว่านายธนันต์ชัย จะประสบความส�าเร็จ อาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ 

เพราะยงัมปัีจจัยเก่ียวข้องอืน่ๆ อกีมาก  หรอืแม้แต่ค�ากล่าวทีว่่า “ไม่มคีวามยากจน

ในหมู่คนขยัน” โดยนัยที่ต้องการสื่อความหมายก็คือ “ถ้าใครเป็นคนขยัน คนนั้น 

จะไม่ยากจน” ก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

 5.2 ข้อสรุปหรือข้อเท็จจริงที่ได้มิใช่ความรู้ใหม่ หากแต่เป็นความรู้เดิม 

ที่รู้อยู่แล้วนั่นเอง เนื่องจากข้อเท็จจริงรวม (เหตุใหญ่) มีความหมายครอบคลุม 

ข้อเท็จจริงย่อย (เหตุย่อย) อยู่แล้ว ถ้ายอมรับว่าข้อเท็จจริงรวมเป็นจริง การสรุปว่า 

ข้อเท็จจริงย่อยจะเป็นจริงด้วยจึงไม่ใช่ความรู้ใหม่

แนวทางการใช้เหตุผลเชิงอนุมานนี้ จึงมีลักษณะที่เป ็นอุดมคติทาง

ตรรกศาสตร์บนพืน้ฐานว่า ข้อเทจ็จรงิทีอ้่างถงึมค่ีาความจรงิ (Truth value) เป็นไป 

ตามเง่ือนไข จะสามารถสรุปได้ตามหลักการ แต่ในทางสังคมศาสตร์อาจไม่เป็น 

เช่นนั้น นั่นคือข้อเท็จจริงที่อ้างถึงทั้ง 2 ประการ อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 

เสมอไป และอาจท�าให้ข้อสรุปเกิดความผิดพลาดได้

6. การใช้เหตุผลเชิงอุปมาน (Inductive method)

จากข้อบกพร่องของการใช้เหตุผลเชิงอนุมาน ฟรานซิส เบคอน (Francis 

Bacon) จึงได้เสนอว่า การค้นคว้าหาความรู้ให้ได้ความรู้ใหม่ หรือข้อเท็จจริงใหม่

น้ัน จะต้องเป็นไปในลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงย่อยๆ  

เสียก่อน แล้วน�ามาจ�าแนกแยกประเภทตามลักษณะ และหาความสัมพันธ์ของ

ข้อเท็จจริงตามลักษณะต่างๆ จากนั้นจึงแปลความหมายและสรุปผล ซึ่งฟรานซิส 

เบคอน ได้เสนอวิธีการค้นคว้าหาความรู้เชิงเหตุผล ด้วยวิธีการอุปมานไว้ 2 วิธี ดังนี้
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 6.1 การใช้เหตุผลเชิงอุปมานแบบสมบูรณ์ (Perfect inductive  

method) การอุปมานแบบนี้จะเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆ ให้ครบทุกหน่วย

ประชากรที่ต้องการศึกษาเสียก่อน จากนั้นน�าข้อสรุปไปจัดกระท�า วิเคราะห์  

ตรวจสอบให้ละเอียดทุกหน่วยประชากร แล้วจึงแปลความหมายและสรุปผล  

ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้

 6.2 การใช้เหตุผลเชิงอุปมานแบบไม่สมบูรณ์ (Imperfect inductive 

method) การอุปมานแบบนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆ จากตัวอย่าง 

ที่เป็นเพียงบางส่วนของหน่วยประชากรน�ามาวิเคราะห์ สรุปหรืออุปมานเอาว่า 

เป็นข้อสรุปหรือเป็นข้อเท็จจริงที่กล่าวคลุมท่ัวไป อ้างอิงไปถึงประชากรท้ังหมด  

วิธีการนี้เป็นการศึกษาจากตัวอย่างทั่วไปนั่นเอง

การหาข้อสรุปโดยใช้ตัวอย่างจะสมเหตุสมผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวอย่าง 

ที่น�ามาใช้สรุปว่ามีจ�านวนมากพอและเป็นตัวแทนของกรณีอื่นๆ ทั้งหมดหรือไม่  

ถ้าหากจ�านวนตวัอย่างไม่มากพอและไม่เป็นตวัแทนแล้ว ข้อสรปุทีไ่ด้อาจไม่ถกูต้อง

7. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)

ชาร์ล ดาวิน (Charles Darwin) เป็นผู ้น�าวิธีการวิทยาศาสตร์มาใช ้

เม่ือตอนต้นศตวรรษที่ 19 วิธีการนี้เป็นกระบวนการศึกษาที่ใช้ทั้งวิธีการอนุมาน

ของอริสโตเติล และวิธีการอุปมานของของ ฟรานซิส เบคอน ร่วมกัน กล่าวคือ  

เม่ือต้องการค้นหาความรูเ้รือ่งใด จะต้ังปัญหาหรอืค�าถามในเรือ่งนัน้ก่อนว่าต้องการ

ทราบอะไร แล้วจึงใช้วิธีการอนุมานคาดเดาค�าตอบของปญัหานั้นเอาไว้ ในลักษณะ

ของการตั้งสมมติฐานล่วงหน้า จากนั้นใช้วิธีการอุปมานรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง

ย่อยๆ จากตัวอย่างจ�านวนหน่ึงมาทดสอบหรือยืนยันสมมติฐานที่ตั้งไว้ แล้วจึง 

สรุปเป็นความรู้ใหม่ หรือข้อเท็จจริงใหม่

โดยสรุปวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนหลักอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การก�าหนดและนิยามปัญหา (identification and definition of 
problem)

2. การตั้งสมมติฐาน (formation of hypothesis)

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection data)

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data)

5. การสรุปผล (conclusion)

8. วิธีการท�าวิจัย (Research)

สรุปได้ว่าวิธีการท่ีมนุษย์ใช้ในการแสวงหาความรู้ความจริงอีกแบบหนึ่ง 

ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ “การท�าวิจัย” การวิจัยเป็นการใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริงและความรู้ใหม่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ได้น�าไปใช้เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์สาขาต่างๆ ให้เป็นศาสตร์

ที่มีความแข็งแกร่งท้ังทางด้านพ้ืนฐานความรู้และทฤษฎี ซ่ึงสร้างความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์

 จากการน�าเสนอวิธีการแสวงหาความรู้ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังภาพ

ต่อไปนี้

ขนบธรรมเนียมประเพณี

การสอบถามจากผู้รู้ ศึกษาจากต�ารา

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

การใช้เหตุผล
ประสบการณ์

ภาพที่ 1.2 วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์

วิธีวิจัย
Research
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การวิจัยกับพระพุทธศาสนา

พระธรรมปิฎก (2538) ได้แสดงปาฐกถา เรื่องการศึกษากับการวิจัย 

เพื่ออนาคตของประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจ�าปี 2538 ส�านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สรุปดังนี้

ค�าว่า “วจัิย”มาจากค�าว่า วิจโย  หมายถึง “ปัญญา” การท�าวจิยัเป็นลกัษณะ

หนึ่งของการใช้ปัญญา การท�าวิจัยท�าให้เกิดปัญญา ท�าให้ปัญญาพัฒนา กล่าวอีก 

นัยหนึ่ง การวิจัย  คือ การเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญานั่นเอง

ตามรูปศัพท์แล้ว “วิจัย” แปลว่า “เฟ้น” คือการค้นหา สืบค้น ตรวจสอบ 

พิสูจน์ ซึ่งมีระดับ ได้แก่

1. ค้นหาความจริง

2. ค้นหาสิ่งที่ดี  สิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เป็นประโยชน์

3. ค้นหาทางที่จะท�าให้ดี หรือหาวิธีการที่จะท�าให้ดี

4. ค้นหาที่จะท�าให้ส�าเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมอันกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ

สังเกตได้ว่าการวิจัยในระดับที่ 4 จะยากท่ีสุด เพราะผลวิจัยเป็นรูปธรรม

มาก น�าไปปฏิบัติจริงได้ ในขณะที่งานวิจัยท่ัวไปจะให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทาง

ที่ดี (อยู่ในระดับที่ 3) จะไม่สามารถรับรองได้ว่าทางท่ีดีนั้นจะท�าได้จริงมากน้อย

เพียงใดในทางปฏิบัติ

การวิจัยตรงกับค�าภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากค�า 2 ค�ามารวมกัน  

คือค�าว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ�้าแล้วซ�้าอีกให้เกิด 

ความมั่นใจ นอกจากน้ีนักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค�าว่า 

“Research”โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific  

Science Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมาย

ไว้ดังนี้ 
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R = Recruitment & Relationship หมายถงึ การฝึกตนให้มคีวามรู ้ รวมทัง้

รวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติตามงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน

E = Education & Efficiency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู ้

และสมรรถภาพสูงในการวิจัย

S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ท่ีต้องมีการพิสูจน์

ค้นคว้า เพื่อหาความจริงและผู ้วิจัยต้องมีความกระตุ ้นในด้านความคิดริเร่ิม 

กระตือรือร้นที่จะท�าวิจัย

E = Evaluation & Environment หมายถึง รู ้จักประเมินผลว่า 

มีประโยชน์สมควรจะท�าต่อไป หรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิจัย

A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมี

ทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย

R = Result หมายถงึ  ผลการวจัิยทีไ่ด้มาเป็นผลอย่างไรกต็ามจะต้องยอมรบั

ผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี  และเป็นผลที่ได้จาการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ

C = Curiosity หมายถงึ ผูวิ้จยัจะต้องมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ มคีวามสนใจ

และขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา

H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมท�าให้

ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านัน้ได้เหมอืนกับการเกดิแสงสว่างขึน้ แต่ถ้ายงัไม่เกดิ 

แสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องด�าเนินการต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคม 

แสงสว่าง หมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม

จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2555) ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการวิจัยและวัดประเมินผล 

ได้ศึกษาและน�าเสนอความหมายของการวิจัยจากนกัการศกึษาไทยและต่างประเทศ

หลายท่าน แสดงได้ดังนี้

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2541) ได้ให้ความหมายของการวิจัย  คือ กระบวนการ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตามสมมติฐานที่นิรนัย 
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จากทฤษฏีโดยใช้ระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นระบบ มีการใช้เครื่องมือเชิง

ประจักษ์ มีการควบคุม และมีขั้นตอนการด�าเนินงานเป็นขั้นเป็นตอน โดยแต่ละ 

ขั้นตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันน�าไปสู่ค�าตอบปัญหาของการวิจัย ที่ได้เป็น 

ความรู้ใหม่เป็นผลของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อและมนุษย์และ

สงัคม ในขณะที ่อทุมุพร จามรมาน (2536) ได้ให้ความหมายของการวจิยัว่า หมายถงึ 

การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได ้

หรือขบวนการที่ยอมรับในศาสตร์ต่างๆ และ เทียนฉาย กีระนันทน์ (2537) ได้ให้

ความหมายของการวจัิยว่า เป็นเรือ่งของการศกึษาค้นคว้า เพือ่พสิจูน์หรอืหาค�าตอบ 

หรือหาข้อเท็จจริงอะไรบางอย่าง เช่นเดียวกับ จรัส สุวรรณเวลา (2528) ได้ให ้

ความหมายของการวิจัย เป็นกระบวนการที่ใช้เหตุผลหาข้อเท็จจริง หรือกฎเกณฑ ์

ของธรรมชาติแล้วใช้ข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ในการ 

แก้ปัญหา รวมทั้งการวิเคราะห์ประเมินผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแก้ปัญหาแล้ว

ว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2540) ได้ให้ความหมาย

ของการวิจยั หมายถงึ กระบวนการค้นคว้าหาความรูอ้ย่างมรีะบบ เพือ่ตอบประเดน็

ที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ 

รุ่ง  แก้วแดง (2520) ได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่าเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อ

หาความรู้ความจริง หรือเป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการ

ค้นคว้าหารายละเอยีดให้เป็นแบบแผนให้มากทีส่ดุ เป็นการแสวงหาความจรงิโดยที่

ทุกขั้นตอนมีแบบมีแผน รวมทั้ง Kerlinger and Lee (2000) ที่ได้ให้ความหมายไว้

ตามการวจิยัเชงิวทิยาศาสตร์ คือ “Scientific research is systematic controlled 

empirical amoral public and critical investigation of natural phenomena. 

It is guided by theory and hypotheses about the presumed relations 

among such phenomena (Kerlinger and Lee, 2000).” รวมทัง้  Best (1989) 

ก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า “Research may be defined as the systematic and 

objective analysis and recording of controlled observations that may 
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lead to the development of generalizations principles of resulting 

in prediction and possibly ultimate control of events. (Best, 1989)” 

ซึ่งจากค�านิยามความหมายของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถ 

สรุปได้ดังนี้

การวิจัย (Research) คือ เกิดจากการน�าค�าสองค�า คือ Re และ Search  

มารวมกัน ซ่ึงหมายถึงการค้นหาซ�้าๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจหรือแน่ใจในความรู ้

ความจริงที่ค้นพบ ค�าว่าวิจัยหรือ research จึงหมายถึง กระบวนการในการศึกษา

หาความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการท่ีสมเหตุสมผล เช่ือถือได้ และ

สามารถตรวจสอบความรู้ความจริงที่ค้นพบได้ เป็นกระบวนการในการแสวงหา

ความรู้ ความจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ ซ่ึงได้

รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่มีระบบ มีเหตุมีผล และมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้วิธี

วิทยาการวิจัยคือวิทยาการหรือการศึกษาที่มีระบบเกี่ยวกับวิธีการหรือเทคนิควิธี 

ครอบคลุมถงึระเบยีบวธิดี�าเนนิการทกุขัน้ตอนในการวจิยั  ได้แก่ การก�าหนดปัญหา

วิจัยการศึกษาและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การก�าหนดสมมติฐาน 

การวิจัย การก�าหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ

วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอผลการวิเคราะห์และการแปลความหมาย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะรวมอยู่ในวิธีวิทยาทางสถิติ ตลอดจนเทคนิควิธีการ 

วัดผลและการประเมินผล สามารถแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้
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ต่อไปนี้จะเป็นการน�าเสนอข้อมูลที่เป็นพื้นฐานความรู้ว่าด้วยเรื่องการวิจัย 

ประกอบด้วย กระบวนการวิจัย วงจรการวิจัย ค�าศัพท์น่ารู้ส�าหรับการวิจัย ท่ีมา

ของการวิจัย ลักษณะของปัญหาวิจัย แนวโน้มการวิจัยในพระพุทธศาสนา และการ

วิจัยในยุคสังคมแห่งความรู้

กระบวนการวิจัย 

กระบวนการวิจัย มี 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การก�าหนดปัญหาวิจัย  

2) การก�าหนดสมมติฐานการวิจัย 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล  

และ 5) การสรุปผลและอภิปรายผลวิจัย และจากกระบวนการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอน

สามารถอธิบายเป็นภาพวงจรการวิจัย ได้ดังนี้

วิจัย (วิจโย = การใช้ปัญญา ท�าให้เกิดปัญญา)

Research (recherché = search again)

วิธีวิทยาการวิจัย = แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระเบียบวิธี 

กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
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ค�าศัพท์น่ารู้ส�าหรับการวิจัย

ค�าศัพท์น่ารู ้ส�าหรับการวิจัย ได้แก่ การวิจัย (Research) วิธีการวิจัย  

(Research method) กระบวนการวิจัย (Research Process) วิธีวิทยาการวิจัย 

(Research Methodology) ค�าถามวิจัย (Research Question) ปัญหาวิจัย 

(Research problem) วัตถุประสงค์วิจัย (Research Objective) สมมติฐานวิจัย 

(Research Hypothesis) กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

การออกแบบการวิจัย (Research Design) การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

(Sampling Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Measurement Design) และ 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Design)

ที่มาของการวิจัย

ทีม่าของการวจิยั คอืจากประสบการณ์ส่วนตวั จากข้อเสนอแนะของผูร้อบรู้

ในงานหรือศาสตร์นั้น จากการศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่นักวิจัยสนใจ จากการติดตาม

บทความพิเศษหรือข่าวสารต่างๆ จากวิทยานิพนธ์หรือรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากหน่วยงานที่ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

ภาพที่ 1.3 วงจรการวิจัย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)
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ลักษณะของปัญหาวิจัย

ลักษณะของปัญหาวิจัยคือ ปัญหาวิจัยเพื่อส�ารวจ/บรรยาย (ส�ารวจ/ 

เปรียบเทียบ) ปัญหาวิจัยเพื่ออธิบาย (Explain) ความสัมพันธ์ (ทดลอง) ปัญหาวิจัย

เน้นการศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect) ระหว่างตัวแปรต้นที่มีต่อ

ตวัแปรตาม ปัญหาวจัิยเน้นการตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model Validation)

แนวโน้มการวิจัยในพระพุทธศาสนา

แนวโน้มการวจัิยในพระพทุธศาสนาจะเป็นไปในทางการศกึษาความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุและพัฒนารูปแบบหรือโมเดล การวิจัยแบบบูรณาการเชิงพุทธและ 

ศาสตร์สมัยใหม่ ออกแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 

ต้องการตอบค�าถามวิจัยได้อย่างถูกต้อง ตรง และสามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวิต

ประจ�าวัน

การวิจัยในยุคสังคมแห่งความรู้

1. ทุกคนเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ (ทั้งในและนอกสถานศึกษา) และ 
ทุกวิธี (เรียนจากการวิจัย)

2. ปรัชญาการศึกษาวิจัยเปลี่ยนจาก Positivism Mechanical เป็น  
CHAOS Theory

3. ลักษณะปัญหาวิจัยซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้น แล้วความสัมพันธ์เป็นจริง
ทุกกลุ่ม ทุกเวลาหรือไม่ อย่างไร

4. มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้จ�านวนมากและ

รวดเร็ว

ความก้าวหน้า

ของพุทธศาสตร์

วิธีวิทยาการวิจัย

ทางพระพุทธศาสนา





บทที่ 2

ทฤษฎีฐานรากกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
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ส�ำหรับเน้ือหำในบทนี้เป็นกำรน�ำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีฐำนรำกกับกำรวิจัย

ทำงพระพุทธศำสนำ รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกำรศึกษำทำงพระพุทธศำสนำเพื่อน�ำ 

ไปสู่กำรพัฒนำและกำรก่อให้เกิดทฤษฎี (Theory Generation) มีรำยละเอียด 

ของเนื้อหำดังต่อไปนี้  

ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)

Grounded Theory มีค�ำท่ีใช้เรียกในภำษำไทย เช่น ทฤษฎีฐำนรำก 

ทฤษฎีจำกข้อมูล ทฤษฎีติดดิน ทฤษฎีติดพื้น แต่ในที่นี้ใช้ค�ำว่ำทฤษฎีฐำนรำก ซึ่ง

ค�ำว่ำ “ฐานราก” มำจำกควำมคิดที่ว่ำ ทฤษฎีจะปรำกฏจำกกำรศึกษำ และมี

รำกฐำน มำจำกข้อมูลที่เก็บมำจำกภำคสนำม มำกกว่ำจำกวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับ

กำรวิจัย โดยที่ Glaser (1967) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory 

Study) เป็นกำรศึกษำปรำกฏกำรณ์จำกมุมมองและกำรให้ควำมหมำยของคน 

จำกปรำกฏกำรณ์ แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มำสร้ำงมโนทัศน์(concept) และหำควำม 

เชื่อมโยงจำกมโนทัศน์ต่ำง ๆ ให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฏีส�ำหรับอธิบำยและท�ำ 

ควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น

ส�ำหรับ Strauss and Corbin (1998) ได้กล่ำวว่ำ ทฤษฎีในควำมหมำย 

ของวิธีกำรวิจัยนี้ประกอบด้วยควำมสัมพันธ์ที่น่ำจะมีหรือน่ำจะเป็น ระหว่ำง 

มโนทัศน์หรือชุดของมโนทัศน์ ทฤษฎีที่สร้ำงขึ้นมำเช่นนี้จัดเป็นทฤษฎีระดับกลำง 

(Middle range theory) ซึง่ใช้อธบิำยปรำกฏกำรณ์ในขอบเขตทีจ่�ำกดั เช่นเดยีวกบั 

Leedy and Ormrod (2001) ที่กล่ำวว่ำ ทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory)  

คือทฤษฎีที่ได้จำกกำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม เป็นทฤษฎีท่ีมีคุณลักษณะ

เฉพำะที่ถูกสร้ำงขึ้นมำจำกข้อมูลที่เป็นไป ตำมปรำกฏกำรณ์จริงมำกท่ีสุด  

โดยทฤษฎนีี ้ถกูค้นพบ พฒันำ และได้รับกำรตรวจสอบ (Verify) จำกกำรเกบ็ข้อมลู

และวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรณ์นั้นๆ อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งทฤษฎีจะ

ประกอบไปด้วยชดุของมโนทศัน์ (Concept) ของปรำกฏกำรณ์จรงิ มโนทศัน์จะถกู

เชื่อมโยงกันในรูปของข้อเสนอที่แสดงถึงควำมเกี่ยวพันกันในรูปแบบตำ่ง ๆ ค�ำวำ่ 
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ทฤษฎีในควำมหมำยของวิธีกำรวิจัยนี้ค่อนข้ำงจะกินควำมกว้ำงคือ หมำยรวมถึง 

มโนทัศน์ หรือกรอบแนวควำมคิดส�ำหรับกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่นักวิจัยท�ำกำร

ศึกษำ

จำกกำรศกึษำค�ำอธบิำยของนกักำรศกึษำไทย พบว่ำ นภำภรณ์  หะวำนนท์ 

และคณะ (2550) ได้ให้ค�ำอธบิำยไว้ว่ำ ทฤษฎฐีำนรำก คอื ทฤษฎทีีไ่ด้จำกกำรศกึษำ

ปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคม โดยทฤษฎจีะถกูสร้ำง (Construct) และได้รบักำรตรวจสอบ 

โดยกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม 

อย่ำงเป็นระบบ ส�ำหรับ พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2547) ยังได้อธิบำยทฤษฎีฐำนรำกไว้ว่ำ  

เป็นวิธีวิทยำรูปแบบหนึ่งของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีแนวควำมคิดหลักว่ำ  

กำรศกึษำเพือ่กำรเรยีนรู ้และท�ำควำมเข้ำใจเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมของมนษุย์ 

และกำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์ จ�ำเป็นที่ต้องเข้ำใจในกระบวนกำรที่บุคคลได้สร้ำง

ควำมหมำยในสิ่งต่ำง ๆ ตำมโลกทัศน์ของตนเอง รวมท้ัง กัญญำ โพธิวัฒน์ และ

คณะ (2548) ที่กล่ำวไว้ว่ำ กำรวิจัยเพื่อสร้ำงทฤษฎีฐำนรำกเป็นวิธีวิทยำกำรวิจัย 

เชิงคุณภำพแบบหน่ึงซึ่งไม่เหมือนงำนวิจัยเชิงคุณภำพแบบอื่นๆ ท่ีมีเริ่มต้นจำก

ข้อมลูแล้วไปสูส่มมติฐำน และจบลงด้วยทฤษฎทีีเ่ป็นค�ำอธบิำยส�ำหรบัปรำกฏกำรณ์ 

ที่ศึกษำ นักวิจัยจะต้องสร้ำงมโนทัศน์ สมมติฐำนและกรอบแนวคิดส�ำหรับอธิบำย

ปรำกฏกำรณ์ที่ศึกษำกระบวนกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลจะด�ำเนินไป 

พร้อม ๆ กัน ข้อมูลที่น�ำมำใช้วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบเพื่อสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก 

จะต้องเป็นข้อมูลที่ให้รำยละเอียดเก่ียวกับปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมในเรื่องท่ีศึกษำ

อย่ำงรอบด้ำน  ทฤษฎทีีส่ร้ำงขึน้มำสำมำรถใช้อธบิำยปรำกฏกำรณ์ทีเ่ฉพำะเจำะจง 

กำรวิจัยเพื่อสร้ำงทฤษฎีฐำนรำกจึงเป็นกระบวนกำรศึกษำที่มีควำมท้ำทำย และ 

เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่หรือขยำยองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่

ก่อนแล้ว 

จำกกำรน�ำเสนอควำมหมำยและแนวคิดว่ำด้วยเร่ืองกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ

ทฤษฎีฐำนรำก ท�ำให้ทรำบควำมเป็นมำของหลักกำรท่ีสำมำรถน�ำมำปรับใช้กับ 

กำรวจิยัทำงพระพุทธศำสนำได้ ต่อไปน้ีจะได้น�ำเสนอหลกักำรส�ำคญัส�ำหรบักำรสร้ำง 
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ทฤษฎีฐำนรำกและขั้นตอนส�ำคัญของกำรวิจัยเพื่อให้ผู้อ่ำนได้ทรำบเป็นควำมรู ้

พื้นฐำนก่อนที่จะมีกำรเชื่อมโยง ทฤษฎีฐำนรำกกับกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ 

ในล�ำดับต่อไป

หลักการส�าคัญของการสร้างทฤษฎีฐานราก

1. ผู้วิจัยจะต้องมีควำมไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อกำร 

ที่จะคิดและศึกษำข้อมูลในลักษณะที่จะน�ำไปสู ่กำรสร้ำงมโนทัศน์และทฤษฎี  

ซ่ึงควำมไวต่อทฤษฎีนี้ต้องมีอยู่ทุกขั้นตอนของกำรวิจัย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือก

ตัวอย่ำงเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) กำรสร้ำงมโนทัศน์เชิงทฤษฎี  

(Theoretical Coding) รวมท้ังกำรหำข้อสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical  

Generating) ซึ่งต้องอำศัยควำมรู้อย่ำงลึกซึ้งเกี่ยวกับมโนทัศน์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

อย่ำงกว้ำงขวำง กำรทบทวนองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษำอำจกระท�ำ 

ในรูปของกำรศึกษำกรอบควำมคิดในกำรวิจัย (Conceptualize Framework)  

ในเร่ืองน้ัน ๆ  อย่ำงกว้ำง ๆ  ว่ำมโนทศัน์และควำมเกีย่วพนัของมโนทศัน์ตำมทีท่ฤษฎี 

และแนวคิดต่ำง ๆ ได้น�ำเสนอไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีอะไรบ้ำง ซึ่งเป็นขั้นตอนส�ำคัญ 

ที่จะท�ำควำมคุ้นเคยกับองค์ควำมรู้ ที่มีมำแต่เดิม

2. ผู้วิจัยจะต้องท�ำงำนใกล้ชิดกับกระบวนกำรวิจัยทุกขั้นตอน เพรำะใน

กระบวนกำรวจัิยเพือ่สร้ำงทฤษฎฐีำนรำก จะไม่สำมำรถก�ำหนดล่วงหน้ำได้ว่ำ จะเกบ็ 

ข้อมลูจำกใครหรอืมข้ีอมลูใดบ้ำง ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรบักำรสร้ำงทฤษฎหีรอืต้องกำรข้อมลู

จ�ำนวนมำกเท่ำไร

3. กระบวนกำรสร้ำงทฤษฎีฐำนรำกเน้นกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรเก็บข้อมูล 

กำรตีควำมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงทฤษฎีที่เหมำะสม 

และต้องตรงกับปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมอย่ำงแท้จริง ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจ

ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมควำมเป็นจริงด้วย

4. กำรวิจัยเพื่อสร้ำงทฤษฎีฐำนรำกถือว่ำมโนทัศน์ สมมติฐำน และกรอบ

แนวคิด ส�ำหรับอธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่ศึกษำจะต้องมำจำกข้อมูลโดยตรง ไม่ใช่ 
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สิง่ทีนั่กวจิยัจะหยบิยมืมำจำกแหล่งอืน่ เช่น จำกกำรทบทวนวรรณกรรม แล้วมำท�ำ 

กำรทดสอบกับข้อมูลซึ่งจะรวบรวมมำในภำยหลัง

5. ทฤษฎีที่ได้มำด้วยวิธีวิจัยแบบทฤษฎีฐำนรำกถือว่ำเป็นทฤษฎีท่ีนักวิจัย

สร้ำงขึ้นมำจำกข้อมูลโดยตรง และเป็นทฤษฎีที่มุ่งหำค�ำอธิบำยให้แก่ปรำกฏกำรณ ์

ที่นักวิจัยเลือกมำศึกษำเป็นหลัก แม้ว่ำอำจจะใช้ได้กับปรำกฏกำรณ์อื่นแต่กำรน�ำ 

ไปใช้นอกบริบทของสิ่งที่ศึกษำก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่ำ ปรำกฏกำรณ์นั้นๆ จะต้องมี 

ลักษณะคล้ำยกับปรำกฏกำรณ์ที่ถูกศึกษำเท่ำนั้น

ขั้นตอนส�าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฎีฐานราก   

กำรวจิยัเพือ่สร้ำงทฤษฎฐีำนรำกมลีกัษณะท่ัวไปคล้ำยกบัวิธกีำรเชงิคณุภำพ 

อืน่ๆ โดยเฉพำะในเร่ืองกำรออกแบบกำรวจิยั ข้อมลูทีใ่ช้เป็นได้ทัง้ข้อมลูเชงิคุณภำพ 

และข้อมูลเชิงปริมำณ และเทคนิคในกำรรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนส�ำคัญๆ สรุปได้

ดังนี้

1. ในทำงปฏิบัติ นักวิจัยต้องมีค�ำถำมส�ำหรับกำรวิจัยที่ชัดเจนก่อนว่ำ 

อยำกรู้อะไรค�ำถำมวิจัยท่ีชัดเจนจะเป็นแนวทำงในกำรออกแบบกลุ่มตัวอย่ำงที่ 

จะศึกษำได้เหมำะสม ค�ำถำมและกำรออกแบบกลุ่มตัวอย่ำงนี้สำมำรถยืดหยุ่นได้

ตำมสมควร

2. นักวิจัยอำจใช้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณ และอำจใช้

เทคนิคทุกอย่ำงที่เหมำะสมและเข้ำข่ำยเพื่อกำรรวบรวมข้อมูล เชน่เดียวกันกับกำร

วจิยัเชงิคณุภำพทัว่ๆ ไป จงึต้องอำศยักระบวนกำรเกบ็ข้อมลูอย่ำงเป็นระบบด้วยวธิี

กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรจัดกลุ่มสนทนำ 

และกำรวิเครำะห์เอกสำร เป็นต้น

3. กระบวนกำรเก็บข้อมูล เม่ือได้ข้อมูลชุดแรก ซ่ึงอำจได้มำจำกกำร

สมัภำษณ์เชงิลกึ ผู้วจิยัจะต้องเร่ิมศกึษำข้อมลูทีไ่ด้มำ สร้ำงมโนทศัน์จำกข้อมลู และ

เชื่อมโยงมโนทัศน์ต่ำงๆ ตำมท่ีปรำกฏในข้อมูล แล้วสร้ำงเป็นสมมติฐำนชั่วครำว 

แล้วจึงตัดสินใจว่ำจะน�ำสมมติฐำนนี้ไปใช้กับข้อมูลใด กำรเลือกเก็บข้อมูลต่อไปจะ
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เกิดจำกข้อค�ำถำมที่ผู้วิจัยมีต่อข้อสรุปเชิงทฤษฎีชั่วครำวที่ได้มำในตอนแรก อำศัย

ควำมไวเชงิทฤษฎขีองผูว้จิยัจะช่วยให้ผูว้จิยัตดัสนิใจได้ว่ำควรจะเก็บข้อมลูใดต่อไป 

จำกใคร ที่จะให้ข้อมูลและมโนทัศน์ที่แตกต่ำงไปจำกที่ได้มำแล้ว

4. กำรสร้ำงสมมติฐำนชั่วครำวเป็นขั้นตอนส�ำคัญของกำรวิจัยแบบนี้ เป็น

ควำมพยำยำมที่จะตรวจสอบกรอบของทฤษฎีที่ได้มำว่ำ มีควำมสมบูรณ์เพียงพอ

หรือไม่ สมมติฐำนหรือกรอบแนวคิดที่ได้ในข้ันนี้จะต้องถูกตรวจสอบกับข้อมูล 

ชุดใหม่ ซึ่งนักวิจัยจะรวบรวมมำจำกกลุ่มตัวอย่ำง ที่จะเลือกมำเพื่อกำรตรวจสอบ

และปรับปรุงสมมติฐำนที่ได้ในเบื้องต้นนั้น โดยเฉพำะข้อมูลที่รวบรวมมำจำกกลุ่ม 

ตัวอย่ำงที่จะเลือกมำเพื่อกำรตรวจสอบและปรับปรุงสมมติฐำนที่ได้ในเบื้องต้นนั้น 

โดยเฉพำะข้อมูลที่รวบรวมมำใหม่อำจให้มโนทัศน์ใหม่ ซึ่งอำจจะส่งผลให้ต้อง 

ปรับสมมตฐิำนและกรอบแนวคดิตำมไปด้วย มโนทศัน์สมมตฐิำน และกรอบแนวคดิ 

ที่ปรับใหม่น้ีจะต้องถูกน�ำไปตรวจสอบกับข้อมูล ซึ่งจะต้องรวบรวมมำใหม่อีก 

ท�ำอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จนไม่มีควำมจ�ำเป็นที่จะปรับปรุงสมมติฐำนและกรอบแนวคิด 

อีกต่อไป เรียกได้ว่ำถึงจุดอิ่มตัว (Salutation)

5. เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ สมมติฐำนไม่ได้ถูกท้ำทำย

จำกข้อมูลใหม่และไม่มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องปรับอีกต่อไป นักวิจัยจึงจะหยุดกำร 

เก็บข้อมูลและเริม่ขัน้ตอนต่อไปในกระบวนกำรวจิยัคือกำรหำข้อสรุปหรอืค�ำอธบิำย

เชิงทฤษฎีของสิ่งที่ศึกษำ (Creswell, 1998) ซึ่งอำจจะเป็นค�ำอธิบำยหรือกรอบ 

ควำมคิดทำงทฤษฎีและนั่นคือจุดจบของกำรวิจัยแบบนี้จะเห็นได้ว่ำ ลักษณะ

ส�ำคัญของวิธีด�ำเนินกำรวิจัยนี้เรียกได้ว่ำ วิธีอุปนัย (Inductive Approach) คือ 

เริม่จำกข้อมูลจำกตวัอย่ำงที่เจำะจงเลือกมำจ�ำนวนหนึง่แล้วจึงวิเครำะห์หำข้อสรุป

หรือค�ำอธิบำยเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะทั่วไปจำกข้อมูลนั้น

จำกกำรน�ำเสนอข้ันตอนส�ำคัญของกำรวิจัยเพื่อพัฒนำทฤษฎีฐำนรำก 

ข้ำงต้นนั้น เป็นกำรน�ำเสนอหลักกำรส�ำหรับกำรวิจัยเพื่อพัฒนำทฤษฎีฐำนรำก 

ในบริบททั่วไป ต่อไปน้ีจะเป็นกำรน�ำเสนอทฤษฎีฐำนรำกในบริบทของงำนวิจัย 

ทำงพระพุทธศำสนำ
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ทฤษฎีฐานรากทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำแห่งกำรวิจัย ดังจะเห็นได้จำกพุทธพจน์ที่ว่ำ 

“พึงวิจัยธรรมโดยแยบคาย” (โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ)” (องฺ. สตฺตก. 23/3/2) พึงวิจัย

โดยแยบคำย หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ค�ำว่ำ “ธรรม” นัน้มคีวำมหมำยกว้ำง อะไรกไ็ด้

เป็นธรรมทัง้น้ัน ทกุสิง่ทกุอย่ำงทีเ่รำเกีย่วข้องเจอะเจอ พงึวจิยัโดยแยบคำย คือ โดย 

โยนิโส (เช่นเดียวกับค�ำว่ำ โยสิโนมนสิกำร) หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ยกตัวอย่ำง

เช่นวิจัยให้ถึงต้นเค้ำ หรือต้นตอเลย แล้วก็ตรัสต่อไปว่ำ “จึงจะเห็นอรรถแจ้งชัด 

ด้วยปัญญา (ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ)” เห็นอรรถก็คือเห็นควำมหมำยเห็นเนื้อหำ 

ทั้งหมดชัดแจ้งด้วยปัญญำ อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่ตรัสฝ่ำยผู้ศึกษำแสดงควำมส�ำคัญ

ของค�ำว่ำวิจัยในพระพุทธศำสนำ (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555)

กำรวิจัยในพระพุทธศำสนำมีมำต้ังแต่คร้ังพุทธกำลดังจะเห็นจำกค�ำสอน

ของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำน้ันเป็นหลักวิทยำศำสตร์สำมำรถน�ำมำใช้ได้จริงและ 

เกิดผลจริง งำนวิจัยที่ปรำกฎเป็นคัมภีร์เล่มแรกเกิดเมื่อประมำณพุทธศตวรรษที่ 6  

โดยพระอุปติสสเถระ ได้รจนำคัมภีร์วิมุตติมรรค ซึ่งเป็นพระเถระชำวลังกำผู้

ช�ำนำญพระวนิยัและมชีือ่ปรำกฎอยูใ่นคมัภร์ีบรวิำรของพระวนิยัปิฎก ท่ำนมผีลงำน 

แพร่หลำย ในรชักำลของพระเจ้ำวสภะผูค้รองรำชย์ในลงักำ ระหว่ำง พ.ศ. 609 – 653 

เล่มท่ีสองของกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำคือ วิสุทธิมรรค ซึ่งพระพุทธโฆสะ 

ชำวอนิเดยีเป็นผูเ้รยีบเรยีงขึน้ เมือ่ประมำณพทุธศตวรรษที ่10  จำกทีก่ล่ำวมำถอืว่ำ

เป็นทฤษฎีฐำนรำกทำงพระพุทธศำสนำเพรำะมีกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรเก็บข้อมูล 

กำรตีควำมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงทฤษฎีที่เหมำะสม

นั่นเอง

การวิจัยทฤษฎีฐานรากส�าหรับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

กำรวิจัยทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory Study) ส�ำหรับกำรวิจัย 

ทำงพระพทุธศำสนำเป็นกำรวจิยัทีใ่ช้แผนแบบกำรวจิยัเชงิคณุภำพอย่ำงเป็นระบบ

ของกำรรวบรวมข้อมูล กำรจ�ำแนกข้อมูลออกเป็นหมวด (Categories/ Themes) 
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ตำมตัวแปรที่สนใจศึกษำและกำรเชื่อมโยงหมวดของตัวแปรเหล่ำนั้น เพื่อน�ำเสนอ

เป็นทฤษฎ ี(Theory) ทีเ่ป็นกรอบแนวคดิกว้ำงๆ อธิบำยกระบวนกำรของเหตกุำรณ์ 

(Events) กิจกรรม (Activities) กำรกระท�ำ (Actions) หรือกำรมีปฏิสัมพันธ์ 

(Interactions) ในประเด็นที่วิจัยที่มีกำรบูรณำกำรหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 

ร่วมกับศำสตร์สมัยใหม่ ดังนั้น ทฤษฎีที่เป็นผลจำกกำรวิจัยทฤษฎีฐำนรำก 

จึงเป็น “ทฤษฎีเชิงกระบวนกำร” (Process Theory) ท่ีอธิบำยถึงกระบวนกำร

ของเหตุกำรณ์ กิจกรรม กำรกระท�ำหรือกำรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนเช่ือมโยง 

กับหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่สำมำรถน�ำไปปรับใช้และพบเห็นได้จำก

ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริบททำงพระพุทธศำสนำ

การสร้างทฤษฎีฐานราก

เป็นวิธีวิทยำที่ศึกษำปรำกฏกำรณ์สังคม เพื่อท�ำควำมเข้ำใจจำกมุมมอง 

ของคนในสังคม จำกนัน้จงึน�ำข้อมลูทีไ่ด้มำสร้ำงมโนทศัน์ หำควำมเชือ่มโยงระหว่ำง

มโนทัศน์ต่ำงๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของปรำกฏกำรณ์ ทำงสังคมที่ต้องกำร 

หำค�ำอธบิำย ทฤษฎีจงึเป็นผลผลติของกำรปรบัเปลีย่นปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคม หรือ

ควำมจริงที่มีอยู่ในสังคม ประเด็นส�ำคัญของกำรสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก คือ ทฤษฎี 

ที่สร้ำงข้ึนจะต้องสะท้อนควำมจริง และตรงกับเรื่องท่ีต้องกำรศึกษำ โดยทฤษฎี 

จะถูกสร้ำงและได้รับกำรตรวจสอบจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมอย่ำงเป็นระบบ

บทบาทของผู้วิจัยในการวิจัยทฤษฎีฐานราก

ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรได้มำซึ่งข้อมูล กำรจัดกระท�ำข้อมูล เพื่อ

ท�ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ วิเครำะห์ตรวจสอบ ตีควำมข้อมูลท่ีได้ จำกกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่หลำกหลำย ได้แก่ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) กำรสังเกต (Observation) 

กำรบันทึกภำคสนำม (Field Note) กำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ (Triangulation) 
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กำรถอดเทป และกำรวิเครำะห์ข้อมูล ที่ต้องท�ำพร้อมกันไป

การสร้างมโนทัศน์เชิงทฤษฎี

เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงข้อมูลกับทฤษฎี เป็นข้ันตอนของ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  เพื่อสร้ำงมโนทัศน์จำกข้อมูลท่ีมีอยู่เป็นจ�ำนวนมำก จะถูก 

น�ำมำจัดหมวดหมู่ตำมคุณสมบัติ (Properties) โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลต้องอำศัย

กำรตีควำม (Interpretation) ของผู้วิจัยที่ถูกสร้ำงขึ้นจำกข้อมูล 

ชำย โพธสิติำ (2547) กำรวจิยัฐำนรำกมวีตัถุประสงค์เพือ่สร้ำงทฤษฎ ีโมเดล

ทำงทฤษฎี หรือแนวคิดซึ่งใช้กระบวนกำรอุปนัย โดยเริ่มต้นจำกกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล (ผ่ำนกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ หรือกำรบันทึก) ที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ 

กำรกระท�ำหรอืกลุม่คน เพือ่เพิม่ควำมเข้ำใจอย่ำงลกึซึง้ในข้อมลู แนวคดิทำงทฤษฎี 

สมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่ต้องกำรสร้ำงขึ้น จำกนั้นก็ย้อนกลับไปเก็บข้อมูล 

เพิ่มเติมอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือทดสอบและยืนยันควำมเข้ำใจในทฤษฎีดังกล่ำวโดย

ใช้กระบวนกำรอุปนัย จนกระทั่งคิดว่ำทฤษฎีที่สร้ำงขึ้นนั้น สำมำรถถูกอธิบำยได้

อย่ำงลึกซึ้ง ภำยใต้กรอบที่ต้องกำรศึกษำแล้วจึงสรุปเป็นทฤษฎีฐำนรำก ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิ่งส�ำหรับกำรน�ำไปใช้ เพื่ออ้ำงอิงอย่ำงคร่ำวๆในกำรสร้ำงแนวคิด

หรือทฤษฎีที่ต้องกำรศึกษำจำกข้อมูลในบริบทอื่นๆ ต่อไป ดังแสดงในแผนภำพดัง

ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนกำรวิจัยแบบกำรวิจัยฐำนรำก

ที่มา: ชำย โพธิสิตำ (2547 อ้ำงถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2549)
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หลักการสร้างทฤษฎีฐานรากในทางพระพุทธศาสนา

หลักกำรสร้ำงทฤษฎีฐำนรำกในทำงพระพุทธศำสนำ คือ 1) ผู้วิจัยต้องมี 

ควำมไวเชิงทฤษฎี (Theoretical sensitivity) ต่อกำรท่ีจะคิดและศึกษำข้อมูล 

ในลักษณะที่จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงมโนทัศน์และทฤษฎี ในทุกขั้นตอนของกำรวิจัย   

2) ผู้วิจัยต้องท�ำงำนใกล้ชิดกับกระบวนกำรวิจัยทุกขั้นตอน 3) กระบวนกำร

สร้ำงทฤษฎีฐำนรำก เน้นกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรเก็บข้อมูล กำรตีควำมข้อมูลและ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงทฤษฎีที่เหมำะสม 4) กำรวิจัยเพื่อสร้ำง

ทฤษฎีฐำนรำกถือว่ำ มโนทัศน์ สมมติฐำน และกรอบแนวคิดส�ำหรับกำรอธิบำย

ปรำกฏกำรณ์ทีศ่กึษำจะต้องมำจำกข้อมลูโดยตรง และ 5) ทฤษฎทีีไ่ด้มำด้วยวธีิวจัิย

แบบทฤษฎีฐำนรำก ถือเป็นทฤษฎีที่นักวิจัยสร้ำงขึ้นมำจำกข้อมูลโดยตรง และเป็น

ทฤษฎีที่มุ่งหำค�ำอธิบำยให้แก่ปรำกฏกำรณ์ที่นักวิจัยเลือกมำศึกษำเป็นหลัก

ขั้นตอนส�าคัญของการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานทางพระพุทธ
ศาสนา

ขั้นตอนส�ำคัญของกำรวิจัยเพื่อสร้ำงทฤษฎีฐำนทำงทำงพระพุทธศำสนำ 

มีขั้นตอนส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้ 1) นักวิจัยต้องมีค�ำถำมส�ำหรับกำรวิจัยที่ชัดเจน 

ก่อนว่ำอยำกรู ้อะไร เพรำะค�ำถำมกำรวิจัยจะเป็นแนวทำงในกำรออกแบบ 

กลุ่มตัวอย่ำงที่จะศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 2) นักวิจัยอำจใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณ

และคุณภำพ และอำจใช้เทคนิคทุกอย่ำงที่เหมำะสมเพ่ือกำรรวบรวมข้อมูล  

3) กระบวนกำรเก็บข้อมูล เม่ือได้ข้อมูลชุดแรก ผู้วิจัยจะต้องเริ่มศึกษำข้อมูล 

ทีไ่ด้มำ สร้ำงมโนทศัน์จำกข้อมลูและเชือ่มโยงมโนทศัน์ต่ำงๆ ตำมทีป่รำกฏในข้อมลู 

แล้วสร้ำงสมมติฐำนชั่วครำวแล้วจึงตัดสินใจว่ำจะน�ำสมมติฐำนนี้ไปใช้กับข้อมูล

ใด กำรเลือกเก็บข้อมูลต่อไปจะเกิดจำกข้อค�ำถำมที่ผู้วิจัยมีต่อข้อสรุปเชิงทฤษฎี 

ชั่วครำวที่ได้มำในตอนแรก 4) กำรสร้ำงสมมติฐำนช่ัวครำวเป็นข้ันตอนส�ำคัญ

ของกำรวิจัยเพื่อสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก เป็นควำมพยำยำมที่จะตรวจสอบกรอบ 

ของทฤษฎีที่ได้มำว่ำมีควำมสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ จนไม่มีควำมจ�ำเป็นที่จะ
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ปรับปรุงสมมติฐำนและกรอบแนวคิดอีกต่อไป เรียกว่ำ จุดอิ่มตัว (Salutation) 

และ 5) เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ สมมติฐำนไม่ได้ถูกท้ำทำย

จำกข้อมูลใหม่ และไม่มีควำมจ�ำเป็นจะต้องปรับอีกต่อไป นักวิจัยจึงจะหยุด 

กำรเก็บข้อมูลและเริ่มขั้นตอนต่อไปในกระบวนกำรวิจัย คือ กำรหำข้อสรุปหรือ 

ค�ำอธิบำยเชิงทฤษฎีของสิ่งที่ศึกษำ ซึ่งอำจเป็นค�ำอธิบำยหรือกรอบแนวคิดทำง 

ทฤษฎี ซ่ึงถือเป็นขั้นสุดท้ำยของกำรวิจัยเพื่อสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก ซ่ึงจะเห็น 

ได้ว่ำ ลักษณะส�ำคัญของวิธีด�ำเนินกำรวิจัยแบบนี้ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีเรียก

ว่ำ วิธีกำรสร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ เริ่มจำกข้อมูลจำก 

กลุ ่มเป้ำหมำยที่เจำะจงเลือกมำจ�ำนวนหนึ่ง แล้วจึงวิเครำะห์หำข้อสรุปหรือ 

ค�ำอธิบำยเชิงทฤษฎีได้

การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก 
ทางพระพุทธศาสนา

ส�ำหรับขั้นตอนส�ำคัญของกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงทฤษฎีฐำนรำกทำงพระพุทธ

ศำสนำคือนักวิจัยใช้กำรก�ำหนดรหัส (Coding) เป็นเครื่องมือในกำรจ�ำแนกข้อมูล 

กำรก�ำหนดรหัสคือกำร”แตก”ข้อมูล (เชิงคุณภำพ) ออกเป็น”หน่วยย่อย” หลำยๆ 

หน่วยตำมตัวแปรที่ศึกษำ เพื่อที่นักวิจัยจะสำมำรถจัดกำรกับข้อมูลได้สะดวก 

หน่วยย่อยแต่ละหน่วยนั้นจะถูกก�ำหนดเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นรหัส (ช่ือ) มักจะต้อง

มีโครงสร้ำงที่ท�ำหน้ำที่เสมือนกรอบกว้ำงๆ และในกระบวนกำรก�ำหนดรหัสนั้น 

นักวิจัยจะต้องท�ำสองอย่ำงไปพร้อมๆ กัน คือ 1) อ่ำนข้อมูลอย่ำงพินิจพิเครำะห์ 

เพื่อมองหำมโนทัศน์ (Concept) หรือแนวควำมคิดที่บ่งนัยอยู่ในข้อควำมนั้น และ 

2) เปรียบเทียบมโนทัศน์ ที่ปรำกฏอยู่ในข้อควำมหนึ่ง กับมโนทัศน์ในข้อควำมอื่น

ที่เหลือ เพื่อให้สำมำรถบอกได้ว่ำสิ่งที่บ่งบอกอยู่ในข้อควำมเหล่ำนั้นหมำยถึงสิ่ง

เดยีวกนั เรือ่งเดยีวกนั หรอืหมำยถงึคนละเรือ่งกนั ข้อควำมทีม่คีวำมหมำยเดยีวกนั

จะถกูก�ำหนดรหสัเป็นตวัเดียวกนั และทีม่คีวำมหมำยต่ำงกนักจ็ะให้รหสัต่ำงกนั ใน

ปัจจบุนัมกีำรน�ำโปรแกรมคอมพวิเตอร์มำช่วยในกำรวเิครำะห์ข้อมลู เช่น โปรแกรม 
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Atlas/ti ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกคิดค้นเพื่อให้สำมำรถน�ำมำใช้ช่วย 

ในกำรตีควำมข้อควำมอักษร เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์และเหมำะสมอย่ำงยิ่ง

ส�ำหรับกำรวิจัยเพื่อสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก เพรำะช่วยในกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 

ที่ได้รับควำมนิยำมสูง อย่ำงไรก็ตำม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น�ำมำใช้นี้ ไม่ใช่น�ำมำ

ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลูแต่จะน�ำมำใช้เพือ่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรวเิครำะห์

ข้อมูลให้ง่ำยยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจะยังคงเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญที่สุดในกำรวิเครำะห์

และตีควำมหมำยข้อมูลเป็นส�ำคัญ 

การก่อให้เกิดทฤษฎี (Theory Generation)   

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกระบวนกำรวิจัยจะน�ำไปสู่กำรก่อให้เกิด

ทฤษฎีฐำนรำกจำกข้อมูลที่นักวิจัยรวบรวมมำได้ โดยท่ี “ทฤษฎี” จำกกำรวิจัย

ทฤษฎีฐำนรำกนี ้จะเป็นกำรอธิบำยอย่ำงกว้ำงๆ ต่อ “กระบวนกำร” ในหวัข้อทีว่จิยั 

โดยจำกกำรวิจัยทฤษฎีฐำนรำก (Ground Theory Study) ผู้วิจัยสำมำรถพัฒนำ 

องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรวจิยัเป็นทฤษฎฐีำนรำก และมแีนวทำงกำรก่อให้เกดิทฤษฎี

ที่เป็นไปได้ 3 แนวทำง ดังนี้ 

 แนวทางที่  1  นําเสนอเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือแผนภาพ

ของทฤษฎี (Development of a logic paradigm or a visual coding  

paradigm) 

แนวทางที่ 2 นําเสนอเป็นสมมติฐานหรือข้อเสนอเชิงทฤษฎี (Theoretical 

hypotheses/propositions) 

แนวทางที่ 3 นําเสนอเป็นเรื่องเล่าเชิงบรรยาย (Narrative form) 

ส�ำหรับกำรออกแบบกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำบูรณำกำรร่วมกับศำสตร์

สมัยใหม่เป็นกำรเชื่อมโยงวิธีกำรวิจัยฐำนรำกกับกำรวิจัยเชิงปริมำณท่ีเน้นกำร

วิเครำะห์โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ ดังนี้ แนวทำงกำรก่อให้เกิดทฤษฎีฐำนรำก

ที่เหมำะสมคือแนวทำงท่ี 1 น�ำเสนอเป็นรูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลท่ีมีกำร

เช่ือมโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตัวแปรประกอบด้วยตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตได้
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การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย

ที่บูรณาการหลักพุทธธรรม

การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) เป็นการ

เขยีนเพือ่แสดงความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรทีผู่ว้จิยัได้จากการทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นิยมเขียนไว้ในท้ายบทท่ี 2 หรือในส่วนท้ายของการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อก�าหนดทิศทางในการออกแบบการวิจัย 

(Research Design) โดยสามารถใช้ได้ท้ังกับการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย 

เชิงปริมาณ ดังปรากฏในงานเขียนของ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552; วรรณี แกมเกตุ, 

2549; สุวิมล ว่องวาณิช, 2551; ชาย โพธิสิตา, 2547)  ที่ได้กล่าวถึงการเขียนกรอบ

แนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้

 ได้ศึกษาและน�าเสนอเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ว่า จากกรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ถ้านักวิจัยก�าหนดขอบเขตของการ

วิจัยให้เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ

ศึกษาตัวแปรตามเพียงมิติใดมิติหนึ่ง โดยมีเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจนั้นเป็น 

อย่างดี การตัดสินใจดังกล่าวจะท�าให้นักวิจัยลดตัวแปรในแผนภาพลงได้ กรอบ

แนวคดิท่ีปรบัใหม่แล้วจะเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 

1. ความหมายของกรอบแนวคิด

มีการใช้ค�าที่แสดงความหมายเช่นเดียวกับค�าว่ากรอบแนวคิดอยู่หลายค�า 

เช่น กรอบความคิด กรอบแนวความคิด เป็นต้น และนักวิชาการทางด้านการวิจัย

ได้ให้นิยาม ความหมาย ของค�าเหล่านี้ไว้แตกต่างกัน 3 แนวทาง ดังนี้ 
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 1.1 นิยามในความหมายที่เป็นแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

เช่น บญุธรรม กจิปรดีาบรสิทุธิ ์(2540) ให้ความหมายของกรอบแนวคดิว่า เป็นภาพ

ที่เป็นแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งจะก�าหนดว่าตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษามานั้น มีความ

สัมพันธ์กันอย่างไร ปัญหาการวิจัยที่ตั้งไว้จะหาค�าตอบได้อย่างไร ใช้ระเบียบวิธีการ

วจิยัอย่างไร สอดคล้องกบัความหมายของสชุาต ิประสทิธ์ิรฐัสนิ (2544) ท่ีอธบิายว่า 

กรอบแนวคิดของการวิจัย หมายถึง แนวความคิดของผู้วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรต่างๆ ทีผู่ว้จิยัก�าหนดไว้เป็นข้อสมมตฐิานในการศกึษาวจิยัแต่ละครัง้

 1.2 นิยามในความหมายที่เป็นข้อสรุปเบื้องต้นของปรากฏการณ์ เช่น 

Maxwell (1996 อ้างถงึใน ชาย โพธสิติา, 2547) อธบิายว่ากรอบแนวคดิ คอื ความเชือ่

หรือข้อสรุปเบื้องต้นของนักวิจัยว่า สิ่งที่น่าจะศึกษานั้นน่าจะเป็นอย่างไร กล่าวอีก 

นัยหน่ึง แนวความคิดในการวิจัย คือ ระบบมโนทัศน์ ข้อสรุป สิ่งท่ีเราคาดหวัง  

ความเชื่อ และทฤษฎีที่สนับสนุนและให้แนวทางในการท�าวิจัย

 1.3 นิยามในความหมายที่เป็นข้อเสนอเก่ียวกับโครงสร้างของปรากฎ

การณ์ เช่น พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กรอบความคิด คือ  

ข้อเสนอที่พรรณนาถึงโครงสร้างที่กว้างขวางและองค์ประกอบของโครงสร้างนั้น

อย่างเป็นระบบและชัดเจน

จากแนวทางการให้นยิามทีห่ลากหลายข้างต้น สรุปได้ว่า กรอบแนวคดิ กค็อื 

แผนภาพทางความคิดของนักวิจัยในการหาค�าตอบส�าหรับปัญหาวิจัยครั้งนั้น ซ่ึง 

ประกอบไปด้วยตัวแปรที่มุ่งท�าการศึกษา และอาจรวมไปถึงการระบุความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรเหล่านั้น

Maxwell (1996 อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2547) กล่าวว่า กรอบแนวคิด

ในการวิจัยมีสภาพเป็นทฤษฎีชั่วคราว (Tentative Theory) เกี่ยวกับสิ่งที่นักวิจัย

ต้องการศึกษา ที่ยังต้องรอการพิสูจน์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทฤษฎีช่ัวคราวนี้

อาจจะมีมโนทัศน์ส�าคัญเพียง 2 มโนทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีที่มีรูปแบบง่ายที่สุด 

หรืออาจจะประกอบไปด้วยมโนทัศน์จ�านวนมาก และเป็นทฤษฎีท่ีมีความซับซ้อน

มากยิ่งขึ้น



37การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยที่บูรณาการหลักพุทธธรรม

ทฤษฎช่ัีวคราวน้ี จะบอกให้ทราบว่า ปรากฏการณ์ท่ีนกัวจิยัศกึษาจะมสีาเหตุ

มาจากอะไร มปัีจจยัใดเข้ามาเกีย่วข้องบ้าง มโนทศัน์ต่างๆ ทีน่กัวจิยัน�ามาพจิารณา

น้ันมีความเก่ียวข้องกันอย่างไร บทบาทของทฤษฎีช่ัวคราว ก็คือการให้แนวทาง 

ในการอธิบายปรากฎการณ์ที่ศึกษา ให้แนวทางในการด�าเนินการวิจัย ตลอดจน

การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิประจกัษ์ตามกรอบแนวคดิท่ีก�าหนดไว้

กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ โดยหลักการแล้วก็คือผลจากการลดรูปกรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical  Framework) นั่นเอง ซึ่งกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

จะรวมตัวแปรทุกตัวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่นักวิจัยต้องการศึกษา  

แต่ในการวจิยันกัวจิยัอาจจ�ากดัขอบเขตการวจิยัโดยการศกึษาตวัแปร เพยีงบางตวั 

ในกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี หรือมีการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรบางตัว  

เพ่ือให้อทิธพิลจากตัวแปรนัน้คงที ่ดังนัน้ ตัวแปรทีเ่หลืออยูใ่นกรอบแนวคดิการวจิยั

จึงอาจมีจ�านวนน้อยกว่าตัวแปรในกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

2. กรอบแนวคิดกับประเภทของการวิจัย 

มีค�าถามที่น�าไปสู่ประเด็นในการอภิปรายว่ากรอบแนวคิด (Conceptual 

Framework) มีความสอดคล้องกับลักษณะการวิจัยประเภทใดบ้าง หรือการวิจัย

ประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีกรอบแนวคิดในการวิจัย และกรอบแนวคิดจะมีลักษณะ

เป็นอย่างไร การพิจารณากรอบแนวคิดในการวิจัยอาจพิจารณาตามประเภทของ

การวิจัย ดังนี้

2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปริมาณ 

จากนิยามของค�าว่า “กรอบแนวคิด” ตามที่นักวิชาการด้านการวิจัยให้ไว้

นัน้ บ่งชีว่้าการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่มจีดุมุ่งหมายส�าคญัเพือ่การอธบิายปรากฏการณ์

ทางสังคมนั้น จ�าเป็นมากที่จะต้องมีกรอบแนวคิดท่ีชัดเจน เนื่องจากการวิจัยเชิง

ปริมาณที่มีจุดเน้นเพื่ออธิบาย มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบาย วัฏจักรของการเกิดขึ้น 

การเปล่ียนแปลงและการสิ้นสุด ยุติในเชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางสังคม 
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ที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยหลายคนท่ีศึกษาปรากฏการณ์เดียวกัน อาจมีแนวคิด

ทฤษฎีสนับสนุนหรือมุมมองในการท�าความเข้าใจกันปรากฎการณ์นั้นๆ แตกต่าง

กัน และเป็นผลให้กรอบแนวคิดในการวิจัยของนักวิจัยแต่ละคนแตกต่างกัน และ

นั่นหมายถึงรายละเอียดของการด�าเนินการวิจัยที่แตกต่างกันไปด้วย

โดยปกติกรอบแนวคิดของการวิจัยที่มุ่งอธิบายปรากฎการณ์จะต้องระบุ

ว่า มีตัวแปรอะไรบ้างและตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซ่ึงการวิจัย

ลักษณะน้ีนักวิจัยมักจะเรียกตัวแปรที่ต้องการอธิบายหรือต้องการท�าความเข้าใจ

ว่า ตวัแปรตาม (Dependent Variable) และเรยีกตวัแปรทีเ่ป็นตวัอธบิายหรอืเป็น

สาเหตุว่า ตัวแปรอิสระ (หรือตัวแปรต้น) (Independent Variable) กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยเชิงปริมาณจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรหรือมโนทัศน์ที่ต้องการ

อธบิาย (ตวัแปรตาม) กบัตัวแปรหรือชุดของตัวแปรทีใ่ช้ในการอธบิาย (ตวัแปรอสิระ)  

ซ่ึงอาจจะมีจ�านวนมากน้อยแตกต่างกันไปตามความลึกซึ้งของค�าถามวิจัยและ 

ความซับซ้อนของกรอบแนวคิด

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการบรรยาย โดยท่ัวไปจะ

มุ่งตอบค�าถามการวิจัยประเภทอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยการพรรณนาลักษณะ

และคุณสมบัติของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้มุ่งค้นหาค�าอธิบายใดๆ  ส�าหรับ

ปรากฏการณ์ว่าเป็นเพราะอะไร ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือได้รับ

อิทธิพลจากตัวแปรใด มีความเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร กรอบแนวคิดในการวิจัย

ลักษณะนี้ จึงอาจเป็นเพียงการระบุแนวคิด (Concept) หรือตัวแปรท่ีต้องการ

ศึกษาเท่านั้น ไม่มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และแม้ว่านักวิจัยบางคนจะไม่ได้

เขียนกรอบแนวคิดออกมาอย่างชัดเจน แต่ที่นักวิจัยเลือกศึกษา บางตัวแปรอย่างม ี

เป้าหมายและได้วางแผนออกแบบการวิจัยไว้แล้วก็สะท้อนให้เห็นว่านักวิจัยมี 

กรอบแนวคิดในการวิจัยเช่นกัน
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 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ทศันะของนักวจัิยเชงิคุณภาพกลุม่หน่ึงเหน็ว่า การวิจยัเชิงคุณภาพมเีป้าหมาย 

ในการศกึษาท�าความเข้าใจปรากฏการณ์เฉพาะกลุม่เลก็ มไิด้มุง่อธบิายอ้างองิไปยงั 

ประชากรในวงกว้าง ทั้งยังเป็นการวิจัยเพื่อสร้างกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีฐานราก 

(Grounded Theory) ดังนั้น การวิจัยประเภทนี้จึงไม่จ�าเป็นต้องมีกรอบแนวคิด

ในการวิจัย

ในขณะที่ทัศนะของนักวิจัยเชิงคุณภาพอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่า การวิจัยเชิง

คุณภาพก็จ�าเป็นต้องมีพื้นฐานเชิงทฤษฎีรองรับเช่นกัน แม้จะไม่ได้มุ่งเก็บรวบรวม

ข้อมลูมาทดสอบความสอดคล้องกบักรอบแนวคดิ แต่ก็ควรทีจ่ะต้องมกีรอบแนวคิด

ตั้งต้นคร่าวๆ ไว้ก่อน ไม่ใช่ด�าเนินการวิจัยไปอย่างไร้ทิศทาง หรือไม่มีกรอบแนวคิด

ใดๆ เป็นฐาน

ในกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นี้ จึงยังมีข้อ 

ถกเถยีงกนัอยูว่่าจ�าเป็นต้องมกีรอบแนวคิดในการวจิยัหรอืไม่ และถ้ามกีรอบแนวคิด

จะมีลักษณะเป็นอย่างไร จะต้องสร้างหรือพัฒนาขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการ

วิจัย โดยที่การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นแตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณตรงที่เป็นการ

แสวงหาความจริงในพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นนามธรรม ซึ่ง

ไม่สามารถศึกษาในรูปของตัวเลขหรือปริมาณได้อย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามการวิจัย 

เชิงคุณภาพก็ยึดหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เช่นเดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณ  

ดงันัน้ เมือ่ผู้วิจัยก�าหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อการวจัิยและเสนอเหตผุลสนบัสนนุ

แล้ว ผู้วิจัยจ�าเป็นต้องสร้างแนวหรือกรอบส�าหรับการท�าวิจัยนั้นๆ ด้วย โดยการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด สมมติฐาน และวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้การวิจัยด�าเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ได้ก�าหนดขึ้น

ในขณะที่ สุภางค์ จันทวานิช (2543) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้แนวคิดทฤษฎี

ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเรื่องซับซ้อน บางครั้งดูเหมือนว่านักวิจัยขาดแนวคิด

ทฤษฎีไม่ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นกระบวนการแสวงหา
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ความรู้ จากข้อเท็จจริงจากข้อสรุปที่เป็นแนวคิดทฤษฎีตามวิธีการเชิงตรรกะแบบ

อุปมาน (Inductive Method) แต่การวิจัยเชิงคุณภาพก็ต้องการใช้แนวคิดทฤษฎี

ในหลายขั้นตอนของการวิจัย ทั้งในช่วงก่อนเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล และการสร้างบทสรุป ดังนั้น จึงควรมีกรอบแนวคิดในการวิจัยด้วย โดยมี

สภาพเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีซึ่งก�าหนดไว้กว้างๆ และพร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยน

ได้ตามข้อมูลที่เกิดขึ้น

ในขั้นตอนก่อนเร่ิมเก็บรวบรวมข้อมูลน้ัน นักวิจัยต้องการแนวคิดทฤษฎี

เพื่อช่วยให้ตนมีกรอบกว้างๆ และมีระบบในการศึกษาปรากฏการณ์ โดยผู้วิจัย 

จะต้องศึกษา เอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยอย่างกว้างขวาง

ครอบคลุม มิใช่เลือกศึกษาเพียงแนวคิดหรือทฤษฎีอันใดอันหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้เกิด

แง่มมุในการมองปัญหาหลายๆ แบบสามารถสร้างสมมตฐิานชัว่คราวได้อย่างลกึซึง้ 

โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ในการพยายามอธิบายปรากฏการณ์ (Phenomena) 

ผ่านขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา 

ภาคสนามอยูด้่วย นกัวจิยัจะรูส้กึต้องการแนวคดิทฤษฎอีกีครัง้เพือ่ช่วยผลกัดันหรอื

สร้าง (Generate)  สมมติฐานชั่วคราวขึ้นส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป และ

การท�าข้อสรุปชัว่คราวเพือ่จะน�าไปปตรวจสอบข้อมูลตอนสดุท้าย คอื การวเิคราะห์

ข้อมลูเพ่ือสร้างบทสรปุ ความต้องการใช้แนวคิดทฤษฎจีะมีอกีครัง้หนึง่ แต่มลีกัษณะ

แตกต่างไปจากเดิม 2 ประการ คือ (1) ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาว่าข้อสรปุเบ้ืองต้น 

ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึน มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีใด โดยอาจพิจารณาใน 

รายละเอยีดว่ากระบวนการและเงือ่นไขต่างๆ เป็นปรากฏการณ์ทีเ่ป็นไปตามทฤษฎี

หรือไม่ แล้วสรุปอภิปรายตามข้อค้นพบที่ได้จากการเปรียบเทียบ (2) นักวิจัยอาจ 

พบว่าข้อสรุปเบือ้งต้น หรอืบทสรปุการวจิยัทีต่นสร้างขึน้จากข้อมูลนัน้ไม่สอดคล้อง

กับแนวคิดทฤษฎีใดที่มีผู้เสนอไว้ ซึ่งนักวิจัยจะต้องพิสูจน์ตรวจสอบบทสรุปของตน

จนแน่ใจในความเชื่อถือได้ แล้วเสนอข้อค้นพบของตนเป็นการสร้างสมมติฐานใหม่

หรือแนวคิดใหม่ ส�าหรับการอธิบายปรากฎการณ์นั้นๆ
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สุภางค์ จันทวานิช (2543) ได้สรุปลักษณะเด่นเฉพาะตัวของกรอบแนวคิด

ทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ 2 ประการ คือ

 1) ในขั้นของการทดลองสร้างกรอบแนวคิด จะสร้างข้ึนมาจากแนวคิด

หลายๆ แนวคดิประกอบกนั ไม่เน้นการใช้เพยีงแนวคดิหรอืทฤษฎเีดยีวในการสร้าง 

แต่จะมีลักษณะสหสาขาวิชา

 2) ในขั้นของการสรุป กรอบแนวคิดจะมีความใกล้ชิดกับข้อมูลรูปธรรม

ค่อนข้างมาก ตามแนวทางของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) กล่าวคือ

ทฤษฎีหรือข้อสรุปที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ จากข้อมูลรูปธรรมหรือความเป็น

จริงโดยตรงของการวิจัยและได้มาในกระบวนการวิจัย

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ไม่ว่านักวิจัยจะท�าการวิจัยประเภทใดหรือลักษณะใด

ก็ตาม ควรจะต้องมีการก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยทุกครั้ง และมีรากฐานการ

พฒันามาจากทฤษฎีหรอืมทีฤษฎีรองรบั แม้ว่าจะเป็นเพียงกรอบแนวคิดคร่าวๆ ของ

การวิจัยเชิงคุณภาพก็ตาม 

การใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีเป็นสิ่งจ�าเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การ

วเิคราะห์ข้อมลูเป็นไปอย่างมทิีศทาง แต่นกัวจิยัเชงิคุณภาพจะต้องใช้กรอบแนวคดิ

ทฤษฎีให้เหมาะสม โดยไม่ปล่อยให้แนวคิดมาเป็นข้อจ�ากัดกักขังนักวิจัยให้อยู่ใน

กรอบนั้นโดยสิ้นเชิง สุภางค์ จันทวานิช (2543)  

3. เทคนิคการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการเขียน “กรอบความคิดในการวิจัย และสมมติฐานงานวิจัย”  

(Conceptual framework or Research conceptual framework) ได้มา 

จากกรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ซึ่งเป็นแผนภาพแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (กรณีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ) หรือเป็นแผนภาพ

แสดงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างประเด็นส�าคัญท่ีนักวิจัยต้องการศึกษา (กรณี

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ) โดยท่ัวไปนักวิจัยเริ่มต้นสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎี
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ตามหลักฐานที่ได้จากทฤษฎี หรือจากหลักการที่เก่ียวข้องกับปัญหาวิจัยก่อน  

จากนั้นจึงปรับปรุงกรอบแนวคิด โดยเพ่ิมสาระท่ีได้จากรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ิมเติมได้เป็นกรอบความคิดในการวิจัย นักวิจัยอาจเริ่มต้นสร้างกรอบความคิด 

ในการวิจัยโดยไม่ศึกษาทฤษฎี แต่สร้างจากกรอบความคิดที่ได้จากรายงานวิจัย

หลายเรือ่งมาบูรณาการเข้าเป็นกรอบความคิดในการวจิยัเลยกไ็ด้ การน�าเสนอกรอบ

ความคิดในการวิจัยนิยมท�าเป็นสองแบบ แบบแรกเป็นแบบที่นิยมใช้กันมาก่อน 

ที่จะมีการพัฒนาสถิติวิเคราะห์ชั้นสูง คือ โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Model = SEM) นักวิจัยน�าเสนอกรอบความคิดในการวิจัยในรูป

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามโมเดลเส้นทางอิทธิพล คือ ใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ

ส่ีเหลีย่มผืนผ้าแทนตวัแปร ใช้ลกูศรแทนเส้นทางอทิธพิลระหว่างตวัแปร แบบทีส่อง 

เริ่มใช้หลังจากมีการพัฒนาสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) มีการแยก 

ตัวแปรเป็นสองประเภท คือ ตัวแปรแฝง (Latent Variable) และตัวแปรสังเกตได้  

(Observed Variable) นักวิจัยจึงนิยมเสนอกรอบความคิดในการวิจัยในรูปโมเดล

สมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือส่ีเหลี่ยมผืนผ้า 

แทนตัวแปรสังเกตได้ ใช้สัญลักษณ์รูปวงกลม หรือวงรีแทนตัวแปรแฝง ใช้ลูกศร 

แทนเส้นทางอทิธพิล และใช้ลกูศรเส้นโค้งสองหวัแทนความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร 

เมือ่สร้างกรอบความคดิในการวจิยัแล้ว นกัวจิยัจะน�าสาระจากกรอบแนวคดิในการ

วิจัยมาก�าหนดสมมติฐานวิจัยต่อไป การก�าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนกรอบ

แนวคิดในการวิจัยที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้

อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในการอ่านผลงานวิจัยที่ผ่านมายังปรากฏ

ว่ามีงานวิจัยบางเล่มที่น�าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นขั้นตอนการวิจัย  

(Research Process) ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเขียนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ในที่นี้ผู ้เขียนขอน�าเสนอตัวอย่างการเขียนกรอบแนวคิด 

ในการวิจัยตามรูปแบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้
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4. ตัวอย่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

แผนภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการเขียนโมเดลสมการโครงสร้างที่สามารถ

วิเคราะห์เป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยพัฒนาจากการจัดกิจกรรม 

เชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อ 

ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน ของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ 2560 มีโมเดลสมการ 

โครงสร้างที่พัฒนาขึ้นจ�านวนทั้งหมด 8 โมเดล ดังนี้

ภาพที่ 3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: Cited in Wiratchai, N., 2012 and Watcharasin, P., 2013.
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 ข้อสังเกต

	 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรที่ศึกษาใน

การวิจัยกึ่งทดลอง	หรือการวิจัยเชิงทดลอง	จะเขียนแสดงความ 

เชื่อมโยงระหว่าง	 ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม	 เพื่อศึกษาผลของ

ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้เกิด	ตัวแปรตาม

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างกรอบแนวคิดในการวิจัยส�าหรับการออกแบบ

การวิจัยกึ่งทดลอง หรือการวิจัยเชิงทดลอง

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนา 

การรู้คณุค่าแห่งตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” 

จากการศึกษาหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
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 ข้อสังเกต

	 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรภายในแฝง
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	ที่ประกอบด้วย	ตัวแปรภายนอก
แฝง	 ตัวแปรภายในแฝง	 ตัวแปรแฝงที่เห็นตัวแปรส่งผ่าน	 และ
ตัวแปรสังเกตได้	 ได้แก่	 ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก	 และตัวแปร
สังเกตได้ภายใน

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์โมเดล 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Model)

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขใน 

ความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา” ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยเป็น 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ศึกษา แสดงได้ดังนี้
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การวิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาในโรงเรียนวิถีพุทธ” 

ผู้วิจัยได้เขียนเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สนใจศึกษาได้ดังนี้

 ข้อสังเกต

	 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรส�าหรับการ

เชิงคุณภาพนั้น	ผู้วิจัยสามารถเขียนเส้นทางแสดงความเชื่อมโยง

ระหว่าง	 ตัวแปรได้อย่างอิสระ	 ทั้งน้ีต้องสอดคล้องกับแนวคิด	

ทฤษฎีท่ีได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	

และสอดคล้องกับประเด็นที่เป็นปัญหาวิจัย

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างกรอบแนวคิดในการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ภาพที่ 3.5 โครงสร้างต้นแบบส�าหรับการพัฒนาโมเดล SEM

ที่มา: วันวิสาข์ ทิมมานพ (2560)



48 การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก (GTM) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM)



49การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยที่บูรณาการหลักพุทธธรรม



50 การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก (GTM) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM)



51การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยที่บูรณาการหลักพุทธธรรม

โมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตทุัง้ 8 โมเดลข้างต้น เป็นผลงานของคณาจารย์ 

นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกันพัฒนา

ขึน้จากการระดมความคดิและเขยีนเป็นแผนภาพความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรเพือ่

ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและการวิเคราะห์โดยใช้สถิติขั้นสูงต่อไป





บทที่ 4

การวิจัยแบบผสมวิธีและกรณีศึกษา

การวิจัยทางพระพุทธศาสนามีรากฐานท่ีเหนียวแน่นเก่ียวกับรูปแบบการ

วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งนิสิตและ

คณาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญในการศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา หากแต่เมื่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบันเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาในสังคมเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท�าให้การ

ออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเริ่มปรับให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง

ของสังคม กระบวนทัศน์ของการวิจัยเริ่มปรับจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาสู่การวิจัย

เชิงปริมาณที่เริ่มมีการน�าสถิติวิเคราะห์เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ แต่ในบริบทของการวิจัยทางพุทธศาสนาแล้ว ผู้วิจัยไม่สามารถละเว้นการ

ท�าวจิยัเชงิคุณภาพซึง่เป็นหวัใจของศาสตร์ทางการวจิยัในบรบิทของการวจัิยเชงิพทุธ 

จะท�าอย่างไรให้เกิดความลงตัวของการออกแบบการวิจัย ผู้เขียนในฐานะผู้สอน

วจิยัและผู้ท�าวจิยัทีต้่องมกีารบรูณาการระหว่างพระพทุธศาสนาร่วมกบัศาสตร์สมยั

ใหม่จึงขอน�าเสนอแนวทางการออกแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods  

Research) เพือ่ให้นสิติและคณาจารย์ ได้เลอืกใช้ในการออกแบบการวจิยัตามความ

ถนัดดังนี้ 

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถออกแบบและใช้ร่วมกันได้ 

และมวีธิใีช้ร่วมกนัตามลกัษณะของการออกแบบการวจัิยและวตัถปุระสงค์การวจัิย 

ซึ่งนักวิจัยหลายคนใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกว่า 

การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ในปัจจุบันมีลักษณะท่ีแตก

ต่างกัน 4 แบบ (Klomkul, L. 2011; Tashakkori and Teddlie, 1998 อ้างถึงใน 

นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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จากแผนแบบการวิจัยแบบผสมวิธีทั้ง 4 แบบนี้ สามารถน�ามาปรับใช้กับ 

การออกแบบการวจัิยทางพระพทุธศาสนาได้ โดยเฉพาะในการวจิยัทีมี่การประยกุต์

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันมี 

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่การวิจัยแบบผสมวิธีน้ีจะเข้ามามีบทบาทในการออกแบบ 

การวิจัยเพื่อตอบประเด็นที่เป็นปัญหาวิจัยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในสังคมช่วงยุคดิจิทัล (Digital Age) นี้ การวิจัยแบบผสมวิธีได้กลายเป็นวิธีวิจัย 

ทีไ่ด้รบัความนิยมอย่างแพร่หลายในทกุศาสตร์และสาขาวชิาและได้รบัการเผยแพร่

อย่างรวดเร็วทั่วโลก ดังนั้น ส�าหรับนักวิจัยที่ต้องการเรียนรู้การวิจัยแบบผสมวิธ ี

จะต้องพยายามศึกษาค้นคว้าและเรียนรู ้เพื่อให้ก ้าวทันกับการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้แนวทางในการวางแผนและท�าวิจัยแบบผสมวิธีให้ประสบ

ผลส�าเร็จ (Creswell, J.W., 2015) เช่นเดียวกับการพัฒนาความก้าวหน้า

ส�าหรับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การวิจัยแบบผสมวิธีจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที ่

คณาจารย์ นักวิจัย หรือนิสิต สามารถน�าไปใช้ในการออกแบบการวิจัยของตน 

ให้สอดคล้องกับปัญหาวิจัยในสังคมปัจจุบัน

ส�าหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบัน  

ได้การสนับสนุนและแนะน�าให้ออกแบบการวิจัยแบบผสมวิธีตั้งแต่ปี 2558 จนถึง

ปัจจุบัน และมีผลงานวิจัยที่เป็นแบบอย่างที่ดี และขอยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา

ปรากฏดังนี้

พระปลัดสมชาย ปโยโค (ด�าเนิน) (2558) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดูแล

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังเชิงพุทธบูรณาการ” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ คือ  

1) เพือ่ศกึษาแนวคิดและวธิกีารดูแลผูป่้วยโรคเรือ้รงัตามหลกัการแพทย์แผนปัจจบัุน

และสภาพปัญหาวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในสังคมไทย 2) เพื่อศึกษาแนวคิด 

และวิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักพระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อน�าเสนอรูปแบบ 

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี โดยใช้วิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท่ีวิธีการเชิงคุณภาพนั้น 

ศกึษาแนวคดิและวธิปีฏบิติัดูแลผูป่้วยโรคเรือ้รงัจากคมัภร์ีพระพทุธศาสนา และการ
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แพทย์แผนปัจจบุนัส�าหรบัวธีิการเชงิปรมิาณได้ใช้การวจิยัเชงิทดลองและได้ก�าหนด 

ขนาดกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในศกึษาจากประชาชนทีม่อีาย ุ18 - 70 ปี ทีเ่ข้ารบัการรักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 100คนที่สมัครใจ 

เข้าร่วมโครงการบ�าบัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ  

ประกอบด้วย ชุดธรรมปฏิบัติ 3 ส 3 อ 1 น แบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การ

อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF–THAI) และแบบประเมิน

สภาวะอารมณ์ เพื่อประเมินภาวะซึมเศร้า ส�าหรับการวิเคราะห์ผลการวิจัย  

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบค่าที

รตัน์นท ีวโิรจน์ฤทธิ ์(2559) ได้ท�าวจิยัเรือ่ง “การพฒันาโมเดลความสมัพันธ์

เชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 

3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยาร่วมสมัย 

ที่เกี่ยวข้องกับความสุขในความรัก 2) เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการสร้างโมเดล 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา และ 3) เพื่อ 

ตรวจสอบความตรงของโมเดลความสมัพันธ์เชงิสาเหตคุวามสขุในความรกัตามหลกั

พุทธจิตวิทยา วิธีการวิจัยเป็นแบบผสมวิธีท่ีใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขยายผล

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 

พุทธศาสนาและจิตวิทยาร่วมสมัยจ�านวน 8 รูป/คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง  

และส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณใช้การสุ่มสองขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน  

410 คน เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบ

อปุนัย และการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณใช้สถติบิรรยาย การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วย

โปรแกรม LISREL
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วันวิสาข์ ทิมมานพ (2559) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “กระบวนการพุทธจิตวิทยา 

การปรึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาล

นพรัตนราชธานี” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 

เชิงบวกของผู ้ติดเชื้อเอชไอวี ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

2) เพื่อพัฒนากระบวนการพุทธจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

เชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และ  

3) เพื่อทดสอบและน�าเสนอผลการทดสอบกระบวนการพุทธจิตวิทยาการ 

ปรึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่รับการรักษา 

ในโรงพยาบาลนพรตันราชธาน ีเป็นการวิจยัแบบผสมวธิ ีด้วยวธิกีารวดัเชงิคณุภาพ

ในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาพฤติกรรม

สุขภาพเชิงบวก จ�านวน 30 คนที่มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

และใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มารับ 

การรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยใช้วิธีสุ ่มอย่างแบบง่ายตามสูตร 

ค�านวณของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน ๙๔ คน และการสนทนากลุ่ม 

12 คน และน�ากระบวนการไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธี Pretest-post-test 

control group designs ที่ได้มาจาก G*Power Program ได้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ

กระบวนการและกลุ่มที่ได้รับการปรึกษาตามปกติ กลุ่มละ 24 คน การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช ้

สถิติแบบบรรยาย ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า 

t-test  และค่า One-way ANOVA

พระมหาประสิทธิ์ าณปฺปทีโป (2559) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ

เรียนรู้เชิงรุกตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาการรู้คุณค่าแห่งตนเองของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาสภาพการรู้คุณค่าแห่งตนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน 

เขตกรงุเทพมหานคร 2) เพ่ือพัฒนารปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรกุเพือ่พฒันาการรู ้

คุณค่าแห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร และ  
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3) เพื่อน�าเสนอผลการทดลองกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู ้ เชิงรุกตามหลัก 

พุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาการรู้คุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิง 

ปรมิาณ แบ่งเป็น 2 ระยะ คอืระยะที ่1 การพัฒนารปูแบบกิจกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรกุ  

และระยะที่ 2 การพัฒนาการรู้คุณค่าในตนเองของนักเรียน ประชากร คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัวอย่างในการส�ารวจ

จ�านวน 397 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน และได้กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง

จ�านวน 60 คน และกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ระยะที่ 1 คือนักเรียนและครู 

จ�านวน 20 คน และในระยะที่ 2 คือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง จ�านวน 15 คน  

ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ชุดฝึก 

การเรียนรู้เชิงรุกตามหลักพุทธจิตวิทยาและแนวค�าถามในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์

ข้อมลูเชงิปรมิาณโดยใช้สถติแิบบบรรยายและการทดสอบค่าท ีและวเิคราะห์ข้อมลู

เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ) (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “การพัฒนา

โปรแกรมพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์แห่งพุทธบริษัทส�าหรับอุบาสก

อุบาสิกา” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นพุทธบริษัท 

ของอุบาสกอุบาสิกา 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมพุทธจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง 

อัตลักษณ์แห่งพุทธบริษัทส�าหรับอุบาสกอุบาสิกา และ 3) เพื่อน�าเสนอผลของ

โปรแกรมพุทธจิตวิทยาการเสริมสร้างอัตลักษณ์แห่งพุทธบริษัทส�าหรับอุบาสก

อุบาสิกา การวิจัยน้ีใช้วิธีการแบบผสมวิธีด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายผล 

การวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสาร 

ต�ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 สร้างโปรแกรมพุทธจิตวิทยา จากเอกสาร 

ต�ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 3 เป็นการน�าเอาโปรแกรม 

พุทธจิตวิทยาที่พัฒนาข้ึนมาแล้วไปทดลองใช้ในการอบรม กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกมา

จากอุบาสกอุบาสิกาของวัดญาณเวศกวัน 60 คน โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ได้จาก 

การเลอืกแบบเจาะจง การฝึกอบรมและติดตามผลได้ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 
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2560 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 ตามกระบวนการท่ีได้ออกแบบไว้ สงัเกตการเข้าร่วม

กิจกรรม การเก็บข้อมูล และสัมภาษณ์เชิงลึกอุบาสกอุบาสิกา ในกลุ่มทดลองระยะ

ติดตามผล จ�านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเชิงปริมาณ 

แนวค�าถามในการสมัภาษณ์เชงิคณุภาพ วเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณโดยใช้สถติแิบบ

บรรยาย การทดสอบค่าท ี(t-test) ค่าเอฟ (F-test) และวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินต๊ะปัญญา) (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง 

“กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการต่ืนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์

การวิจัย 1) เพื่อศึกษากระบวนการ พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมและจิตวิทยา 

เพื่อการตื่นรู้ 2) เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการ พัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา 

เพื่อการตื่นรู้ และ 3) เพ่ือตรวจสอบความตรงและน�าเสนอโมเดลกระบวนการ 

พัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการต่ืนรู้ วิธีการวิจัยเป็นแบบผสมวิธีที่ใช้ 

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาร่วมสมัยจ�านวน  

15 รูป/คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง และส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การ

สุ่มสองขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 553 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก และแนวแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการ

วิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป วิเคราะห์เพื่อ 

ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์ขนาด

อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วยโปรแกรม LISREL  

พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตฺนญาโณ) (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง  

“กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยา” 

โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามแนวคิด

จิตวิทยาและพระพุทธศาสนาของชาวพุทธอ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อ

ศึกษาระดับแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอ�าเภอ
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กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) เพ่ือน�าเสนอกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการ

พัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอ�าเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย์ เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed methods research) ด้วยวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือชาวพุทธ

ในอ�าเภอกระสงั จงัหวดับุรรีมัย์ และกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการส�ารวจ คอื ชาวพทุธใน

อ�าเภอกระสงั จ�านวน 384 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในวจิยั คือ แนวค�าถามในการสมัภาษณ์ 

ประเด็นในการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 

วิเคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพด้วยการวเิคราะห์เนือ้หา และวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ

ด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พระครูปริยัติธรรมวิบูล (ชวี อิสฺสโร) (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “รูปแบบ 

การเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา”  

โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณ

ของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผาสุก 

ทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา และ 3) เพื่อน�าเสนอรูปแบบ 

การเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา 

เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 

3 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอาย ุ

ตามหลักพุทธจิตวิทยา ระยะที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผาสุกทางจิต

วิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา และระยะที่ 3 น�าเสนอรูปแบบ 

การเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา 

ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ แนวค�าถามในการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis: MRA) ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

เชงิคณุภาพใช้การวเิคราะห์เนือ้หา (Content analysis) และการสร้างข้อสรปุแบบ

อุปนัย (Analytic induction)
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พระมหาถนอม อานนฺโท (ชิดรัมย์) (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทาง

พุทธจิตวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูในจังหวัดบุรีรัมย์” โดยมี

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางพุทธจิตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพ

ชวิีตของครูในจังหวดับรุรีมัย์ 2) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางพทุธจติวทิยา

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูในจังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) เพื่อน�าเสนอแนวทาง

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหลักพุทธจิตวิทยา 

เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น  

3 ระยะ คือระยะที่ 1 ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู 

ระยะที่ 2 ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยทางพุทธจิตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของครู และระยะที่ 3 แนวทางในการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยากับ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู ตามหลักพุทธจิตวิทยา ประชากรท่ีศึกษาคือ ครู

ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวค�าถามในการสัมภาษณ์

ประเด็นในการสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย 

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการเปลี่ยนข้อมูลดิบเป็นข้อสรุป 

รุง่สุรยิา หอมวนั (2560) ได้ท�าวจิยัเรือ่ง “รปูแบบการเสรมิสร้างความผาสกุ 

ทางจิตวิญญาณของวัยรุ่นตามหลักพุทธจิตวิทยา” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณของวัยรุ ่นตามหลัก 

พุทธจิตวิทยา 2) เพื่อสร้างรูปแบบความผาสุกทางจิตวิญญาณของวัยรุ่นตามหลัก

พุทธจติวทิยา และ 3) เพือ่ตรวจสอบและน�าเสนอรปูแบบการเสรมิสร้างความผาสกุ

ทางจิตวญิญาณของวยัรุน่ตามหลกัพทุธจิตวทิยา เป็นการวจิยัแบบผสมวธิ ี2 รูปแบบ 

คือ วิธีการวัดเชิงคุณภาพในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการ

เชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยในการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบ

สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในการสัมภาษณ์ 15 รูป/คน และ

กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่ม 15 รูป/คน การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จ�านวน  
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375 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูล 

เชงิปรมิาณโดยใช้สถติบิรรยายและการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู 

และตรวจสอบความตรงของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม LISREL

ชนิกา แสงทองดี (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสร้างความสุข 

ในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะความสุขในการท�างานในองค์กร 2) เพื่อสังเคราะห์ 

องค์ประกอบของความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา และ  

3) เพื่อน�าเสนอรูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลัก 

พุทธจิตวิทยา เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี 2 รูปแบบ คือ 1) การวัดเชิงคุณภาพ 

ในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ และ 2) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผล 

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 17 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช ้

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 640 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการจ�าแนกชนิดข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย และวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล 

ทางตรงและทางอ้อมด้วยโปรแกรม LISREL

แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์ (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปรึกษาแนว

พุทธจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง” โดยมี

วตัถปุระสงค์การวจัิย 1) เพ่ือสงัเคราะห์หลกัพุทธธรรมและจติวทิยาการให้ค�าปรกึษา

ในการพัฒนาสมรรถนะการบรหิารของนกัธรุกจิขายตรง 2) เพือ่วิเคราะห์สมรรถนะ

การบริหารของนักธุรกิจขายตรง ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะ  

และ 3) เพ่ือน�าเสนอรปูแบบการปรกึษาแนวพทุธจิตวทิยาเพือ่การพฒันาสมรรถนะ

การบริหารของนกัธรุกจิขายตรง เป็นการวิจยัแบบผสมวธิ ีโดยใช้การวดัเชงิคณุภาพ

ในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การพัฒนา 

รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของ 

นักธุรกิจขายตรง ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ และระยะที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบ 
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การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจ 

ขายตรง ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ระยะท่ี 1 คือ 

ผู้บริหารที่เป็นนักธุรกิจขายตรง ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ�านวน 23 คน และ

ในระยะที ่2 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการทดลองคอื นกัธรุกจิขายตรง ได้จากการค�านวน 

ด้วยโปรแกรม G*Power ได้จ�านวน 70 คน แล้วใช้กระบวนการสุ่มในการก�าหนด

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้กลุ่มละ 35 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  

แนวค�าถามในการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ 

การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจ 

ขายตรง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) และวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงปริมาณโดยใช้สถิติแบบบรรยายและการทดสอบค่าที (t-test)

ชนันทกรณ์  เกียรติจานนท์ (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “รูปแบบพุทธจิตวิทยา 

เพ่ือพัฒนาภาวะผู ้น�าองค์กรแห่งการเรียนรู ้” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น�าองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนา 

และตามหลักจิตวิทยา 2) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้น�า 

องค ์กรแห่งการเรียนรู ้ตามหลักพุทธศาสนาและตามหลักจิตวิทยา และ  

3) เพื่อน�าเสนอรูปแบบพุทธจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น�าองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ใช้การวิจัยแบบผสมวิธีด้วยการใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายผลการวิจัย 

เชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนา

ภาวะผู้น�าองค์กรแห่งการเรยีนรู ้กลุม่ตวัอย่างคอื คณาจารย์ พนกังาน และบคุลากร

สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 400 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบบรรยาย สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

ของเพียร์สัน และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน และระยะท่ี 2 

การน�าเสนอรูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าองค์กรแห่งการเรียนรู้  

มีผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาและจิตวิทยา จ�านวน 5 รูป/คน 
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ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ

สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

 ดวงทิพย์ ก่อกิจงาม (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนา 

ชุดฝึกอบรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาของพยาบาลวิชาชีพ” โดยมี

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษารูปแบบการควบคุมตนเองของพยาบาลวิชาชีพ 

2) เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาของพยาบาล

วิชาชีพ และ 3) เพื่อน�าเสนอชุดฝึกอบรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยา

ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีด้วยการวัดเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนา

เครื่องมือเชิงปริมาณ ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพในจังหวัดลพบุรี ผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ พยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 17 คน ได้จากการเลือก

แบบเจาะจง ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงทดลอง ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power ได้กลุ่มตัวอย่าง  24 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

เข้ากลุ่มควบคุม 12 คน และกลุ่มทดลอง 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1) แบบประเมินการควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน มีค่า 

ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.80 และ 2) ชุดกิจกรรม

การควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ

วเิคราะห์เนือ้หา และวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณด้วยการแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Wilcoxon Matched pairs  

เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนทดลอง หลังทดลองและระยะติดตาม 1 เดือนใน 

กลุ่มเดียวกันและใช้สิถิติ Mann- Whitney U test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

นักวิธีวทิยาการวิจยัแบบผสมวิธ ี(Mixed Methods Researcher) คือ ผู้ทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในการออกแบบการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ต้องเป็น 

ผูรู้จ้กัเชือ่มประสานระหว่างผลวจัิยของระยะที ่1 ส่งต่อไปเป็นข้อมลูในการออกแบบ

และวิเคราะห์ผลวิจัยในระยะที่ 2 ซ่ึงในสังคมปัจจุบันนักวิธีวิทยาการวิจัยแบบ

ผสมวิธีจะได้เปรียบในเรื่องของการพัฒนาความก้าวหน้าในศาสตร์ต่างๆ เพราะจะ
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เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งในระดับความรู้ลึกจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ และการรู้กว้างจาก

การวิจัยเชิงปริมาณ จึงส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่

ในศาสตร์นั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว



บทที่ 5

เส้นทางสู่การวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง
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จากการศึกษาเส้นทางสู่การวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง ได้ค้นพบประเด็นที่

น่าสนใจจากการตอบค�าถามของ ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย เกี่ยวกับเหตุผล

ของการใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างส�าหรับการวิจัยในปัจจุบัน  

มีรายละเอียดดังนี้

	 สถิติเคราะห์แบบเดิมไม่เหมาะสมอย่างไร	

	 เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง

 (Structural Equation Model = SEM) ?

ในการวิจัยที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรและนักวิจัย

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้แล้ว การใช้

สถติวิิเคราะห์ประเภทการการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณุ (MRA) มคีวามไม่เหมาะ

สมที่ส�าคัญ ดังนี้

1. โมเดลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับโมเดลการวิจัย งานวิจัยที่มีการ

ก�าหนดสมมติฐานวิจัยเป็นข้อๆ มิได้ตั้งสมมติฐานวิจัยรวมเป็นข้อความตามกรอบ

แนวคิด ในการทดสอบสมมติฐานวิจัยท�าให้นักวิจัยต้องใช้สถิติวิเคราะห์แยกเป็น

ตอนๆ ตามสมมติฐานวิจัย ซึ่งไม่เหมาะสมเพราะเป็นการแยกวิเคราะห์ แทนที่จะ

วิเคราะห์ในภาพรวมตามโมเดลการวิจัยหรือกรอบแนวคิด

2. ลักษณะข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิต ิ สถิติวิเคราะห์

แบบเดิมที่ใช้อยู่ เป็นสถิติวิเคราะห์ที่มีข้อตกลงเบื้องต้นจ�านวนมาก และข้อมูลการ

วิจัยไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ (Basic Statistic Assumptions) 

ข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถติิของการวเิคราะห์ความแปรปรวน คอื ตวัแปรตามต้อง

มีระดับการวัดแบบอันตรภาค มีความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน มีการแจกแจง

เป็นโค้งปกติ ความแปรปรวนของประชากรทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน (Homosce-
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dasticity) ข้อตกลงเบ้ืองต้นทางสถิติของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ คือ 

ตัวแปรต้องมีระดับการวัดแบบอันตรภาค มีความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน มี

การแจกแจงเป็นโค้งปกต ิลกัษณะการกระจายของตวัแปรตามเหมอืนกนัทกุค่าของ

ตัวแปรท�านาย (Homoscedasticity) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นแบบเส้น

ตรง ตัวแปรไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด (Measurement error) และตัวแปร

ท�านายทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต�่า หรือไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง

พหุ (Multicollinearity) ข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถติิของการวเิคราะห์อทิธพิล ส่วน

ทีเ่พิม่จากการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณุ คอื โมเดลต้องไม่มคีวามคลาดเคลือ่นใน

การก�าหนดข้อมลูจ�าเพาะของโมเดล (Model specification error) โมเดลต้องเป็น

โมเดลอิทธิพลแบบบวกและมีอิทธิทางเดียว (One way or recursive  model)

 ในการวิจัยนักวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ตัวแปรในกาวิจัยฝ่าฝืน (Violate) 

ข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่อง ตัวแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ความแปรปรวนของ

ประชากรทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ตัวแปรไม่มี

ความคลาดเคลื่อนในการวัด ตัวแปรท�านายทั้งหมดต้องมีความสัมพันธ์กันต�่า หรือ

ไม่มภีาวะร่วมเส้นตรงพห ุและโมแดลต้องเป็น โมเดลอทิธิพลแบบบวก และมีอทิธพิล

ทางเดยีว นอกจากนีน้กัวจิยัพบว่า ตัวแปรหลายตวัในโมเดลการวจิยัมรีะดับการวดั

แบบนามบญัญตั ิหรือแบบเรยีงล�าดบั เมือ่ต้องเปลีย่นรปูตวัแปรเป็นตวัแปรดมัมี ่ได้

ตัวแปรดัมมี่จ�านวนมาก ท�าให้มีปัญหาในการวิเคราะห์และแปรความหมายข้อมูล

3. สถิติวิเคราะห์แบบเดิมไม่สามารถใช้วิเคราะห์เพ่ือตอบค�าถามวิจัยได้ 

นักวิจัยพบว่าการวิเคราะห์แบบเดิม ไม่สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบค�าถาม

วิจัยที่ลึกซึ้งได้ ตัวอย่างค�าถามวิจัย ตัวอย่างแรก เป็นกรณีที่นักวิจัยต้องการศึกษา 

พฒันาการหรอืการเปลีย่นแปลงของลกัษณะพฤตกิรรม ว่ามแีนวโน้ม (Trend) การ

เปลี่ยนแปลงเป็นแบบใด และมีปัจจัยใดส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อมี

การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะยาว (Longitudinal data) หลายครั้ง เช่น มีการวัดซ�้า

หรือมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 ครั้ง ตัวอย่างที่สอง เป็นกรณีที่นักวิจัยต้องการตอบ

ค�าถามวิจัยว่ามีความแตกต่างของโมเดลการวิจัยระหว่างกลุ่มประชากรหลายกลุ่ม
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หรือไม่อย่างไร ตัวอย่างที่สาม เป็นกรณีที่นักวิจัยมีตัวแปรท�านายที่มีระดับการวัด

ต่างกนั บางตวัแปรวดัในระดบับุคคล บางตวัแปรวดัในระดบักลุม่ บางตวัแปรวดัใน

ระดบัองค์กร นกัวจิยัต้องการตอบค�าถามวจิยัว่าตวัแปรท�านายแต่ละระดบัสามารถ

ท�านายตัวแปรตามได้แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

4. ข้อจ�ากัดของสถิตวิเิคราะห์แบบเดมิ สถติวิเิคราะห์แบบเดมิประเภทการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน มีข้อจ�ากัดไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกรณีที่มีตัวแปรต้น

หลายตัวได้ เพราะจะท�าให้มีความยุ่งยากในการตีความผลการวิเคราะห์ ส่วนการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ และการวิเคราะห์อิทธิพล ท่ีใช้อยู่เดิมมีข้อจ�ากัดใน

การวิเคราะห์ เพราะสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient) เป็นสถิติวิเคราะห์ส�าหรับข้อมูลท่ีมีระดับ

การวัดแบบอันตรภาค และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เมื่อมีการขยายขอบเขตการ

วิเคราะห์พัฒนาเป็นสถิติวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์จ�าแนก (Discriminant 

Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

คาโนนคิอล (Canonical Correlation Analysis) ยงัมีข้อจ�ากดัในการวเิคราะห์เช่น

เดิม ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดแบบนามบัญญัติ หรือแบบเรียงอันดับ ซึ่ง

ต้องใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอื่นได้

5. โมเดลการวิเคราะห์แบบเดิมไม่มีเทอมความคลาดเคลื่อน ในการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สมการถดถอยที่ใช้ในการประเมินค่าพารามิเตอร์หรือ

สมการท�านาย ไม่มีการรวมเทอมความคลาดเคลื่อนในสมการหรือโมเดล ท�าให้ผล

การวิเคราะห์ไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของข้อมูล ซ่ึงมีค่าความคลาดเคลื่อนรวม

อยู่ด้วย

 สถิติวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ที่ได้

รับการพัฒนาขึ้นใหม่นี้ ความจริงมิใช่เรื่องใหม่ เป็นสถิติวิเคราะห์ที่พัฒนาจากสถิติ

วิเคราะห์แบบเดิม ให้ได้ผลการวิเคราะห์ดีขึ้นและมีข้อตกลงเบื้องต้นน้อยลง เมื่อ

ศกึษาสถติวิเิคราะห์ ส่วนทีเ่ป็นสถติวิเิคราะห์อภมิาน จะเหน็ได้ว่านกัวจิยัเริม่เรยีนรู้

สถติทิดสอบตวัแรก คือสถติิทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระหว่างประชากรสอง
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กลุ่ม ด้วย t-test และ z-test จากนั้นขยายขอบเขตการวิเคราะห์ เป็นการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระหว่างประชากร ทีม่จี�านวนตัง้แต่สามกลุม่ข้ึนไป โดยใช้

การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) กล่าวได้ว่า t-test เป็นกรณหีนึง่ของ ANO-

VA เมื่อนักวิจัยเรียนเรื่องการวิเคราะห์การถดถอบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis = MRA) นักวิจัยได้เรียนรู้ว่า ANOVA และ ANCOVA เป็นกรณีหนึ่งของ 

MRA เมื่อเรียนถึงสถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม จะเห็นว่า ทั้ง ANOVA, ANCOVA, 

MRA เป็นส่วนหนึง่ของการวเิคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุาม (Multivariate 

Analysis of Variance = MANOVA การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตัวแปรพหุ

นาม (Multivariate Multiple Regression Analysis = MMRA) ในกรณีที่มีโมเดล

การวิจัยรองรับ มีการขยายขอบเขตการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์

อิทธิพล (Path Analysis) ด้วยสถิติวิเคราะห์ทั้งหมดนี้เป็นสถิติวิเคราะห์ที่มีตัวแปร

ต้น ตัวแปรตาม รวมเรียกว่า Dependence Statistical Technique ดังภาพต่อ

ไปนี้

 ส่วนสถติวิเิคราะห์ประเภททีไ่ม่มกีารระบตุวัแปรต้น ตวัแปรตาม มเีพียง

ชุดของตัวแปรหลายตัวที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ในกลุ่มการวิเคราะห์องค์

ประกอบ (Factor analysis) การวเิคราะห์มาตรพหมิุต ิ(Multidimensional Scal-

ing) เป็นสถติวิเิคราะห์ทีเ่รยีกว่า Interdependence Statistical Technique และ

ยังมีสถิติอีกประเภทหนึ่ง ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีระดับการวัดของตัวแปรแบบนาม

บญัญตัแิละแบบเรยีงอนัดับ คอื สถติินนัพาราเมตรกิ (Non parametric Statistics) 

รวมเป็นสถิติวิเคราะห์อีกสองประเภท ซึ่งเมื่อน�ามาบูรณาการ จะได้การวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ศักยภาพของ SEM จึงมีขอบข่ายครอบคลุมสถิติ

วิเคราะห์ที่กล่าวมาทั้งหมดดังภาพต่อไปนี้
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นอกจากนี้ สถิติวิเคราะห์ SEM ยังมีศักยภาพสามารถวิเคราะห์โมเดลพหุ

ระดับ (HLM) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว (Longitudinal Factor 

Analysis Model) โมเดลกลุ่มพหุ (Multiple Population Model) และโมเดลอื่น 

ๆ อีกมาก (Joreskog and Sorbom, 1996) รวมทั้งสามารถวิเคราะห์โมเดล SEM 

ที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เป็นแบบเส้นตรงได้อีกหลายโมเดล (Joreskog, 

et al, 1999) ขอบเขตการวิเคราะห์ที่กว้างขวางท�าให้ สถิติวิเคราะห์ SEM สามารถ

วิเคราะห์เพื่อตอบค�าถามวิจัยได้กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น

สถิติวิเคราะห์ SEM จึงเป็นสถิติวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยทางสังคม

พฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้วยเหตุผลโดยสรุป ดังนี้

ภาพที่ 5.1 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างสถิติวิเคราะห์

ที่มา: นงลักษณ์ วิรัชชัย (2552, 2555)



75เส้นทางสู่การวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง

1. สถิติวิเคราะห์ SEM มีศักยภาพสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้กว้างขวาง 

ศักยภาพของสถิติวิเคราะห์ SEM มีหลักการวิเคราะห์ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้

เช่นเดียวกับสถิติวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุด เช่น t-test ไปจนถึงสถิติข้ันสูงท่ีซับซ้อนดัง

กล่าวข้างต้น

2. โมเดลการวิจัยกับโมเดลการวิเคราะห์ SEM ความเหมาะสมของสถิติ

วิเคราะห์ SEM อยู่ที่นักวิจัยสามารถใช้สถิติวิเคราะห์เป็นภาพรวม ได้ตามโมเดล

การวิจัยและมีสถิติทดสอบความตรงของโมเดลการวิจัย

3. การผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ ปกติสถิติวิเคราะห์ยิ่งเป็น

สถิติขั้นสูง จะยิ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติมากขึ้น แต่สถิติวิเคราะห์ SEM กลับ

มีข้อตกลงเบื้องต้นน้อยลง ดังนั้นความเหมาะสมท่ีส�าคัญมากอีกประการหนึ่งของ 

สถิติวิเคราะห์ SEM จึงอยู่ที่การผ่อนคลาย (Relax) ข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ การ

ที่สถิติวิเคราะห์ SEM น�าเทอมความคลาดเคลื่อนมาวิเคราะห์ด้วย ท�าให้สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลกรณีที่เทอมความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ ตัวแปรในโมเดลการ

วิจัยมีความคลาดเคลื่อนในการวัดได้ หรือโมเดลการวิจัยมีตัวแปรแฝงได้ ตัวแปร

ท�านายอาจมีความสัมพันธ์กันได้ โมเดลการวิเคราะห์ไม่จ�าเป็น ต้องเป็นโมเดล

อทิธิพลแบบบวก และมอีทิธพิลทางเดียว อาจเป็นโมเดลแบบคณูและมอีทิธพิลย้อม

กลบัได้ เป็นโมเดลแบบมอีทิธพิลย้อนกลบัได้ (Non-Recursive Model) นอกจากนี้

ยังสามารถวิเคราะห์กรณีตัวแปรหลายตัวในโมเดล มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ 

หรือแบบเรียงอันดับได้ด้วย

4. ศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองกรณีมีตัวแปรแฝง ใน

การวิจยัเชงิทดลองเมือ่ตัวแปรตามสร้างขึน้ตามโมเดลการวดั และตวัแปรตามอยูใ่น

รูปของตัวแปรแฝง การวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ SEM จะให้ผลการวิเคราะห์ถูก

ต้องมากกว่าการวิเคราะห์ด้วย ANOVA, MANOVA แบบเดิม

แม้ว่าสถิติวิเคราะห์ SEM จะเป็นสถิติวิเคราะห์ที่มีจุดเด่นด้วย จุดอ่อนของ

สถิติวิเคราะห์ SEM มีสามประการ
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ประการแรก การวิเคราะห์ SEM ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ การ

วิเคราะห์ SEM การวิเคราะห์ SEM ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณมาก ต้องใช้หน่วยตัวอย่างน้อย 10-20 คนต่อ

พารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าในโมเดลหนึ่งค่า

ประการที่สอง จุดเด่นของการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของ

โมเดล การวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดล เป็นการทดสอบสมมติฐาน

ทางสถติว่ิา เมทรกิซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมจากข้อมลูเชงิประจกัษ์ ไม่

แตกต่างจากเมทรกิซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนทีค่�านวณจากค่าพารามิเตอร์

ในโมเดล หรือ

 การทดสอบดงักล่าวเป็นการทดสอบด้วย Chi-square Test เม่ือนกัวจิยั

ไม่สามารถปฏเิสธสมมติฐานทางสถติิ การแปลความหมายจะถอืว่า โมเดลสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ในความเป็นจริงโมเดลท่ีนักวิจัยทดสอบอาจจะยัง มิใช่

โมเดลที่ดีที่สุด Meehl and Waller (2002) เสนอทางเลือกในการแก้ไขจุดอ่อน 

ของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) สองวิธี วิธีแรก คือต้องการพัฒนา

โมเดลทีม่คีวามเป็นไปได้ตามทฤษฎทีัง้หมดมาวเิคราะห์เพือ่ให้ได้โมเดลทีส่อดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุด และวิธีที่สองเป็นวิธีที่ Joreskog and Sorbom 

(1996)  เสนอไว้ คือ การรวบรวมข้อมูลจ�านวนมาก แยกกลุ่มตัวอย่างเป็นสองกลุ่ม 

กลุม่แรกเป็นกลุม่ตัวอย่างส�าหรบัการวเิคราะห์ (Analysis Sample) และกลุม่ทีส่อง

เป็นกลุ่มส�าหรับตรวจสอบความตรง (Validity Sample)

 ประการที่สาม การวิเคราะห์ SEM มีโมเดลและค�าสั่งในการวิเคราะห ์

ยุง่ยาก การวเิคราะห์ SEM มคีวามยุง่ยากเนือ่งจากตวัแปรหลายประเภท และเทอม

ความคลาดเคลื่อนในโมเดล รวมทั้งเส้นทางอิทธิพลแบบต่าง ๆ แม้จะมีโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ แต่การเขียนค�าสั่งแตกต่างจากโปรแกรมเดิม 
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เช่น SPSS ที่นักวิจัยคุ้นเคย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

เส้นทางสู ่การวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง สามารถวางแผนการออกแบบ 

การวิจัยได้ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 5.2 การออกแบบการวิจัย จาก GTM สู่ SEM 





บทที่ 6

การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

สถิติวิเคราะห์ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย สถิติแบบบรรยาย 

(Descriptive Statistics) สถิติอนุมาน (Inferential statistics) และสถิติวิเคราะห์

ขั้นสูง (Advanced Statistics) ส�าหรับในหนังสือเล่มน้ีผู้เขียนจะได้น�าเสนอสถิติ

วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ที่

สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ส�าหรบัการวจิยัทางพระพทุธศาสนาได้อย่างลงตวัโดยต้อง

ใช้รวมกับแผนแบบการวจัิยทีน่ยิมใช้ในปัจจุบนัอย่างแพร่หลายคอืการวิจยัแบบผสม

วิธี (Mixed Methods Research) รายละเอียดของพื้นฐานและลักษณะของสถิติ

วิเคราะห์ขั้นสูงมีดังต่อไปนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555: 43-47)

สถิติวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: 

SEM) หรือโมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship: LISREL) เป็นสถิติ

วิเคราะห์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ โดยยังคงความเป็นสถิติวิเคราะห์ท่ีใช้หลักการ

วิเคราะห์แบบเดิมแต่มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ให้ลดข้อจ�ากัดและให้สามารถ

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้กว้างขวางมากกว่าเดิม โมเดล SEM เป็นโมเดลที่พัฒนาโดย 

Karl G.Joreskog เมื่อปี ค.ศ. 1960 โดยบูรณาการโมเดลการวัดตามหลักการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ และโมเดลโครงสร้างตามหลักการวิเคราะห์อิทธิพล กับวิธี

การประมาณค่าพารามเิตอร์ตามหลกัวชิาเศรษฐมติ ิกล่าวได้ว่า การวเิคราะห์โมเดล

สมการเชงิโครงสร้าง เป็นสถติวิเิคราะห์ขัน้สงูทีไ่ด้รบัการพฒันาใหม่ แต่ยงัคงมหีลกั

การพืน้ฐานทางสถิตแิบบเดมิ Kuhnel (2001) สรปุว่า การเรยีนรูเ้รือ่งการวเิคราะห์

โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ี

มีตัวแปรจ�านวนมาก ในการวิจัยที่มีพื้นฐานทางทฤษฎีรองรับเท่านั้น แต่การเรียน

รู้เรื่องการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ยังจะเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้เรียน 

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของสถิติวิเคราะห์ทั้งหมด และมีประสบการณ์ตรงในการ
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ท�าความเข้าใจบทบาทของสถิติวิเคราะห์ต่อการวิจัยด้วยตามภาพที่ 6.1 จะเห็นได้

ว่าสถิติวิเคราะห์โมเดลลิสเรลมีศักยภาพสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่นเดียวกับ 

สถติวิเิคราะห์ทุกชนิด ทีไ่ด้กล่าวมาทัง้หมด และยงัสามารถวเิคราะห์ข้อมลูนอกเหนือ 

จากที่กล่าวมาแล้วได้อีก

ภาพที่ 6.1 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างสถิติวิเคราะห์

ที่มา: อ้างแล้วในบทที่ 5
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ลักษณะโมเดล SEM มีทั้งตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งเชื่อมโยงกัน

ตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ และตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

ต่อกัน แบบเดียวกับโมเดลการวิเคราะห์ถดถอย ดังภาพต่อไปนี้ 

 

จุดเด่นของสถิติวิเคราะห์ SEM 

จุดเด่นของสถิติวิเคราะห์ SEM สรุปได้ดังนี้

1. มีศักยภาพสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้กว้างขวาง สถิติวิเคราะห์ SEM  

มีหลักการวิเคราะห์ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เช่นเดียวกับสถิติวิเคราะห์ที่ง่าย

ที่สุด เช่น t-test ไปจนถึงสถิติชั้นสูงที่ซับซ้อน ดังได้น�าเสนอข้างต้น

2. โมเดลการวิจัยกับโมเดลการวิเคราะห์ SEM ความเหมาะสมของสถิติ

วิเคราะห์น้ีอยูท่ีน่กัวิจัยสามารถใช้สถติิวเิคราะห์เป็นภาพรวมได้ โมเดลการวเิคราะห์

ตรงตามโมเดลการวิจัย และมีสถิติทดสอบความตรงของโมเดลการวิจัย

ภาพที่ 6.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM)
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3. การผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิต ิ ปกติสถิติวิเคราะห์ ยิ่งเป็น

สถิติขั้นสูง จะยิ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติมากขึ้น แต่สถิติวิเคราะห์ SEM กลับมี

ข้อตกลงเบื้องต้นน้อยลง สถิติวิเคราะห์ SEM มีการน�าเทอมความคลาดเคลื่อนมา

วิเคราะห์ ท�าให้มีจุดเด่น 2 ประการ คือ ก) การแยกเทอมความคลาดเคลื่อนใน

การวดัออกจากตวัแปร ท�าให้ตวัแปรแฝงมีสภาพเป็นคะแนนจรงิ ผลการวเิคราะห์

ถูกต้องกว่าสถิติวิเคราะห์แบบเดิม และ ข) การน�าเทอมความคลาดเคลื่อนมา

วิเคราะห์ด้วย ท�าให้ผ่อนคลาย (relax) ข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติเกี่ยวกับเทอม

ความคลาดเคลื่อนได้เพิ่มข้ึน เช่น นักวิจัยอาจก�าหนดให้เทอมความคลาดเคลื่อน

สัมพันธ์กันได้ อันเป็นสภาพที่ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น

4. ขอบเขตการวิเคราะห์กว้างครอบคลุมปัญหาวิจัยหลากหลาย สถิติ

วิเคราะห์ SEM มีโมเดลย่อยแตกต่างกันไปจ�านวนมาก สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ได้กว้างขวาง ทั้งข้อมูลพหุระดับและข้อมูลพหุกลุ่ม ท้ังนี้เป็นเพราะสถิติวิเคราะห์ 

SEM มกีารวางรากฐานทีเ่หมาะสมต่อการปรบัขยายโมเดล จงึมกีารน�าสถิตวิเิคราะห์ 

SEM ไปใช้ในการวิจัยทุกสาขาวิชา

 แม้ว่าสถิติวิเคราะห์ SEM จะมีจุดเด่น แต่ก็มีจุดด้อยด้วยอย่างน้อย 

3ประการ ดังนี้

1. ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ ่การวิเคราะห์ SEM ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง

ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์การถดถอย

2. จุดอ่อนในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล การ

วเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดล เป็นการทดสอบสมมตฐิานทางสถติว่ิา 

การทดสอบดังกล่าวเป็นการทดสอบด้วย Chi-square test เมื่อนักวิจัยไม่

สามารถปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ การแปลความหมายจะถือว่าโมเดลสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ในความเป็นจริงโมเดลท่ีนักวิจัยทดสอบ อาจจะยังไม่ใช่

โมเดลที่ดีที่สุด
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3. การวิเคราะห์ SEM ใช้เวลา การวิเคราะห์ SEM ต้องใช้เวลาในการ

ท�าความเข้าใจสัญลักษณ์และค�าส่ังในโปรแกรม และต้องมีการน�าผลการวิเคราะห์

มาปรับโมเดลแล้ววิเคราะห์ใหม่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและใช้เวลาน้อยลง

โมเดล SEM มีกี่ชนิด

โมเดล SEM แยกเป็นโมเดลย่อยได้หลากหลายรปูแบบ เพราะสถติ ิวเิคราะห์

โมเดล SEM ครอบคลมุสถติิวเิคราะห์ทกุประเภททีก่ล่าวมาแล้ว หากนกัวจิยัก�าหนด

ค�าถามวจิยั และสร้างโมเดลการวจิยัโดยมพีืน้ฐานทางทฤษฎรีองรบั แล้วน�ามาสร้าง

เป็นโมเดล SEM หรือโมเดล LISREL ได้ จะสามารถใช้สถิติวิเคราะห์โมเดล SEM ได้

โมเดล SEM ใช้กับข้อมูลประเภทใด

ขอบข่ายของข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์โมเดล SEM ไม่มีข้อจ�ากัด ไม่ว่า

จะมีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรแทรกซ้อน เป็นตัวแปรเมตริกหรือ  ตัวแป

รนันเมตริก จะมีหรือไม่มีตัวแปรแฝง จะมีข้อมูลระดับเดียวหรือหลายระดับ จะมี

การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะยาวกี่ครั้ง เพื่อศึกษาได้พัฒนาการหรือคะแนนมูลค่า

เพิ่ม หรือเพื่อศึกษาความคงที่ของโมเดล (Model Stationality) ระหว่างช่วงเวลา 

หรือเพือ่ศกึษากบัประชากรหลายกลุม่เพือ่เปรยีบเทยีบว่า โมเดลมคีวามแปรเปลีย่น 

(Invariance) ระหว่างกลุ่ม ข้อมูลทุกประเภทนี้สามารถใช้สถิติวิเคราะห์โมเดล 

SEM วิเคราะห์ตอบค�าถามวิจัยได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ สถิติวิเคราะห์โมเดล SEM ยัง

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเศรษฐมิติ (Econometrics) ได้ด้วย

ผลการวิเคราะห์ที่ส�าคัญคืออะไร

 ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากกว่าสถิติวิเคราะห์แบบเดิม ได้ท้ัง

ขนาดอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อม และอทิธพิลรวม ได้ปรมิาณความแปรปรวน

ในตวัแปรตามทีอ่ธบิายได้ น�า้หนกัองค์ประกอบ และได้ผลการทดสอบความตรงของ
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โมเดล ค่าสถติท่ีิเป็นผลการวเิคราะห์มทีัง้ผลในรปูคะแนนดบิ คะแนนมาตรฐาน และ

ผลการทดสอบนัยส�าคัญของค่าสถิติ

 

ต่อไปนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดล SEM ด้วยโปรแกรม LISREL โดย 

ดร.วันวิสาข์ ทิมมานพ (2560) ในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการ

พัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคม

อาเซียน” ปีงบประมาณ 2560 ในหัวข้อเรื่อง “จากทฤษฎีฐานราก (Grounded 

Theory) สูโ่มเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ (Structural Equation Model)” ระหว่าง

วันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 402 และ 401 อาคารส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 6.3 โมเดล SEM ที่ปรากฏในผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL
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 เปิดข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS



86 การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก (GTM) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM)



87การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ



88 การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก (GTM) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM)



89การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ



90 การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก (GTM) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM)

วิธีการปรับโมเดล แบบที่ 1
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วิธีการปรับโมเดล แบบที่ 2
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ภาพโมเดลที่ปรับแล้ว
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การพจิารณาความสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจักษ์ของโมเดลความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุ มีดังนี้

Sources: Cited in Wiratchai, N., 2012 and Watcharasin, P., 2013.
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การน�าเสนอแผนภาพโมเดลในงานวิจัยท�าได้ดังนี้

ตัวอย่างการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

โมเดลทีม่เีจตคติต่อความรกัรปูแบบเมตตาเป็นตวัแปรส่งผ่าน มค่ีาไค-สแควร์ 

เท่ากับ 104.31 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 79 ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .029  

ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .970 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้

แล้ว (AGFI) เท่ากับ .940 ค่าดัชนีรากของก�าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) 

เท่ากับ .038 และค่าดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ 

(RMSEA) เท่ากับ .028 อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ได้ร้อยละ 

54.00 อิทธิพลทางตรงจากสัมพันธภาพคู่รักตามหลักฆราวาสธรรม 4 บุคลิกภาพ

ด้านการมีจิตส�านึกและเจตคติต่อความรักรูปแบบเมตตา ที่ส่งผลต่อความสุข 

ในความรัก มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .370, .170 และ .480 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่มา: รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์ (2559)
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ทีร่ะดบั .01 ตามล�าดบั และอทิธพิลทางอ้อมจากสมัพนัธภาพคูร่กัตามหลกัฆราวาส

ธรรม 4 และบุคลิกภาพด้านการมีจิตส�านึก ผ่านตัวแปรเจตคติต่อความรักรูปแบบ

เมตตาที่ส่งผลต่อความสุขในความรัก มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .170 และ .260  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล�าดับ



บทที่ 7

กรณีศึกษาการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุแนวพุทธ
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กรณีศึกษาโมเดลความสุขในความรัก

รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์ (2559) ท�ำวิจัยเรื่อง “กำร

พัฒนำโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุควำมสุขในควำมรัก 

ตำมหลักพุทธจิตวิทยำ (Development of Causal  

Model for Love-Based Happiness in Buddhist  

Psychology )” ปริญญำพุทธศำสตร ดุษฎี บัณฑิต  

คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มีวัตถุประสงค์ 

กำรวิจัย 1) เพื่อศึกษำแนวคิดทฤษฎีทำงพุทธจิตวิทยำและจิตวิทยำร่วมสมัย 

ที่เก่ียวข้องกับควำมสุขในควำมรัก 2) เพื่อพัฒนำกรอบแนวคิดในกำรสร้ำง 

โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุควำมสุขในควำมรักตำมหลักพุทธจิตวิทยำ 

3) เ พ่ือตรวจสอบควำมตรงของโมเดลควำมสัมพันธ ์ เชิงสำเหตุควำมสุข 

ในควำมรักตำมหลักพุทธจิตวิทยำ ได้พัฒนำกรอบแนวคิดในกำรวิจัยได้ดังนี้
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ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรวิเครำะห์เชิงเอกสำร พบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ

ควำมสุขในควำมรัก ทั้งตัวแปรทำงพุทธจิตวิทยำและตัวแปรทำงจิตวิทยำร่วมสมัย 

ประกอบด้วย ก) หลักฆรำวำสธรรม 4 ข) บุคลิกภำพห้ำองค์ประกอบ ค) รูปแบบ 

ควำมรัก ง) ควำมสุขในควำมรัก 2) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้กรอบ

แนวคิดในกำรวิจัยส�ำหรับโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุควำมสุขในควำมรัก 

ตำมหลักพุทธจิตวิทยำ 3 โมเดล แต่ละโมเดล ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภำยนอก 

๒ ตัวแปร ได้แก่ สัมพันธภำพคู่รักตำมหลักฆรำวำสธรรม 4 และ บุคลิกภำพ

ด้ำนกำรมีจิตส�ำนึก ตัวแปรแฝงภำยใน 2 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อควำมรัก และ 

ควำมสุขในควำมรัก โดยมีตัวแปรเจตคติต่อควำมรัก ได้แก่ สิเนหะ เปมะ และ

เมตตำ เป็นตัวแปรส่งผ่ำนในแต่ละโมเดล 3) ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของ

โมเดลที่พัฒนำขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่ำ โมเดลมีควำมสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ทั้ง 3 โมเดล ดังนี้

1) โมเดลที่มีเจตคติต่อควำมรักรูปแบบสิเนหะเป็นตัวแปรส่งผ่ำน มีค่ำ 

ไค-สแควร์ เท่ำกับ 105.90 องศำอิสระ (df) เท่ำกับ 79 ควำมน่ำจะเป็น (p) เท่ำกับ 

.023 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืน (GFI) เท่ำกับ .970 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืนที่ 

ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ .940 ค่ำดัชนีรำกของก�ำลังสองเฉลี่ยของส่วน 

ที่เหลือ(RMR) เท่ำกับ .034 และค่ำดัชนีรำกก�ำลังสองเฉลี่ยของค่ำควำมแตกต่ำง 

โดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกับ .029 อธิบำยควำมแปรปรวนของควำมสุข 

ในควำมรัก ได้ร้อยละ 55.00 อิทธิพลทำงตรงจำกสัมพันธภำพคู่รักตำมหลัก 

ฆรำวำสธรรม 4 บุคลิกภำพด้ำนกำรมีจิตส�ำนึกและเจตคติต่อควำมรักรูปแบบ 

สิเนหะ ที่ส่งผลต่อควำมสุขในควำมรัก มีค่ำอิทธิพลเท่ำกับ .470, .150 และ  

-.250 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ตำมล�ำดับ และอิทธิพลทำงอ้อมจำก

บคุลิกภำพด้ำนกำรมจิีตส�ำนกึ ผ่ำนตัวแปรเจตคตต่ิอควำมรกัรปูแบบสเินหะ ท่ีส่งผล 

ต่อควำมสุขในควำมรัก มีขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .120 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ที่ระดับ .01
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2)  โมเดลที่มีเจตคติต่อควำมรักรูปแบบเปมะเป็นตัวแปรส่งผ่ำน มีค่ำ   

ไค-สแควร์ เท่ำกับ 110.88 องศำอิสระ (df) เท่ำกับ 83 ควำมน่ำจะเป็น (p)  

เท่ำกบั .022 ค่ำดัชนวีดัควำมกลมกลนื (GFI) เท่ำกบั .970 ค่ำดชันวีดัควำมกลมกลนื

ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ .940 ค่ำดัชนีรำกของก�ำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ 

(RMR) เท่ำกับ .037 และค่ำดัชนีรำกก�ำลังสองเฉลี่ยของค่ำควำมแตกต่ำง 

โดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกับ .029 อธิบำยควำมแปรปรวนของควำมสุขใน 

ควำมรัก ได้ร้อยละ 55.00 อิทธิพลทำงตรงจำกสัมพันธภำพคู ่รักตำมหลัก 

ฆรำวำสธรรม 4 บคุลกิภำพด้ำนกำรมจิีตส�ำนึกและเจตคตต่ิอควำมรกัรปูแบบสเินหะ

ที่ส่งผลต่อควำมสุขในควำมรัก มีค่ำอิทธิพลเท่ำกับ .500, .190 และ .160 อย่ำงมี

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ตำมล�ำดับ และอิทธิพลทำงอ้อมจำกสัมพันธภำพ 

ของคู่รักตำมหลักฆรำวำสธรรม 4 และบุคลิกภำพด้ำนกำรมีจิตส�ำนึกผ่ำนตัวแปร

เจตคติต่อควำมรักรูปแบบเปมะที่ส่งผลต่อควำมสุขในควำมรักมีขนำดอิทธิพล 

เท่ำกับ .070 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .040 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 ตำมล�ำดับ
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3)  โมเดลที่มีเจตคติต่อควำมรักรูปแบบเมตตำเป็นตัวแปรส่งผ่ำน มีค่ำ 

ไค-สแควร์ เท่ำกับ 104.31 องศำอิสระ (df) เท่ำกับ 79 ควำมน่ำจะเป็น (p) เท่ำกับ 

.029 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืน (GFI) เท่ำกับ .970 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืนที่ปรับ

แก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ .940 ค่ำดัชนีรำกของก�ำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) 

เท่ำกับ .038 และค่ำดัชนีรำกก�ำลังสองเฉลี่ยของค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ 

(RMSEA) เท่ำกับ .028 อธิบำยควำมแปรปรวนของควำมสุขในควำมรัก ได้ร้อยละ 

54.00 อิทธิพลทำงตรงจำกสัมพันธภำพคู่รักตำมหลักฆรำวำสธรรม 4 บุคลิกภำพ

ด้ำนกำรมีจิตส�ำนึกและเจตคติต่อควำมรักรูปแบบเมตตำ ที่ส่งผลต่อควำมสุขใน

ควำมรัก มีค่ำอิทธิพลเท่ำกับ .370, .170 และ .480 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่

ระดับ .01 ตำมล�ำดับ และอิทธิพลทำงอ้อมจำกสัมพันธภำพคู่รักตำมหลักฆรำวำส

ธรรม 4 และบุคลิกภำพด้ำนกำรมีจิตส�ำนึก ผ่ำนตัวแปรเจตคติต่อควำมรักรูปแบบ

เมตตำที่ส่งผลต่อควำมสุขในควำมรัก มีขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .170 และ .260 อย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ตำมล�ำดับ
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กรณีศึกษาโมเดลความสุขในการท�างานในองค์กร

ชนิกำ แสงทองดี (2560) ท�ำวิจัยเรื่อง “รูปแบบ 

กำรสร ้ำงควำมสุขในกำรท�ำงำนในองค ์กรตำมหลัก 

พุทธจิตวิทยำ (A Model of HappyWork in the 

Organization Based on Buddhist Psychology)” 

ปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศำสตร ์

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มีวัตถุประสงค์ 

เพื่ อ  1 )  เพื่ อวิ เครำะห ์คุณลักษณะควำมสุข ในกำรท� ำงำนในองค ์กร 

2) เพ่ือสังเครำะห์องค์ประกอบของควำมสุขในกำรท�ำงำนในองค์กรตำมหลัก 

พุทธจิตวิทยำ และ 3) เพื่อน�ำเสนอรูปแบบกำรสร้ำงควำมสุขในกำรท�ำงำน 

ในองค์กรตำมหลักพุทธจิตวิทยำ ได้พัฒนำกรอบแนวคิดในกำรวิจัยได้ดังนี้
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ผลกำรวิจัยมีดังนี้

1. วเิครำะห์คณุลกัษณะควำมสขุในกำรท�ำงำนในองค์กร พบว่ำ คณุลกัษณะ

ควำมสุขในกำรท�ำงำนในองค์กร มีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อควำมสุขในกำรท�ำงำน 

ในองค์กรตำมหลักพุทธจิตวิทยำ ประกอบด้วย 1) กำรสร้ำงสุขตำมหลักพุทธจิต 

วิทยำ 2) ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ 3) ปัจจัยกำรสงเครำะห์เกื้อกูล 4) ควำมสุขในกำร 

ท�ำงำนในองค์กร 

2. ผลสังเครำะห์องค์ประกอบของควำมสขุในกำรท�ำงำนในองค์กรตำมหลกั

พุทธจิตวิทยำ พบว่ำ องค์ประกอบของควำมสุขในกำรท�ำงำนในองค์กรตำมหลัก

พุทธจิตวิทยำมี 16 องค์ประกอบ คือ 1) ครอบครัวดี 2) ควำมมีน�้ำใจ 3) กำรพัฒนำ

ตนเอง 4) ควำมรอบคอบ 5) กำรให้ 6) ควำมเสมอต้นเสมอปลำย 7) กำรปล่อยวำง  

8) ควำมรับผิดชอบ 9) กำรสื่อสำรที่ดี 10) กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี 11) วินัยทำง 

กำรเงิน 12) สัมพันธภำพ 13) ควำมภำคภูมิใจ 14) ควำมขยัน 15) คุณธรรม และ  

16) สุขภำพดี 

3. ผลกำรตรวจสอบควำมตรงของโมเดลรูปแบบกำรสร้ำงควำมสุขในกำร

ท�ำงำนในองค์กรตำมหลักพุทธจิตวิทยำที่มีปัจจัยกำรสงเครำะห์เกื้อกูลเป็นตัวแปร

ส่งผ่ำน พบว่ำ โมเดลมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจำรณำจำกค่ำสถิต ิ

ที่ใช้ตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่  

ค่ำไค-สแควร์ มีค่ำเท่ำกับ 94.45 องศำอิสระเท่ำกับ 74 ควำมน่ำจะเป็น (p) 

เท่ำกับ 0.055 นั่นคือ ค่ำไค-สแควร์ แตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญ แสดงว่ำ 

ยอมรับสมมติฐำนหลกัทีว่่ำ โมเดลรปูแบบกำรสร้ำงควำมสขุในกำรท�ำงำนในองค์กร 

ตำมหลักพุทธจิตวิทยำท่ีมีปัจจัยกำรสงเครำะห์เกื้อกูลเป็นตัวแปรส่งผ่ำน ท่ีพัฒนำ

ขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ 

ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืน (GFI) มี¬¬ค่ำเท่ำกับ 0.970 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืน 

ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่ำเท่ำกับ 0.950 และค่ำดัชนีรำกของก�ำลังสองเฉลี่ย 

ของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่ำเท่ำกับ 0.0059 ค่ำดัชนีรำกก�ำลังสองเฉลี่ยของค่ำ 

ควำมแตกต่ำงโดยประมำณ (RMSEA) มีค่ำเท่ำกับ 0.026 ตัวแปรภำยในโมเดล
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สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของปัจจัยกำรสงเครำะห์เก้ือกูลได้ร้อยละ 57.00 

และอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมสขุในกำรท�ำงำนขององค์กรได้ร้อยละ 103.00 

เมื่อพิจำรณำอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อม พบว่ำ ควำมสุขในกำรท�ำงำนในองค์กร 

ได้รับอิทธิพลทำงตรงจำกกำรสร้ำงสุขตำมหลักพุทธจิตวิทยำ และปัจจัยสู่ควำม

ส�ำเร็จ ส่วนอิทธิพลทำงอ้อม พบว่ำ กำรสร้ำงสุขตำมหลักพุทธจิตวิทยำ ส่งอิทธิพล

ทำงอ้อมต่อควำมสขุในกำรท�ำงำนในองค์กรผ่ำนปัจจยักำรสงเครำะห์เกือ้กลู สงูกว่ำ 

อิทธิพลทำงตรง จำกผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ ปัจจัยกำรสงเครำะห์เกื้อกูลเป็นตัวแปร

ส่งผ่ำนเพียงตัวเดียวที่ท�ำให้บุคคลมีควำมสุขในกำรท�ำงำนในองค์กรมำกขึ้น และ

ที่น่ำสนใจคือ ตัวแปรกำรสร้ำงสุขตำมหลักพุทธจิตวิทยำจ�ำเป็นต้องมีปัจจัย 

กำรสงเครำะห์เกื้อกูลเป็นตัวแปรส่งผ่ำนจึงจะท�ำให้บุคคลมีควำมสุขในกำรท�ำงำน

ในองค์กรสูงขึ้น ในขณะที่ตัวแปร ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ สำมำรถส่งอิทธิพลให้บุคคล

มีควำมสุขในกำรท�ำงำนในองค์กรได้โดยไม่ต้องส่งผ่ำนตัวแปรใด ๆ
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ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ (2560) ท�ำวิจัยเรื่อง “อิทธิพล 
ของควำมสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส ่งผลต่อสุขภำวะทำง
ปัญญำของวัยรุ่น (Effects of Family Relationship on  
Intellectual Well-Being of Adolescents)” ปริญญำ 
พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ

ศึกษำอิทธิพลควำมสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภำวะทำงปัญญำจำก
ครอบครัวที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 2) เพื่อพัฒนำโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุที ่
แสดงอิทธิพลของควำมสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภำวะทำงปัญญำของ 
วัยรุ่นที่มีตัวแปรส่งผ่ำน และ 3) เพื่อตรวจสอบควำมตรงของโมเดลควำมสัมพันธ ์
เชิงสำเหตุที่แสดงอิทธิพลของควำมสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีส่งผลต่อสุขภำวะทำง
ปัญญำของวัยรุ่น ได้พัฒนำกรอบแนวคิดในกำรวิจัยได้ดังนี้

กรณีศึกษาโมเดลสุขภาวะทางปัญญาของวัยรุ่น
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ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. กำรศึกษำอิทธิพลควำมสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีส่งผลต่อสุขภำวะทำง

ปัญญำจำกครอบครวัทีเ่ป็นแบบอย่ำงทีด่ ีพบว่ำ ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อสขุภำวะทำง

ปัญญำ ประกอบด้วย (1) ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว  ได้แก่ กำรใช้เวลำในกำรท�ำ

กิจกรรมร่วมกันของสมำชิกในครอบครัว กำรพูดคุยปรึกษำหำรือและตัดสินใจใน

เรื่องส�ำคัญของสมำชิกในครอบครัว กำรแสดงออกซ่ึงควำมรักและควำมเอื้ออำทร

ต่อกันทั้งทำงกำย วำจำ ใจของสมำชิกในครอบครัว และกำรปฏิบัติตำมบทบำท

หน้ำที่ที่เหมำะสมของสมำชิกในครอบครัว (2) ปัจจัยจิตลักษณะ ได้แก่ แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ ควำมเชื่อมั่นในตนเอง กำรเผชิญปัญหำ และควำมสัมพันธ์กับเพื่อน  

(3) สุขภำวะทำงปัญญำ ได้แก่ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (รู้) กำรควบคุมตนเอง 

(ตื่น) และควำมพอใจในชีวิต (เบิกบำน) 

2. กำรพฒันำโมเดลควำมสมัพนัธ์เชงิสำเหตุท่ีแสดงอทิธพิลของควำมสัมพนัธ์

ในครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภำวะทำงปัญญำของวัยรุ่นจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ โมเดล

ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุที่แสดงอิทธิพลของควำมสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งผลต่อ

สุขภำวะทำงปัญญำของวัยรุ่นจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภำยนอก  

1 ตัวแปร ได้แก่ ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว ตัวแปรแฝงภำยใน 2 ตัวแปร ได้แก่  

สุขภำวะปัญญำ และตัวแปรปัจจัยจิตลักษณะ 

3. กำรตรวจสอบควำมตรงของโมเดลควำมสมัพนัธ์เชงิสำเหตทุีแ่สดงอทิธพิล

ของควำมสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภำวะทำงปัญญำของวัยรุ่นจังหวัด

บรีุรัมย์ พบว่ำ อทิธพิลของควำมสมัพนัธ์ในครอบครวัทีส่่งผลต่อสขุภำวะทำงปัญญำ

ของวัยรุ่นมีค่ำไคสแควร์เท่ำกับ 37.38 องศำอิสระ (df) เท่ำกับ 25 ควำมน่ำจะเป็น 

(p) เท่ำกับ .053 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืน (GFI) เท่ำกับ .990 ค่ำดัชนีวัดควำม

กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ .970 และค่ำดัชนีรำกก�ำลังสองเฉลี่ยของ

ค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกับ .030 ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว

สำมำรถอธบิำยควำมแปรปรวนของปัจจัยจิตลักษณะได้ร้อยละ 68.00 ควำมสมัพนัธ์

ในครอบครวัและปัจจัยจติลักษณะสำมำรถอธบิำยควำมแปรปรวนของสขุภำวะทำง
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ปัญญำได้ร้อยละ 29.00 เมื่อพิจำรณำอิทธิพลทำงตรงและอิทธิพลทำงอ้อมที่ส่งผล

ต่อสุขภำวะทำงปัญญำ พบว่ำ อทิธพิลทำงตรงจำกควำมสมัพนัธ์ในครอบครวัส่งผล

ต่อสุขภำวะปัญญำมค่ีำอทิธพิลเท่ำกบั 0.530 อย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดับ .01 

แต่ไม่ได้รับอิทธิพลทำงอ้อมจำกปัจจัยจิตลักษณะ นอกจำกนั้น ปัจจัยจิตลักษณะ

ยังได้รับอิทธิพลทำงตรงจำกควำมสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมีขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 

0.83 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
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กรณีศึกษาโมเดลอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู้

วดี วิประกษิต (2560) ท�ำวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของ

กระบวนกำรเธต้ำตำมแนวพุทธจิตวิทยำต่ออิสระแห่งตนเพื่อ 

กำรตืน่รูข้องนกัธรุกิจ (Effects of Theta Process in Buddhist 

Psychology towards Autonomy to the Awakening 

of the Businessman)” โดยมีวัตถุประสงค์กำรวิจัย  

1) เพื่อศึกษำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนกำรเธต้ำ 

ตำมแนวพุทธจิตวิทยำและอิสระแห่งตนเพื่อกำรตื่นรู้ 2) เพื่อศึกษำอิทธิพลของ 

กระบวนกำรเธต้ำตำมแนวพทุธจติวทิยำต่ออสิระแห่งตนเพือ่กำรตืน่รูข้องนกัธรุกจิ

ที่ปฏิบัติธรรม และ 3) เพื่อพัฒนำและตรวจสอบควำมตรงของโมเดลเชิงสำเหตุ 

ของอสิระแห่งตนเพือ่กำรต่ืนรู้ของนักธรุกจิ ได้พฒันำกรอบแนวคดิในกำรวจิยัได้ดงันี้
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ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. กระบวนกำรเธต้ำตำมแนวพุทธจิตวิทยำ มี 4 ขั้นตอน คือ กำรมองเห็น 

และกำรยอมรับปัญหำ กำรหยุดสิ่งท่ีท�ำให้เกิดปัญหำ ตั้งเป้ำในกำรจัดกำรกับ

ปัญหำ และกำรลงมอืปฏบิติัเพือ่จัดกำรกบัปัญหำ โดยมปัีจจยัทีเ่อือ้ต่อกำรสนบัสนนุ 

กระบวนกำรเธต้ำ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้ำนวิธีกำรคิด และ ปัจจัยด้ำนกัลยำณมิตร

ของผู้ปฏบิตัธิรรม ซึง่กระบวนกำรเธต้ำตำมแนวพทุธจติวทิยำจะเป็นตวัแปรส่งผ่ำน 

ไปสู่อิสระแห่งตนเพ่ือกำรต่ืนรู้ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้มี 3 ตัวแปร คือ  

1) ควำมสงบ สงบใจ 2) ควำมเพียรเฟ้นธรรม และ 3) กำรปล่อยวำงควำมคิด  

ส�ำหรับโมเดลควำมสมัพนัธ์เชงิสำเหตุทีแ่สดงอทิธพิลของกระบวนกำรเธต้ำตำมแนว 

พทุธจติวทิยำต่ออสิระแห่งตนเพือ่กำรต่ืนรู ้มตัีวแปรภำยนอกแฝง และตวัแปรสงัเกต

ได้ ประกอบด้วย ปัจจัยด้ำนวิธีกำรคิด มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1) คิดแบบ

ปลกูปัญญำ 2) คดิแบบขณะปัจจุบนั และ 3) คิดแบบเสรมิสร้ำงสขุภำพจติ  ปัจจยัด้ำน 

กลัยำณมติรธรรมของผู้ปฏบิตัธิรรม มตัีวแปรสงัเกตได้ 3 ตวัแปร คอื 1) น่ำรกั น่ำเคำรพ 

น่ำเจรญิใจ 2) พดูให้เหตุผล ทนรบัฟัง และ 3) ชีท้ำงถกูแนะน�ำลุม่ลกึ ตวัแปรภำยใน

แฝง คือ กระบวนกำรเธต้ำตำมแนวพุทธจิตวิทยำ มีตัวแปรสังเกต ๔ ตัวแปร คือ  

1) มองเห็นและยอมรับปัญหำ 2) หยุดสิ่งที่ท�ำให้เกิดปัญหำ 3) ตั้งเป้ำในกำรจัดกำร

ปัญหำ และ 4) ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหำ 

2. ผลกำรพฒันำโมเดลควำมสมัพนัธ์เชงิสำเหตทุีแ่สดงอทิธพิลของกระบวน

กำรเธต้ำตำมแนวพทุธจติวทิยำต่ออสิระแห่งตนเพือ่กำรตืน่รูข้องนกัธรุกจิ มีตวัแปร 

ที่สังเกตได้ รวมทั้งหมด 13 ตัวแปร ซึ่งปรำกฏอยู่ในเป็นตัวแปรภำยในแฝง  

2 ตัวแปรและตัวแปรภำยนอกแฝง 2 ตัวแปร โดยที่  ตัวแปรภำยในแฝง 2 ตัวแปร 

คอื กระบวนกำรเธต้ำตำมแนวพทุธจิตวทิยำ (THETA) ประกอบด้วย 4 ตวัแปรสงัเกต

ได้ คือ 1) กำรมองเห็นและกำรยอมรับปัญหำ 3) หยุดสิ่งที่เป็นปัญหำ 3) ตั้งเป้ำ 

ในกำรจัดกำรกับปัญหำ 4) กำรลงมือปฏิบัติแก้ปัญหำ และอิสระแห่งตนเพื่อกำร 

ตื่นรู้ (AWAKENING) เป็นตัวแปรภำยในแฝง ที่มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร  

อันเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรเธต้ำตำมแนวพุทธจิตวิทยำ (THETA) คือ  



113กรณีศึกษาการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแนวพุทธ

1) กำรสงบกำย สงบใจ 2) กำรเพียรเฟ้นธรรม 3) กำรปล่อยวำงควำมคิด  ส�ำหรับ

ตัวแปรภำยนอกแฝง 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้ำนวิธีในกำรคิด (THINK) มีตัวแปร 

สังเกตได้ 3 ตัวแปร  คือ 1) วิธีคิดแบบปลูกปัญญำ 2) วิธีคิดแบบขณะปัจจุบัน และ 

3) วิธีคิดแบบเสริมสร้ำงคุณภำพจิต และปัจจัยด้ำนกัลยำณมิตรต่อผู้ปฏิบัติธรรม 

(FRIEND) มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ  1) ควำมน่ำรัก น่ำเคำรพ  2) กำรพูด

ให้เหตุผลและทนรับฟังได้  3) กำรชี้ทำงถูกและแนะน�ำอย่ำงลุ่มลึก

3. ผลกำรทดสอบควำมตรงของโมเดลเชิงสำเหตุของอิสระแห่งตนเพ่ือกำร

ตื่นรู้ พิจำรณำจำกค่ำสถิติที่ใช้ตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงโมเดลกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่ำไค-สแควร์ มีค่ำเท่ำกับ 51.84 องศำอิสระ (df) เท่ำกับ 37 

ควำมน่ำจะเป็น (p) เทำ่กับ .053 คำ่ดัชนีวัดควำมกลมกลืน (GFI) เท่ำกับ .970  

ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่ำเท่ำกับ .940 และค่ำดัชนีรำก

ของก�ำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่ำเท่ำกับ .720 และค่ำเศษเหลือใน

รูปคะแนนมำตรฐำนระหว่ำงตัวแปรสูงสุด (Largest Standardized Residual) 

เท่ำกบั 3.09  ซึง่สนบัสนนุว่ำโมเดลกำรวจิยัมคีวำมสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

สรุปได้ว่ำกระบวนกำรเธต้ำมีอิทธิพลต่อควำมเป็นอิสระแห่งตนเพื่อกำรตื่นรู ้  

เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ์กำรพยำกรณ์ พบว่ำ อิสระแห่งตนเพื่อกำรตื่นรู้  

(AWAKE) มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรพยำกรณ์เท่ำกับ .910 แสดงว่ำ กระบวนกำรเธต้ำ

ตำมแนวพุทธจิตวิทยำ สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของอิสระแห่งตนเพื่อกำร

ตื่นรู้ของนักธุรกิจ ได้ร้อยละ 91.00 เมื่อพิจำรณำอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อม

ระหว่ำงตัวแปรในโมเดล พบว่ำ หำกใช้กระบวนกำรเธต้ำตำมแนวพุทธจิตวิทยำ 

จะมีอิทธิพลทำงตรงที่จะน�ำไปสู่อิสระแห่งตนเพื่อกำรตื่นรู้ได้ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง

สถิติที่ระดับ .01  ส่วนปัจจัยด้ำนวิธีในกำรคิด พบว่ำ หำกมีปัจจัยด้ำนวิธีในกำรคิด 

(THINK) จะมีอิทธิพลทำงตรงที่จะน�ำไปสู่กระบวนกำรเธต้ำตำมแนวพุทธจิตวิทยำ 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ปัจจัยด้ำนกัลยำณมิตรธรรม  (FRIEND) กับอิสระแห่งตนเพื่อกำรตื่นรู้ (AWAKE)  

พบว่ำ หำกมปัีจจัยด้ำนกลัยำณมติรธรรม (FRIEND) กส็ำมำรถส่งผลต่อกำรตืน่รูไ้ด้เอง 
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โดยตรงโดยไม่จ�ำเป็นต้องส่งผ่ำนกระบวนกำรเธต้ำ กส็ำมำรถท�ำให้เกดิอิสระแห่งตน 

เพื่อกำรตื่นรู้ได้ นอกจำกนี้ยังสรุปได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนวิธีในกำรคิด (THINK) ปกต ิ

หำกส่งผลทำงตรงจะมีค่ำอิทธิพลติดลบ แต่ถ้ำส่งผ่ำนกระบวนกำรเธต้ำจะมีค่ำ

อทิธพิลสูงขึน้ ดงันัน้ กระบวนกำรเธต้ำจงึท�ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแปรส่งผ่ำนทีท่�ำให้ปัจจยั

ด้ำนวธิใีนกำรคิดน�ำไปสูต่วัแปรอสิระแห่งตนเพือ่กำรตืน่รู ้ ดงันัน้ กระบวนกำรเธต้ำ

จึงเป็นตัวแปรส่งผ่ำนที่ดี
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กรณีศึกษาโมเดลกระบวนการพัฒนาตนเพื่อการตื่นรู้

พระครูพมิลปัญญำนยุตุ (บญุทำ อนิต๊ะปัญญำ) (2560) 

ท�ำวิจัยเรื่อง “กระบวนกำรพัฒนำตนตำมหลักพุทธจิตวิทยำ

เพื่อกำรตื่นรู้ (A Buddhist Psychological Process of 

Self-Development for Awakening)” โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษำกระบวนกำร พัฒนำตนตำมหลักพุทธธรรม

และจิตวิทยำเพื่อกำรตื่นรู้ 2) เพื่อสร้ำงโมเดลกระบวนกำร  

พัฒนำตนตำมหลักพุทธจิตวิทยำเพื่อกำรตื่นรู้ และ 3) เพื่อตรวจสอบควำมตรง

และน�ำเสนอโมเดลกระบวนกำรพัฒนำตนตำมหลักพุทธจิตวิทยำเพื่อกำรต่ืนรู้  

ได้พัฒนำกรอบแนวคิดในกำรวิจัยได้ดังนี้
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ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. กระบวนกำรพัฒนำตนตำมหลักพุทธจิตวิทยำเพื่อกำรตื่นรู้ท้ังตัวแปร 
ทำงพุทธจิตวิทยำและตัวแปรทำงจิตวิทยำ ประกอบด้วย (1) กระบวนกำร พัฒนำ
ตนตำมหลักพทุธจติวทิยำ (2) กลัยำณมติรของครใูนโรงเรยีนวถิพีทุธ และ (3) ภำวะ
กำรตื่นรู้ 

2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้กรอบแนวคิดในกำรวิจัยส�ำหรับ
โมเดลเชงิสำเหต ุทีส่ร้ำงขึน้มจี�ำนวน 2 โมเดล คือ โมเดลที ่1 กระบวนกำรพฒันำตน
ตำมหลักพุทธจิตวิทยำเพื่อกำรตื่นรู้โดยมีกัลยำณมิตรของครูในวิถีพุทธเป็นตัวแปร
ส่งผ่ำน ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร แบ่งเป็นตัวแปรภำยในแฝง 2 ตัวแปร 
ได้แก่ ภำวะตื่นรู้ มีตัวแปรสังเกตได้ คือ (1) รู้ (2) ตื่น (3) เบิกบำน และกัลยำณมิตร
ของครูในวิถีพุทธเป็นตัวแปรส่งผ่ำน มีตัวแปรสังเกตได้ คือ (1) น่ำรัก (2) น่ำเคำรพ  
(3) น่ำยกย่อง (4) เป็นที่ปรึกษำที่ดี (5) อดทนฟังถ้อยค�ำ (6) อธิบำยเรื่องซับซ้อน
ได้ (7) ไม่แนะน�ำทำงเสื่อมเสีย ตัวแปรภำยนอกแฝง 1 ตัวแปร ได้แก่ กระบวนกำร
พัฒนำตนตำมหลักพุทธจิตวิทยำ เพื่อกำรตื่นรู้ มีตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร คือ 
(1) รู้จักตนเอง (2) รู้คุณค่ำ (3) รู้ศักยภำพที่แท้จริงของตน (4) กำรน�ำไปใช้ในกำร
ด�ำรงชีวิตประจ�ำวันอย่ำงเต็มศักยภำพ (5) ศีล (6) สมำธิ (7) ปัญญำ และโมเดล 
ที่ 2 กระบวนกำรพัฒนำตนตำมหลักจิตวิทยำเพื่อกำรตื่นรู้โดยมีกำรพัฒนำตนตำม
หลักไตรสิกขำเป็นตัวแปรส่งผ่ำน ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร แบ่งเป็น
ตัวแปรภำยในแฝง 2 ตัวแปร ได้แก่ ภำวะตื่นรู้มีตัวแปรสังเกตได้ คือ (1) รู้ (2) ตื่น 
(3) เบิกบำน และกำรพัฒนำตนตำมหลักไตรสิกขำ เป็นตัวแปรส่งผ่ำน มีตัวแปร
สังเกตได้ คือ (1) น่ำรัก (2) น่ำเคำรพ (3) น่ำยกย่อง (4) เป็นที่ปรึกษำที่ดี (5) อดทน
ฟังถ้อยค�ำ (6) อธิบำยเรื่องซับซ้อนได้ (7) ไม่แนะน�ำทำงเสื่อมเสียตัวแปรภำยนอก
แฝง 1 ตวัแปร ได้แก่ กระบวนกำรพฒันำตนตำมหลักจติวทิยำเพือ่กำรตืน่รู ้มตีวัแปร
สังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ (1) รู้จักตน (2) รู้คุณค่ำของตน (3) รู้ศักยภำพที่แท้จริง 
ของตน และ (4) กำรน�ำศักยภำพไปใช้ให้เต็ม 

3. ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนำข้ึนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่ำ โมเดลมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้ง ๒ โมเดล ดังนี้
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 3.1) โมเดลกระบวนกำรพัฒนำตนตำมหลักพุทธจิตวิทยำเพื่อกำรตื่นรู้ 

ที่มีตัวแปรกัลยำณมิตรของครูในวิถีพุทธเป็นตัวแปรส่งผ่ำน ค่ำไค-สแควร์ เท่ำกับ 

38.75 องศำอสิระเท่ำกบั 51 และค่ำควำมน่ำจะเป็น (p) เท่ำกบั .090 ดชันวีดัควำม

กลมกลืน (GFI) เท่ำกับ 0.99 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ 

0.98 ค่ำดชันีรำกก�ำลงัสองเฉลีย่ของค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกบั 

.000 อิทธิพลทำงตรงและอิทธิพลทำงอ้อมที่ส่งผลต่อกำรตื่นรู้ (TUV) โดยมีขนำด

อิทธิพลเท่ำกับ 0.70 และ .001 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
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 3.2) โมเดลกระบวนกำรพฒันำตนตำมหลกัจติวทิยำเพือ่กำรตืน่รูท้ีม่กีำร

พัฒนำตนตำมหลกัไตรสกิขำ เป็นตัวส่งผ่ำน ค่ำไค-สแควร์ เท่ำกบั 18.97 องศำอสิระ

เท่ำกับ 20 และค่ำควำมน่ำจะเป็น (p) เท่ำกับ .092 ดัชนีวัดควำมกลมกลืน (GFI) 

เท่ำกับ 0.99 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ 0.98 ค่ำดัชนีรำก

ก�ำลังสองเฉลี่ยของค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกับ .00 อิทธิพล

ทำงตรงและอิทธิพลทำงอ้อมที่ส่งผลต่อกำรตื่นรู้ (TUV)

โดยมีขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.01 และ 0.97 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
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กรณีศึกษาโมเดลความผาสุกทางจิตวิญญาณของวัยรุ่น

รุ ่งสุริยำ หอมวัน (2560) ท�ำวิจัยเรื่อง “รูปแบบ 

กำรเสรมิสร้ำงควำมผำสกุทำงจติวญิญำณของวยัรุน่ตำมหลกั 

พุทธจิตวิทยำ (A Promoting Model of Spiritual 

Wel l -Be ing  o f  Adolescents  on Buddh is t  

Psychology)” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำปัจจัย 

ที่ส่งเสริมควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณของวัยรุ ่นตำมหลัก 

พุทธจิตวิทยำ 2) เพื่อสร้ำงรูปแบบควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณของวัยรุ่นตำมหลัก 

พุทธจิตวิทยำ และ 3) เพื่อตรวจสอบและน�ำเสนอรูปแบบกำรเสริมสร้ำง 

ควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณของวัยรุ ่นตำมหลักพุทธจิตวิทยำ ได้พัฒนำกรอบ 

แนวคิดในกำรวิจัยได้ดังนี้ 
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ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ป ัจจัยที่ส ่งเสริมควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณของวัยรุ ่นตำมหลัก 

พุทธจิตวิทยำ พบว่ำ มี 10 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ควำมสุขสงบทำงด้ำนจิตใจ  

2) รู้จักเผชิญปัญหำ 3) กำรมีสติ สมำธิ และปัญญำ 4) ใช้ชีวิตด้วยหลักธรรม  

5) ควำมเข้ำใจตน 6) มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 7) ฝึกฝนตนเอง 8) กำรเห็นคุณค่ำ 

ในตนเอง  9) ครอบครัวอบอุ่น และ 10) ควำมสัมพันธ์กับเพื่อน

2. รูปแบบควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณของวัยรุ่นตำมหลักพุทธจิตวิทยำ 

ที่พัฒนำขึ้น พบว่ำ แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปร

ภำยนอกแฝงคือ ตัวแปรปัจจัยจิตลักษณะ มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ  

1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2) ควำมเชื่อมั่นในตนเอง 3) กำรเผชิญปัญหำ ตัวแปรภำยใน

แฝงมี 2 ตัวแปรคือ ตัวแปรควำมสัมพันธ์กับเพื่อน มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร  

คือ 1) เพื่อนมีอุปกำระ 2) เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข 3) เพื่อนแนะประโยชน์ 4) เพื่อน

มีน�้ำใจ และตัวแปรควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณ มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ  

1) ควำมสุข สงบ ไม่เห็นแก่ตัว 2) ควำมเบิกบำนกับกำรท�ำหน้ำที่และกำรใช้ชีวิต 

และ 3) กำรมีศีล สติ สมำธิ ปัญญำ

3. ผลกำรตรวจสอบควำมตรงของรูปแบบกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก 

ทำงจติวญิญำณของวัยรุ่นตำมหลักพุทธจิตวทิยำท่ีพฒันำข้ึน พบว่ำ มคีวำมสอดคล้อง 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่ำไค-สแควร์ เท่ำกับ 24.70 องศำอิสระ (df) เท่ำกับ 17 

ควำมน่ำจะเป็น (p) เทำ่กับ .102 คำ่ดัชนีวัดควำมกลมกลืน (GFI) เท่ำกับ .990  

ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ .960และค่ำดัชนีรำกก�ำลัง

สองเฉลี่ยของค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกับ .035 ปัจจัยจิต

ลักษณะสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณได้ร้อยละ 

81.00 ปัจจยัจติลกัษณะและควำมสมัพนัธ์กบัเพือ่นสำมำรถอธบิำยควำมแปรปรวน

ของควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณ ได้ร้อยละ 101.00 เม่ือพิจำรณำอิทธิพลทำงตรง  

พบว่ำ อิทธิพลทำงตรงจำกปัจจัยจิตลักษณะ ส่งผลต่อควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณ 

มีค่ำอิทธิพลเท่ำกับ 0.38 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 อิทธิพลทำงอ้อม
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ที่ส่งผลต่อควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณ คือ ปัจจัยจิตลักษณะส่งผลต่อควำมสัมพันธ์

กับเพื่อนมีค่ำอิทธิพลเท่ำกับ 0.90 ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนส่งผลต่อควำมผำสุก 

ทำงจิตวิญญำณ โดยมีขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.66 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ 

ระดับ .01 แสดงว่ำตัวแปรควำมสัมพันธ์กับเพื่อนท�ำหน้ำที่เป็นตัวแปรส่งผ่ำน 

ในรูปแบบที่พัฒนำขึ้น

X2= 24.27, df = 17, p = .102, RMSEA = .035
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กรณีศึกษาโมเดลพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

วันวิสำข์ ทิมมำนพ (2560) ท�ำวิจัยเรื่อง “ โมเดล

พฤติกรรมสุขภำพเชิงบวกในผู้ติดเช้ือเอชไอวี (A Positive 

Health Care Behavioral Model in HIV Infected  

People in Nopparatjathanee Hospital)” โดยมี

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้ำงโมเดลพฤติกรรมสุขภำพเชิง

บวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2) เพื่อตรวจสอบควำมตรงและ 

น�ำเสนอโมเดลโมเดลพฤติกรรมสุขภำพเชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้พัฒนำ 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัยได้ดังนี้ 
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ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้กรอบแนวคิด 

ในกำรวิจัยส�ำหรับโมเดลพฤติกรรมสุขภำพเชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2 โมเดล 

แต่ละโมเดล ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภำยนอก 1 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมสุขภำพ

ด้ำนปัญญำ ตัวแปรแฝงภำยใน 2 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมสุขภำพด้ำนจิต และ 

ด้ำนกำย (โมเดลที่1) พฤติกรรมสุขภำพด้ำนจิต และ ด้ำนสังคม (โมเดลที่2) โดยม ี

ตวัแปรพฤตกิรรมสขุภำพด้ำนจติ เป็นตวัแปรส่งผ่ำนในแต่ละโมเดล 3) ผลกำรตรวจ

สอบควำมสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนำขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่ำ โมเดล 

มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้ง 2 โมเดล ดังนี้

1) โมเดลพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพด้ำนกำยท่ีมีด้ำนจิต เป็นตัวแปรส่งผ่ำน  

มีค่ำไคสแควร์ เท่ำกับ 9.39 องศำอิสระ (df) เท่ำกับ 9 ควำมน่ำจะเป็น (p) เท่ำกับ 

.407 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืน (GFI) เท่ำกับ .99 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืนที่ปรับ

แก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ .98 ค่ำดัชนีรำกของก�ำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) 

เท่ำกับ .015 และค่ำดัชนีรำกก�ำลังสองเฉลี่ยของค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ 

(RMSEA) เท่ำกับ .009 อธิบำยควำมแปรปรวนของพฤติกรรมสุขภำพด้ำนกำย  

ได้ร้อยละ 69.00 อิทธิพลทำงตรงจำกด้ำนปัญญำ มีค่ำอิทธิพลเท่ำกับ .23, 0.90 

และ 0.62 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ตำมล�ำดับ และอิทธิพลทำงอ้อม

จำกด้ำนปัญญำ ผ่ำนตัวแปรด้ำนจิต ทีส่่งผลต่อด้ำนกำย มขีนำดอทิธพิลเท่ำกบั 0.56 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
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Chi-Square = 9.33, df = 9, P-value = 0.407, RMSEA = 0.009
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2) โมเดลพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพด้ำนสังคมท่ีมีด้ำนจิตเป็นตัวแปรส่งผ่ำน  

มีค่ำไคสแควร์ เท่ำกับ 18.90 องศำอิสระ (df) เท่ำกับ 12 ควำมน่ำจะเป็น (p) 

เท่ำกับ .091 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืน (GFI) เท่ำกับ .99 ค่ำดัชนีวัดควำมกลมกลืน 

ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ .97 ค่ำดัชนีรำกของก�ำลังสองเฉลี่ยของส่วน 

ที่เหลือ (RMR) เท่ำกับ .010 และค่ำดัชนีรำกก�ำลังสองเฉลี่ยของค่ำควำมแตกต่ำง 

โดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกบั .036 อธบิำยควำมแปรปรวนของพฤตกิรรมสขุภำพ

ด้ำนสังคม ได้ร้อยละ 100.00 อิทธิพลทำงตรงจำกด้ำนปัญญำ มีค่ำอิทธิพลเท่ำกับ 

.13, .96 และ .99 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ตำมล�ำดับ และอิทธิพล

ทำงอ้อมจำกด้ำนปัญญำ ผ่ำนตัวแปรด้ำนจิต ที่ส่งผลต่อด้ำนสังคม มีขนำดอิทธิพล

เท่ำกับ .95 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

Chi-Square = 18.90, df = 12, P-value = 0.091, RMSEA = 0.036

Chi-Square = 18.90, df = 12, P-value = 0.091, RMSEA = 0.036
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยทั้ง 7 กรณีศึกษา

จำกตวัอย่ำงกรณศีกึษำโมเดลควำมสมัพนัธ์เชงิสำเหตทุีไ่ด้น�ำเสนอไว้ข้ำงต้น 

แสดงให้เหน็แนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรพฒันำงำนวจิยัทำงพระพทุธศำสนำ

บูรณำกำรร่วมกับศำสตร์สมัยใหม่ที่สำมำรถแสดงควำมสอดคล้องของผลกำรวิจัย

กับสภำพที่เป็นจริงของสังคม ประกอบด้วย กรณีศึกษำโมเดลควำมสุขในควำมรัก 

ที่แสดงควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบของควำมรักตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ 

ที่ส่งผลให้เกิดควำมสุขในกำรด�ำเนินชีวิต กรณีศึกษำโมเดลควำมสุขในกำรท�ำงำน

ในองค์กร ท�ำให้ได้ข้อค้นพบที่น่ำสนใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงสุขตำมหลักพุทธจิตวิทยำ

จ�ำเป็นต้องมีปัจจัยกำรสงเครำะห์เกื้อกูลเป็นตัวแปรส่งผ่ำนจึงจะท�ำให้บุคคล 

มีควำมสุขในกำรท�ำงำนในองค์กรสูงขึ้น กรณีศึกษำโมเดลสุขภำวะทำงปัญญำ 

ของวัยรุ่น ที่สะท้อนถึงมุมมองและแง่คิดที่จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำครอบครัวและ 

สังคมกรณีศึกษำโมเดลอิสระแห่งตนเพื่อกำรตื่นรู ้  ที่น�ำเสนอบทบำทของ 

กระบวนกำรเธต้ำที่ท�ำหน้ำที่เป็นตัวแปรส่งผ่ำนที่ท�ำให้ปัจจัยด้ำนวิธีในกำรคิดน�ำ 

ไปสู่ อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ กรณีศึกษำโมเดลกระบวนกำรพัฒนำตนเพื่อกำร 

ตื่นรู้ ได้แสดงภำพของกำรพัฒนำตนของผู้เรียนโดยผ่ำนหลักไตรสิกขำเพื่อท�ำให้

ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และสำมำรถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ กรณีศึกษำโมเดล

ควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณของวัยรุ่น เป็นโมเดลที่แสดงให้เห็นกำรมีควำมสัมพันธ์

กับเพื่อน จะส่งเสริมให้เกิดควำมผำสุกของวัยรุ่น และกรณีศึกษำโมเดลพฤติกรรม

สุขภำพเชิงบวกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นโมเดลที่พัฒนำงำนวิจัยในงำนประจ�ำ  

ผลจำกกำรพัฒนำโมเดลท�ำให้เกิดคุณค่ำทำงจิตใจทั้งของผู้วิจัยและของผู้รับกำร

รักษำ โมเดลน้ีแสดงภำพที่ชัดเจนว่ำกำรพัฒนำด้ำนปัญญำและจิตใจร่วมกันจะ 

ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำยและด้ำนสังคมของผู้ป่วย จำกกำรวิจัย 

ครั้งนี้ท�ำให้ได้แนวทำงกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ส่งผล 

ให้เกิดคุณภำพชีวิตที่ดีต่อไป 
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7 Models to 7 New Body of Knowledge

กรณีศึกษาโมเดลความสุขในความรัก

กรณีศึกษาโมเดลอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู้

กรณีศึกษาโมเดลสุขภาวะทางปัญญาของวัยรุ่น

กรณีศึกษาโมเดลความสุขในการท�างานในองค์กร

กรณีศึกษาโมเดลกระบวนการพัฒนาตนเพื่อการตื่นรู้

กรณีศึกษาโมเดลความผาสุกทางจิตวิญญาณของวัยรุ่น

กรณีศึกษาโมเดลพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ทั้ง 7 โมเดลนี้พัฒนามาจากแผนแบบการวิจัย





บทที่ 8

เส้นทางสู่นักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ในบทนีผู้เ้ขยีนได้ออกแบบแนวทางการน�าเสนอเส้นทางการท�าการวจิยัทาง

พระพุทธศาสนาทีม่กีารบรูณาการร่วมกบัศาสตร์สมยัใหม่ด้วยวธิกีารจยัแบบผสมวธิี 

ทีม่กีารน�าเทคนิคเฉพาะของแบบวจัิยเชงิคุณภาพ ด้วยการพฒันาเป็นทฤษฎฐีานราก 

(GTM) มาบูรณาการร่วมกันกับเทคนิคเฉพาะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ด้วยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM) และน�าไปสู่การพัฒนาเส้น

ทางการท�าวจัิยทางพระพทุธศาสนาทีส่ามารถน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในสงัคม

ได้จริง ท้ังนี้เนื่องจากการวิจัยในแผนแบบนี้มีการทดสอบความตรงของข้อมูลกับ

สภาพทีเ่ป็นจรงิในสงัคมหรอืเรยีกว่าการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพฒันา

ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการท�าความเข้าใจจึงน�าเสนอ

เป็นแผนภาพดังต่อไปนี้
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แนวทางการวาดโมเดลเชิงสาเหตุ 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในโมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model)

ตัวอย่างการวาดโมเดลการวิจัยที่เป็นโมเดลเชิงสาเหตุ
ที่มา: โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

(วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2560)
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การประเมินงานวิจัย

นักวิธีวิทยาการวิจัยกับความสามารถในการประเมินงานวิจัยย่อมเป็นสิ่ง

ที่คู่กัน การเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อท�าวิจัยเป็น หากแต ่

ต้องมีความสามารถในการประเมินงานวิจัยให้เป็นด้วย จึงจะถือได้ว่าเป็นนักวิจัย

ที่มีความรู้และความสามารถรอบด้านเกี่ยวกับการวิจัยอย่างแท้จริง แนวทาง 

ในการประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นก�าหนดไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและ 

เพื่อตัดสินคุณภาพและคุณค่าของงานวิจัย รวมทั้งเป็นการตรวจสอบศักยภาพของ

นักวิจัยเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถผลิตผลงาน

วิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศชาติต่อไป  

ในทีน้ี่เป็นการน�าเสนอการประเมนิงานวจัิยด้วย “สามมิตขิองการวจิยัเชิงประจกัษ์” 

โดยที่ ธีระ อาชวเมธี (2541 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2549) ได้เสนอว่า การวิจัย 

เชิงประจักษ์มี 3 มิติ คือ มิติทางความรู้ (epistemological dimension) มิต ิ

ทางวิธีการ (methodological dimension) และมิติทางประโยชน์ (practical 

dimension) แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้

สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์
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1. การออกแบบการวิจัยที่พัฒนาเป็นทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)

2. จากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

(Structural Equation Model)

3. การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้ LISREL

สรุปเส้นทางสู่นักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
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	 ในฐานะครผููส้อนวจิยั	คงไม่มอีะไรจะดใีจเท่าลกูศิษย์แต่ละคนๆ	ทีม่ส่ีวน

ได้แนะน�า	ได้ปลูกฝัง	และได้พร�่าสอนเกี่ยวกับการท�าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่

ในศาสตร์นั้นๆ	 ให้มีความก้าวหน้าได้ส�าเร็จการศึกษาพร้อมเล่มวิทยานิพนธ์หรือ

ดษุฏนิีพนธ์ท่ีเป็นผลงานวจิยัทีส่่งผลลพัธ์และผลกระทบต่อสงัคมโดยผลงานวิจยันัน้ 

ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 งานวิจัย

ทางพระพุทธศาสนามีหัวใจส�าคัญคือหลักธรรม	 ผู้วิจัยจะท�าอย่างไรให้หลักธรรม 

สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่และผลวิจัยก็สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง	 ต่อไปนี้คือค�าบอกเล่าของนักวิจัยผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน

วจิยัเพือ่พฒันาสงัคมด้วยการออกแบบการวจิยัจาก	GTM	สู	่SEM	ในบรบิทเชงิพทุธ

บทที่ 9

จาก Grounded Theory สู่ SEM: 

เรียนรู้สู่การพัฒนา
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ขอกล่าวเพือ่สะท้อนคดิไว้ว่าวกิฤตกบัวเิศษ	เดนิมาคูก่นั 

การท�าดุษฎีนิพนธ์เปรียบเสมือนกับการด�าเนินชีวิต	บางส่วน 

ของการด�าเนินชีวิต	 เริ่มแต่วันเด็กมนุษย์	 ก็จะมีของกิน 

ของเล่นแบบเด็กๆ	มีความสุข	ความทุกข์	มีอุปสรรคปัญหา 

ที่ต้องแก้ไขแบบเด็ก	 เมื่อเจริญเติบโตมาปัญหาก็พัฒนา 

มาตามล�าดับจากง่ายมาสู่สิ่งยาก	 สติปัญญาการเรียนรู้ของมนุษย์ก็พัฒนาตามเป็น

ล�าดับ	จากวัยประถม	มัธยม	ปริญญาตรี	โท	และเอกในที่สุด	แต่มีผู้คนอีกจ�านวน

มากที่ต้องหยุด	การเรียนรู้ในรูปแบบในห้องเรียนเพราะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่าง

มาขวางกั้น	มีอาจารย์บางท่านให้ข้อคิดกับการด�าเนินชีวิตไว้ว่า	นกไม่มีขน	คนไม่มี

ความรู้ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้	 นั่นเป็นประโยคที่น่าคิด	 ก็คือมีนกหลายประเภท	ที่พอจะ

เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็คือมีนก	2	ชนิด	คือ	นกที่มีปีกแล้วบินได้	นกประเภทนี้

ก็สามารถโบยบินไปในสถานที่ไกลๆ	ไปชมบรรยากาศใหม่ๆ	ได้เสมอ	แต่ส่วนนกที่

มีปีกแต่ไม่สามารถบินได้	เช่น	นกกระจอกเทศ	(Ostrich)	เป็นต้น	โอกาสที่จะไปชม

บรรยากาศนอกสถานทีอ่ยูอ่าศยัของตนจงึเป็นเรือ่งยาก	การทีจ่ะจบปรญิญาเอกได้

นั้น	การมีที่ปรึกษาเป็นกัลยาณมิตรจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

ของอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนนิสิตตลอดจนรุ่นท่ีจบไปก่อนแต่ย้อนมาช่วยท�าให้

กลายเป็นนกพนัธ์ใหม่ขึน้มาได้	จนกลายมาเป็นนกวเิศษ	จงึท�าให้ความรูส้กึท่ีอยูใ่นใจ

ลึกๆ	ว่าจะหาสิง่ใดมาทดแทนความดนีัน้กย็งัไม่คูค่วรทีท่่านเหล่านัน้ทีท่่านได้ทุม่เท

แรงกายแรงใจแรงสติปัญญาความสามารถ	ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก	และยากจะ

หาส่ิงใดมาทดแทน	เพราะความเป็นกลัยาณมติรของท่านเหล่านัน้ช่วยย่นระยะทาง	

ย่นระยะเวลาท่ีมอียูเ่หลอืเพยีงน้อยนดิทีเ่รยีกว่าวกิฤตดิงักล่าว	ท�าให้หาขนมาเสรมิ

มาเตมิมาแต่งขนให้นกวกิฤตกิลายมาเป็นนกวเิศษในทีส่ดุ	จงึโบยบนิไปในนภากาศ

ได้ในที่สุด...แต่สิ่งที่ส�าคัญก็คือต้องบินย้อนกลับมาหาจุดเดิมให้เจอ

พระครูพิมลปัญญานุยุต	

(บุญทา	อินต๊ะปัญญา)



139จาก Grounded Theory สู่ SEM: เรียนรู้สู่การพัฒนา

“รูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กร 

ตามหลักพุทธจิตวิทยา”	 เป็นงานที่เริ่มจากที่เราแทบมอง 

ไม่ออกเลยว่าจะเดินไปยงัไง	รูแ้ต่ว่า	อยากรูว่้าต�ารวจโรงเรยีน

นายร้อยเขามีความสุขกนัอย่างไร	และกค่็อยๆ	คล�าทางกันมา	

แต่เนื่องด้วยตนเองไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น	 อีกท้ังยังไม่มีความรู้

พอทีจ่ะท�า	กล็องผดิลองถกู	ท�าไปแก้ไขไป		พอรูว่้าผดิก็แก้	โชคดทีีเ่จอผูรู้ห้ลายท่าน

เมตตา	ช่วยให้ความรู้	ทุกครั้งที่มีการแก้ไข	ท�าให้เราพบแนวทางที่ถูกต้อง	เรารู้จาก

สิ่งที่ผิด	ถึงทราบสิ่งที่ถูกต้อง	งานวิจัยนี้	ท�าให้มองเห็นใจ	ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง	

ต่างจากตอนท�าปริญญาโท	ท�าด้วยแรงกดดัน	ท�าด้วยความทุกข์	แต่ก็ผ่านพ้นมาได้	

แต่ตอนท�าเรือ่งความสขุ	สิง่ทีค้่นพบคอื	ทกุสิง่ในโลกอยูใ่ต้กฎไตรลกัษณ์	ค�านีชั้ดเจน

มาก	ซึง่ท�าให้เราทนักบัอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ได้	บางขัน้ตอน	เราไม่สามารถควบคมุ	ทัง้คน	

ทัง้เวลาได้เลย	เป็นตัวแปรทีค่วบคมุไม่ได้	สิง่ทีค้่นพบ	คอื	ให้เรารูจ้กัรอคอย	สิง่ทีต้่อง

รักษาเป็นอันดับแรกคือ	 รักษาใจ	 ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนในคณะนี้	 และสิ่งท่ีได ้

คือ	 ความสุขที่ได้ท�างานนี้	 การค่อยๆ	 ลดและคลายการยึดติดในอารมณ์	 แม้ไม่ได้

ทุกขณะ	 แต่ก็มีการพัฒนาในตัวเอง	 	 งานวิจัยเป็นเครื่องมือให้เราได้เข้าไปเรียนรู้ 

ใจของเราเอง	แรงผลกัดันภายใน	ท�าให้เกดิการกระท�าภายนอก	การกระท�าภายนอก	

ก็ท�าให้เกิดการเรียนรู้ภายในได้เช่นกัน	 งานวิจัยเล่มนี้	 ไม่ได้ท�าส�าเร็จแค่คนเพียง

คนเดียว	 เปรียบไปเหมือนบุญใหญ่ที่ท�าได้ยาก	 เพราะเป็นการร่วมมือของบุคคล

มากมาย	 ได้รับน�้าใจของกลุ่มตัวอย่าง	 และครูอาจารย์แต่ละท่าน	 ท�าให้ซาบซึ้งใจ 

เป็นอย่างมาก	 ได้แต่ขอขอบพระคุณและระลึกถึงความเมตตาท่ีได้รับในครั้งนั้น 

ท�าให้เราอยากที่จะเป็นผู้ให้	 ส่งต่อสิ่งที่เราได้รับมาจากครูอาจารย์ซ่ึงเป็นต้นแบบ 

ของเรา	เพ่ือท�าประโยชน์ให้แก่มหาวทิยาลยัของเรา	ขอขอบคณุทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วม 

ในการวิจัยเล่มนี้ด้วยค่ะ

ชนิกา		แสงทองดี
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การท�างานวิจัยเรือ่ง	“รปูแบบการเสรมิสร้างความผาสกุ

ทางจิตวิญญาณของวัยรุ่นตามหลักพุทธจิตวิทยา”	 ท�าให้

ได้เรียนรู้วิธีการท�างานวิชาการท่ีต้องใช้ความพยายามและ

ความมุ่งมั่นอย่างมาก	 บางครั้งอาจหลงทางก็ต้องกลับมา 

ต้ังหลัก	 แล้วจึงค่อยก้าวทีก้าวโดยมีที่ปรึกษาทั้งสองท่าน 

ให้ค�าปรึกษาและเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ในแต่ละขั้น	ค�าว่าแต่ละ

ขั้นหมายความว่าสมบูรณ์ในขั้นก่อนสอบประชาพิจารณ์	 ก็ต้องได้ปรับอีกก่อนขึ้น

สอบป้องกนั	แม้แต่การปรบัให้สมบรูณ์ขัน้ก่อนสอบป้องกัน	กย็งัดเูหมอืนจะบกพร่อง

ไปมากในมาตรฐานของการเป็นดุษฎีบัณฑิต	 หลังสอบป้องกันเสร็จต้องได้แก้ไข 

อีกมากทีเดียว	 แต่เป็นความโชคดีที่มีคลินิกวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา	 น�าโดย	

ดร.ล�าพอง	กลมกูล	และ	ดร.วันวิสาข์	ทิมมานพ	ที่เปิดให้บริการปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

อย่างเป็นกันเอง	แบบพี่	แบบน้อง	มีความอบอุ่น	และมีความภาคภูมิใจที่ได้ท�าวิจัย

โดยการออกแบบการวิจัยแบบผสมวิธี	 (Mixed	Methods	Research)	เรียกได้ว่า

เป็นดับเปิ้ล	Mixed	Methods		คือใช้รูปแบบที่	๑	การวัดเชิงคุณภาพในการพัฒนา

เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ	(Qualitative	Measures	to	Develop	Quantitative	

Instrument)	และรูปแบบที่	๔	วิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Quantitative	Method	 to	 Extend	Qualitative	 Results)	 และท่ีภาคภูมิใจ 

ยิง่ไปกว่าน้ันคอืได้ใช้การตรวจสอบความตรงของรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ด้วยโปรแกรม	

LISREL	 หากไม่มีคลินิกวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา	 ป่านนี้ผมคงท�าดุษฎีนิพนธ์ยังไม่

ส�าเร็จแน่นอน

        

รุ่งสุริยา	หอมวัน
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ผมมีประสบการณ์ในการท�าวิจัย	 ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.

2550	-	พ.ศ.2560	จนกระทั่ง	วันหนึ่ง	ผมต้องท�าดุษฎีนิพนธ์ 

ของผมเอง	 ผมคิดว่าผมจะต้องเลือกวิธีวิจัยที่ดีที่สุด	 สร้าง

งานวิจัยที่มีคุณค่า	 และผลงานของผมจะต้องมีผลกระทบ

ด้านการพัฒนาสังคมในมุมกว้าง	 ผมจึงย้อนกลับไปดูงาน 

ของผมเองทั้งหมด	ตลอด	10	ปีที่ท�ามา	ผมบอกกับตัวเองว่า	“ต้องมีวิธีการวิจัยที่ด ี

กว่าที่ผมรู้จัก”	 จนมาวันหนึ่งได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีผมเคารพเป็นอย่างสูง	 คือ	

ดร.ล�าพอง	 กลมกูล	 ท่านท�าให้ผมได้เรียนรู้วิธีวิจัยขั้นสูง	 คือ	 โมเดลความสัมพันธ์ 

เชงิสาเหต	ุเมือ่เริม่ศกึษา	ผมพบว่าวธิวีจัิยนีน่้าจะท�าให้งานของเรามีค่าและสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคมได้มากถงึมากทีส่ดุ	ผมเริม่รูส้กึมคีวามสขุกบัการได้เรยีนรู้

ส่ิงใหม่ๆ	ระหว่างท�าวจิยั	ถงึแม้จะต้องใช้ความอดทน	และมมีนึงงอยู่บ้าง	แต่สดุท้าย

ผมก็สามารถท�าดุษฎีนิพนธ์ด้วยโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	 เรื่อง	 “อิทธิพล 

ของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางปัญญาของวัยรุ่น”	 เป็น

งานวิจัยที่ผมภูมิใจมากที่สุดเมื่อผมท�าส�าเร็จ	 และมีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น 

เมื่อวันสอบประชาพิจารณ์และวันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์	ผู้เชี่ยวชาญกล่าวชื่นชม

ผลงานที่สามารถสะท้อนถึงมุมมอง	 แง่คิดที่จะน�าไปสู่การพัฒนาครอบครัว	 สังคม	

ต่อเนื่องในอนาคตได้	 ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชานี้ 

แก่ผม	รวมทั้งอาจารย์ที่แต่งต�าราวิชาการแม้ผมจะไม่รู้จักท่านก็ตาม	

ธนันต์ชัย	พัฒนะสิงห์	
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จากประสบการณ์การให้ค�าปรึกษาผู้ติดเช้ือเอชไอวี 

มาเป็นระยะเวลา	 18	 ปี	 (พ.ศ.2542-2560)	 ผู้วิจัยได้ศึกษา

วิจัย	 R2R	 ควบคู่กับการให้บริการติดตามการดูแลรักษา 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสูก่ารมคีณุภาพชวีติทีด่	ีตลอดระยะเวลา	

18	ปีนั้น	พบว่า	 ในระยะแรกของการท�างาน	ผู้ป่วยยอมรับ 

โรคไม่ได้	 สังคมรังเกียจ	 ผู้ป่วยถูกทอดทิ้งจ�านวนมาก	 ในปัจจุบันการรักษาท่ีม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 ท�าให้ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงคนปกติ	 ผู้ป่วยยอมรับโรค 

มากขึ้น	 สังคมรังเกียจลดลง	 ความกลัวต่อโรคนี้จึงมีน้อยลงไปด้วย	 ส่งผลให้การ 

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อลดลงไปด้วย	 ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อการเพิ่มผู้ติด

เชื้อในอนาคต	

ดังน้ัน	 การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นนอกจากผู้ป่วย

สามารถดูแลตนเองท้ังร่างกายและจิตใจผู้ป่วยควรต้องรับผิดชอบผลกระทบท่ี 

เกดิขึน้กับผูอ้ืน่ในสงัคมด้วย	ผูว้จิยัจงึเกิดค�าถามว่า	“แล้วเราควรศกึษาอะไร	อย่างไร	

เพือ่ให้เข้าใจผูต้ดิเชือ้เอชไอวอีย่างแท้จรงิ	อนัเป็นแนวทางไปสูก่ารช่วยเหลอืผูต้ดิเชือ้

ให้มคีณุภาพชวีติทีด่	ีและมคีวามสขุแท้จริงได้”	จนมาวนัหนึง่	ผูว้จิยัได้รบัโอกาสทีด่ี

เยีย่ม	ได้ศกึษาโมเดลเชงิสาเหตุ	ท�าให้ผูว้จิยัเหน็แนวทางทีช่ดัเจนมากขึน้	และเมือ่ได้

เร่ิมศกึษา	เร่ือง“โมเดลพฤติกรรมสขุภาพเชงิบวก	ในผูติ้ดเช้ือเอชไอว”ี	จนวจิยัฉบับนี้

เสร็จสมบรูณ์	ท�าให้เข้าใจผูติ้ดเชือ้และแนวทางการพฒันาพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้	 แทบไม่น่าเชื่อว่าการวิจัยเชิงปริมาณ	 สามารถ 

ศึกษาให้เข้าใจถึงจิตใจที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของแต่ละคนได้	

โมเดลเชิงสาเหตุจึงเป็นวิธีการวิจัยชนิดหนึ่งท่ีน่าสนใจ	 น่าศึกษา	 ค้นคว้า	

ตลอดจนถึงการถ่ายทอดเนื้อหาอันทรงคุณค่าจากผลงานวิจัย	 ที่สามารถน�าไป

พฒันา	ต่อยอด	อนัส่งผลต่อการพฒันาบคุคล	ครอบครวั	สงัคมตลอดจนประเทศชาติ 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป

วันวิสาข์	ทิมมานพ
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การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	 (Structural	

Equation	Model:	SEM)	จากการวิจัยเชิงคุณภาพ	เป็นความท้าทายที่ต้องอาศัย

ความมุ่งมั่นในการท�างานที่ต้องใช้การออกแบบการวิจัยทั้งสองกระบวนทัศน์คือ 

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยมีการเชื่อมโยงวิธีการในการ

ออกแบบให้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี	 (Mixed	Methods	 Research)	 ด้วยวิธี

การเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เป็นการเริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิง 

คุณภาพ	 แล้วน�าผลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบ 

การวิจัยเชิงปริมาณแล้ววิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยสถิติขั้นสูง	 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายๆ	ตัวแปรในคราวเดียวกัน	ซึ่งผลจาก

การออกแบบการวิจัยแนวนี้ได้รับการยอมรับตั้งแต่ปี	พ.ศ.2554	และได้ผลงานวิจัย

ออกมาในช่ือว่า	 “อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลวิจัยปฏิบัติ

การในชั้นเรียน:	การวิจัยแบบผสมวิธี”	ผลจากความมุ่งมั่นและอุตสาหะที่ผู้เขียนได้

พากเพยีรพยายามในการสร้างสรรค์วธีิวทิยาการวจัิยในแนวนี	้ท�าให้ได้รบัการยอมรบั

ในระดบัชาต	ิผลงานได้รบัยกย่องและได้รางวลัสภาวจิยัแห่งชาตใิห้เป็นวทิยานพินธ์

ระดับดี	 (สาขาการศึกษา)	 จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.) 

จึงท�าให้มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนางานวิจัยให้มีความก้าวหน้าและก้าวทันความ
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เปล่ียนแปลงของโลกในสังคมปัจจุบันจ�าเป็นต้องใช้วิธีการวิจัยที่หลากหลายและ

การออกแบบการวิจัยแบบผสมวิธีนี้จึงมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 

ในการจะพัฒนาความก้าวหน้าส�าหรับการวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการ 

ร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ได้	 และในฐานะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้	 นี่คือเหตุผลของ 

ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดการออกแบบการวิจัยในแนวนี้

ให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาจุฬาอย่างต่อเนื่อง	นั่นเอง
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ร่องรอยการท�างาน

กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
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โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
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โครงการคลินิกวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา
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