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ทรัพยากรบุคคล เพราะศูนยอาเซียนศึกษา มจร มีบุคลากรนอยแตทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการกําหนดนโยบายที่มุงใหศูนยอาเซียนศึกษา
พัฒนางานวิจัยและเชื่อมประสานสรางเครือขายดานการศึกษาและการวิจัย
ก็สะทอนถึงวิสัยทัศนของทานที่มองการณไกลวาอาเซียนจะขับเคลื่อนไปไดดี
ก็ดวยการศึกษาเชิงวิจยั ทําใหหลายปที่ผา นมาศูนยอาเซียนศึกษาศึกษา มจร
สงเสริมและสรางนักวิจัยรุนใหมขึ้นมาอยางมาก เพื่อใหบุคลากร มจร และ
อาเซียนมีความสามารถดานการวิจัยที่หลากหลายและเชิงลึก เนนการลง
พื้นที่จริงและวิเคราะหสังเคราะหดวยสถิติชั้นสูง เปนกาวสําคัญที่นําไปสูการ
พัฒนางานวิชาการที่เชื่อมโยงทั้ง พระพุทธศาสนา ประชาคมอาเซียนและวิธี
วิทยาสมัยใหม”

พระมหาประสิทธิ์ าณปฺปทีโป, ดร.
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

“ขอนอมถวายมุทิตาสักการะแดพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,
รศ.ดร. ในวาระโอกาสที่ไดรับโปรดเกลาฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อ
วันเฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิร เกลา เจ าอยูหั ว รัชกาล
ปจจุบัน”

พระครูวิมลศิลปกิจ, ผศ.ดร.
ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย วช. ทุนวิจัยมุงเปาป 2560

“ขอถวายมุทิตาสักการะ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดี
ฝายบริหาร ดวยความเคารพอยางสูง”

พระใบฎีกาสุพจน ตปสีโล
ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา มจร วข.อุบลราชธานี
ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย วช. ทุนวิจัยมุงเปาป 2560

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

(11)

“กราบมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
ดวยความเคารพยิ่ง”
ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร
ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย วช. ทุนวิจัยมุงเปาป 2560

ขอนอมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี, รศ.
ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผูชวยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระอารามหลวง ในวโรกาสโปรดเกลาฯ
ใหเลื่อนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนาม ที่ “พระเทพปวรเมธี”
ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย วช. ทุนวิจัยมุงเปาป 2560

“มิ่งขวัญเหลาเกลา มากลนสรรพสิ่ง พรั่งพรอมเมตตา กรุณาแก
ศิษย โนมนําชีวิต ปวงศิษยเจริญพลัน”

นางจรูญศรี กล่ํากลาย
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

“พระเทพปวรเมธีทานเปยม
ลนดวยความเมตตา
เปนนักพัฒนาการเรียนรู
มุงสรางสรรคงานวิจัย
นําหลักพุทธธรรมประยุกตไปสูเชิงประจักษ
เปนที่ยึดมั่นของคณาจารยและนิสิต
และหมั่นผูกมิตรนําพาสูสังคมอาเซียน”
ศิษยขอกราบแสดงมุทิตาจิตแดพระเดชพระคุณ ณ โอกาสนี้

ดร.บัณฑิตา ถิรทิตสกุล
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

(12) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี
“ขอกราบถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี”

นางสาวนิพัชชา โอทกานนท
นางสาวสุพัตรา กวีธนกุล
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

“เมื่อครั้งขาพเจาสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ ซึ่งทานพระเทพปวร
เมธี, รศ.ดร. ผูเปนประธานกรรมการการสอบ ในครั้งนั้นขาพเจาไดรับความ
เมตตาและคําแนะนําจากทานในขอหลักธรรมที่ใชบูรณาการกับทฤษฎีจิตวิ
ยา ที่ เ หมาะสมกั บ งานวิ จั ยที่ มีก รอบแนวคิ ด ที่ ชั ด เจน ข า พเจ า ขอกราบ
นมัสการขอบคุณทานมา ณ ที่นี้ดวยความเคารพอยางสูง”
ดร.อัญชิษฐา หาญกิจรุง
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

“ในโอกาสที่ไดรับการเลื่อนสมณศักดิ์เปนชั้นเทพที่ พระเทพปวรเมธี
คือ 1) ดีใจที่พระเดชพระคุณไดรับการสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้ 2)
เพราะบารมีของเจาคุณอาจารยที่สรางสมมาตลอด และ 3) เปนเพราะเจา
คุณอาจารยเปนพระทีม่ ีเมตตาบารมีจึงเสริมสงใหอาจารยเจาคุณเปน พระ
เทพปวรเมธีในครั้งนี้ กระผมในฐานะผูใตบังคับบัญชาของพระเดชพระคุณ
ขอกราบถวายแสดงมุทิตากับพระเดชพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวยครับกระผม”
นายสมชาย บุญสุน
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“เเมนเรื่องเชิงพุทธประยุกตเปนพุทธจิตวิทยา
เมตตาเปยมลนกับศิษยทุกคน
การบริหารทันสมัย เปนรูปธรรมเชิงประจักษ
เนนพัฒนานิสิตพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาองคกรสูยุค 4.0
เผยแพรศักยภาพองคกรสูประชาคมโลก”
นางสาวสายนอย คําชู
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

“ดวยจิตทานถึงพรอม
สูมวลศิษยมิตรกัลยา
ขยายพุทธธรรม
เสวยสุขดวยธรรมเคลา

(13)

ความเมตตา
พรอมทั่ว
นําซึ่งภาวนา
สูหวงพุทธธรรม”

นางสาวปมณฑณัฐ จงวัฒนานุกูลกิจ
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

“จาสิบตํารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญออน นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอรวม
แสดงมุทิต าจิต สักการะแด “พระราชวรเมธี, รศ.ดร.” รองอธิการบดีฝา ย
บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผูชวยเจาอาวาสวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร) ไดเลื่อนสมณศักดิ์เนื่องโนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ มอบตราตั้ง พัดยศ ฐานานุกรม เปนพระราชาคณะ
ชั้นเทพ นามวา “พระเทพปวรเมธี” เมื่อวันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2562
ยังความปลื้มปติแกบรรดาศิษยานุศิษยทั้งหลาย ซึ่งขาพเจาขอนอมถวายมุทิตา
สักการะแดพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารย พระอาจารยผูประเสริฐคุณ
ขาพเจาไดรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเสมอครั้งเมื่ออยูระหวางศึกษา
ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธจิ ต วิ ท ยา อั นได แ ก การได รับ โอกาสเป น
วิทยากรกระบวนการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกองทุนสงเสริมการเผยแพรพระพุทธศาสนา
โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวขอ “ศาสตรพระราชา ศาสตรแหงการ
พัฒนาที่ยั่งยื น” โดยอาราธนาพระสอนศีล ธรรมเขารั บการพัฒนาสมรรถนะ
จํานวน 1,200 รูป ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาคๆ ละ 300 รูป ครั้งนั้นไดรวม
ทีมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหศิษยมีโอกาสเรียนรูการทํางาน
รวมครูบาอาจารยที่หลากหลาย มีการรวมคิด รวมวางแผน ที่จะทําอยางไรให
เกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีกลุมเปาหมายในโครงการดังกลาวที่มีจํานวน
มากใหสามารถรวมคิด รวมวิเคราะห สังเคราะห คนหารูปแบบและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนหลักสําคัญครั้งนั้นจึงไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติรูปแบบของ

(14) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี
World Cafe อีกทั้งยังไดรับคําชี้แนะองคความรูในฐานะที่ทานเจาคุณอาจารย
เปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระเดชพระคุณไดเมตตาเปน
“องคประธานกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ” ในหัวขอ “พุทธจิตวิทยา
สรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง” ทําให
ศิษ ย เ ห็ นแนวทางที่ กระจ า งชั ดในหลั กพระพุ ทธศาสนาที่ ถู กตองอั นเป นเป น
จิตวิทยาตะวันออกที่นําไปบูรณาการรวมกับหลักจิตวิทยาตะวันตก จนตกผลึก
มาเปนกระบวนการและโปรแกรม เพื่อยกระดับจิตใจแกผูอยูในภาวะวิกฤติใน
ชีวิตหรือเผชิญเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเครียดสามารถสรางความเขมแข็ง
ทางดานจิตใจไดตอไป ศิษยไดทราบความการเลื่อนสมณศักดิ์จากสื่อตางๆ ขอ
อนุโมทามิ...สาธุกับทานเจาคุณอาจารยที่ทานมีอุปการะยิ่งแกพระศาสนาและ
นําการบริหารพระศาสนาใหเจริญรุงเรืองสถาพรสืบไปอยางแนนอน”
จาสิบตํารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญออน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักพัฒนาบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

“พระตนแบบบริหารการศึกษา
พระตนแบบนําพาพุทธวิถี
พระตนแบบนําคนทําตนดี
พระผูเปนศักดิ์ศรี มจร
ศิษยขอแสดงความยินดีเปรมปรีดิ์ยิ่ง
ในขาวที่เปนมิ่งมงคลกมลศรี
ขอนอมกราบมุทิตาพระเทพปวรเมธี
ความยินดีนี้ระบือเลื่องลือไกล”

กราบถวายมุทิตาสักการะ

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

(15)

“นับแตทา นเจาคุ ณอาจารยไดมีเ มตตาเป นประธานกรรมการสอบ
โครงร างดุษฎี นิพนธ ขา พเจา ไดติ ดตามการทํา งานของท านมาโดยตลอด จึ ง
พบว า ท า นได ทุ ม เทแรงกายและแรงใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องท า น ทํ า ให
ตระหนักเห็นถึงความเปนยอดพระอาจารย เพราะสังเกตเห็นสิ่งพิเศษในตัวทาน
เจาคุณอาจารย สิ่งที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนได และเนื่องในวาระโอกาสที่
ทานเจาคุณอาจารยได รับโปรดเกลาฯ พระราชทาน เลื่อนสมณศั กดิ์ในครั้ง นี้
ขาพเจาขอแสดงมุทิตาจิตนอมสักการะทานเจาคุณอาจารย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
ดวยความเคารพอยางยิ่ง”
นางพรนภิส สุดโต
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร

“สิ่งที่ขาพเจาระลึกไดไมลืมเลือนนั้นคือภาพที่พระเดชพระคุณนั้น
ไดกํากับการซอมใหญงานประสาทปริญญาบัตรประจําปที่ขาพเจาไดรวมเขา
รับ ด ว ยในฐานะดุ ษ ฎีบั ณฑิ ตนั้ น พระเดชพระคุณเมตตาพวกเราดว ยการ
อธิบายการซักซอมดวยตนเอง อยางละเอียด ชัดเจนและปรารถนาดีอยากให
พวกเราทํา ถูกต องสงา งาม โดยทานไมแ สดงถึง ความเหน็ ดเหนื่อ ย แมแ ต
อยา งใด แม จะตองทํา การซ อมกันหลายรอบ ข าพเจ าซาบซึ้ งใจต อความ
กรุณาของทานที่มีตอ บัณฑิตทุกคน และขอถวายมุทติ าสักการะ พระเดชพระคุณ
เนื่องในโอกาสที่ไดรับการเลื่อนสมณศักดิ์ เปนชั้นเทพที่ “พระเทพปวรเมธี”
ในครั้งนี้เจาคะ”
ดร.ภาดาภัสสรณ ภาดาพิลาสธานันทร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(16) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี
ด

“ลูกขอถวายมุทิตา สักการะ พระเทพปวรเมธี ปราชญปรมาจารย
ขอกราบกรานในคุ
ธรรม และความดี
กทัน้งมีปฏิ
เมตตากรุ
ณาเปนพื้นฐาน
แกปญหาลูกให
คําแนะนํา ทุมณกายใจงานส
วนรวมอีเน
บัตริ ากฐาน
ทรงการงานดวยใจที่มุงมั่น เปนตัวอยางนําธงธรรมเขาฝาฟน
อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 คุณความดีนี้เปนศรีศักดิ์
แกปญหา ใหคําแนะนํา ทุมกายใจงานสวนรวม เนนปฏิบัติรากฐาน
ลูอิกทขอกราบอนุ
มทนา
ธิบาท 4 สังโคหวั
ตถุและขอพระอาจารย
4 คุณความดีนี้เปนศรีทศานได
ักดิ์ พกั
ลูกขอกราบอนุ
มทนา
และขอพระอาจารย
ทานไดพัก
ขอใหทาโนมี
สุขภาพแข็
งแรง ตลอดไป”
ขอใหทานมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไป”
ดร.วดี วิประกษิต

วิประกษิต
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษดร.วดี
ยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัมหาวิ
ยมหาจุ
ทยาลัยทยาลัย
ทยาลัฬยาลงกรณราชวิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิ

“ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”
“ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”
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ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของ
พระเทพปวรเมธี ปราชญเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ
A Model of Buddhist Methodological Researcher of
Phra Theppavaramethi Prachmethi Srimahachulalongkorn
ดร.ลําพอง กลมกูล 1 และคณะ
0

บทคัดยอ

บทความนี้ มี วัตถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ าเสนอโมเดลความเปนนัก วิ ธี
วิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี ปราชญเ มธี ศรี
มหาจุฬาลงกรณ โดยที่โมเดลพัฒนาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ ง รวมทั้ง การศึก ษาภาคสนาม วิ เ คราะหขอ มูล โดยใชก ารสราง
ขอสรุปแบบอุปนัย และพัฒนาเปนโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุเพื่อแสดง
ความเชื่อ มโยงคุณลักษณะของตัวแปรเกี่ยวกับความเปนนักวิธีวิทยาการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี ผลการศึกษาพบวา โมเดล
ความเปนนักวิธีวิท ยาการวิจัยทางพระพุท ธศาสนาของพระเทพปวรเมธี
ประกอบดวย ตัวแปรนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา อธิบายได
จากตัวแปร เดนวิธีวิทยาการวิจัย เชี่ยวชาญในหลักธรรม สรางองคความรู
และเผยแพรงานสูสากล โดยมีตัวแปรภายนอกแฝง ประกอบดวย ตัวแปร
ความสมบูร ณดวยศีล าจารวั ตร อธิ บายได จ ากตัวแปร ถึง พรอ มดวยศีล
มารยาท วัตรปฏิ บั ติ และตั วแปรความงามในสวนสัง คม อธิบ ายได จ าก
ความมีน้ําใจ เจรจาสุภาพ กล าวสิ่ ง เป นประโยชน เสมอตนเสมอปลาย
เสียสละแบงปน ใชปญญาไตรตรอง และกตัญูกตเวที และตัวแปรมุงเนน
หลักการบริหาร อธิบายไดจากการใหเกียรติผูอื่น ปดทองหลังพระ ปฏิบัติ
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ผูอํานวยการสวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

ใหดู อยูใหเห็น และเปนกัลยาณมิตร โดยมีคุณสมบัติที่เปนตัวแปรสงผาน
คือ ตัวแปรความสมบู ร ณ ดวยคุ ณ 5 ประการ ที่ส ามารถอธิบ ายไดจ าก
คุณวุฒิ คุณสมบัติ คุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน
คําสําคัญ : นักวิธีวิทยาการวิจัย, พระพุทธศาสนา, พระเทพปวรเมธี
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Abstract
The purpose of this article was to propose a model of
Buddhist methodological researcher of Phra Theppavaramethi
Prachmethi Srimahachulalongkorn. Documentary study and
field study were used for research design. Data was analyzed
by using analytic induction and continue to develop causal
model in order to connect the characteristic of variables that
generate to be Buddhist methodological researcher of Phra
Theppavaramethi. Results indicated that the variable of
Buddhist methodological researcher can be explained by great
research methodology, expert in Buddhist principles, create
body of knowledge, and publish to international level. The
exogenous variables were full of good manner that can be
explained by precepts, etiquette and daily practices. The
variable of social impressiveness can be explained by
kindness, nice speech, say useful message, be stable, sharing,
consideration and be gratitude. The variable of management
principles can be explained by giving honor to others, work
behind the scene, good at practice, staying close and be
friendly. In addition, the mediated variable was shown in the
model which was full of 5 valuable aspects and can be
explained by acadmic qualification, general qualification,
quality, morality and benefit.
Keywords : Methodological Researcher, Buddhism,
Phra Theppavaramethi
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โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

ปฐมบทวาดวยเรื่องความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยที่มี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเนนการวิจัย ใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
และใชใ นการจัด การเรี ย นการสอน ดั ง นั้ น เมื่ อ ปญ หาในสัง คมมี ความ
หลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น ป ญ หาวิ จั ย ก็ มี ค วามซั บ ซ อ น วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย
แบบเดิม ๆ ไมสามารถนํามาใชตอบปญหาวิจัยไดอยางกวางขวาง จึงเปน
ความจําเปนที่จะตองนําวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลายมาปรับใชกับปญหา
วิจัยรวมทั้งใหมีการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใชในการ
ออกแบบและกําหนดตั วแปรที่สํ าคั ญสอดคล องกับปญ หาวิจัยที่ตองการ
ศึ ก ษา ดั ง นั้ น บุ ค คลที่ มี ศั ก ยภาพในการออกแบบการวิ จั ย ที่ มี ค วาม
หลากหลายและมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาใชในการวิจัยนั้น จึงได
ชื่อวาเปนผูที่มีความเปนนัก วิธีวิท ยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
4ตอโมเดลความเป
นนักวิธีวิทายาการวิ
จัยทางพระพุ
ทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี
งมีศักยภาพในการนํ
กระบวนทั
ศนของการวิ
จัยมาปรับใชใหเหมาะสม
กับ ปญหาวิจัย รวมทั้ งการรูจั ก การออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมดวย

ภาพที่ ภาพที
1 พระเทพปวรเมธี
,รศ.ดร.
วิทยากรบรรยายพิ
่ 1 พระเทพปวรเมธี
, รศ.ดร.
วิทยากรบรรยายพิเเศษกั
ศษ บโครงการวิจัย
ใชประโยชน
การฝ
กอบรมครู
ายใตกโอบรมครู
ครงการวิภ ายใต
จัย “การพั
ฒนา
โครงการวิ
จัย ใช
ประโยชนภการฝ
โครงการวิ
จัย
เจตคติจ“การพั
ิตวิญฒญาณความเป
น
ครู
ใ
นวิ
ถ
พ
ี
ท
ุ
ธ”
ห
อ
ง
401
สํ
า
นั
ก
งาน
นาเจตคติจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ”
หอง มจร
401 สํานักงานอธิการบดี มจร
อธิการบดี
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูบริหารที่มีความคิดกวางขวางและเปน
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พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูบริหารที่มีความคิดกวางขวางและเปน
ผูที่สรางสรรคผลงานวิชาการและงานวิจัยอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทําวิจัย โดยไดนํากระบวนทัศนของการวิจัยที่หลากหลายมาใชในการ
ออกแบบการวิจัยที่ไดรับทุนหรืองบประมาณอุดหนุน จากแหลงทุนตางๆ
เชน การออกแบบการวิจัยโดยใชทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ใน
การวิจัยเพื่อ พัฒนาหลั กสู ตรประยุ กต ห ลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเทศ CLMVT นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมการ
จัดการศึกษาเพื่อ ความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซี ยน
พระเดชพระคุสณวสได
มจัยีกจัยารออกแบบการวิ
ัยชโดยใช
อนาคตด
นวิ
วนวิ
สารสนเทศและบริ
สารสนเทศและบริ
การวิ
กจารวิ
าการ
ชาการศูวนิศูธยีนกอยารวิ
าเซี
อาเซี
ยจนศึ
ยัยนศึ
กษา
กษามจร
มจรว5ย5
เทคนิค EDFR อั นเป นวิ ธีก ารที่ ทํ าให ได อ งค ความรูอั นเปนวิธีก ารวิจั ย
อนาคตอีกวิธีการหนึ่ง รวมทั้งในการวิจัยครั้งลาสุดไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํสําสํานัานักนักงานคณะกรรมการวิ
กงานคณะกรรมการวิ
งานคณะกรรมการวิจจัยจัยแห
ัยแห
แหงงชาติ
งชาติ
ชาติ(วช.)
(วช.)พระเดชพระคุ
พระเดชพระคุณณณไดไดไดอออกแบบ
ออกแบบ
อกแบบ
(วช.)
พระเดชพระคุ
การวิ
การวิจจั ยจั ยโดยใช
ั ยโดยใช
โดยใชกการวิ
การวิ
ารวิจจั ยจั ยแบบผสมวิ
ั ยแบบผสมวิ
แบบผสมวิธธี พธี พี พหุหุหุรระยะ
ระยะ
ะยะ(Multiphase
(Multiphase Mixed
Mixed
การวิ
(Multiphase
Mixed
Methods
MethodsResearch)
Research)ซึซึ่งซึ่งเปเป
่งเปนนวินวิธวิธีกธีการวิ
ีการวิ
ารวิจจัยจัยทีัยที่มที่มีค่มีความซั
ีความซั
วามซับบซอซนมากยิ
นมากยิ่งขึ่ง่งขึ้นขึ้นโดยได
้นโดยได
โดยได
Methods
Research)
อนมากยิ
นํนํานํามาออกแบบการวิ
ามาออกแบบการวิ
ัย่อเพื่อสรสร
่อาสรงนวั
างนวั
างนวั
ตกรรมสํ
ตกรรมสํ
าบหรั
บนการจั
ใชในการจั
ในการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนยน
มาออกแบบการวิ
จจัยัยจเพืเพื
ตกรรมสํ
าหรัาหรั
ใชบใใช
ดการเรี
ยนการ
การสอนนิ
การสอนนิ
สิตสของมหาวิ
ิตของมหาวิ
ยาลัยมหาจุ
ยฬมหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัย ย
สอนนิ
สิตของมหาวิ
ทยาลัทยาลั
ยทมหาจุ
าลงกรณราชวิ
ทยาลัทยยาลั

่ 2 พระเทพปวรเมธี
, รศ.ดร.
ในฐานะหั
วาหน
าโครงการวิ
ภาพที
ภาพที่ 2ภาพที
่ 2พระเทพปวรเมธี
พระเทพปวรเมธี
,รศ.ดร.
,รศ.ดร.
ในฐานะหั
ในฐานะหั
วหน
วหน
โครงการวิ
าโครงการวิ
จัยจจัยอบรมชุ
อบรมชุด ด
อบรมชุ
การเรี
ยนรูขาCLMV
มวัCLMV
ฒนธรรม
แกผูเข่ าวิอบรมที
่ ยสงฆ
การเรี
การเรียนรู
ยนรูขาขมวั
าดมวั
ฒฒนธรรม
นธรรม
แกแกผCLMV
ูเผขูเาขอบรมที
าอบรมที
่ ทวิยาลั
ทยาลั
ยสงฆ
วิ
ท
ยาลั
ย
สงฆ
พ
ท
ุ
ธป
ญ
ญาศรี
ท
วารวดี
(วั
ด
ไร
ข
ิ
ง
)
จ.นครปฐม
พุทพุธป
ทธปญญญาศรี
ญาศรีทวารวดี
ทวารวดี(วั(วัดไรดไรขงิ ข)งิ จ.นครปฐม
) จ.นครปฐม1212กันกัยายน
นยายน2561
2561
12 กันยายน 2561

จากผลงานที
จากผลงานที่ปรากฏ
่ปรากฏพบว
พบวา าพระเทพปวรเมธี
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
, รศ.ดร.ไดไดมีกมารนํ
ีการนํา า
แนวทางการวิ
แนวทางการวิจัยจแบบใหม
ัยแบบใหมเขเาขมาใช
ามาใชสําสหรั
ําหรับ การวิ
บ การวิจัยจทางพระพุ
ัยทางพระพุทธศาสนา
ทธศาสนา
เพืเพื่อนํ่อานํไปสู
าไปสูการสร
การสรางนวั
างนวัตกรรมหรื
ตกรรมหรือสือ่อสืการจั
่อการจัดการเรี
ดการเรียนการสอนที
ยนการสอนที่ทัน่ทสมั
ันสมัย ย
สอดคล
สอดคลองกั
องกับบริ
บบริบทของมหาวิ
บทของมหาวิทยาลั
ทยาลัย ยดวดยแบบอย
วยแบบอยางที
างที่ดีน่ดี้จนึงี้จเป
ึงเปนเหตุ
นเหตุผลให
ผลให

6

โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

จากผลงานที่ปรากฏ พบวา พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ไดมีการ
นําแนวทางการวิจัยแบบใหมเขามาใชสําหรับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมหรือสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย ดวยแบบอยางที่ดีนี้จึงเปนเหตุผลให
ผูเ ขียนสนใจในการที่จ ะพัฒ นาโมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี เพื่อไวเ ปนโมเดลตนแบบสําหรับ
คณาจารยห รือ นั ก วิ จั ยที่ ส นใจในการที่ จ ะพั ฒ นาตนเองใหมีทัก ษะหรื อ
ศัก ยภาพในการออกแบบการวิจัยที่หลากหลายทั้งการวิจัยแบบผสมวิธี
(Mixed Methods Research) การวิจัยอนาคต (Future Research) หรือ
การวิจัยที่ใชแนวคิดของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) อันเกิดจาก
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห สั ง เคราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพหรื อ การศึ ก ษา
ภาคสนามแลวนํามาสรางเปนทฤษฎีท างการวิจัยที่สามารถนําไปใช เปน
แนวทางในการพัฒนาสังคมได
หนังสือเลมนี้มุงเนนการนําเสนอโมเดลตนแบบของความเปนนัก
วิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยรุน
ใหมหรือผูที่สนใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อนําไปสูการขวนขวายเรียนรูและ
นําสูการปฏิบัติการวิจัย และเพื่อใหเกิดทักษะและกระบวนการของการวิจัย
ที่นําไปพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพผานกระบวนการวิจัยและที่สําคัญที่สุด
คือจําเปนตอ งมีก ารบูรณาการหลัก ธรรมไปเปนสวนหนึ่ง ของการพัฒนา
ตั ว แปรที่ เ ป น ลั ก ษณะเฉพาะของงานวิ จั ย ทางพระพุ ท ธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การวิจัย มาจากคําวา Research มีร ากศั พ ทม าจาก Re +
Search (Re แปลวา ซ้ํา Search แปลวา คน) ดังนั้น Research แปลวา
คนควาซ้ําแลวซ้ําอีก ซึ่งนาจะหมายถึง การคนหาความรู ความจริง คนแลว
ค น อี ก ซึ่ ง จะทํ า ให ไ ด รั บ รู ค วามรู ค วามจริ ง ที่ น า เชื่ อ ถื อ ถู ก ต อ ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากทําใหมีขอมูลที่เพียงพอตอการสรุปเปนความรูความจริงนั้น ๆ
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การแสวงหาความรูมีหลากหลายวิธี แตในทางพระพุทธศาสนามี
แนวคิด หรือหลักคําสอนในเรื่อง “วิจัย” ที่แปลวา การทําใหแจง หรือการ
แสวงหาความรูโดยมีเ ปาหมายเพื่อ ความรูนั้น ๆ ใหเ กิดผลเชิ ง ประจัก ษ
หรือมีความชัดเจน อันเปนเปาหมายของปญญา หรือการไดมาซึ่งปญญา
ตามหลัก พระพุท ธศาสนา นอกจากนี้พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับ
ความรู (ปริยัติ-Knowledge) หรือการศึกษา การไดมาซึ่งความรูแลวนํา
ความรู นั้ น ไปสู ก ารทดลองปฏิ บั ติ หรื อ ลงมื อ ทํ า (ปฏิ บั ติ -Practice)
จนกระทั่งไดคําตอบของความรูนั้น (ปฏิเวธ-Wisdom) เปนความรูชัด รูแจง
รูจริง และเปนความรูที่กอประโยชน ทําใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม
โดยความรูนั้นตองเป นไปเพื่ อประโยชน ตอ การรูแจง รูจริงเปนปญ ญาที่
บริสุทธิ์ (วิสุทธิปญญา) ที่ไมไดเคลือบหรือฉาบทาดวยอามิสผลประโยชน
จึงเรียกวา “วิจัยหรือการแสวงหาความรูในทางพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริง”
มีขอมูลหลักฐานในพระไตรปฏก เลมที่ 34 พระอภิธรรมปฎก
เลม ที่ 1 ธรรมสัง คณี ปกรณ สะท อนข อ มูล แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยใน
พระพุทธศาสนาที่วา
ถาม
“ปญญินทรีย ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เปนไฉน
สัมมาทิฏฐิ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เปนไฉน
ปญญาพละ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เปนไฉน
อโมหะ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เปนไฉน
สัมปชัญญะ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เปนไฉน
วิปสสนา ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เปนไฉน
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เปนไฉน
อัญญินทรีย ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เปนไฉน
อัญญาตาวินทรีย ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เปนไฉน”
จากคําถามเหลานี้ ผูเ ขียนไดนําตัวอยางของคําตอบที่มีความ
เกี่ยวของกับ “การวิจัย” ใน “สัมมาทิฏฐิ” มาเปนคําตอบไวดังนี้
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ตอบ
“ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความ
วิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความ
เขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะ ที่ฉลาด ภาวะที่รู
ละเอียด ความรูแจม แจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญา
เครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูดี ปญญาเหมือนปฏัก
ปญญา ปญญินทรีย ปญ ญาพละ ปญญา เหมือ นศาตรา
ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว
ความไมห ลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น”
นักวิธีวิทยาการวิจัย
บุคคลที่ทําวิจัยและสรางกระบวนการของการไดมาซึ่ง ความรู
หรือวิธีของการไดมาซึ่งความรู ในกระบวนการของการวิจัยเรียบุคคลนั้น ๆ
วานักวิธีวทิ ยาการวิจัย เมื่อกลาวถึงความเปนพระเทพปวรเมธี ในฐานะที่
เปนบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ ผูที่แสวงหาความรูดวย
วิธีการหรือวิธีวิทยาการตางๆ เพื่อใหไดมาซึง่ คําตอบทางการปฏิบัติงานทั้งงาน
ดานการบริหารองคกร และการบริหารกิจการคณะสงฆ พระเดชพระคุณ
ไดใชวิธี ก ารที่ ห ลากหลายในการเขามาจัดการกั บ ปญ หานั้น โดยมีก าร
ดําเนินงานอยางเปนระบบตามขั้นตอนการวิจัย รวมทั้งมอบหมายงานให
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งได นํ า วิ ธี ก ารนี้ ไ ปดํ า เนิ น การให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งตาม
เปาหมายตัวชี้วัดของงาน
จากผลงานวิจัยที่ผานมาพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธีได
ประยุกตใชหลักการพัฒนาทฤษฎีฐานรากเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน
ศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู เ รี ย น ได นํ า การวิ จั ย อนาคตมาศึ ก ษาแนวโน ม การจั ด
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การศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน รวมทั้งไดนําการออกแบบการ
นวิจัย สารสนเทศและบริ
การวิชฒ
าการ
อาเซียนศึกษา มจร
9 ยนรู
วิจัยแบบผสมวิธีพหุรสวะยะไปใช
สําหรับการพั
นารูศูนปยแบบการจั
ดการเรี
ขามวัฒ นธรรมอาเซียน สําหรับ นิสิตมหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ย ดังปรากฏผลเชิ
งประจักกษษ นั่นนเอง
งยืน่อยังยื
นไดนวยัานพระ
วิทยาลัยวิทดัยาลั
งปรากฏผลเชิ
งประจั
เองสิ่งสินี่ง้เนีปน้เปเครืน่อเครื
ไดวาพระ
เดชพระคุ
ณ พระเทพปวรเมธีเ เปปนน ผูผู ท ที่ มี่ มี คี คุ ณุ ณ
สมบั
ติ ข องการเป
น นั ก วิ ธนี นั ก วิ ธี
เดชพระคุ
ณ พระเทพปวรเมธี
สมบั
ติ ข องการเป
วิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาการวิ
จัยทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยแหงนี้
วิทยาลัยแหงนี้

ภาพที
พระราชวรเมธี,รศ.ดร
, รศ.ดรในฐานะหั
ในฐานะหัววหน
หนาาโครงการวิ
โครงการวิจจั ยัย เป
ภาพที่ ่ 33 พระราชวรเมธี
เปนนประธาน
ประธาน
นําการสนทนากลุ
ม (Focus
GroupDiscussion)
Discussions)ในโครงการ
ใน
นําการสนทนากลุ
ม (Focus
Group
วิจัยเรื่ อง “รูป แบบการจัดการเรียนรู ขามวัฒนธรรมอาเซียนใน
กลุมประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย” ณ หองประชุม 303 อาคารสํานักงานอธิการบดี
เมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสงฆ
แหงประเทศไทยที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนและการ
ศึก ษาวิ จั ย เพื่ อ สร า งองค ค วามรู ใ หม ที่ มี ก ารบูร ณาการหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการนําไปใชเพื่อพัฒนาศาสตรและองคความรูที่จะนําไป
พัฒนาสังคมเมื่อเวลาผานไปพบวาปญหาในสังคมมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย และศึ ก ษาค น คว า จึ ง จํ า เป น ต อ งนํ า ศาสตร ห รื อ วิ ธี
วิทยาการวิจัยที่หลากหลายมาประยุกตใชในการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบ
โจทยและแกไขปญหาสังคมไดอยางชัดเจนและสามารถที่จะตอยอดพัฒนา
องคความรูหรือ วิธีก ารตางๆ เพื่อ ประโยชนแกคนในสังคมนั่นเอง ดังนั้น
ผูนําของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาทางดาน
การวิ จั ย และการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย จะผลั ก ดั น ให เ กิ ด การ
ขับ เคลื่ อ นเกี่ยวกับ การพั ฒ นางานด านการศึก ษา การวิจัย การพัฒ นา
นวัตกรรม รวมทั้งการสงเสริมการนําผลวิจัยไปใชป ระโยชน (Research
Utilization) เพื่อประโยชนทั้งตอองคกรและสังคมสืบตอไป
คุณลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดี
ในการนําเสนอคุณลักษณะที่เปนแบบอยางที่ไดแบงนําเสนอเปน
2 สวน คือ สวนประวัติทางวิชาการ และบทสวนบทสังเคราะหจากถอยคํา
มุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสไดรับประราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ มีดังนี้
สวนที่ 1 ประวัติทางวิชาการ
พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), รศ.ดร., รองอธิการบดี
ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วุฒิการศึกษา น.ธ.
เอก, ป.ธ.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
(เกียรตินิยม) สาขาวิชาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลัย พ.ศ.2528 ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต (M.A.) สาขาวิช าปรัช ญา

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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มหาวิ ท ยาลั ย มั ท ราส พ.ศ.2531 และปริ ญ ญาดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต (Ph.D.)
สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัท ราส ประเทศอินเดีย พ.ศ.2539 โดย
ไดรับทุนจากรัฐบาลอินเดีย (UNIVERSITY GRANTS COMMISSION : U.G.C.)
ปจจุบันเปนผูชวยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และประธานองคการศึกษา ดํารงตําแหนง
เลขานุการเจาคณะภาค 2 และประธานคณะกรรมการประสานงานแผน
ยุท ธศาสตร ในการปฏิ รูป กิจ การพระพุท ธศาสนา (คปพ.) ตําแหน ง ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย เปนอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย เปนรองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา (2541 - 2548) เปนรองอธิการบดีฝายบริหาร
(2548-ป จ จุ บั น) เป นกรรมการและเลขานุก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เป น
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยอ าเซียนศึกษา และเปนประธานและ
กรรมการสอบประเมินผลวิทยานิพ นธระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิ ท ยาลัย อื่ นอย า งต อ เนื่ อ ง มี ส ว นสํ า คั ญ ในการจัด ประชุม สั ม มนา
วิ ช าการนานาชาติ เ นื่ อ งในโอกาสวั น วิ ส าขบู ช าโลก เพื่ อ เผยแผ ก าร
ประยุกตใชหลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนาและการปฏิบัติอยางพอเพียง
เกียรติคุณที่ไดรับ รางวัลเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผูบําเพ็ญคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา ประเภทสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา สาขาการ
เผยแผพ ระพุท ธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2548 รางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร” จากคณะ
พุทธศาสตร มจร ฯลฯ
นอกจากนี้ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ยังเปนนักเขียนที่เขียนรวม
หรือเปนบรรณาธิการของหนังสือมากกวา 100 เลม/เรื่อง รวมถึงประวัติ
และผลงานพระอุบาลีคุณูปมาจารย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอาเซียน
ในฐานะรัก ษาการผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา ซึ่งไดดําเนินการวิจัย
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการพุทธอาเซียน
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ในประเทศไทยและประเทศ CLMV โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว) และสถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง ผลงานวิ จั ย ด า น
การศึกษา คือ เรื่อง “แนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพ
และสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน” และเรือ่ ง “รูปแบบการ
จัดการเรีย นรูขามวัฒ นธรรมอาเซีย นในกลุมประเทศ CLMV สําหรับ
สวนวิ
จัย สารสนเทศและบริ
การวิทชยาลั
าการยศู”นยซึอ่งาเซี
นิสิตมหาวิทยาลั
ยมหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ไดรยับนศึทุกนษาสนัมจร
บสนุ13น
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ทุนวิจัยมุงเปาป 2560
สสววนที
นที่่ 22 บทสั
บทสังงเคราะห
เคราะหจจากถ
ากถออยคํ
ยคําามุมุททิติตาสั
าสักกการะ
การะ

ภาพที่ 4ภาพที
พระเดชพระคุ
ณไดรับ,พระมหากรุ
าธิคุณโปรดพระราชทานเลื
อ่ น
่ 4 พระราชวรเมธี
รศ.ดร.ไดรับณ
พระมหากรุ
ณาธิคุณโปรดพระราชทาน
สมณศักดิเลื์ เป
นพระราชาคณะชั
้นเทพ ผูใหญ
่อนสมณศั
กดิ์ เปนพระราชาคณะชั
้นเทพในราชทิ
ในราชทินนนามที
นามที่ ่
“พระเทพปวรเมธี
” วันที”่ 28วันทีกรกฎาคม
25622562
“พระเทพปวรเมธี
่ 28 กรกฎาคม
จากการศึกษาและสังเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปน
แบบอยางที่ดีของพระเทพปวรเมธี ผลการสะทอนคิดปรากฏดังตอไปนี้
“ทานมีความสามารถในการทํางานอยางหลากหลาย อีก
สวนหนึ่งคือ ความงามในสวนสังคม นัยนี้ ทานแสดงตนใหผูอื่น
ไดประจักษใน ความมีน้ําใจ เจรจาดวยคําสุภาพ กลาวแตในสิ่งที่
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จากการศึกษาและสังเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปน
แบบอยางที่ดีของพระเทพปวรเมธี ผลการสะทอนคิดปรากฏดังตอไปนี้
“ทานมีความสามารถในการทํางานอยางหลากหลาย อีก
สวนหนึ่งคือ ความงามในสวนสัง คม นัยนี้ ทานแสดงตนใหผูอื่นได
ประจักษใน ความมีน้ําใจ เจรจาดวยคําสุภาพ กลาวแตในสิ่งที่เปน
ประโยชน วางตนเสมอตนเสมอปลาย การเสียสละแบงปน การใช
ปญ ญาไตร ตรอง ความกตั ญ ู ก ตเวทิ ต า คุ ณธรรมส ว นนี้เ ป น ที่
เดนชัด เปนธรรมบารมี เปนลิ่มสลักใจ ใหผูมีพระคุณ พระมหาเถระ
สหธรรมิก และบริวารชน รําลึกถึงปฏิปทาของทานไมรูลืม”
(ผูบริหาร มจร, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562)
“ทานเจาคุณพระราชวรเมธี, รศ.ดร. ไดรับ พระมหา
กรุณาธิคุณโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้น
เทพ ถื อ ว า เป นพระราชาคณะชั้น ผู ใ หญ ในราชทิ น นามที่ พระ
เทพปวรเมธี ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 นี้ ณ พระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย ใน
พระบรมมหาราชวัง นับวาเปนการเหมาะสมดวยประการทั้งปวง
เพราะ “คุณวุฒิ คุณสมบัติ คุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน”
ที่ไดบําเพ็ญมา 5 ประการ บริบูรณพรอมทุกประการ อันเปนเครื่อง
ยืนยันวา บัดนี้พระเดชพระคุณ บุญเต็มเปยม บารมีเต็มเปยม”
(พระราชาคณะ, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562)
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“ทานเจาคุณฯ รับผิดชอบ ดูแลการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย มาตั้งแตตน ปรากฏเปนความ
เจริญกาวหน าด านกายภาพชั ดเจน ดู แลรับ ผิดชอบงานพระสอน
ศีลธรรมทั่วประเทศ เปนเลขานุการเจาคณะภาค 2 ชวยงานบริหาร
กิจกการคณะสงฆ เรื่องแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทํางาน
ดวยความทุมเทเอาใสมาอยางตอเนื่องยาวนานไดทั้งบุญ ไดทั้งกุศล
นั่นคือบุญบารมีและความฉลาดรอบรู ทั้งดานบริหารและวิชาการ
จึ ง เหมาะสมอย า งยิ่ ง ที่ ไ ด รั บ พระราชทานเลื่ อ นสมณศั ก ดิ์ เ ป น
พระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามวา พระเทพปวรเมธี”
(ผูบริหาร มจร, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562)
“ทานเจาคุณพระเทพปวรเมธี เปนพระเถระที่มีศีลาจาร
วัตรงดงามและมีกิริยามารยาทเรียบรอยจึงเปนที่ตั้งแหงศรัทธา ปสาทะ
ของญาติโยมสาธุชนและเปนที่รกั ของเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลาย ทั้งยัง
เปนผูที่มีความรูดียิ่งในทางคดีโลกและคดีธรรมเพราะทานสอบได
เปรียญธรรม 5 ประโยค สําเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยม) สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และสํ า เร็ จ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (Ph.D.) สาขาปรั ช ญา จาก
มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย และไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง รองศาสตราจารย สาขาวิชาปรัชญา”
(พระราชาคณะ, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562)
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“พระเดชพระคุณมีองคความรูในการบริหารจัดการงาน
คณะสงฆอยางลุมลึก เปนที่รัก เคารพ นับถือของคณะสงฆ เปนที่
ศรั ท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ในส ว นของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเดชพระคุณไดทํา
หนาที่เปนผูบริหาร มีองคความรูทางดานบริหารและดานวิชาการ
อยางคมคาย สามารถถอดเปนความรูใหอนุชนรุนหลังไดสืบทอดใน
การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ ขาพเจาไดเรียนรูเทคนิค
ดานการบริหารงาน การวางตนเปนผูบริหารตามแบบอยางที่ดีดวย
บทบาทที่ “ทําให ดู อยูให เห็ น เย็นให ไดสัมผัส เจนจัดในหนาที่”
และเนนการทํางาน 4 คํา คือ คิดเปน ทําเปน บริหารงานเปน และ
เห็นผลงาน รวมทั้งเปนผูปดทองหลังพระ”
(ผูบริหาร มจร, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562)
“พระเถระผูอ งอาจและปราดเปรื่อง
วรุตมเรืองรุงโรจนโชติศักดิ์ศรี
วัตรปฏิปทาจริยาวิลาสินี
เปยมเมตตาบารมีศรีประยุรวงศ
รับภาระธุระพระพุทธศาสนา
พรหมวิหารธรรมงามสูงสง
ปณิธานเลิศล้ําเทิดธํารง
หวังมั่นคงพุทธศาสนคูชาติไทย”
(ผูบริหาร มจร, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562)
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“พระเดชพระคุณเมตตามอบแนวทางสําหรับการทํางาน
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแหงนี้ ดวยเมตตาจิต
วา “...ใหทํางานเพื่อสนองคุณของมหาวิทยาลัย ใหตั้งใจทํางานใหดี
ที่สุด เรามีวันนี้ไดเพราะมหาวิทยาลัยใหโอกาสเราไดแสดงบทบาท
หนาที่ในการทํางาน เมื่อใดก็ตามที่ทอหรือหมดกําลังใจ ใหคิดไววา
เราจะตองทําเพื่อตอบแทนคุณของมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิจัย มี
ความสําคัญเพราะคือผูสรางองคความรูใหกับมหาวิทยาลัยใหภูมิใจ
ในตําแหนงของตนและทํางานใหเต็มตามศักยภาพ...” คําพูดนี้ของ
ทานยัง ดัง กอ งอยู ในหู ของข าพเจามิ เลื อนลางจางหายแตอยางใด
เพราะทานคือตนแบบดวยการทําใหดู และชี้แนวทางการปฏิบัติตาม
หลั ก เหตุ แ ละผล นอกจากนี้ พระเดชพระคุ ณ มิ ใ ช เ ป น เพี ย ง
ผูบังคับบัญชาเทานั้น แตพระเดชพระคุณยังเปนครูที่สอนการทํางาน
การวางตน การปฏิบัติตนและการวางตัวไดอยางถูกตอง จึงทําให
ขาพเจายังยืนหยัดและยืนยันเพื่อทํางานอยูในสถาบันแหงนี้ตอไป
เพื่อ สนองคุณมหาวิทยาลัย และเพื่อนําชื่อ เสียงของมหาวิทยาลัย
ไปสูเวทีวิชาการนานาชาติตอไป”
(บุคลากร มจร, สะทอนคิด, 6 กรกฎาคม 2561)
โดยสรุป พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. คือบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติสมบูรณพรอมทั้งทางธรรมและทางวิชาการ เปนตนแบบของ
การบริหาร มีทัศนะที่ทันสมัย เปดใจรับศาสตรสมัยใหมเพื่อนํามาปรับใชใน
การบริหารงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา เปนผูมองการณ
ไกลและสงเสริมทุกกิจกรรมสรางสรรคที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนางานทุก
ดานของมหาวิทยาลัยใหขับเคลื่อนไปอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ของมหาวิท ยาลัยไปสู ร ะดั บสากล มีความพรอ มทั้ ง ทางดานการพัฒ นา
วิชาการและการวิ จั ย การพั ฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรม และการพัฒนาทั้ง
ผูเรียนและบุคลากรใหมีความพรอมและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
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ใหโ อกาสแกผู ใต บั ง คั บ บั ญ ชาในการสร างสรรคผ ลงานที่มีคุณคาใหกั บ
สถาบันอยางตอเนื่อง
บทบาทของนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา
พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. มีความเปนนัก วิธี
วิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการ
วิจัยสามารถทําวิจัยที่ใชวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลาย ไดแก การออกแบบ
การวิจัยโดยใชทฤษฎีฐ านราก (Grounded Theory) ในงานวิจัยเรื่อ ง
“โครงการการพัฒ นาหลั ก สู ตรพุ ท ธอาเซี ยนของมหาวิท ยาลัยสงฆผา น
การบูรณาการความรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในประเทศไทย
และกลุมประเทศ CLMV” การออกแบบการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR
ในงานวิจัยเรื่อง “แนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและ
สันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน” และการออกแบบการวิจัย
แบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed Methods Research) ใน
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม
ประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
นอกจากการทํ า วิ จั ย แล ว พระเดชพระคุ ณ ยั ง ส ง เสริ ม ให นํ า
ผลงานวิจัยไปเผยแพรในเวทีวิชาการระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง ดังนี้
บทความจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “A Synthesis of Research
on the Advancement of Buddhist Research in ASEAN
Community by Using Meta-ethnography” เขารวมนําเสนอและ
ตีพิมพในงาน Sixth International Conference on Religion and
Spirituality in Society The Catholic University of America
Washington D.C., USA 23-24 March 2016
บทความวิ จั ย เรื่ อ ง “Educational Management for
Peace towards Religious Diversity in ASEAN Community” เขา
รวมนําเสนอและจัดพิมพในงาน Seventh International Conference
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on Religion and Spirituality in Society Imperial College London
London, UK 17-18 April 2017
บทความจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “Trends of Educational
Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN
Community” เขารวมนําเสนอและจัดพิมพในงาน The Twenty-Fifth
International Conference on Learning University of Athens
Athens, Greece 21–23 June 2018
บทความจากการศึก ษาวิจัยเรื่อง “Reflection of Learning
Experience on Thai Educational System of Vietnamese Students
in Buddhist University” เขารวมนําเสนอและจัดพิมพในงาน International
Conference Program Southeast Vietnam Outlook 2018 6th – 8th
December, 2018 Thu Dau Mot University, Thu Dau Mot City,
Binh Duong Province, Vietnam
บทความจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “An Instructional Model
of ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students in
Mahachulalongkornrajavidyalaya University” เขารวมนําเสนอ
และจัดพิมพในงาน International Conference on “Multidisciplinary
Innovation in Academic Research” (MIAR-19) 27th April - 28th
April 2019, Zurich, Switzerland และบทความนี้ ตอมาไดรับการตอบ
รับ ใหตีพิม พในวารสารระดับ นานาชาติ ที่ม าตรฐาน SCOPUS ซึ่ง เปน
บทความแรกของมหาวิท ยาลัยในป 2019 ที่ไดรับตอบรับเมื่อ 12 April
2019
บทความจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ASEAN Cross Cultural
Learning of CLMV Students Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya
University in Thailand” ร วมนําเสนอและจัดพิ ม พ ในงาน 3rd
International Social Sciences and Humanities Berlin Conference
Berlin, Germany 02-05 May, 2019

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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โดยสรุป จากผลงานที่ ผ า นกระบวนการวิจัย ศึก ษาอยางเป น
ระบบพรอมถูกสงตอไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ในชวงเวลาที่แตกตางกัน
ไดสะทอนใหเ ห็นวาเปนการนําพาองคความรูผานกระบวนการวิจัย ไปสู
นานาชาติ โดยมีมิติเชื่อมโยง 2 ประการ คือ (1) การประกาศหลักคําสอน
ในทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาจะ
พึง ทําหนาที่ตามเจตนารมณแหง พุทธะ ในพระพุท ธศาสนาที่วา “ภิก ษุ
ทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนหมูมาก” ดังนั้น การทํา
หนาที่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคือการเผยแผ ธรรมเทศนามัย หรือ
การสงตอความรูสูสาธารณ (2) การประกาศศาสนาผานงานวิชาการ ที่ได
จากการวิจัยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและตะวันตก นํามาบูรณาการ
เปนชุดความรู และที่ สํ าคั ญ ในฐานะเป นผู บ ริ ห ารของมหาวิท ยาลัย จึง
เทากับไดมีการประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยใหปรากฏตอสาธารณะ
ในภาพกวาง วาบุคลากรของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจากประเทศไทย
ไดทําการศึกษาวิจัยเปนชุดความรูและเผยแพรสงตอเปนชุดความรูสากลให
เกิดผลเปนการขับเคลื่อนเปนชุดความรูตอสาธารณะดวยเชนกัน
บทบาทของประธานสอบดุษฎีนิพนธ
บทบาทของการเปนประธานสอบดุษฎีนิพนธ พระเทพปวรเมธี
ไดเมตตาเปนประธานสอบและไดแนะนําแนวทางการพัฒนาดุษฎีนิพนธให
ไดม าตรฐานตามที่บัณฑิตวิท ยาลัยไดกําหนดไว รวมทั้งไดแนะนําวิธีการ
หรือแนวทางในการบูรณาการหลักธรรมในดุษฎีนิพนธของนิสิต ปรากฏได
ดังตอไปนี้
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“เมื่ อ ครั้ ง ข าพเจ าสอบโครงร า งดุษฎีนิ พ นธซึ่ง พระเดช
พระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ผูเปนประธานกรรมการการสอบ
ในครั้งนั้นขาพเจาไดรับความเมตตาและคําแนะนําจากทานในขอ
หลักธรรมที่ใชบูรณาการกับทฤษฎีจิตวิยา ที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่
มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน”
(ดุษฎีบัณฑิต A, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562)
“นั บ แต ท า นเจ า คุ ณ อาจารย ไ ด มี เ มตตาเป น ประธาน
กรรมการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ ขาพเจาไดติดตามการทํางานของ
ทานมาโดยตลอด จึงพบวาทานไดทุมเทแรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบัติห นา ที่ ของท าน ทํ าให ตระหนั ก เห็น ถึง ความเปนยอดพระ
อาจารย เพราะสังเกตเห็นสิ่งพิเศษในตัวทานเจาคุณอาจารย สิ่งที่
ยากจะหาใครเสมอเหมือนได”
(นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต B, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562)
“ไดรับคําชี้แนะองคความรูในฐานะที่ทานเจาคุณอาจารย
เปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระเดชพระคุณได
เมตตาเปน “องคประธานกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ”
ในหัวขอ “พุท ธจิตวิท ยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติ
ผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง” ทําใหศิษยเห็นแนวทางที่กระจาง
ชัดในหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกตองอันเปนเปนจิตวิทยาตะวันออกที่
นําไปบูรณาการรวมกับหลัก จิตวิท ยาตะวันตก จนตกผลึก มาเปน
กระบวนการและโปรแกรม เพื่อยกระดับจิตใจแกผูอยูในภาวะวิกฤติ
ในชีวิตหรือ เผชิญ เหตุก ารณที่อาจกอ ใหเกิดความเครียดสามารถ
สรางความเขมแข็งทางดานจิตใจไดตอไป”
(ดุษฎีบัณฑิต C, สะทอนคิด 27 กรกฎาคม 2562)

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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“นั บ แต ท า นเจ า คุ ณ อาจารย ไ ด มี เ มตตาเป น ประธาน
กรรมการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ ขาพเจาไดติดตามการทํางานของ
ทานมาโดยตลอด จึงพบวาทานไดทุมเทแรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบัติห นา ที่ ของท าน ทํ าให ตระหนั ก เห็น ถึง ความเปนยอดพระ
อาจารย เพราะสังเกตเห็นสิ่งพิเศษในตัวทานเจาคุณอาจารย สิ่งที่
ยากจะหาใครเสมอเหมือนได และเนื่องในวาระโอกาสที่ทานเจาคุณ
อาจารยได รับ โปรดเกลาฯ พระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ในครั้ง นี้
ขาพเจาขอแสดงมุทิตาจิตนอ มสักการะทานเจาคุณอาจารย พระ
เทพปวรเมธี, รศ. ดร. ดวยความเคารพอยางยิ่ง”
(นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต D, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562)
ผลของการสะทอนคิดคือสิ่งที่สะทอนความเมตตาของพระเดช
พระคุณที่เปนประธานสอบและไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในเชิงขิง
วิธีวิท ยาการวิจั ยทางพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง ทํา ใหนิสิ ตได แนวทางในการ
พัฒ นางานของตนเองไปสู เป าหมายได อ ย างชั ดเจนและถูก ตอง นั่นเอง
ตัวอยางของผลงานดุษฎีนิพ นธของบัณฑิตที่พระเดชพระคุณเมตตาเปน
ประธานสอบมีดังตอไปนี้
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จากบทบาทของผูเปนประธานในการสอบดุษฎีนิพนธในหลายๆ
เลม เรื่องหรือประเด็นที่นิสิตไดทําการศึกษาไว ทําใหเห็นวาพระเดชพระ
คุณทานมีเมตตาตอนิสิตรวมทั้งเปนกลไกรวมประการหนึ่งในการพัฒนา
หรื อ ชี้ ช อ งให นิ สิ ต ได พั ฒ นางานต อ โดยเป น ทั้ ง ประโยชน ใ นส ว นของ
การศึกษาเรียนรูพระพุทธศาสนาที่ถูกตอง ทั้งเปนการศึกษาปฏิบัติในสวน
พลวัตทางพระพุทธศาสนาที่ตองมีการประยุกต ใหสอดคลองกับสมัยกาล
ของหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาดวยเชนกัน โดยยึดหลักในการสอบ
5 ประการ ดังนี้
(1) การสอบดวยเมตตา อันหมายถึง แนะนําผูเรียนใหเห็นขอ
พรองเพื่อเติมเต็ม ขอเดนเพื่อพัฒนาใหเปนองคความรูและนวัตกรรมจาก
ความรูที่จะผสมผสานระหวางศาสตรทางพระพุทธศาสนาและศาสตรของ
วิชาการที่เปนการประยุกตการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ
(2) การสอบด วยไมตรี เปนมิ ตรภาพระหวางพระภิก ษุกับ
ญาติโยมชาวพุทธ ที่จะสงเสริมใหชาวพุทธไดมีความรูสอดคลองกับพุท ธ
พจนที่ที่ตรัส แกพระยามารในคราวกอนที่จ ะดับ ขันธป รินิพพานที่วา จะ
ปรินิพพานก็ตอ เมื่อ ชาวพุท ธมีความรูในพระพุทธศาสนาพระคุณทานใน
ฐานะเปนศาสนทายาทก็ทําหนาที่พุทธบุตรในการสื่อสารศาสนาเพื่อใหชาว
พุทธในนามนิสิตไดความรูพระพุทธศาสนาดวยไมตรีจิต
(3) การสอบดวยความรู การแนะนําหรือเปนประธานสอบ
เปนการสงตอความรูในวิธีวิทยาการวิจัย หรือวิธีการในการวิจัยวาตองทํา
อยางไรถึงจะไดองคความรูในเรื่อง ๆ นั้นมา จากนั้นสงตอความรูเปนองค
ความรูในพระพุทธศาสนาในฐานะเปนพระภิกษุ เปนความรูที่เปนตนหลัก
สูป ระยุก ตเ ปนสากลให เกิ ดการเรี ยนรู ตาม การสอบ แนะนําจึง เกิดขึ้น
ภายใตการสงตอความรูเพื่อพัฒนาเปนความรูในเรื่องนั้น ๆ ไดอยางแทจริง
(4) การสอบดวยความสุข สุขใจเมื่อไดมาทําหนาที่ของการ
สอบ ประหนึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒ นา หรือมีสวนรวมในการพัฒนา
บุคลากรทางศาสนาทุกครัง้ จึงเต็มไปดวยรอยยิ้ม แหงมิตรภาพและความสุข
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ที่ ทํ า หน า ที่ ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นานิ สิ ต
จนกระทั่งสําเร็จเปนดุษฎีบัณฑิต เพื่อทําหนาในการสงตอความรูในศาสตร
ที่สําเร็จการศึกษาและศาสตรทางพระพุทธศาสนาในฐานะเปนตนธารของ
ความรู ของผู เ รี ยนนั้น ๆ ดว ย เปรีย บเหมื อ นพ อ แมที่ เ ห็ นบุ ตรประสบ
ความสําเร็จ ดุจครูอาจารยที่สามารถนําพาศิษยถึงฝงไดแลว หรือเปรียบ
พุทธบุตรที่ทําหนาที่ในการสงตอความสุขตามคติในทางพระพุทธศาสนา
“นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ-สุขอื่นเสมอดวยความสงบไมมี” ใหเปนคติสําหรับ
กาวเดินของชาวพุทธตอไป จึ งเป นความสุ ขที่ม าพรอมกับบทบาทหนาที่
และการทําหนาที่อยางสมพรอมในแตละขณะดวย
(5) การสอบดวยหลักธรรมทาพระพุทธศาสนา อันหมายถึง
ดวยมี ภารธุระมากในฐานะเปนผู บริ หาร แต เมื่อ ไดรับการนิม นตม าเปน
ประธานคราวใด จะพบประการหนึ่งดวยประโยคที่วา “พระพุทธศาสนา”
ดังนั้น ทุก ยางกาวของการทํางานเปนการทํางานเพื่อสนองตอบแทนคุณ
พระพุท ธเจาที่เ รี ยกว า “พระปญญาคุณ” ที่ สง ตอ จากคนสูรุนใหเ ปน
ความรูแลวทําหนาที่สงตอปญญานั้นในนามพระพุทธศาสนาใหคนรุนตอไป
ได รั ก ษาสื บ ต อ อั น เป น ไปตามเจตนารมณ ข องพระพุ ท ธเจ า และ
พระพุทธศาสนาที่ฝาก “ธรรมวินัย” ไวกับชาวพุทธ และพระคุณทานก็ทํา
หนาที่ของความเปนบุคลากรในพระพุทธศาสนาสงตอจากคนสูคน จากรุนสู
รุนดวยเชนกัน
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ภาพที
่
6
พระเทพปวรเมธี
,
รศ.ดร.
นาประธานสอบดุ
ฎีง นิพง นธของ
ดร.พวงชมนาถ
จริ
ย
ะจิ
น
ดา
และจ
สิ
บ
ตํ
า
รวจ
หญิ
ดร.กนกวรรณ
ขวัญออน
ดร.พวงชมนาถ
ดร.กนกวรรณ
ขวัญออจรินยะจินดา และจาสิบตํารวจ หญิง
ดร.กนกวรรณ ขวัญออน
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นอกจากนี้พ ระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี ยัง เปนที่ตั้ง แหง
ความเคารพศรัท ธาของนิ สิ ตทั้ ง ศิ ษย เ ก าและศิ ษยป จ จุบั น ผลของการ
สะทอนคิดปรากฏไดดังนี้
“เเมนเรื่องเชิงพุทธประยุกตเปนพุทธจิตวิทยา
เมตตาเปยมลนกับศิษยทุกคน
การบริหารทันสมัย เปนรูปธรรมเชิงประจักษ
เนนพัฒนานิสิตพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาองคกรสูยุค 4.0
เผยแพรศักยภาพองคกรสูประชาคมโลก”
(นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต C, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562)
“ดวยจิตทานถึงพรอม
ความเมตตา
สูมวลศิษยมิตรกัลยา
พรอมทั่ว
ขยายพุทธธรรม
นําซึ่งภาวนา
เสวยสุขดวยธรรมเคลา
สูหวงพุทธธรรม”
(นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต D, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562)
“เปยมดวยความเมตตา
นักพัฒนาการเรียนรู
มุงสรางสรรคงานวิจัย
นําหลักพุทธธรรมไปสูเชิงประจักษ
เปนที่ยึดมั่นของคณาจารยและนิสิต
หมั่นผูกมิตรนําพาสูสังคมอาเซียน”
(ดุษฎีบัณฑิต B, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562)

28

โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

“พระตนแบบบริหารการศึกษา
พระตนแบบนําพาพุทธวิถี
พระตนแบบนําคนทําตนดี
พระผูเปนศักดิ์ศรี มจร
ศิษยขอแสดงความยินดีเปรมปรีดิ์ยิ่ง
ในขาวที่เปนมิ่งมงคลกมลศรี
ขอนอมกราบมุทิตาพระเทพปวรเมธี
ความยินดีนี้ระบือเลื่องลือไกล”
(ดุษฎีบัณฑิต C, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562)
“สิ่ง ที่ขาพเจาระลึกไดไมลืมเลือ นนั้นคือ ภาพที่พ ระเดช
พระคุณนั้นไดกํากับการซอมใหญงานประสาทปริญญาบัตรประจําปที่
ขาพเจาไดรวมเข ารั บ ด วยในฐานะดุ ษฎี บั ณฑิตนั้น พระเดชพระคุณ
เมตตาพวกเราดวยการอธิบายการซักซอมดวยตนเอง อยางละเอียด
ชัดเจนและปรารถนาดีอยากใหพวกเราทําถูกตองสงางาม โดยทานไม
แสดงถึงความเหน็ ดเหนื่ อย แมแตอ ยางใด แมจะตอ งทําการซอ มกัน
หลายรอบ ขาพเจาซาบซึ้งใจตอความกรุณาของทานที่มีตอบัณฑิตทุก
คน และขอถวายมุฑิตาสักการะพระเดชพระคุณเนื่องในโอกาสที่ไดรับ
การเลื่อนสมณศักดิ์ เปนชั้นเทพที่พระเทพปวรเมธีในครั้งนี้เจาคะ”
(ดุษฎีบัณฑิต D, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562)
จากผลการสะทอนคิดดังกลาวขางตนผูเขียนไดสังเคราะหและ
เชื่อมโยงเนื้อหา และสรางตัวแปรความสัมพันธเชิงสาเหตุไดดังตอไปนี้
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โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี
จากการศึกษาเอกสารและการสะทอนคิดจากบุคลากรและนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย และบุ ค คลที่ ไ ด ผ า น
ประสบการณการทํางานภายใตการบริหารงานของพระเทพปวรเมธี ทําให
ไดขอคนพบที่นาสนใจเกี่ยวกับตัวแปรที่แสดงความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย ตัวแปรหลักที่สําคัญจํานวน 5 ตัวแปร
ประกอบดวย ตัวแปรภายนอกแฝง จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก สมบูรณดวย
ศีลาจารวัตร ความงามในสวนสังคม มุงเนนหลักการบริหาร และตัวแปร
ภายในแฝง จํานวน 2 ตัวแปร ไดแก สมบูรณดวยคุณ 5 ประการ และนัก
วิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา และมีตัวแปรสังเกตไดที่อธิบายตัว
แปรแฝงแตล ะตัวแปร ประกอบด วย ตั วแปรสมบูร ณดว ยศีล าจารวัต ร
สามารถวัดไดจาก 1) ถึงพรอมดวยศีล 2) มารยาทเรียบรอย และ 3) มี
วัตรปฏิบัติถูกตอง ตัวแปรความงามในสวนสังคม สามารถวัดไดจาก 1) มี
น้ําใจ 2) เจรจาสุภาพ 3) กลาวสิ่งเปนประโยชน 4) เสมอตนเสมอปลาย
5) เสียสละแบงปน 6) ใชปญญาไตรตรอง และ 7) กตัญูกตเวที ตัวแปร
มุงเนนหลักการบริหาร สามารถวัดไดจาก 1) ใหเกียรติผูอื่น 2) ปดทอง
หลังพระ 3) ปฏิบัติใหดู 4) อยูใหเห็น และ 5) เปนกัลยาณมิตร ตัวแปร
สมบูรณดวยคุณ 5 ประการ สามารถวัดไดจาก 1) คุณวุฒิ 2)คุณสมบัติ 3)
คุณภาพ 4) คุณธรรม และ 5) คุณประโยชน และตัวแปรนักวิธีวิทยาการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนา สามารถวัดไดจาก 1) เดนวิธีวิทยาการวิจัย 2)
เชี่ยวชาญในหลักธรรม 3) มุงสรางองคความรู และ4) เผยแพรงานสูสากล
แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรไดดังโมเดลตอไปนี้

4) คุณธรรม และ 5) คุณประโยชน และตัวแปรนักวิธีวิทยาการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา สามารถวัดไดจาก 1) เดนวิธีวิทยาการวิจัย 2) เชี่ยวชาญ
ในหลักธรรม
3) มุงสรางองคความรู และ4) เผยแพรงานสูสากล แสดง
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรไดดังโมเดลตอไปนี้
ถึงพรอมดวยศีล
มารยาทเรียบรอย

สมบูรณดว ย
ศีลาจารวัตร

คุณวุฒิ

มีวัตรปฏิบตั ิถูกตอง

สมบูรณดว ย
คุณ 5 ประการ

มีน้ําใจ

คุณสมบัติ
คุณภาพ

เจรจาสุภาพ

คุณธรรม

กลาวสิ่งเปนประโยชน

คุณประโยชน

เสมอตนเสมอปลาย

ความงาม
ในสวนสังคม

เสียสละแบงปน

เดนวิธีวทิ ยา
การวิจัย

ใชปญญาไตรตรอง

กตัญูกตเวที

นักวิธีวทิ ยา
การวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา

ใหเกียรติผูอื่น
ปดทองหลังพระ
ปฏิบัติใหดู
อยูใหเห็น

มุงเนนหลัก
การบริหาร

เชี่ยวชาญใน
หลักธรรม
มุงสรางองค
ความรู
เผยแพรงาน
สูสากล

เปนกัลยาณมิตร

ภาพที่ 7 โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจยั ทางพระพุทธศาสนา
ของพระเทพปวรเมธี ปราชญเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ
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โมเดลความเปนนัก วิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุท ธศาสนาของ
พระเทพปวรเมธี ปราชญเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ เปนโมเดลที่พัฒนาจาก
กระบวนการวิจัยเชิ งคุ ณภาพเนนการสั ง เคราะหขอมูล ดวยวิธีก ารสราง
ขอ สรุปแบบอุป นัย (Analytic induction) จากบทมุทิตาสักการะของ
พระราชาคณะ ผูบริหาร ศิษยานุศิษย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุปไดวา โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัย
ทางพระพุท ธศาสนาของพระเทพปวรเมธี ประกอบดวย ตัวแปรนัก วิธี
วิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา คือ เดนวิธีวิทยาการวิจัย เชี่ยวชาญใน
หลัก ธรรม มุง สร างองค ความรู และเผยแพร ง านสูส ากล โดยมีตัวแปร
ภายนอกแฝง ประกอบดวย ตัวแปรความสมบูรณดวยศีลาจารวัตร คือ ถึง
พรอมดวยศีล มารยาทเรียบรอย และมีวัตรปฏิบัติถูกตอง และตัวแปรความ
งามในสวนสังคม คือ มีน้ําใจ เจรจาสุภาพ กลาวสิ่งเปนประโยชน เสมอตน
เสมอปลาย เสียสละแบงปน ใชปญญาไตรตรอง และกตัญูกตเวที และ
ตัวแปรมุงเนนหลักการบริหาร คือ ใหเกียรติผูอื่น ปดทองหลังพระ ปฏิบัติ
ใหดู อยูใหเห็น และเปนกัลยาณมิตร โดยมีคุณสมบัติที่เปนตัวแปรสงผาน
คือ ความสมบูร ณดวยคุณ 5 ประการ คือ คุ ณวุฒิ คุณสมบัติ คุณภาพ
คุณธรรม คุณประโยชน ซึ่งตัวแปรที่ไดสรุปไวขางตนนี้แสดงใหเห็นภาพของ
โมเดลตนแบบของความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มี
ความสมบูร ณพ รอมทั้ง ศีลาจารวัตร ความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการใหครอบคลุม ทุกองคประกอบที่เ กี่ยวขอ งกับการดําเนินชีวิต เปน
บุคคลที่พรอมดวยองคธรรมแหงกัลยาณมิตตตาที่ใครก็อยากไดพบ ไดเห็น
ไดปรึกษา ดังนั้น ความมีกัลยาณมิตรของพระเดชพระคุณยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนยิ่งใหญและเพื่อความดํารงมั่นตลอดไป

ไดปรึกษา ดังนั้น ความมีกัลยาณมิตรของพระเดชพระคุณยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนยิ่งใหญและเพื่อความดํารงมั่นตลอดไป
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การสะทออนคิ
นคิดดจากการสนทนาเพื
จากการสนทนาเพื่อ่อแลกเปลี
บับันนทึทึกกการสะท
แลกเปลี่ย่ยนเรี
นเรียยนรูนรู 
ระหวาางคณะผู
งคณะผูเเขีขียยนกั
นกับบพระเทพปวรเมธี
ระหว
พระเทพปวรเมธี, ,รศ.ดร.
รศ.ดร.
วัวันนทีที่ ่ 33 สิสิงงหาคม
พ.ศ.2562
หาคม พ.ศ.2562
ณ วัดณประยุ
ร
วงศาวาส
เขตธนบุ
กรุงเทพมหานคร
วัดประยุรวงศาวาส
กรุรงีเทพมหานคร
โมเดล 3โมเดล
ดี 4 คุ3ณดี 4 คุณ
3 ดี คือ เกิดดี อยูดี ไปดี
3 ดี4 คืคุอณ เกิคือดดีคุณอยูวุฒดีิ ไปดี
และ
คุณ ตคืิ อ(ความพร
คุณวุฒอิ (ความรู
)
(ความรู
) คุ4ณสมบั
ม) คุณภาพ
คุณสมบั
ติ (ความพร
ม) คุณ)ภาพ (ความโดดเดน) และ
(ความโดดเด
น) และ
คุณธรรมอ(ความดี
ธรรม(ความดี
จตุสดมภคุณ
การศึ
กษา คือ )
จตุ1.สดมภ
การศึto
กษาknow
คือ เรียนเพื่อใหเกิดความรู
Learning
2. Learning to do เรียนเพื่อใหเกิดทักษะ ประกอบอาชีพได
3. Learning to live together เรียนเพื่ออยูรวมกันอยางสันติ
4. Learning to be เรียนเพื่อเปนมนุษยที่สมบูรณ
คน-มนุษย-อริยบุคคล (โสดาบัน)
(ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา, บันทึก, 3 สิงหาคม 2562)
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โมเดลกระบวนการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติสุข
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จากภาพเปนนการแสดงความสั
การแสดงความสัมมพัพันนธธรระหว
ะหวาางตั
งตัววแปรภายใน
แปรภายใน
จากภาพเป
โมเดลกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติสุข เปน
โมเดลที่นําเสนอแนวทางการเปลี่ยนผานจากการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ โดย
มี หั ว ใจสํ า คั ญ ของโมเดลอยู ที่ ตั ว แปรกระบวนการปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา ที่สามารถอธิบายกระบวนการผานตัวแปรสําคัญ ๔ ตัวแปร
ไดแก การพัฒนาคน การพัฒนาระบบ การพัฒนากลไก และการถายทอด
แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยที่ในการพัฒนาคน
ไดมุงเนนใหคนเกิ ดภาวะผู นํา เข าใจบริบ ท มีความรู มีวิสัยทัศน และมี
คุณธรรม สําหรับ การพั ฒ นาระบบ ได มุ ง เน นการพัฒ นาวิธีก ารสื่อ สาร
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ระบบธรรมาภิบาล กฎระเบียบ และชุมชนตนแบบ รวมทั้งการพัฒนากลไก
ไดแก การผลักดันใหเกิดสํานักบริห ารยุทธศาสตร สรางดัชนีชี้วัดผลงาน
ประยุ ก ต ใ ชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ใช ก ระบวนการวิจั ยเชิง ปฏิบั ติก าร
(Action research) และมีกลไกพลวัตการใชแผน และความจําเปนและ
สําคัญอีกดานคือการถายทอดแผนที่ตองมีองคประกอบสําคัญคือ ความรูที่
ใชในการถายทอดแผน ความเชี่ยวชาญของผูถายทอดแผน ผูรับสามารถ
ปรับและใชแผนได และการสรางคูมือการใชแผนใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่สามารถนําไปใชไดจริงและ
มีความเขาใจตรงกันในการนําไปปรับใชในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ
จากกระบวนการปฏิรูป กิจ การพระพุท ธศาสนาไปสูก ารสราง
สังคมสันติสุขนั้น จําเปนตองมีตัวแปรสําคัญที่ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายคือ
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ นวั ต กรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา และกระบวนการติดตามและประเมินผล โดยที่เครือขาย
ความรวมมือ ประกอบดวย เครือขายทุน เครือขายความรู เครือขายชุมชน
และเครือขายสื่อสัมพันธ สําหรับดานนวัตกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กิจ การพระพุท ธศาสนานั้นจะสง เสริม ใหมีก ารสรางนวั ตกรรมผานการ
ดําเนินงานตามโครงการตามกรอบของการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง ๖
ดาน ไดแก การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ
การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห และกระบวนการติดตาม
และประเมินผล ประกอบดวย การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do)
การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) ซึ่งตัวแปรเครือขายความ
รวมมือ ตัวแปรนวัตกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
และตัวแปรกระบวนการติดตามและประเมินผลทั้ง ๓ ตัวแปรนี้จะทําหนาที่
เปนตัวแปรสง ผาน (Mediators) ที่จะนําไปสูการสรางสังคมสันติสุขที่มี
องคประกอบสําคัญคือ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบริบทและ
การเรียนรูวัฒนธรรม การสรางสถานที่ใหมีสภาพสัปปายะและมีองคความรู
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ในการพัฒนาคนในชุมชนและสังคม รวมทั้งการสงเสริมกิจกรรมใหมีการ
พัฒนาสุขภาวะทางจิตที่ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
โมเดลกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติ
สุข เปนแผนภาพที่ถอดบทเรียนจากการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญในกิจกรรม
เสวนาถอดบทเรียนการมีสวนรวมขับ เคลื่อ นแผนยุท ธศาสตรการปฏิรูป
กิ จ การพระพุ ท ธศาสนา โดยมี ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา การบริหารกิจการคณะสงฆ นัก วิชาการ นักการศึกษา
นักวิจัย และพุทธศาสนิกชนผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้น โมเดลกระบวนการ
ปฏิรูป กิจการพระพุ ทธศาสนาเพื่อ สั งคมสั นติสุ ข จึงเปนโมเดลที่มีความ
เหมาะสมและมีความเปนไปไดในการปฏิบัติในการที่จะนําไปขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตอไป
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รวมบทคัดยอผลงานวิจัย
และบทความวิชาการที่เผยแพรในเวทีวิชาการนานาชาติ
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โครงการการพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงฆ
ผานการบูรณาการความรูเรือ่ งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV
The Development of Integrated Buddhist ASEAN
Curriculum of Buddhist Universities Based on
Sufficiency Economy Philosophy in Thailand and
CLMV Countries

พระราชวรเมธี, ดร.
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผลงานวิจัยไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ผลงานวิจัยเสร็จสิ้น ป 2558)

งานวิจัยนี้มุงสรางองคความรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในมิติพุท ธปรัชญา วัฒนธรรมและนวัตกรรมสัง คม เพื่อ พัฒ นาหลักสูตร
พุทธอาเซียนศึกษา ซึ่งจะเปนหลักสูตรทางเลือกในการสรางองคความรูให
เขม ขนขึ้นของ มหาวิ ท ยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลัย และใชเ ปน
ปจจัยกระตุน (Catalyst) ใหมีการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สงฆ และจากผลการศึกษา 4 ประเทศ 16 เมือง 40 ชุมชน โดยใชทฤษฎี
ฐานรากพบวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอาเซียน ประกอบดวย
การสรางคุณสมบั ติที่ เ กิ ดจากตนเอง (อั ตตสมบัติ) และการสรางสรรค
ผลงานที่เกิดขึ้นกอใหเกิดคุณประโยชนตอสังคมสวนรวมและสาธารณชน
ทั่วไป โดยคนพบพุทธปรัชญา 15 ชุด เพื่อเปนการสรางทางเลือกใหมทํา
ใหคนมีมนสิการ (พิจารณาอยางรอบคอบเปนเหตุเปนผล) มีคุณธรรมตางๆ
มาสูตนเองได ขณะที่จะชวยปรับสังคมใหเปนสังคมแหงพรหมวิหารธรรม
และสัง คหวัตถุธรรม ทําใหคนผู กพั นกั น เอื้ อเฟอเผื่อ แผกัน และยึดโยง
ประชาชนชาวอาเซียนใหเปนหนึ่งเดียวกันในที่สุด
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หลักสูตรพุท ธอาเซียนศึกษาทําใหผูเรียนเขาใจสภาวธรรมของ
ชีวิตตามความเปนจริง วิสัยทัศนของหลักสูตรมุงเนนการสราง “นักปฏิบัติ
วิจารณ” ผูเชี่ยวชาญการประยุกตใชป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
อาเซียนเพื่อขับ เคลื่อ นประชาสั ง คมอาเซียน ใหสัง คมมีท างเลือกใหมๆ
เคลื่อนไหวถายเทแลกเปลี่ยนความรูและวิถีชีวิตระหวางกันอยางเสรี ดํารง
อยูบนความรูและคุณธรรมแหงการพึ่งตนเอง ทั้งการรูจักตนเอง (อัตตัญุตา)
และการรูจักประมาณความพอเหมาะพอดี (มัตตัญุตา) เพื่อประโยชนแก
ความปราโมทยแหงสาธุชน
กระบวนการเรี ย นรู แ บบอนุ โ ลมญาณ (การสร า งความรู
ความสามารถขึ้นมาโดยลําดับ ) ที่ผูเรียนและผูส อนตางมีสวนรวมในการ
สรางองคความรู (Participant-centered learning) โดยใชกรณีศึกษาเปน
ฐานในการเรียนรู รวมกับการปฏิบัติภาคสนาม การจัดเสวนาชวนถก และ
การสัญญลักษณทางปญญาจากการศึกษาวิจยั ตามแนวทางของทฤษฎีฐานราก
(Grounded theory) เพื่อใหนักปฏิบัติวิจารณเปนผูม ียถาภูตญาณทัสสะ มี
วิชาและปริสัญุตา และมีวิจารณญาณที่ดี
การพัฒนาความสามารถของผูเรียนโดยสรางชีวิตภายในใหเปนที่
อาศัยมั่น (อุปนิสัย) ทําใหผูเรียน (นักปฏิบัติวิจารณ) รูแจมแจงลักษณะและ
กา วหน าไปถึ ง ความปรากฏแหง มรรค กระทั่ง สามารถแก ปญ หาและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาดวยองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ปรากฏอยูใน
ชีวิต หรือความสามารถในการเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ลึกซึ้งและพรอมขับเคลื่อนประชาสังคมของนักปฏิบัติวิจารณจะสามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสรางความรวมมือกับนานาชาติเพื่อพัฒนา
ประเทศได
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แนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพ
ของประเทศในประชาคมอาเซียน
Trends of Educational Management for Unity and
Peace of Countries in ASEAN Community

พระราชวรเมธี, ดร.
รักษาการผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร มจร
ผลงานวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป 2559
(ผลงานวิจัยเสร็จสิ้น ป 2560)

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อสังเคราะหสภาพการ
จัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันของประเทศในประชาคมอาเซียน 2) เพื่อ
พัฒนากรอบแนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 3) เพื่อนําเสนอแนวโนมและกําหนดยุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน ใชการวิจัย
อนาคตดวยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แนวคําถามในการสัมภาษณและแบบสอบถาม
ประเด็นยุทธศาสตร วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา
และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ
แบบบรรยาย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. การจัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันในประชาคมอาเซียน
โดยสวนใหญนโยบายการจัดการศึกษาจะปรับไปตามนโยบายของรัฐบาล
การจัดการเรียนการสอนเนนผูเ รียนเปนสําคัญ และฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครูมักทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อชวยแกไขปญหาการเรียนรู
ของผูเรียน การพัฒนาครูเปนสวนที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษา อยางไร
ก็ตามยัง ปรากฏมีหลายประเทศในประชาคมอาเซียนที่ยังตองไดรับ การ
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สนับสนุนดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณที่ใชในการพัฒนาดานการศึกษา
และการวิจัย
2. กรอบแนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน พบวามี 5 ดาน ประกอบดวย 1) การจัดหลักสูตร
เพื่อการพัฒนามนุษยที่ปลูกฝงความสามัคคีและการรวมมือกันเรียนรู 2)
การกําหนดแผนยุทธศาสตรควรมาจากบุคคลในทอ งถิ่น 3) การจัดการ
เรีย นการสอนที่มี ก ารบูร ณาการระหวา งวิธี ท างวิท ยาศาสตร และหลั ก
ศาสนา 4) ชองวางของปญหาทางการศึกษาสามารถแกไขไดดวยการทํา
วิจัยในชั้นเรียนและหลักศาสนา และ 5) มีการบูรณาการในศาสนาเพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ ดวยการมุงทําความดี ไมทําความชั่ว และทําจิตใจให
ผองใส
3. แนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อ สันติภาพของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน พบว า มี คุณ ลั ก ษณะ 12 ด านที่จ ะพั ฒ นาอาเซีย น
รว มกั นให ถึ ง เป า หมายสู ง สุ ดในป พ.ศ.2573 ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาผ า น
ประเด็นยุทธศาสตรจํานวน 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ร ว มมื อ กัน ในการใช
หลั ก สู ตรและการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ของผู เ รี ย น ยุท ธศาสตร ที่ 3
ยกระดับการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุน
การทําวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 5 เกื้อกูล การใหโอกาสทางการ
ศึกษา และยุทธศาสตรที่ 6 พัฒ นาการบริหารจัดการดานการศึกษา ผล
การวิ เ คราะห ด ว ยเทคนิ ค EDFR พบว า 6 ยุ ท ธศาสตร และ 26
เปาประสงค ไดรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญ และภาพอนาคตของการจัด
การศึกษาอาเซียนไดนําเสนอไวเปน Roadmap เพื่อทํานายภาพการศึกษา
ที่จะมุงสูความรวมมือทางการศึกษาในป พ.ศ.2561 มีความเปนเอกภาพ
ในการจัดการศึกษาในป พ.ศ.2563 มีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ ในป
พ.ศ.2565 และสรางความเปนเอกภาพทางการศึกษาและจัดการศึกษา
เพื่อสันติภาพในป พ.ศ.2567

และสรางความเปนเอกภาพทางการศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ในป พ.ศ.2567
ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ
CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
An Instructional Model of ASEAN Cross Culture in
CLMV Countries for Students in
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. และคณะ
รองอธิการบดีฝายบริหาร มจร
ผลงานวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ทุนวิจัยมุงเปาป 2560
(ผลงานวิจัยเสร็จสิ้น ป 2562)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV จากกรณีศึกษาที่เปน
แบบอย างที่ ดี 2) เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ดการเรีย นรู ขา มวัฒ นธรรม
อาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกแบบการวิจัยโดยใชวิธีวิจัยแบบผสมวิธี
พหุระยะ แบงเปน 3 ระยะ โดยที่ในระยะที่ 1-2 ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
และในระยะที่ 3 ใชการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมเปาหมายเชิงคุณภาพไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง ในขณะที่กลุมตัวอยางในเชิงปริมาณไดจากการสุม
แบบ 2 ขั้นตอน ใชแนวคําถามในการสัมภาษณ ประเด็นในการสนทนา
กลุม และการสะทอนคิดในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สําหรับใน
เชิงปริมาณไดใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพ
จัดการดวยการจําแนกขอมูล การวิเคราะหเนื้อหา และการสรางขอสรุป
แบบอุ ป นั ย สํ าหรั บ ข อ มู ล เชิ ง ปริม าณวิ เ คราะหด วยสถิติ บ รรยายและ
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ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวยการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการ
โครงสรางโดยใชโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. แบบอยางที่ดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม
ประเทศ CLMV ประกอบดวย 3 ดานสําคัญ ไดแก ดานที่ 1 แบบแผนใน
การปฏิบัติตน (จารีต) เชน เรียนรูเรา รูเ ขา เอาใจเขามาใสใจเรา รักษา
ความเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน และฝกปฏิบัติตามหลักของศาสนา ดานที่
2 หลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน (มารยาทชาวพุทธ) เชน เรียนรูภาษาที่ใชใน
การสื่ อ สารกั น ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต าม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาและใหความเคารพนับถือกัน และดานที่
3 การนับถือนิกายทางพระพุทธศาสนา เชน รักษาธรรมเนียมประเพณีและ
วิถี ป ฏิ บั ติ การปฏิบั ติ ต ามพระธรรมวิ นั ย และมี ศู น ยค วามรู ทํา ให เ กิ ด
ลักษณะการคิดเชิงแลกเปลี่ยนรวมกัน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม
ประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
องคป ระกอบที่เป นป จจั ยสําคัญ และมี ความสัม พันธเชิงเหตุและผลที่จ ะ
นําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุข ประกอบดวย 5 องคประกอบสําคัญ
ไดแก 1) การจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 2) องคประกอบการ
เรียนรูขามวัฒนธรรม 3) กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 4)
กิจ กรรมเพื่อ การเรียนรูขามวัฒ นธรรม และ 5) การอยูรวมกันอยางมี
ความสุขตามหลักสาราณียธรรม
3. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวา มีความเปนไปได มีความถูกตอง มีความ
เหมาะสม และเกิด ประโยชนต อ นิ สิตและอาจารย ผูเ กี่ ยวขอ ง ผลการ
ประเมินคุณภาพเชิง ปริม าณเพื่อสรางรูปแบบที่ส ามารถนําไปใชไดอยาง
ทั่วไป (Generalizability model) โดยตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
โมเดลสมการโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนใน
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กลุมประเทศ CLMV ที่พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และโมเดลที่
พัฒนาขึ้นจากความสัมพันธระหวางองคประกอบและตัวแปรของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV มีความ
สอดคลอ งกลมกลื นกั บ ข อ มูล เชิ ง ประจั กษ เ ป นอยางดี (Chi-square =
140.33, df=116, p=0.062 GFI=0.98, AGFI=0.95, RMR = 0.023)
แสดงวา การจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน องคประกอบของการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน
และกิจกรรมเพื่อการเรียนรูขามวัฒนธรรม สามารถสงเสริมใหเกิดการอยู
รวมกันอยางมีความสุขไดเปนอยางดี
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โมเดลองคความรูจากการวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ
(Multiphase Mixed Methods Research)
การจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน เริ่มตนดวยการกําหนด
ขอบเขตเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมทางศาสนาเพื่ อ สั น ติ สุ ข (Peace
Content) การเชื่อ มโยงทางวัฒนธรรม (Culture) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ ดยใช วิจัยเป นฐาน (Research-based learning) การพัฒ นา
นวัตกรรมจากการเรียนรู (Learning Innovation) การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และมีส่ือการจัดการเรียนรูที่
นาสนใจ (Instructional Media) รวมทั้ งการกําหนดองคประกอบของ
เนื้อหาการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน คือ แบบแผนในการปฏิบัติตน
หลัก ปฏิบัติในการอยู ร วมกั น และการนั บ ถือ นิ กายทางพระพุท ธศาสนา
เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 5 ขั้นตอน และ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรูขามวัฒนธรรม คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากประสบการณตน การสาธิตกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และการเรียนรูแบบ
การรวมมือ รวมพลัง สามารถสงเสริมใหเ กิดการเรียนรูขามวัฒนธรรมใน
สัง คมพหุ วั ฒ นธรรมเพื่ อ การอยูร ว มกั นอย า งมี ค วามสุ ข ได เ ป นอย า งดี
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มีความสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีนิสิตมาจากประเทศอาเซียนโดยเฉพาะใน
กลุมประเทศ CLMV ที่มารวมเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาดวยกัน
อยางตอเนื่อ งในระหวางชวงเวลาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ
แหงนี้ ภาพแสดงรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน

กลุมประเทศ CLMV ที่มารวมเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาดวยกัน
อยางตอเนื่อ งในระหวางชวงเวลาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ
โมเดลความเป็
นนักวิธีวิทดยาการวิ
ัยทางพระพุ
ทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี
แห54
งนี้ ภาพแสดงรู
ปแบบการจั
การเรียจนรู
ขามวัฒนธรรมอาเซี
ยน

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน
ภาพที่ 2 (ASEAN
รูปแบบการจั
ดการเรี
ยนรูขLearning
ามวัฒนธรรมอาเซี
Cross
Cultural
Model)ยน
(ASEAN Cross Cultural Learning Model)
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A Synthesis of Research on the Advancement
of Buddhist Research in ASEAN Community
by Using Meta-ethnography1

Phra Rajavaramethi Inkrungkao
Acting Director of ASEAN Studies Center
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Education and religions were focused on the third
pillar of ASEAN community which called the ASEAN SocioCultural Community. This pillar aimed to contribute and
enhance living standard of people in the region with harmony,
peace, unity and prosperity. The purpose of this research was
to analyze educational management for peace towards
religious diversity in ASEAN community. Purposive sampling
was used for research sampling and 12 educators and
lecturers were selected for in-depth interview. The process of
triangulation and analytic induction were used for data
analysis. The results indicated that five strategies were set for
peace towards religious diversity which were; 1) the curriculum
of ASEAN educational system should be the curriculum of
humanism which supported the harmonization and collaboration,
2) the strategic planning came from local people and
education should be changed from them as the community
engagement, 3) the religious school had played an important
1

เขารวมนําเสนอและจัดพิมพในงาน Seventh International Conference
on Religion and Spirituality in Society Imperial College London London,
UK 17-18 April 2017
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role of teaching values by integrating between scientific
methods and religious methods, 4) the gap of educational
problem should be implemented through action research and
religious principles, and 5) the integration of all religions for
peaceful coexistence which consisted of good for human kind,
conduct good action, avoid bad action and purify our mind.
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Trends of Educational Management for Unity and Peace of
Countries in ASEAN Community2
Phra Rajvaramethi Inkrungkao
Mahachulalongkornrajavidyalaya University,
Thailand
Educational management for unity and peace of
countries in ASEAN community was focused on this research
article. The purpose was to propose trends and strategy of
educational management for unity and peace of countries in
ASEAN community. Ethnographic Delphi Future Research
(EDFR) was used for research design, and the target group was
educational personnel from ten ASEAN countries. Research
tools were interview schedule and questionnaires. Qualitative
data were analyzed using content analysis and analytic
induction, and quantitative data were analyzed using
descriptive statistics. Results indicated that six strategies of
educational management were set for unity and peace of
countries in ASEAN community which were to develop
teachers and administrators, to collaborate curriculum and
assessment, to enhance teaching and instruction, to encourage
educational research, to facilitate educational opportunity,
and to develop educational management. The analyzed result
from Ethnographic Delphi Future Research technique showed
2

รวมนําเสนอและจัดพิมพในงาน The Twenty-Fifth International Conference
on Learning University of Athens Athens, Greece 21–23 June 2018
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that 6 strategies and 26 goals have been accepted with the
consensus from experts all items. Each item showed the
median of strategies and goals were between 4.00 to 5.00, the
absolute of median and mode difference was 0 in all items,
interquartile range were between 0.00 – 1.00 which can be
explained that the expert group had correlated agreement on
ASEAN education strategic plan.
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Reflection of Learning Experience on Thai
Educational System of Vietnamese Students in
Buddhist University 3

Assoc. Prof. Dr. Phra Rajvaramethi
ASEAN Studies Centre
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

This article aims to study the effect of reflection on
learning experiences in Thai educational system of Vietnamese
students in Buddhist University. Data were collected by using
related research papers, observations and interviews. The
result indicated that 198 Vietnamese students who have
registered in the academic year 2018, which counted from
1,424 of foreign students to study in Thai Buddhist University.
Students reflected that Thailand is an important country that
having a majority population paying respect in Buddhism, and
it is the center of Buddhist studies. In the field of educational
management, the university can operate and manage well in
accordance with the mission of the university. It is also
expected that the university will be the center for the study of
human resource development in Buddhism, to develop a
diverse educational system, and consistent with the current
time. The university should provide more courses, student
accommodation, scholarships, enhancing the network between
3

เขารวมนําเสนอและจัดพิมพในงาน INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAM
SOUTHEAST VIETNAM OUTLOOK 2018 6th – 8th December, 2018 Thu Dau
Mot University, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
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Buddhist University and leading international universities. Being
a center of world Buddhist educational management in a
holistic way, not just for only Thai or Vietnam, are expected.
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An Instructional Model of ASEAN Cross Cultural
Learning of CLMV Students in
Mahachulalongkornrajavidyalaya University4

Assoc. Prof. Dr. Phra Rajvaramethi Inkrungkao
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
(Published in SCOPUS Index)

The purpose of this research article was to develop
and assess the quality of the instructional model of ASEAN cross
cultural learning of CLMV students in Mahachulalongkornrajavidyalaya
University. Multiphase mixed methods research applying
quantitative research to extend qualitative results was used for
research design. The qualitative target group was selected
using purposive sampling whereas the quantitative sampling
group was used two-stage random sampling. Interview
guideline and questionnaires were used for measurement
design. Qualitative data were classified and analyzed using
content analysis and analytic induction. Quantitative data were
analyzed by descriptive statistics and the developed model
was validated by using LISREL program. Results showed that
the instructional model of ASEAN cross cultural learning
relating to consequent factors leading to happy coexistence
included 5 components as the following: 1) ASEAN cross
cultural learning management; 2) components of ASEAN cross
4

เข า ร ว มนํ า เสนอและจั ด พิ ม พ ใ นงาน International Conference on
“MULTIDISCIPLINARY INNOVATION in ACADEMIC RESEARCH” (MIAR-19)
27th Apr-28th Apr'2019, Zurich, Switzerland

62

โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

cultural learning; 3) ASEAN cross cultural learning process; 4)
activities for cross cultural learning; and 5) coexistence with
happiness following the principle of virtues for fraternal living
(Saraniyadham). The developed model had its possibility,
validity, appropriateness and benefit for the related students
and instructors. The result of quantitative quality assessment
for creating a generalizability model by validating the
consistency between structural equation model of the
instructional model of ASEAN cross cultural learning developed
from qualitative research and the model developed from the
relation between components and variables of the
instructional model of ASEAN cross cultural learning were both
well coherent and fit with the empirical data (Chi-square =
140.33, df=116, p=0.062, GFI=0.98, AGFI=0.95, RMR = 0.023). It,
thus, clearly showed that ASEAN cross cultural learning
management, components of ASEAN cross cultural learning,
ASEAN cross cultural learning process and activities for cross
cultural learning were capable of promoting a happy
coexistence.
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ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students
Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University
in Thailand5

Assoc. Prof. Dr. Phra Rajvaramethi
ASEAN Studies Centre
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

The purpose of this research article was to study
ASEAN cross cultural learning of CLMV students studying at
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand from
good practice case studies (CLMV stands for Cambodia, Laos,
Myanmar and Vietnam). The target group was selected from
educators and scholars from CLMV countries using purposive
sampling. Interview guideline, issues for focus group discussion
and reflection were used for gathering qualitative information.
Data was analyzed using classified, content analysis and analytic
induction. Results indicated that Mahachulalongkornrajavidyalaya
University in Thailand is a Buddhist University that has more
than 1,000 CLMV students who taking the registration each
year. Good models of ASEAN cross cultural learning of CLMV
students studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University
composed of 3 aspects including: 1) pattern of conduct
(custom) such as learning oneself and others with empathy,
mutually maintaining kindness (Kanlayanamitta) and practicing
5

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

Phra Rajvaramethi
PhraTikumporn Dhammajoto Rodkhunmuang
Lampong Klomkul
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

This research article studies on educational management
in ASEAN community. The purpose of this research is to
synthesize the state of educational management in the past
and present in ASEAN community focuses on a case study of
education in Singapore. Qualitative research was used for
research design which consisted of documentary study and indepth interview educators in Singapore. Data were analyzed
using content analysis with a triangulation method. Results
indicated that educational management in Singapore is
focused on education and provision for long life learning and it
is a national priority. It aims to help students to discover their
own talents, to make the best of these talents and realize
their full potential, and to develop a passion for learning.
Singaporean students will be trained to achieve 21st century
competencies by the encouragement of schools and parents,
and they will be practiced to be a confident person, a selfdirected learner, an active contributor, and a concerned
6

ตีพิมพในวารสาร Journal of Buddhist Education and Research,
Vol. 3 No. 1 (January – June 2017): pp.24-34. http://www.ojs.mcu.ac.th/
index.php/ijbe/article/view/2815
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citizen. Conducting educational research is simultaneously
encouraged to contribute proactively to schools in the
Singapore system, particularly in building school capacities that
includes developing new pedagogies, implementing experiential
learning modes, and conducting practitioner inquiry. Enhancing
student learning experiences in the school system will be set
for the final goal of research result.
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Educational Management for Unity and Peace
in ASEAN Community 7

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

Educational management for unity and peace in
ASEAN community was presented in this article. The purposes
were to develop framework of educational management for
the unity, and to propose trends and strategy of educational
management for peace in ASEAN. Six strategic aspects of
educational management for unity and peace in ASEAN were
synthesized which consisted of strategy 1 develop teachers
and administrators, strategy 2 collaborate curriculum and
assessment, strategy 3 enhance teaching and instruction,
strategy 4 encourage educational research, strategy 5 facilitate
educational opportunity, and strategy 6 develop educational
management. The scenario of ASEAN education roadmap is to
predict the future of education that to move towards
education cooperation in 2018, to be a unity in education in
2020, to have education for peace in 2022, and to make
ASEAN community full of unity and peace of education in 2024.

7

Mahachula Academic Journal Vol 5 No ฉบับพิเศษ (2018) : ปที่ 5
ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจําป 2561
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ผลงานไดรับการตีพิมพฐาน SCOPUS
เรื่อง
An Instructional Model of ASEAN Cross
Cultural Learning of CLMV Students in
Mahachulalongkornrajavidyalaya University8

Assoc. Prof. Dr. Phra Rajvaramethi Inkrungkao
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
(Published in SCOPUS Index)

Abstract— the purpose of this research article was to develop
and assess the quality of the instructional model of ASEAN cross
cultural learning of CLMV students in Mahachulalongkornrajavidyalaya
University. Multiphase mixed methods research applying
quantitative research to extend qualitative results was used for
research design. The qualitative target group was selected
using purposive sampling whereas the quantitative sampling
group was used two-stage random sampling. Interview
guideline and questionnaires were used for measurement
design. Qualitative data were classified and analyzed using
content analysis and analytic induction. Quantitative data were
analyzed by descriptive statistics and the developed model
was validated by using LISREL program. Results showed that
the instructional model of ASEAN cross cultural learning
8

International Journal of Innovative Technology and Exploring
Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8, Issue-6S3, April 2019:
397-400.
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relating to consequent factors leading to a happy coexistence
included 5 components as the following: 1) ASEAN cross
cultural learning management; 2) components of ASEAN cross
cultural learning; 3) ASEAN cross cultural learning process;
4) activities for cross cultural learning; and 5) coexistence with
happiness following the principle of virtues for fraternal living
(Saraniyadham). The developed model had its possibility,
validity, appropriateness and benefit for the related students
and instructors. The result of quantitative quality assessment
for creating a generalizability model by validating the
consistency between structural equation model of the
instructional model of ASEAN cross cultural learning
developed from qualitative research and the model
developed from the relation between components and
variables of the instructional model of ASEAN cross cultural
learning were both well coherent and fit with the empirical
data (Chi-square = 140.33, df=116, p=0.062, GFI=0.98, AGFI=0.95,
RMR = 0.023). It, thus, clearly showed that ASEAN cross
cultural learning management, components of ASEAN cross
cultural learning, ASEAN cross cultural learning process and
activities for cross cultural learning were capable of promoting
a happy coexistence.
Keywords : ASEAN, Instructional Model, CLMV students,
Cross Cultural learning
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I. INTRODUCTION
Mahachulalongkornrajavidyalaya University is a Buddhist
university and has been established as a government
university since 1997. The university has developed both
hardware and software aspects in order to prepare learners to
be ready for the development of being a center of Buddhism
in national and international levels continually. The main
purpose of educational management is also related to ASEAN
Community (ASEAN refers to the Association of Southeast
Asian Nations) that is the education for encouraging each other
by training and conducting research including Southeast Asia
Studies. Students from educational institutes are encouraged
to realize and understand each other by sharing knowledge
between ASEAN countries that related to the third pillar of
ASEAN cultures and societies. The target of this cooperation is
to build the unity within community by sharing and supporting
each other as in [1], [2]. For this reason, lectures and
instructors should be able to organize classroom activities to
increase student’s learning in various ways and covers with
five aspects consisted of 1) cognitive domain, 2) affective
domain, 3) psychomotor domain, 4) skills and 5) integration.
These are learning models for international learning as in [3].
In the university community, it is an educational
institute of students who are different in races, languages and
traditions living together in the same campus. Activities have
been organized by students to enhance living together
peacefully which is the main purpose of educational
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management that the faculty members wish to see them to
encourage each other to cooperate and do activities together
creatively and also complement each other. According to their
ethnicity or country, they are not divided into groups. On the
other hand, when the understanding occurs and the
coordination in the activities of the university can be easily
carried out both in the classroom and outside the classroom
which is in accordance with the goals of the university that
focuses on training students to have both knowledge and
morality applying into the society when they graduate from
the university and return to their home countries.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University has students
who are diverse and different in races, languages, religions and
traditions especially students who come from CLMV countries
consisted of Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. They
need to live together on campus, but from this distinction
resulting in the management of education or living and
activities being separate both inside and outside the
classroom. Therefore, the university needs to find ways or
learning methods to manage learning in order to encourage
cross cultural learning for students who are the host to have a
better understanding of the culture of students from ASEAN
countries in order to have effectively learning and adapting to
understand other cultures in ASEAN.
II. RESEARCH OBJECTIVE
The objective of this research article was to develop
and assess the quality of the instructional model of ASEAN
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cross cultural learning of CLMV students in Mahachula
longkornrajavidyalaya University.
III. SCOPE OF RESEARCH
This research article is designed by using a multiphase
mixed methods research design. The population of this
research is students from Mahachulalongkornrajavidyalaya
University and the target group are lectures and educators
from CLMV countries. The content used in this study consists
of 1) cultural concepts, 2) ASEAN culture in CLMV countries, 3)
religious culture, 4) cross cultural learning, 5) learning
management using research based learning and 6) model of
cross cultural learning management.
IV. METHODS
Multiphase mixed methods research applying
quantitative research to extend qualitative results was used for
research design. The qualitative target group was selected
using purposive sampling whereas the quantitative sampling
group was used two-stage random sampling. Interview
guideline and questionnaires were used for data collection.
Qualitative data were classified and analyzed using content
analysis and analytic induction. Quantitative data were
analyzed by descriptive statistics and developed model was
validated by using LISREL program. Four phases were designed
in this research. The first phase used field study with in-depth
interview for studying case studies that are being best
practices of cross cultural learning in CLMV countries. Phase 2
used focus group discussion to develop and examine ASEAN
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cross cultural learning management in CLMV countries. Phase
3 used the model of ASEAN cross cultural learning
management in CLMV countries for conducting workshop with
Mahachulalongkornrajavidyalaya University students. In phase
4 was a quantitative research design to assess the quality of
the developed model. Evaluation of the quality of ASEAN cross
cultural learning management model of Mahachulalongkornrajavidyalaya
University students by examining the validity of the causal
relationship model developed. Population and sample group
were undergraduate students who registered in
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in academic year
2018. Determine the size of the sample group by using the
formulas of Hair and others (1998) as in [4]. The sample size is
10 people per 1 parameter. Two-stage random sampling
method can be used. Questionnaires were used for data
collection and quantitative data were analyzed using
descriptive statistics. In the hypothesis test, the research used
validation of the structural equation model with the LISREL
program. The results can be summarized as follows.
V. RESULTS
In analyzing the data of this model, there are 5 latent
variables: ASEAN cross cultural learning management
(LEARNASE), components of ASEAN cross cultural learning
(COMASE), ASEAN cross cultural learning process (PROASE),
activities for cross cultural learning (ACTASE) and coexistence
with happiness (HAPLIVE) and 23 observed variables were used
for the analysis.
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Results of quantitative quality assessment is to create
a pattern that can be used for generalizability model by
examining the consistency between the structural equation
model of ASEAN cross cultural learning management in CLMV
countries which developed from the qualitative research
including the experimental model and empirical data obtained
from the real condition of cross cultural learning as perceived
by Mahachulalongkornrajavidyalaya University students. The
results showed that the developed model from the
relationship between the composition and variables of the
model of ASEAN cross cultural learning management in CLMV
countries fit with empirical data (Chi-square = 140.33, df = 116,
p = 0.062 GFI = 0.98, AGFI = 0.95, RMR = 0.023).
When considering the predictive coefficient (R-square)
of the latent internal variable structure equation, it found that
the components of the cross cultural learning (COMASE) had
the forecast coefficient equal to 0.64, indicating that the
variables within the model of ASEAN cross cultural learning
management (LEARNASE) can explain the variance of
components of ASEAN cross cultural learning for 64.00
percent. ASEAN cross cultural learning process (PROASE) has a
predictive coefficient equal to 1.00, indicating that the
variables within the model of ASEAN cross cultural learning
management (LEARNASE), able to explain the variance of
ASEAN cross cultural learning process for 100 percent.
Activities for cross cultural learning (ACTASE) has a predictive
coefficient of 0.85, indicating that the variables within the
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model of cross cultural learning management (LEARNASE) can
explain the variance of activities for cross cultural learning at
85.00 percent. Coexistence with happiness (HAPLIVE) has a
predictive coefficient of 0.82, indicating that the variables
within the model of ASEAN cross cultural learning
management (LEARNASE), components of ASEAN cross cultural
learning (COMASE), ASEAN cross cultural learning process
(PROASE), and activities for cross cultural learning (ACTASE) can
explain the variance of coexistence with happiness at 82.00
percent.
When considering the correlation matrix between
latent variables, it indicated that the correlation coefficient
range between latent variables was in the range of 0.74 to
1.00, with all pairs having the same directional correlation and
positive correlation values. The variables with the highest
correlation coefficients are ASEAN cross cultural learning
management (LEARNASE) and the cross cultural learning
process (PROASE) with correlation coefficients equal to 1.00
indicating that when increasing the management of ASEAN
cross cultural learning, the level of ASEAN cross cultural
learning process is also increased. The next variables with
correlation coefficients followed by ASEAN cross cultural
learning process (PROASE) and activities for cross cultural
learning (ACTASE) with correlation coefficients equal to 0.92
indicating that when the level of ASEAN cross cultural learning
process increase, the level of activities for cross-cultural
learning has also increased. In addition, correlation
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coefficients of ASEAN cross cultural learning management
(LEARNASE) and activities for cross cultural learning (ACTASE) is
also equal to 0.92 indicating that when the level of ASEAN
cross cultural learning management, the level of activities for
cross cultural learning has also increased and showed a high
level of correlation.
When considering the direct effect and indirect effect
between variables in the model, it was found that the
relationship between the ASEAN cross cultural learning
management variables (LEARNASE) and coexistence with
happiness (HAPLIVE) is equal to 0.89 (r = 0.89) is a direct
influence 0.49 and indirect effect is 0.40, the total effect is
0.89. Direct and indirect effects do not affect the coexistence
with happiness significantly. However, the total effect size has
a significant effect on coexistence with happiness. Detail of
analysis results are shown in Table I and Fig. 1.
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VI. DISCUSSIONS
In workshop activities in accordance with the model
of ASEAN cross cultural learning management in CLMV
countries, it was found that participants were interested in
continuing to participate in activities starting with Think-PairShare, brainstorming, knowledge sharing, and group activities in
order to develop learning innovations through a storyline and
planning for innovation with mind mapping technique. Results
from students' reflections after participating in the activity
indicated that they knew how to obtain information and
understand trough additional activities with research based
leaning, systematic presentation through the planning process,
creative thinking, and communicate to the public with fully
understand others. These are learning activities that apply
research based learning of conducting ASEAN cross cultural
learning for CLMV students in Mahachulalongkornrajavidyalaya
University in accordance with the research as in [5], research
on teaching and learning management that students use as
part of the learning process by integrating teaching by using
research-based method along with content analysis. The
research found that students are interested in pursuing
knowledge and have skills in acquiring self-knowledge whereas
the research that showed in [6] that studies on the continuous
professional development of measurement and evaluation
using research as a tertiary base in Thailand. The researcher
suggested that research based learning is important for Thai
university research. Indicators reflected the success of student

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

79

learning assessment by using the learning process with 3
stages of research: 1) creating self-thinking, 2) focusing on
change, and 3) reflecting change and presenting development
guidelines. The development results through this process led
to the development of the participants using research based
learning. In addition, the teaching and learning management
that is used as a base is still widely seen in the management
of Thai education that has shown in [7] to synthesize the
research results that are used by learning and using research is
the base of Thai education. It found that research is aimed at
developing learners in basic education level. The variables
found from synthesis are work skills, thinking skills, academic
achievement nature of researchers, basic research and
problem solving skills, critical thinking including seeking
knowledge and attitudes. It can be seen that learning
management is a teaching technique that helps to develop a
variety of skills. Therefore, this research is to develop cross
cultural learning management and choose to use for learning
management as a base to develop ASEAN cross cultural
learning of CLMV students.
For the model of learning management across ASEAN
from theory into practice, the process of developing a model
for this research started with a qualitative study to develop a
conceptual framework for research in a manner that shows the
relationship between variables in order to obtain guidelines for
developing field area variables from in-depth interviews,
surveys and observations. According to variables and issues of
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interest to study, the findings obtained from in-depth
interviews led to the addition of variables in the research
framework to be clearer and important, consistent with the
social and cultural context. Model and practices of people
from different cultural backgrounds under the similarities of
Buddhism, the variables are clear and begin to develop the
learning activity management process. Develop a learning set
about the religious culture of CLMV countries creates a
learning management plan. To be used as a guideline for
organizing workshop activities and then conduct an
examination of the appropriateness and feasibility of conduct
from education experts and ASEAN education. When the
pattern is clear in every component and there is a process
that is ready, there is a workshop activity that is designed into
practice. Based on the results of the development of learners
with practical activities, the ASEAN cultural innovation design
program has 24 tasks which participants will be able to create
media or innovations about ASEAN culture to disseminate
knowledge about religious culture. In ASEAN, however, in the
development of innovation that are some video clips have
been developed from students. There is the development of
24 group tasks showing in mind map style, but they have not
completed video clips as the innovation. It appears the
reflection and thinking of the students who attended the
workshop because of having the opportunity to learn together,
do group activities, practice searching information from online
media, present work via online media, to express opinions
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through the process of ASEAN cross cultural learning which is
an essential skill for learners in the 21st century as in [8] that
study “The relationship between skills in the 21st century with
digital technology skills”, by presenting the results of the
study that are the necessary skills in the 21st century obtained
from the synthesis of 25 articles in total of 7 main areas
consisting of academic skills, information management,
communication, collaborative learning, creative thinking,
critical thinking and problem solving. Related context skills
have been included for this study such as ethical awareness,
cultural awareness, flexibility, self-directed learning, and
lifelong learning. From the mentioned reasons, it shows that
model of ASEAN cross cultural learning management can be
developed from theory into practice and can be useful for
teaching and learning management that is consistent with the
development of learner skills in the 21st century.
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CONCLUSION
The result of quality assessment, learning management
model both qualitative and quantitative concluded that
managing ASEAN cross cultural learning will result in a happy
living place that requires the components of ASEAN cross
cultural learning content such as patterns of self-practice,
principles of living together, and respect for Buddhism which is
used as an important part in the design of the learning process
management for students to learn across ASEAN culture in
accordance with the 5-step process: 1) open mind to receive a
new culture, 2) ready to learn with the difference, 3) prepare
mind to the situations, 4) understand the behavior of other
students, and 5) adjust paradigm shift of culture. The model of
activities is to promote cross cultural learning consisted of
exchanging learning from their own experiences and cultural
activity demonstration through collaborative learning. In
summary, ASEAN cross cultural learning management,
components of ASEAN cross cultural learning, ASEAN cross
cultural learning process and activities for cross cultural
learning can promote a happy living together in the society.
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รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารของนักธุรกิจขาย
A Model of Buddhist Psychological Counseling for
Development of Competency Management for
Multi-Level Marketing Personnel

ดร.แมนเหมือน สิทธิศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา)
ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหหลักพุทธธรรม
และจิตวิทยาการใหคําปรึกษาในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนัก
ธุรกิจขายตรง 2) เพื่อวิเคราะหสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง
ดานความรู ดานทักษะและดานคุณลักษณะ และ 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบ
การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจ
ขายตรง เปนการวิจัยแบบผสมวิธี โดยใชการวัดเชิงคุณภาพในการพัฒนา
เครื่อ งมือ วิจั ยเชิง ปริ ม าณ แบ ง เป น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒ นา
รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ของนักธุรกิจขายตรง ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ และระยะที่ 2 การทดลอง
ใชรูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาการพัฒ นาสมรรถนะการบริหาร
ของนั ก ธุ ร กิ จ ขายตรง ดว ยการวิจั ย เชิ ง ปริม าณ กลุ ม เปา หมายในการ
สัมภาษณระยะที่ 1 คือผูบริหารที่เปนนักธุรกิจขายตรง ไดจากการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 23 คน และในระยะที่ 2 คือ นักธุรกิจขายตรง ได
จากการสุมอยางงาย จํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
กลุมละ 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แนวคําถามในการสัมภาษณ
แบบสอบถาม และแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษาแนวพุทธ
จิตวิทยาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง วิเคราะห
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ขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหาและการสรางขอสรุปแบบอุปนัย
และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติแบบบรรยายและการทดสอบคา
ทีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง
เปนการใหคําปรึกษาแนวพุท ธจิตวิทยาที่ มีการบูรณาการหลักธรรมหรือ
แนวทางวิถีพุทธมาประยุกตใชในการใหการปรึกษา 4 ดาน ประกอบดวย
(1) วิธีการสรางขวัญและกําลังใจลูกทีม (2) วิธีการในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ 3) วิธีการจัดการกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน และ
(4) วิธีการใหคําปรึกษาแกลูกทีมเมื่อประสบปญหาในการทํางาน
2. สมรรถนะการบริห ารของนัก ธุรกิจ ขายตรงดานความรู
ประกอบดวย (1) แนวคิดในการบริหารจัดการศูนย (2) ความรูที่จําเปน
สําหรับ การบริห ารจั ดการศู นย ใ ห ป ระสบสํ า เร็ จ (3) คุณสมบั ติเ ฉพาะ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท และ (4) กลุมลูกคาที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
ดานทัก ษะ ประกอบดวย (1) เทคนิ คหรื อ วิ ธีก ารสรา งแรงจู ง ใจลู ก ค า
(2) วิธีการในการเขาหากลุมลูกคาเพื่อเปดและปดการขาย และ (3) วิธีการ
กระตุ น ลู ก ที ม ให มี ค วามกระตื อ รื อ ร น และเพิ่ ม ยอดขาย และด า น
คุณลักษณะ ประกอบดวย (1) จุดเดนในการโนมนาวใหลูกคาสนใจสินคา
(2) การจัดการกับลูกคาที่แสดงทัศนคติไมดีตอสินคา และ (3) บุคลิกภาพ
ของผูบริหารประจําศูนย
3. รู ป แบบการปรึ ก ษาแนวพุ ท ธจิ ต วิ ท ยาการพั ฒ นา
สมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง มี 3 องคประกอบหลักของการ
พั ฒ นาสมรรถนะการบริ ห าร คื อ ด า นความรู ด า นทั ก ษะ และด า น
คุ ณ ลั ก ษณะ โดยมี ก ารปรึ ก ษาแนวพุ ท ธจิ ต วิ ท ยาบู ร ณาการร ว มกั บ
กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารตามรูปแบบ 5 กิจกรรม
ได แ ก (1) การพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะเชิ ง พุ ท ธจิ ต วิ ท ยา (2) การให
คําปรึก ษาเชิงพุท ธ (อริ ยสั จ 4) (3) การพัฒ นาทัก ษะการรูคิดเพื่อ การ
บริหาร (4) การพัฒ นาทัก ษะการขายอยางมืออาชีพ (ภาคทฤษฎี) และ
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(5) การพัฒ นาทัก ษะการขายอยางมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) และผลการ
ทดลองใชรูปแบบพบวา (1) สมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง
บริงหเขารของนั
รกิจขายตรงหลั
งเขารใวนระดั
มกิจกรรม
นระดั่อบ
หลั
ารวมกิกจธุกรรม
โดยภาพรวมอยู
บมากทีโดยภาพรวมอยู
่สุด (x�=4.90) ใและเมื
่สุด ( =4.90) และเมื
่อพิจาารณาภาพรวมรายด
าน ดพบว
พิมากที
จ ารณาภาพรวมรายด
าน พบว
ดานที่มีร ะดั บ ความคิ
เห็นาสูงดสุาดนที
คื อ่มี
ระดับความคิดเห็นหสูารด
งสุดาคืนคุ
อณ
สมรรถนะการบริ
หารด
านคุณ่สลัุดกษณะอยู
ใ น
สมรรถนะการบริ
ลั ก ษณะอยู ในระดั
บ มากที
(x�=4.94)
ระดันับกมากที
่สุ ด ( =4.94)
(2) นัการธุวรมกิ
กิ จจขายตรงที
 านการเข ากรษา
วม
(2)
ธุรกิจขายตรงที
่ไดผานการเข
กรรมตามรู่ไ ดปผแบบการปรึ
กิ จ กรรมตามรู
ป แบบการปรึ
ก ษาแนวพุ
ต วิ ท ยามีงเขส มรรถนะการ
แนวพุ
ทธจิตวิทยามี
สมรรถนะการบริ
หารธุรกิทจธจิ
ขายตรงหลั
ารวมกิจกรรม
บริ
ห
ารธุ
ร
กิ
จ
ขายตรงหลั
ง
เข
า
ร
ว
มกิ
จ
กรรมสู
ง
กว
า
ก
อ
นเข
า
ร
ว
มกิ
สูง กวากอนเขารวมกิจ กรรมอย างมีนัยสํ าคั ญทางสถิติที่ระดับจกรรมอย
.05 และาง
มีนัยนัสํกาธุคัรญกิจทางสถิ
ติที่ระดัมทดลองที
บ .05 และ
นักธุรกิาจรขายตรงกลุ
มทดลองที
่ได
(3)
ขายตรงกลุ
่ไดผ(3)
านการเข
วมกิจกรรมตามรู
ปแบบ
ผา นการเข
า รว มกิ
จ กรรมตามรู
ป แบบการปรึ หก ษาแนวพุ
ท ธจิ ตวิ ทงกว
ยามีา
การปรึ
กษาแนวพุ
ทธจิ
ตวิทยามีสมรรถนะการบริ
ารธุรกิจขายตรงสู
สมรรถนะการบริห ารธุร กิ จ ขายตรงสู ง กว ากลุม ควบคุม ที่ไ มไดเ ขารว ม
กลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โมเดลองค
โมเดลองคคความรู
วามรูจจากการวิ
ากการวิจจัยัย

ภาพที่ 3 รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
หารของนักกษาแนวพุ
ธุรกิจขายตรง
ภาพที่ 3การบริ
รูปแบบการปรึ
ทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารของนักธุรกิจขายตรง
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รูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัว
ตามหลักพุทธจิตวิทยา
A Structural Equation Model of Elderly Care in Family
Following Buddhist Psychology

ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา)
ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบ

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดูแล
ผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 2) เพื่อพัฒนากรอบสมการ
โครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 3) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุ
โดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยากับขอมูลเชิงประจักษ การวิจัยนี้เปน
การวิจัยแบบผสมวิธีโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการศึกษา
เอกสารและการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูล
สํ า คั ญ ประกอบด ว ย ผู สู ง อายุ ผู ดู แ ลโดยครอบครั ว เครื อ ข า ย และ
ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาและพุทธศาสนา รวมทั้งสิ้น 20 รูป/คน ไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง แลวนําผลจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไปตรวจสอบ
ยืนยันดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 220 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แนวคําถามในการ
สัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการ
วิเ คราะหเ นื้ อ หาและการสร างข อ สรุ ป แบบอุ ป นัย วิเ คราะหข อ มูล เชิ ง
ปริมาณแบบสถิติบรรยายและวิเคราะหสหสัมพันธดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
และวิเ คราะหขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออ มดวยโปรแกรม LISREL
ผลการวิจัยมีดังนี้
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1. รู ป แบบการดู แ ลผู สู ง อายุ โ ดยครอบครั วตามหลัก พุท ธ
จิตวิทยา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี 6 ขั้นตอน คือ
(1) การเผชิญปญหา (2) ประเมินความตองการของผูสูงอายุ (3) สราง
ความรวมมือกับเครือขาย (4) การดูแลผูสูงอายุตามหลักภาวนา 4 (5) การ
พัฒนาตนเองของผูดูแล (6) การประเมินตนเองของผูดูแล เมื่อนําผลการ
วิเ คราะหเ นื้ อ หาจากวิ ธีก ารเชิ ง คุ ณภาพมาบู ร ณาการดว ย พบวา แนว
ทางการดูแลผูสูงอายุโ ดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาประกอบดวย
ขั้นตอนการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ตอเนื่องกันเปนวงจร ไดแก การเผชิญปญหา
– คนหาความตองการ - ประสานเครือขาย - ดูแลตามหลักภาวนา 4 – มี
การพัฒนาตน - ประเมินผลตนเอง
2. กรอบสมการโครงสรางการดูแลผูสูง อายุโ ดยครอบครัว
ตามหลักพุทธจิตวิทยาที่มีตัวแปรสงผาน สรุปไดเปนโมเดลความสัมพันธ
เชิง สาเหตุ ซึ่ง แสดงอิ ท ธิ พ ลขององค ป ระกอบคุณสมบัติของผูดูแลและ
องคประกอบปจจัยสนับสนุนจากเครือขาย ตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่
มีตัวแปรการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาเปนตัวแปร
สงผาน ตัวแปรในโมเดลที่พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร
แบงเปนตัวแปรภายในแฝง 2 ตัวแปร ตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัวแปร และ
ตัวแปรสังเกตได 18 ตัวแปร
3. โมเดลรูป แบบสมการโครงสร างการดูแ ลผูสู ง อายุ โ ดย
ครอบครัวตามหลัก พุท ธจิตวิท ยา พบวา มีความสอดคลอ งกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พัฒนาขึ้น สรุป
ไดวา คาไค-สแควร = 111.32, df = 104, p = .29, GFI = .95, AGFI = .940,
RMSEA =.02 องคประกอบคุณสมบัติของผูดูแลและปจจัยสนับสนุนจาก
เครือขาย สามารถอธิบายความแปรปรวนการดูแลผูสูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา ไดรอยละ 82.00 และองคประกอบคุณสมบัติของผูดูแล ปจจัย
สนับ สนุน จากเครื อ ข าย และการดู แลผู สู ง อายุตามหลัก พุท ธจิตวิท ยา
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ไดรอยละ
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ภาพที่ 4 รูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัว
ตามหลักพุทธจิตวิทยา

ภาพที่ 4 รูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูส ูงอายุโดยครอบครัว
ตามหลักพุทธจิตวิทยา
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ภาพที่ 5 การดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา
I – CARE Model
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พุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผดู ูแล
ผูป วยโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
Buddhist Psychology for Building Resilience Quotient
in Family Caregivers of Patients with
Non-Communicable Diseases

จาสิบตํารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญออน
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา)
ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบ

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสนอโปรแกรมพุทธจิตวิทยา
การสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการสรางความเขมแข็ง
ทางดานจิตใจตามหลัก พุท ธจิตวิท ยา 2) เพื่อ พั ฒ นากระบวนการสร าง
ความเขม แข็ง ทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง และ
3) เพื่อนําเสนอโปรแกรม พุท ธจิตวิทยาการสรางความเขมแข็งทางดาน
จิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง การวิจัยนี้เ ปนการวิจัยแบบ
ผสมวิธีโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริม าณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
สํ า หรั บ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช ก ารศึ ก ษาเอกสารและ
การศึกษาภาคสนามโดยการสัม ภาษณ เชิ งลึ ก กลุมผูใหขอ มูล สําคัญ คือ
ญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอ เรื้อ รัง รวมทั้ง สิ้น 10 รูป /คน ไดจ ากการ
เลือกแบบเจาะจง แลวนําผลจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไปตรวจสอบยืนยัน
ดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางจํานวน
40 คน แบ ง เป น กลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม กลุ ม ละ 20 คนด ว ย
กระบวนการสุม กลุมทดลองไดรับโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการสรางความ
เขมแข็งทางดานจิตใจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แนวคําถาม
ในการสัมภาษณ โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจ
และแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหาและ
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การสรางขอ สรุป แบบอุ ป นั ย วิ เ คราะห ขอ มู ล เชิง ปริม าณดวยสถิติแบบ
บรรยายและการทดสอบคาทีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยมีดังนี้
1. การสร า งความเข ม แข็ ง ทางด า นจิ ต ใจตามหลั ก พุ ท ธ
จิตวิท ยา เกิดขึ้นจากองคป ระกอบของความเขม แข็ง ทางดานจิตใจ คือ
1) แหลง สนับ สนุ นภายนอกที่ ส ง เสริ ม ให มี ค วามเขม แข็ง ทางดานจิตใจ
2) ความเขมแข็งภายในของแตละบุคคล 3) ทักษะดานการจัดการปญหา
และสัมพันธภาพระหวางบุคคล 4) การสื่อสารระหวางบุคคล 5) การวางแผน
6) การลงมือ ทํ า บูร ณาการเข ากั บ หลั ก สั ม มาทิฏฐิ สัม มาวายามะ และ
สัมมาสติ ตามพุทธวิธี
2. กระบวนการสร างความเขม แข็ ง ทางด านจิตใจในญาติ
ผูดูแลผูปวยโรคไม ติดต อ เรื้ อรั ง ประกอบดวย กระบวนการเรียนรูผาน
ประสบการณตนเอง 8 ขั้นตอน คือ 1) รูจัก ตัวเราเขาใจเขา 2) เฝา
ประเมินตน 3) คนหาสภาวะ 4) ทะยานสูหนทาง 5) ขวนขวายทางเลือก
6) ขยายแผนชีวิต 7) ฟตลงมือทํา และ 8) วัด skill พรอมติดตาม แบง
ออกเปน 13 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนการบูรณาการตามหลักพุทธ
จิตวิทยา 6-I 3-R (I have, I am, I can, I message, I plan, I do, Right
Understanding, Right Effort, Right Mindfulness) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูจากกระบวนที่ตนเองผานพนสถานการณนั้น
3. การประเมินผลการทดลองใชโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการ
สรางความเขมแข็ง ทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอ เรื้อรัง
พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรค
ไมติดตอเรื้อรัง หลังการทดลองสูง กวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) คะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติ
ผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง หลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) คะแนนเฉลี่ยความ
เขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูป วยโรคไมติดตอเรือ้ รัง ในกลุมทดลอง
หลังการทดลองและระยะติดตามไมแตกตางกัน แสดงวา มีความคงทนของ
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ระดับความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่
ระดับความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่
เปนผลจากการใชโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการสรางความเขมแข็งทางดาน
เปนผลจากการใชโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการสรางความเขมแข็งทางดาน
จิตใจ ที่พัฒนาขึ้น ตามกระบวนการ 8 ขั้นที่บูรณาการหลักพุทธจิตวิทยา
จิตใจ ที่พัฒนาขึ้น ตามกระบวนการ 8 ขั้นที่บูรณาการหลักพุทธจิตวิทยา
6-I 3-R ดวยการเรียนรูผานประสบการณตนเองเพื่อใหผานพนวิกฤติในชีวิต
6-I 3-R ดวยการเรียนรูผานประสบการณตนเองเพื่อใหผานพนวิกฤติในชีวิต
และเกิดความเขมแข็งทางดานจิตใจ
และเกิดความเขมแข็งทางดานจิตใจ
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โมเดลองคความรูจากการวิจัย
โมเดลองคความรูจากการวิจัย

ภาพที่ 6 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจ
ภาพที่ ภาพที
6 โปรแกรมพุ
ทธจิตวิทธจิยาสร
างความเข
มแข็งทางดานจิตใจในญาติ
่ 6 โปรแกรมพุ
ตวิทตยาสร
างความเข
ในญาติผูปวทยโรคไม
ิดตอเรื
้อรัง มแข็งทางดานจิตใจ
ในญาติผผููปปววยโรคไม
ติดตติดอตเรือ้อเรื
รังอ้ รัง
ยโรคไม

ภาพที่ 6 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติ
ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
95
ผูปวยโรคไมติดตอเรือ้ รัง

ภาพที่ 7 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจตาม
กระบวนการ 8 ขั้นที่บูรณาการหลักพุทธจิตวิทยา 6-I 3-R
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กระบวนการตื่นรูเพื่อพัฒนาจิตตนตามแนวพุทธจิตวิทยา
A Buddhist Psychology – Based Awakening Process for
Self – Development of Mind

ดร.กูล โพธิ์ทอง
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา)
ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบ

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษา
หลักพุทธธรรมและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อสังเคราะหกระบวนการตื่นรู 2) เพื่อ
วิเคราะหจิตตนและสังเคราะหกระบวนการตื่นรูตามแนวพุทธจิตวิทยา และ
3) เพื่อนําเสนอกระบวนการตื่นรูเพื่อพัฒนาจิตตนตามแนวพุทธจิตวิทยา
วิ ธี ก ารวิ จั ย เป น การวิ จั ย ศึ ก ษาตนเอง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย
ประกอบดวย แบบบันทึกและสังเกตอารมณตนเอง การวิเคราะหขอมูลเชิง
คุ ณ ภาพใช ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หาและการสร า งข อ สรุ ป แบบอุ ป นั ย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. กระบวนการตื่นรูเพื่อพัฒนาจิตตนตามแนวพุทธจิตวิทยา
ประกอบดวยหลักธรรม 1) ศรัทธา 2) กัลยามิตรธรรม 3) โยนิโสมนสิการ
3 วิธี ไดแก วิธีคิดแบบสามัญลักษณ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย และวิธี
คิ ด แบบอริ ย สั จ หรื อ คิ ด แบบแก ป ญ หาและจิ ต วิ ท ยาร ว มสมั ย คื อ
กระบวนการสะทอนคิด
2. ผลการวิ เ คราะห ต นเองและวิ เ คราะห ห ลั ก ธรรม
ประกอบดวย 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ในขณะที่ดํารงชีวิตประจําวัน ไมไดใช
สติตลอดเวลา จนเมื่อความทุกขเกิดขึ้น สงผลใหมีสติที่อยากจะกําจัดทุกข
นั้น ตามลําดับ คือ 1) รูจักและเขาใจความทุกข 2) หาสาเหตุที่แทจริงของ
ทุกขเพื่อกําจัดสาเหตุนั้น 3) รูวากําลัง จะทําอะไร 4) เตรียมแกไขสิ่ง ที่
คลุมเครือ 5) เรียนรูจากสิ่งที่ทํามา 6) เปลี่ยนความเขาใจในสิ่งที่เคยทํา
7) วางเปาหมาย 8) วางแผนการปฏิบัติ 9) ทดลองทําตามที่สะทอนคิด
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เมื่อ ทําไมสําเร็จ ก็ จ ะกลั บ ไปทุ กข อี ก แต เมื่ อ ปฏิบัติสําเร็จ ก็แสดงวาเกิด
ปญญานําไปสูการตื่นรู กรณีที่ 2 เมื่อเริ่มเขาสูการปฏิบัติธรรม เกิดทุกข 2
แบบ คื อ 1) ทุ ก ข จ ากการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในกรณี ที่ 1 และ 2) ทุ ก ข ที่ ไ ม
สามารถนําการปฏิบัติธรรมมาแกปญหาและดับทุกขได จึงกลับสูวงจรทุกข
ในกรณีที่ 1 อีกครั้ง กรณีที่ 3 เมื่อเขาสูการปฏิบัติธรรมแบบเขมขนรวมกับ
ไดกัลยาณมิตรที่ดีคือ พระอาจารยผูส อนกรรมฐาน ไดส อบอารมณและ
สอนธรรมะ ตลอดจนหนังสือและเสียงธรรมะ เมื่อนํามาพิจารณาจะทําให
เกิดปญ ญาและเข าสู ก ารตื่ นรู โ ดยไมผ านการมีความทุก ข ใน 1 วันเมื่อ
พั ฒ นาตนให อ ยู ใ นกรณี ที่ 3 มากขึ้ น กรณี ที่ 1 และ 2 จะลดลงโดย
อัตโนมัติ
3. กระบวนการตื่นรูเพื่อพัฒนาจิตตนตามแนวพุทธจิตวิทยา
ประกอบดวย 1) ความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธองค ความศรัทธาใน
กัลยาณมิตร และความศรัทธาในตนเอง 2) ปฏิบัติสติปฏฐาน 4 รวมกับ
การรักษา กาย วาจา ใจ และ 3) ฝกพิจารณาและปฏิบัติตามวิธีคิดแบบ
ไตรลักษณ วิธีคิดแบบป จจั ยสั มพั นธ และวิ ธีคิดแบบอริยสัจ ที่บูรณาการ
รวมกับการสะทอนคิด
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รูปแบบการพัฒนาชุดฝกอบรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธ
จิตวิทยาของพยาบาลวิชาชีพ
Development of A Self-control Model following Buddhist
Psychology of Nurses

ดร.ดวงทิพย กอกิจงาม
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา)
ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบ

ดุษ ฎี นิ พ นธ ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการ
ควบคุมตนเองของพยาบาลวิชาชีพ 2) เพื่อสรางชุดฝกอบรมการควบคุม
ตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาของพยาบาลวิชาชีพ และ 3) เพื่อนําเสนอชุด
ฝก อบรมการควบคุมตนเองตามหลักพุท ธจิตวิท ยาของพยาบาลวิชาชีพ
เปนการวิจัยแบบผสมวิธีดวยการวัดเชิง คุณภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือเชิง
ปริมาณ ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพในจังหวัดลพบุรี ผูใหขอมูลสําคัญ
ในการสัมภาษณเชิงลึก คือ พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 17 คน ไดจากการ
เลือ กแบบเจาะจง สํ า หรั บ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใชก ารวิ จัยเชิง ทดลอง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power ไดกลุมตัวอยาง 24
คน และสุมกลุมตัวอยางเขากลุมควบคุม 12 คน และกลุมทดลอง 12 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบประเมินการควบคุมตนเองตาม
หลักพุทธจิตวิทยาที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค 0.80 และ 2) ชุดกิจกรรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธ
จิ ต วิ ท ยา วิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด ว ยการวิ เ คราะห เ นื้ อ หา และ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ Wilcoxon Matched pairs เพื่อ
เปรียบเทียบขอมูลกอนทดลอง หลังทดลองและระยะติดตาม 1 เดือนใน
กลุมเดียวกันและใชสิถิติ Mann- Whitney U test เพื่อเปรียบเทียบขอมูล
ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ผลการวิจัยมีดังนี้
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1. แนวคิ ด และองค ป ระกอบของการควบคุ ม ตนเองของ
พยาบาลวิช าชีพ เปน การปรับ องคป ระกอบภายในตนเองเพื่อ ควบคุ ม
พฤติกรรมการแสดงออกของตนใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ
สวนรูป แบบที่พ ยาบาลวิ ชาชี พ ใช ในการควบคุม ตนเองนั้นพบวา มีก าร
ควบคุมตนเองโดยการปรับตัวใน 2 แนวทางคือ การควบคุมการตอบสนอง
ด า นหน า ที่ และการควบคุ ม การตอบสนองด า นอารมณ โดยมี ก าร
ประยุกตใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ หลักสติ สัมปชัญญะ และ ขันติ
โสรัจจะ มาสงเสริมใหเกิดการควบคุมตนเองทีม่ ีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ในการทํางานและการใชชวี ิต
2. ชุดฝกอบรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาของ
พยาบาลวิชาชีพ มี 12 กิจกรรม ประกอบดวย 1) รูจักทักทาย 2) รูจัก
เขาใจตนเอง 3) รูจักการควบคุมตนเอง 4) ผอนพักตระหนัก รู (คลาย
เครียด) 5) จิตสงบมั่นคง 6) สติ สัมปชัญญะ 7) การฟงอยางลึกซึ้ง (นอมสู
ใจอยางใครครวญ) 8) สนทนากัลยาณมิตร 9) คิดอยางสรางสรรค 10)
คุณคาในงานพยาบาล 11) ดูแลอยางองครวม ดวยจิตที่มุงมั่น และ 12)
สัญญาใจ
3. ผลการทดสอบการใชชุดรูป แบบการควบคุมตนเองของ
พยาบาลวิชาชีพ พบวา พยาบาลกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการควบคุม
ตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาหลังการเขารวมกิจกรรมและระยะติดตามสูง
กวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกลุ มควบคุม และกลุ ม ทดลองพบวา กลุม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการควบคุม ตนเองตามหลัก พุทธจิตวิท ยาหลัง การเขารวม
กิจกรรมและระยะติดตามสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อสรางเสริมสุขภาวะทางปญญา
ของจิตอาสาในกลุมผูปฏิบตั ิธรรม
A Model of Buddhist Psychology for Enhancing
Intellectual Health of Volunteer in Meditation
Practitioners

นางสาวปมณฑณัฐ จงวัฒนานุกูลกิจ
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา
ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบโครงราง

ดุษฎีนิพนธเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการพุทธ
จิตวิทยาเพื่อสรางเสริมสุขภาวะทางปญญาจากจิตอาสาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
2) เพื่อสังเคราะหและสรางรูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อสรางเสริมสุขภาวะ
ทางปญญาของจิตอาสาในกลุมผูปฎิบัติธรรม และ 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบ
พุท ธจิต วิ ท ยาเพื่ อ สรา งเสริ ม สุ ข ภาวะทางปญ ญาของจิต อาสาในกลุ ม
ผูป ฎิบัติ ธรรม ใช ก ารวิจั ยอนาคตแบบเดลฟายและชาติ พันธุว รรณนา
(Ethnographic Delphi Future Research: EDFR) แบงเปน 6 ขั้นตอน
1) กําหนดและเตรียมตัวกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 ทาน 2) สัมภาษณ
(EDFR รอบที่ 1) 3) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
4) สรางแบบสอบถาม 5) สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ (EDFR รอบที่ 2)
และ 6) เขียนอนาคตภาพ
ผลการวิจัยเบื้องตนพบวา 1) จิตอาสา จะมีอุดมการณอยางหนึ่ง
คือ มีศรัทธา ศรัทธาในคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีวิริยะ
ความเพียรในการกระทํากิจสวนตน คือ เจริญ ภาวนา สวดมนตภาวนา
เจริญความเพียรเจริญสติ เจริญเมตตา มีกรุณาเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน มุทิตา
รูจักยกยองความดีของหมูคณะ ที่ไมถูกใจเรารูจักปลอยวาง คือ อุเบกขา
อยูกันแบบสังคมที่ รม เย็ นเป นสุ ข โดยใช หลั ก พรหมวิหาร 4 อยูรวมกัน
2) จิตอาสามีความภาคภูมิใจ มีจิตอาสาที่มองเห็นวา คนเราที่มาทํางาน
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เปนจิตอาสาดวยใจ กวาจะมาเปนจิตอาสาไดเราไดผานการฝกจิตฝกใจฝก
ตนของเราใหไดพัฒนาขึ้นมา พอพัฒนาขึ้นมาก็ทําใหเรารูวาการพัฒนาตน
ของเรานี้ มีความสุขแบบนี้ พอมีความสุขแบบนี้แลว สิ่งที่เรามีนี้ เราจึงให
ผูอื่นไดแบบไมมีเงื่อนไข มันก็มีความสุขที่ไดเปนจิตอาสาและมีความสุขกับ
การไดเปนผูให และ 3) รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อสรางเสริมสุขภาวะทาง
ปญญาของจิตอาสาในกลุมผูปฎิบัติธรรม มีองคประกอบสําคัญ 5 ดานคือ
1) สุขภาวะทางปญญาของจิตอาสา 2) หลักธรรมที่ชวยเสริมสรางสุขภาวะ
ทางปญญา 3) พฤติกรรมของจิตอาสาที่มีสุขภาวะทางปญญา 4) ปจจัยที่
สงผลใหเกิดสุขภาวะทางปญญา และ 5) สุขภาวะทางปญญากับการพัฒนา
ตนของจิตอาสา
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การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความสุขในความรัก
ตามหลักพุทธจิตวิทยา
Development of Causal Model for Love-Based Happiness
in Buddhist Psychology

ดร.รัตนนที วิโรจนฤทธิ์
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร
ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบ

ดุษฎีนิพนธเรื่องนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีทางพุทธจิตวิทยาและจิตวิท ยารวมสมัยที่เกี่ยวของกับ ความสุขใน
ความรัก 2) เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการสรางโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา 3) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลความสัม พันธเชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุท ธ
จิตวิทยา ไดพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหเชิงเอกสาร พบตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอความสุขในความรัก ทั้งตัวแปรทางพุทธจิตวิทยาและตัวแปรทาง
จิตวิทยารวมสมัย ประกอบดวย ก) หลักฆราวาสธรรม 4 ข) บุคลิกภาพหา
องค ป ระกอบ ค) รู ป แบบความรั ก ง) ความสุข ในความรั ก 2) ผลการ
วิเ คราะหขอ มูล เชิ ง คุ ณภาพ ได ก รอบแนวคิ ด ในการวิจัยสํ าหรับ โมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา 3 โมเดล
แต ล ะโมเดล ประกอบด ว ยตั ว แปรแฝงภายนอก 2 ตั ว แปร ได แ ก
สัม พันธภาพคูรัก ตามหลั ก ฆราวาสธรรม 4 และ บุคลิก ภาพดานการมี
จิตสํานึก ตัวแปรแฝงภายใน 2 ตั วแปร ได แก เจตคติตอ ความรัก และ
ความสุขในความรัก โดยมีตัวแปรเจตคติตอความรัก ไดแก สิเนหะ เปมะ
และเมตตา เปนตัวแปรสงผานในแตละโมเดล 3) ผลการตรวจสอบความ
สอดคลอ งของโมเดลที่พัฒ นาขึ้นกับ ขอ มูล เชิง ประจัก ษ พบวา โมเดลมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้ง 3 โมเดล ดังนี้
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ในความรั
ก
ได
ร

อ
อธิบายความแปรปรวนของความสุ
ขในความรัก ได(RMSEA)
รอยละ 55.00
ธิพยละ
ล4
สองเฉลี
่ ย ของค า ความแตกต า งโดยประมาณ
เท า กัอิบท.029
บุ55.00
คลิกภาพด
จิตรสํักาตามหลั
นึก และเจตคติ
ที่
อิทมธิาพัพนการมี
มขพัในความรั
ธภาพคูตกรอักความรั
ทางตรงจากสั
นลทางตรงจากสั
ธภาพคู
กนฆราวาสธรรม
บุกคกรูลิปฆราวาสธรรม
กแบบสิ
ภาพดอิเาทนหะ
นการ
อธิ
บายความแปรปรวนของความสุ
ไดตามหลั
รอ4ยละ
55.00
ธิพล4
สบุจงิคตผลต
อกความสุ
ขในความรั
กนึกมีและเจตคติ
ทธิพ ลเท
กับที.470,
และ
ลิสํากนึภาพด
อาความรั
รูลิปกแบบสิ
เานหะ
มีทางตรงจากสั
และเจตคติ
ตจ อิตความรั
กครูาปกอิฆราวาสธรรม
แบบสิ
เตนหะ
อ.150
ความสุ
ขในที-่
มาพันการมี
นธภาพคู
รสํักาตามหลั
4่สบุงกคผลต
ภาพด
นการ
.250ก อมีอยความสุ
สํ าคัาญกับทางสถิ
ิ ทอิี่รทะดั
.01
และอิ
ธิพ ล
ก มีกคตรูา.150
ธิและ
พบลเท
ากับตามลํ
ความรั
าาอิงมีทธินพขัยในความรั
ลเท
.470,
-.250
อย
าางมีดับนอ.150
ัยความสุ
สําคัญทและ
ทาง
มีสจงิตผลต
สํานึกคและเจตคติ
ตอความรั
ปแบบสิ
เนหะ
ที.470,
่สงผลต
ขใน ทางอ
คลิัยกสํภาพด
นการมี
จิธิทิตพี่รสํลทางอ
านึบก ผ.01
ามจากบุ
นตัวตามลํ
แปรเจตคติ
ตอความรั
.250
าาคัาดัญกับบาทางสถิ
ะดั
บนัยและอิ
ธิพกล
สถิ
ติที่รกอะดัมจากบุ
บคาา.01
และอิ
กดัภาพด
ความรั
มีอย
อิงมีทธินตามลํ
พลเท
.470,ทต.150
และ อ-.250
อยคาลิางมี
สําาคันการมี
ญททาง
ทีลิ่สกงภาพด
ผลตอความสุ
ขในความรั
ขนาดอิ
พลเท
บ .120
าปนึแบบสิ
ก ผกอามีมจากบุ
วแปรเจตคติ
ตาอากันการมี
ความรั
จิสถิรูทางอ
ตปสํตแบบสิ
าิทนึี่รอกะดัมจากบุ
ผบเานหะ
นตั
อความรั
เนตั
นหะ
ทีค่สทลิงธิผลต
อความสุ
ขในก
.01วคแปรเจตคติ
ตามลําดับาตนการมี
และอิ
ทจธิิตกพสํรูลทางอ
กภาพด
อยางมีกนมีัยขเสํนหะ
าคัญทีทางสถิ
ติทอากัี่รความสุ
ะดั.120
บ .01
ขในความรั
ขคันาดอิ
พตลเท
ากับบ.01
.120
ความรั
ท่สธิงพผลต
ลเท
อย
นัยกสํมีเานหะ
ญทางสถิ
ิทอี่รความสุ
ะดั
จิรูตปสํแบบสิ
านึก ผานาดอิ
นตัวแปรเจตคติ
ตบอความรั
กรูาปงมี
แบบสิ
ที่สทงธิผลต
ขใน
อย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บ
.01
ความรัก มีขนาดอิทธิพลเทากับ .120 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ภาพที่ 8 โมเดลความรักรูปแบบสิเนหะ
2) โมเดลทีภาพที
่มีเจตคติ
ตอ่ความรั
กกรูรูปปแบบเปมะเป
นตัเนหะ
วแปรสงผาน
ภาพที
8 โมเดลความรั
ปแบบสิ
่ 8 โมเดลความรั
แบบสิกเรูนหะ
มีคา ไค-สแควร
เทากั่มบีเจตคติ
110.88
(df) เทากับ 83 ความนาจะ
2) โมเดลที
ตอองศาอิ
ความรักสกรูระ
ภาพที่ 8 โมเดลความรั
รูปปแบบเปมะเป
แบบสิเนหะ นตัวแปรสงผาน
เป
เทากับ เท.022
าดัชนีวัดองศาอิ
ความกลมกลื
(GFI)
บ .970าจะ
คา
มีคนา (p)
ไค-สแควร
ากับค110.88
สระ (df)น เท
ากับเท83ากัความน
ดัเปชนนีว(p)
ัดความกลมกลื
นทีค่ปารัดับชแกนีวแัดลความกลมกลื
ว (AGFI) เทากันบ(GFI)
.940เทคาดักัชบนี.970
รากของ
เทากับ .022
คา
่ยของสวนนที
อ (RMR)
เทากับเท.037
าลัง
ดักํชาลันีงวสองเฉลี
ัดความกลมกลื
ที่ป่เรัหลื
บแก
แลว (AGFI)
ากับ และค
.940 คาดัาดัชชนีนีรรากกํ
ากของ
่ ย ของค
า ความแตกต
งโดยประมาณ
บ .029
กํสองเฉลี
าลังสองเฉลี
่ยของส
วนที่เหลือ า(RMR)
เทากับ .037(RMSEA)
และคาดัเทชนีารกัากกํ
าลัง
สองเฉลี่ ย ของค า ความแตกต า งโดยประมาณ (RMSEA) เท า กั บ .029
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2) โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะเปนตัวแปรสงผาน
2) โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะเปนตัวแปรสงผาน
มีคา ไค-สแควร เทากับ 110.88 องศาอิสระ (df) เทากับ 83 ความนาจะ
มีคา ไค-สแควร เทากับ 110.88 องศาอิสระ (df) เทากับ 83 ความนาจะ
เปน (p) เทากับ .022 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ .970 คา
เปน (p) เทากับ .022 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ .970 คา
ดัชนีวโมเดลความเป
ัดความกลมกลื
นที่ปรับแกแลจัยวทางพระพุ
(AGFI) เท
ากับ .940 คาดัชนีรากของ
นนักนวิทีธีว่ปิทรัยาการวิ
ทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี
ดั100
ช
นี
ว
ด
ั
ความกลมกลื
บ
แก
แ
ล
ว
(AGFI)
เท
า
กับ .940 คาดัชนีรากของ
นนักววินที
ธีวิท่เหลื
ยาการวิ
จัยทางพระพุ
กํ100
าลังโมเดลความเป
สองเฉลี่ยของส
อ (RMR)
เทากับทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี
.037 และคาดัชนีรากกําลัง
กําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .037 และคาดัชนีรากกําลัง
สองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .029
สองเฉลี
่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ
(RMSEA)
เทากัอิบท.029
อธิบบายความแปรปรวนของความสุ
ายความแปรปรวนของความสุ
ขขในความรั
กก ได
รออยละ
ยละ 55.00
55.00
อธิ
ในความรั
ได
ร
อิททธิธิธิพพพลลล
อธิ
บ
ายความแปรปรวนของความสุ
ข
ในความรั
ก
ได
ร

อ
ยละ
55.00
อิ
อธิ
บายความแปรปรวนของความสุ
ขในความรัก ไดรอ4ยละ
55.00 าอินการ
ทธิพล
ทางตรงจากสั
มมพัพันนธภาพคู
ทางตรงจากสั
ธภาพคูรรรักักักตามหลั
ตามหลักกกฆราวาสธรรม
ฆราวาสธรรม44บุบุบุคคคลิลิลิกกกภาพด
ภาพดาานการ
นการ
ทางตรงจากสั
ม
พั
น
ธภาพคู
ตามหลั
ฆราวาสธรรม
ภาพด
ทางตรงจากสั
มพันธภาพคู
รักตามหลั
กฆราวาสธรรม
4งบุผลต
คลิกอภาพด
านการ
มีมีจจิ ติตสํสําานึนึกก และเจตคติ
ต

อ
ความรั
ก
รู
ป
แบบสิ
เ
นหะที
่
ส
ความสุ
และเจตคติตตอ อความรั
ความรักกรูรูปปแบบสิ
แบบสิเเนหะที
นหะที่ส่สงงผลต
ผลตออความสุ
ความสุขขขใน
ใน
มีมีความรั
จจิ ติตสํสําากนึนึมีกกคและเจตคติ
ใน
และเจตคติ
ต

อ
ความรั
ก
รู
ป
แบบสิ
เ
นหะที
่
ส

ง
ผลต
อ
ความสุ
ข
ใน
และและ
.160.160
อยางมีอยนาัยงมี
สํานคััยญสํทาง
ความรั
ก มีมีคคาาาอิอิอิทททธิธิธิพพพลเท
ลเทาาากักักับบบ.500,
.500,.190
.190
าคัญ
ความรั
ก
ลเท
.500,
.190
และ
.160
อย
า
งมี
น
ั
ย
สํานคััยญสํทาง
ความรั
ก
มี
ค

า
อิ
ท
ธิ
พ
ลเท
า
กั
บ
.500,
.190
และ
.160
อย
า
งมี
ารคัักญ
สถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บ
.01
ตามลํ
า
ดั
บ
และอิ
ท
ธิ
พ
ลทางอ
อ
มจากสั
ม
พั
น
ธภาพของคู
ทางสถิ
ตะดัิที่รบะดั.01บ .01
ตามลํ
าและอิ
ดับ และอิ
ทธิพลทางอ
อมจากสั
มพันธภาพของ
สถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ตามลํ
า
ดั
บ
ท
ธิ
พ
ลทางอ
อ
มจากสั
ม
พั
น
ธภาพของคู
 รั ก
ทางสถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บ
.01
ตามลํ
า
ดั
บ
และอิ
ท
ธิ
พ
ลทางอ
อ
มจากสั
ม
ธภาพของ
กฆราวาสธรรม
4 และบุ
คลิกภาพด
านการมี
จิตสําจนึิตกสํพัผานานึนตั
วาแปร
คูตามหลั
ตามหลั
รักตามหลั
ก
ฆราวาสธรรม
4
และบุ
ค
ลิ
ก
ภาพด
า
นการมี
ก
ผ
นตั
ว
กอฆราวาสธรรม
4 และบุ
คลิ่ สก งภาพด
าความสุ
นการมี
จิในความรั
ตสําจนึิตกสํผาานึกนตักมีผขวานาด
แปร
คูเจตคติ
รักตามหลั
กฆราวาสธรรม
4 และบุ
คผลต
ลิกภาพด
านการมี
นตัว
ต
ความรั
ก
รู
ป
แบบเปมะที
อ
ข
แปรเจตคติ
ตอความรั
รูปแบบเปมะที
งผลตอ ความสุ
อความสุขขในความรั
ในความรักกมีมีขขนาด
นาด
เจตคติ
ตอ ความรั
ก รู ปกกอย
่ สคั ง่ส่สญผลต
แปรเจตคติ
รูแบบเปมะที
ปแบบเปมะที
งทางสถิ
ผลตอความสุ
ขบในความรั
กมีขนาด
อิอิททธิธิพพลเท
ลเท
าาตกักัอบบความรั
.070
า
งมี
น
ั
ย
สํ
า
ต
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
.01
และขนาด
.070
อยาางมีงมีนนัยัยสํสําาคัคัญญทางสถิ
ทางสถิตติ ทิที่รี่ระดั
ะดับ .01และขนาด
และขนาด
ลเทาาากักักับบบ.040
.070อยอย
อิอิททธิธิพพลเท
.070
อย
านงมีัยนสําัยคัสํญาคัทีญ่ระดั
ทางสถิ
ตตามลํ
ิที่ระดัาบบดับ.01
.01 และขนาด
า
งมี
บ
.05
อิทธิพลเท
.040 อยางมีนนัยัยสํสําคัาญ
คัญที่ระดับบ.05.05ตามลํ
ตามลํ
ลเทาาากักักับบบ .040
าดัาาบดัดับบ
อิอิททธิธิพพลเท
.040อยอยางมี
างมีนัยสําคัญทีที่ระดั
่ระดับ .05 ตามลํ

ภาพที่ 9 โมเดลความรักรูปแบบเปมะ
ภาพที
่่ ม9ี เ จตคติ
โมเดลความรั
กรูกปรูแบบเปมะ
ภาพที
่ 9 โมเดลความรั
ปกแบบเปมะ
3) โมเดลที
ต อ ความรั
รู ป แบบเมตตาเปน ตั ว แปร
ภาพที
่
9
โมเดลความรั
ก
รู
ป
แบบเปมะ
3)
โมเดลที
่
ม
ี
เ
จตคติ
ต

อ
ความรั
ก
แปร
สงผาน มีคาไค-สแควร เทากับ 104.31 องศาอิรูสประแบบเมตตาเป
(df) เทากับ น79ตั วความ
สนงาผจะเป
าน มีนค(p)
าไค-สแควร
เทากัคบา104.31
องศาอิสระ (df)
เทากัเทบา79
เทากับ .029
ดัชนีวัดความกลมกลื
น (GFI)
กับความ
.970
นคาาจะเป
น
(p)
เท
า
กั
บ
.029
ค
า
ดั
ช
นี
ว
ั
ด
ความกลมกลื
น
(GFI)
เท
า
กั
บ
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนี.970
ราก
คของกํ
าดัชานีลัวงัดสองเฉลี
ความกลมกลื
น
ที
่
ป
รั
บ
แก
แ
ล
ว
(AGFI)
เท
า
กั
บ
.940
ค
า
ดั
ช
นี
่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .038 และคาดัชนีรราก
าก

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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3) โมเดลที่มีเจตคติตอ ความรักรูปแบบเมตตาเปนตัวแปร
3) โมเดลที่มีเจตคติตอ ความรักรูปแบบเมตตาเปนตัวแปร
สงผาน มีคาไค-สแควร เทากับ 104.31 องศาอิส ระ (df) เทากับ 79
สงผานามีจะเป
คาไค-สแควร
กับ 104.31
ส ระ (df)
เทากัเทบา79
ความน
น (p) เทากัเทบ า.029
คาดัชนีวัดองศาอิ
ความกลมกลื
น (GFI)
กับ
ความน
า
จะเป
น
(p)
เท
า
กั
บ
.029
ค
า
ดั
ช
นี
ว
ด
ั
ความกลมกลื
น
(GFI)
เท
า
.970 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 กัคบา
.970 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คา
ดัชนีรากของกํสาวลันวิงสองเฉลี
่ยของสวนทีก่ารวิ
เหลืชอาการ
(RMR)
บ ก.038
จัย สารสนเทศและบริ
ศูนยอเท
าเซีายกันศึ
ษา มจรและค
101 า
ดัดัชชนีนีรรากของกํ
า
ลั
ง
สองเฉลี
ย
่
ของส
ว
นที
่
เ
หลื
อ
(RMR)
เท
า
กั
บ
.038
และค
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เพื่อการตื่นรูของนักธุรกิจ
Effects of Theta Process in Buddhist Psychology towards
Autonomy to the Awakening of the Businessman

106 โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

อิทธิพลของกระบวนการเธตาตามแนวพุทธจิตวิทยาตออิสระ
แหงตนเพือ่ การตืน่ รูของนักธุรกิจ
Effects of Theta Process in Buddhist Psychology
towards Autonomy to the Awakening of the Businessman
ดร.วดี วิประกษิต
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา)
ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบ

ดุษ ฎี นิ พ นธ เ รื่ อ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเธตาตามแนวพุทธจิตวิทยาและอิสระแหงตน
เพื่อ การตื่นรู 2) เพื่ อศึ ก ษาอิ ท ธิ พลของกระบวนการเธตาตามแนวพุท ธ
จิตวิท ยาตอ อิส ระแห ง ตนเพื่อ การตื่นรู ของนั ก ธุร กิจ ที่ป ฏิบัติธรรม และ
3) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแหง
ตนเพื่อการตื่นรูของนักธุรกิจ ใชการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods
Research) ด ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ขยายผลการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Quantitative Method to Extend Qualitative Results) ผลการวิจัย
พบวา กระบวนการเธตาตามแนวพุทธจิตวิทยามี 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
มองเห็นและการยอมรับปญหา 2) การหยุดสิ่งที่ทําใหเกิดปญหา 3) ตั้งเปา
ในการจัดการกับปญหา และ 4) การลงมือปฏิบัติเพื่อจัดการกับปญหา โดย
มีปจจัยที่เอื้อตอการสนับสนุนกระบวนการเธตา 2 ปจจัย คือ ปจจัยดาน
วิธีก ารคิด และปจ จั ยดานกั ลยาณมิตรของผู ป ฏิบัติธรรม ผลการพัฒ นา
โมเดลความสัมพันธเชิง สาเหตุที่แสดงอิทธิพลของกระบวนการเธตาตาม
แนวพุทธจิตวิทยาตออิสระแหงตนเพื่อ การตื่นรูของนัก ธุรกิจ มีตัวแปรที่
สังเกตได รวมทั้งหมด 13 ตัวแปร ซึ่งปรากฏเปนตัวแปรภายในแฝง 2 ตัว
แปรและตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัวแปร ผลการทดสอบความตรงของ
โมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องอิ ส ระแห ง ตนเพื่ อ การตื่ น รู พ บว า โมเดลมี ค วาม

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
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ประวัตผิ ูเขียนหลัก
ดร.ลําพอง กลมกูล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ
สอนมัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร-ฟสิกส มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อ
ปก ารศึก ษา 2544 และในขณะกํ าลั ง ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรีไดรับ ทุ น
กาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Scholarship) ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
Guelph ประเทศแคนาดา เป น เวลา 2 ป สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ครุศาสตร มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ จั ยการศึ ก ษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิท ยา
การศึก ษา คณะครุศาสตร จุฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลัย เมื่ อ ปก ารศึ ก ษา
2548 และสําเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีวิทยา
การวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิ จัยและจิ ตวิ ทยาการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2554 เคยไดรับรางวัลสภาวิจัย
แหงชาติ รางวัลวิทยานิพนธระดับดีประจําป 2556 (สาขาการศึกษา) จาก
สํานัก งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และรางวัล Graduate Scholar
Award จากการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ นักวิจัยทุน
วิ จั ย มุ ง เ ป า ป 2558 แ ละป 2560 ส าขาการ ศึ ก ษา สํ านั ก งา น
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ปจจุบันเปนนักวิจัยประจําศูนยอาเซียน
ศึกษา ตําแหนงบริหารเปนผูอํานวยการสวนวิจัย สารสนเทศและบริการ
วิชาการ ศูนยอาเซียนศึก ษา มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณในการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในเวทีระดับ
นานาชาติ จํานวน 25 แหง และบทความวิจัยและวิ ชาการมากกวา 20
บทความ รวมทั้งเปนประธานหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ
ความเป น ครู ใ นวิ ถี พุ ท ธ” ของหน ว ยพั ฒ นาครู ศู น ย อ าเซี ย นศึ ก ษา
(ผลงานวิจัยใชประโยชน) ติดตอ E-mail : research.mcu@gmail.com
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ประวัตผิ ูเขียนรวม
พระมหาประสิท ธิ์ าณปฺป ทีโ ป, ดร. สําเร็จ การศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธจิ ต วิ ท ยา คณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง พระวิทยากรกลุมเพื่อ
ชีวิตดีงาม สํานักงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแหงสถาบัน
ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย เจาของผลงานเขียนพอกเก็ตบุค เรื่อง
อยาควาดวงดาวดวยสายตา วิชาความสุข อยาปลอยใหทุกขมาบุกใจ วิชา
วิทยากร อยากเปนยอดคนตองเกงตนเกงคนเกงงาน ทุกขเกิดจากใจ ก็ดับ
ไดดวยใจ และงานเขี ยนวารสารทั่ วไป คื อ นิ ตยสารมุม นิต ยสาร add
magazine หนังสือพิมพขาวสด “หนาตางศาสนา” ปจจุบันเขียนคอลัมน
“โชคดีที่มีพระ” หนังสือพิมพคมชัดลึก ทุกวันพฤหัสบดี
ดร.แมนเหมือน สิทธิศักดิ์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลเดน
เฮิรบบอดี้แคร จํากัด
ดร.อัญ ชิ ษฐา หาญกิจ รุ ง สํ าเร็ จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนงปจจุบัน อาจารยพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักวิชาการอิสระ และมี
ประสบการณในการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ ณ
กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน
ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อดีตรองผูวาการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการเกษียณ
ดร.บัณฑิตา ถิรทิตสกุล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัย ตําแหนง Head of National Sales บริษัท รักษาความ
ปลอดภั ย การ ด ฟอร ซ แคช โซลู ชั่ น ส (ประเทศไทย) จํ า กั ด และมี
ประสบการณในการเขารวมนําเสนอผลงานวิ จัยในระดับ นานาชาติ ณ
มหาวิทยาลัย Thu Dau Mot สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร และกรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน
จาสิบตํารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญ ออน สําเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาดุษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธจิ ตวิท ยา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง พนักงานการเลือกตั้ง
(งานทรั พ ยากรบุคคล) ฝายฝก อบรม 2 สํ านั ก พัฒ นาบุคลากร สถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สํานักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดร.ภาดาภัสสรณ ภาดาพิลาสธานันทร สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธจิ ต วิ ท ยา คณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสบการณทํางาน ผูดําเนิน
รายการ Bangkok Auto jam ITV ผูดําเนินรายการ The Animallulla
คนไดพัก สัตวไดเ ที่ ยว ช อ ง1 แฟชั่ นนิ ส ต า และเซเลบริตี้ และตําแหนง
อาจารยพิเศษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง ผูกอตั้งและกรรมการผูจัดการ บริษัท นีโอ
เอ็กซิบิท จํากัด ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน ประจําป 2562 ดานการสราง
คุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั
ดร.วดี วิประกษิต สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําแหนง ผูอํานวยการฝายการเงิน บริษัท ซี แอม ครีเอชั่น
จํากัด ที่ปรึกษาดานการเงิน บัญชี ISO9000 การจัดทําประมาณการทาง
การเงิน บริหารและบริการการจัดการทรัพยสิน ปรับปรุงโครงสรางหนี้
และจัดทํา Cash Monitoring
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นายสมชาย บุญสุน Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รออนุมัติ
ปริญญา) ตําแหนง ศาสนพิธีกร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณทํางาน เจาหนาที่งานสารบรรณหนาหองรองอธิการบดีฝาย
บริหาร เจาหนาที่งานรับหนังสือเขา-ออก หนาหองผูอํานวยการกองกลาง
และรักษาการหัวหนาฝายยานพาหนะ กองคลังและทรัพยสิน
นางจรูญ ศรี กล่ํากลาย Ph.D. Candidate สาขาวิช าพุ ท ธ
จิตวิท ยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตําแหนง เจาหนาที่ฝายจัดซื้อตางประเทศ เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย
(หนาที่พิเศษเลขาฝายพระพุทธศาสนา) และเจาหนาที่ฝายการเงิน
นางสาวสายน อ ย คํ า ชู Ph.D. Candidate สาขาวิ ชาพุท ธ
จิตวิท ยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ งานพัฒนาการและพฤติกรรมแผนกคนไขนอก
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทยกรวงสาธารณสุข
นางสาวพันทิวา กฤษฎาชาตรี Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธ
จิตวิท ยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการ บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองค จํากัด
นางสาวนิพัชชา โอทกานนท Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธ
จิตวิท ยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตําแหนง ผูจัดการฝายโลจิสติกส บริษัท เอราวัณมารเก็ตติ้ง จํากัด
นางสาวสุพัตรา กวีธนกุล Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุท ธ
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นาง สา วป มณฑ ณั ฐ จง วั ฒ น านุ กู ล กิ จ Ph.D. Candidate
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิท ยาลัย ตําแหน ง พนั ก งาน บริ ษัท ยู นิแล็บ ฟารม าซูติคอล จํากั ด
เจาหนาที่ฝายจัดซื้ออาวุโส
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นางพรนภิส สุดโต Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง
กรรมการบริหาร กลุมบริษัท STS
ดร.ดวงทิพย กอกิจงาม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
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