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คํานํานอมถวายมุทิตาสักการะ 
 
 พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูมีความเมตตาทั้งตอ
บุคลากรผูอยูใตบังคับบัญชาและลูกศิษยในทุกระดับของมหาวิทยาลัย อีก
บทบาทหน่ึงที่พระพระเดชพระคุณมีความโดดเดนเพิม่เติมจากงานดานการ
บริหารพระพุทธศาสนาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยคือคุณลักษณะของพระเดชพระคุณที่มีความเปนนักวิธี
วิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบการ
วิจัยสามารถทําวิจัยที่ใชวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลาย ไดแก การออกแบบ
การวิจัยโดยใชทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ในงานวิจัยเรื่อง 
“โครงการการพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงฆผาน
การบูรณาการความรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย
และกลุมประเทศ CLMV” การออกแบบการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR 
ในงานวิจัยเรื่อง “แนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและ
สันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน” และการออกแบบการวิจัย
แบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed Methods Research) ใน
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม
ประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
ซึ่งเปนวิธีการออกแบบการวิจัยที่หลากหลายและมีความสอดคลองกับ
ปญหาวิจัยและเปาหมายของการวิจัยแตละเรื่อง นอกจากน้ีพระเดช
พระคุณยังสงเสริมใหผู เ ขียนไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชวิธีการวิจัยแนวใหมสําหรับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา น่ัน
หมายความวาพระเดชพระคุณไดเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนา
งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใหความกาวหนาและกาวไกลไปสูประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกตอไป 
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 เน่ืองในโอกาสที่พระเดชพระคุณไดรับพระราชทานเลื่อนสมณ
ศักด์ิ ผูเขียนในฐานะผูใตบังคับบัญชา ขอนอมถวายมุทิตาสักการะผาน
ผลงานวิชาการ เรื่ อง  “โมเดลความเปนนัก วิ ธี วิทยาการ วิจัยทาง
พระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี ปราชญเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ” 
ดวยพระเดชพระคุณไดเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติของความสมบูรณ
พรอมทั้งศาสตรและศิลป มีภูมิความรูและภูมิธรรมเต็มเปยม อีกทั้งยังเปน
ผูเมตตากรุณาและใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการสรางสรรคผลงาน
วิชาการอยางตอเน่ืองเพื่อประโยชนตอมวลชนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย พระเดชพระคุณใหการสงเสริม และแนะนําแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนประโยชนพรอมทั้งต้ังอยูในหลักเหตุและผล ในโอกาสสําคัญน้ี
ผูเขียนขอนอมถวายมุทิตาสักการะ ดวยความต้ังใจย่ิงแดพระเดชพระคุณ
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และหวังเปนอยางย่ิง โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี ปราชญเมธี ศรีมหา
จุฬาลงกรณ จะเปนตนแบบของแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับนักวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาทุกทานที่จะฝกฝนตนใหพรอมที่จะกาวไปสูความเปนนักวิธี
วิทยาการวิจัยไดอยางเต็มภาคภูมิตอไป 
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ภาคผนวก ก 
 ภาพกิจกรรมการวิจัยตามเสนทางของการเปนนักวิธีวิทยา 
 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 37 
ภาคผนวก ข 
 รวมบทคัดยอผลงานวิจัย และบทความวิชาการ 
 ที่เผยแพรในเวทีวิชาการนานาชาติ 44 
ภาคผนวก ค 
 ผลงานดุษฎีนิพนธที่พระเดชพระคุณเมตตาเปนประธานสอบ 84 
ประวัติผูเขียน 112 



(8) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี



(9)ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 
นอมถวายมุทิตาสักการะแด พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 

เจาคุณอาจารยผูเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
แหงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 “สองมือประณตนอมสักการะ 
 แดคุณพระเทพปวรเมธ ี
 นักวิทยาการวิจัยผูมากมี 
 ทั้งศักดิ์ศรีความรูอเนกอนันต 
 ดานศึกษา ปกครอง พุทธจิต 
 เปนนิมิตม่ันหมายใหเฉิดฉันท 
 สรางผลงานหรูเลิศประเสริฐม่ัน 
 ใหทุกวันยังจดจํามิคลายแคลง 
 ในวาระวันดีที่พิเศษ 
 ประดุจเพชรฉายแววประกายแสง 
 ช่ือเสียงทานกังวานไกลไปตางแดน 
 คงแนบแนนคุณความดีอยูช่ัวกาล” 

ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา 
อดีตรองผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

ช 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นอมถวายมุทิตาสักการะแด พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 

เจาคณุอาจารยผูเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

แหงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

    “สองมือประณตนอมสักการะ  

 แดคุณพระเทพปวรเมธ ี

 นักวิทยาการวิจัยผูมากม ี

 ท้ังศักด์ิศรีความรูอเนกอนันต 

  ดานศึกษา ปกครอง พุทธจิต 

 เปนนิมิตมั่นหมายใหเฉิดฉันท 

 สรางผลงานหรูเลิศประเสริฐมัน่ 

 ใหทุกวันยังจดจํามิคลายแคลง 

  ในวาระวันดีท่ีพิเศษ  

 
นอมถวายมุทิตาสักการะแด พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 

เจาคุณอาจารยผูเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
แหงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 “สองมือประณตนอมสักการะ 
 แดคุณพระเทพปวรเมธ ี
 นักวิทยาการวิจัยผูมากมี 
 ทั้งศักดิ์ศรีความรูอเนกอนันต 
 ดานศึกษา ปกครอง พุทธจิต 
 เปนนิมิตม่ันหมายใหเฉิดฉันท 
 สรางผลงานหรูเลิศประเสริฐม่ัน 
 ใหทุกวันยังจดจํามิคลายแคลง 
 ในวาระวันดีที่พิเศษ 
 ประดุจเพชรฉายแววประกายแสง 
 ช่ือเสียงทานกังวานไกลไปตางแดน 
 คงแนบแนนคุณความดีอยูช่ัวกาล” 

ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา 
อดีตรองผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 



(10) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

 “จากการทีไ่ดรวมงานกับศูนยอาเซียนศึกษา มจร หลายครั้งทําให
ไดมีโอกาสสัมผัสกับการทํางานของทานเจาคุณอาจารย พระเทพปวรเมธี, 
รศ.ดร. ซ่ึงมีความโดดเดนดานการบริหารจัดการโดยเฉพาะอยางย่ิง 
ทรัพยากรบุคคล เพราะศูนยอาเซียนศึกษา มจร มีบุคลากรนอยแตทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการกําหนดนโยบายที่มุงใหศูนยอาเซียนศึกษา
พัฒนางานวิจัยและเช่ือมประสานสรางเครือขายดานการศึกษาและการวิจัย 
ก็สะทอนถึงวิสัยทัศนของทานที่มองการณไกลวาอาเซียนจะขับเคล่ือนไปไดดี
ก็ดวยการศึกษาเชิงวิจยั ทําใหหลายปที่ผานมาศูนยอาเซียนศึกษาศึกษา มจร 
สงเสริมและสรางนักวิจัยรุนใหมข้ึนมาอยางมาก เพ่ือใหบุคลากร มจร และ
อาเซียนมีความสามารถดานการวิจัยที่หลากหลายและเชิงลึก เนนการลง
พ้ืนที่จริงและวิเคราะหสังเคราะหดวยสถิติช้ันสูง เปนกาวสําคัญที่นําไปสูการ
พัฒนางานวิชาการที่เช่ือมโยงทั้ง พระพุทธศาสนา ประชาคมอาเซียนและวิธี
วิทยาสมัยใหม” 

พระมหาประสิทธ์ิ าณปฺปทีโป, ดร. 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 
 “ขอนอมถวายมุทิตาสักการะแดพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, 
รศ.ดร. ในวาระโอกาสที่ไดรับโปรดเกลาฯ พระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์เม่ือ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 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 

 



(11)ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 “กราบมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 
ดวยความเคารพย่ิง” 

ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร 

ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย วช. ทุนวิจัยมุงเปาป 2560 
 
 ขอนอมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี, รศ.
ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผูชวยเจาอาวาสวดัประยุรวงศาวาส พระอารามหลวง ในวโรกาสโปรดเกลาฯ 
ใหเล่ือนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ในราชทินนาม ที่ “พระเทพปวรเมธ”ี 

ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค 
ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย วช. ทุนวิจัยมุงเปาป 2560 

 
 “ม่ิงขวัญเหลาเกลา มากลนสรรพส่ิง พรั่งพรอมเมตตา กรุณาแก
ศิษย โนมนําชีวิต ปวงศิษยเจริญพลัน” 

นางจรูญศรี กลํ่ากลาย 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 
 “พระเทพปวรเมธีทานเปยม 
 ลนดวยความเมตตา 
 เปนนักพัฒนาการเรียนรู 
 มุงสรางสรรคงานวิจัย 
 นําหลักพุทธธรรมประยุกตไปสูเชิงประจักษ 
 เปนที่ยึดม่ันของคณาจารยและนิสิต 
 และหม่ันผูกมิตรนําพาสูสังคมอาเซียน”  
 ศิษยขอกราบแสดงมุทิตาจิตแดพระเดชพระคุณ ณ โอกาสน้ี 

ดร.บัณฑิตา ถิรทิตสกุล 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 



(12) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

 “ขอกราบถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี” 
นางสาวนิพัชชา โอทกานนท  

นางสาวสุพัตรา กวีธนกุล 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 
 “เม่ือครั้งขาพเจาสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ ซ่ึงทานพระเทพปวร
เมธ,ี รศ.ดร. ผูเปนประธานกรรมการการสอบ ในครั้งน้ันขาพเจาไดรับความ
เมตตาและคําแนะนําจากทานในขอหลักธรรมที่ใชบูรณาการกับทฤษฎีจิตวิ
ยา ที่ เหมาะสมกับงานวิจัยที่ มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน ขาพเจาขอกราบ
นมัสการขอบคุณทานมา ณ ที่น้ีดวยความเคารพอยางสูง” 

ดร.อัญชิษฐา หาญกิจรุง 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 
 “ในโอกาสที่ไดรับการเล่ือนสมณศักดิ์เปนช้ันเทพที่ พระเทพปวรเมธี 
คือ 1) ดีใจที่พระเดชพระคุณไดรับการสถาปนาเล่ือนสมณศักดิ์ในครั้งน้ี 2) 
เพราะบารมีของเจาคุณอาจารยที่สรางสมมาตลอด และ 3) เปนเพราะเจา
คุณอาจารยเปนพระทีมี่เมตตาบารมีจึงเสริมสงใหอาจารยเจาคุณเปน พระ
เทพปวรเมธีในครั้งน้ี กระผมในฐานะผูใตบังคับบัญชาของพระเดชพระคุณ
ขอกราบถวายแสดงมุทิตากับพระเดชพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดวยครบักระผม” 

นายสมชาย บญุสุน 
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 “เเมนเรื่องเชิงพุทธประยุกตเปนพุทธจิตวิทยา 

 เมตตาเปยมลนกับศิษยทุกคน 

 การบริหารทันสมัย เปนรูปธรรมเชิงประจักษ 

 เนนพัฒนานิสิตพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาองคกรสูยุค 4.0 

 เผยแพรศักยภาพองคกรสูประชาคมโลก” 

นางสาวสายนอย คําชู 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 “ดวยจิตทานถึงพรอม ความเมตตา 
 สูมวลศิษยมิตรกัลยา พรอมทั่ว 
 ขยายพุทธธรรม นําซ่ึงภาวนา 
 เสวยสุขดวยธรรมเคลา สูหวงพุทธธรรม” 

นางสาวปมณฑณัฐ จงวัฒนานุกูลกิจ 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 
 “จาสิบตํารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญออน  นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอรวม
แสดงมุทิตาจิตสักการะแด “พระราชวรเมธี, รศ.ดร.” รองอธิการบดีฝาย
บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผูชวยเจาอาวาสวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร) ไดเลื่อนสมณศักดิ์เน่ืองโนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ มอบตราตั้ง พัดยศ ฐานานุกรม เปนพระราชาคณะ
ชั้นเทพ นามวา “พระเทพปวรเมธี” เม่ือวันอาทิตยท่ี 28 กรกฎาคม 2562 
ยังความปลื้มปติแกบรรดาศิษยานุศิษยท้ังหลาย ซ่ึงขาพเจาขอนอมถวายมุทิตา
สักการะแดพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารย พระอาจารยผูประเสริฐคุณ 
ขาพเจาไดรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเสมอคร้ังเม่ืออยูระหวางศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา อันไดแก การไดรับโอกาสเปน
วิทยากรกระบวนการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกองทุนสงเสริมการเผยแพรพระพุทธศาสนา 
โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวขอ “ศาสตรพระราชา ศาสตรแหงการ
พัฒนาท่ียั่งยืน” โดยอาราธนาพระสอนศีลธรรมเขารับการพัฒนาสมรรถนะ 
จํานวน 1,200 รูป ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ภูมิภาคๆ ละ 300 รูป คร้ังน้ันไดรวม
ทีมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหศิษยมีโอกาสเรียนรูการทํางาน
รวมครูบาอาจารยท่ีหลากหลาย มีการรวมคิด รวมวางแผน ท่ีจะทําอยางไรให
เกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีมีกลุมเปาหมายในโครงการดังกลาวท่ีมีจํานวน
มากใหสามารถรวมคิด รวมวิเคราะห สังเคราะห คนหารูปแบบและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนหลักสําคัญคร้ังน้ันจึงไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติรูปแบบของ 



(13)ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 “ดวยจิตทานถึงพรอม ความเมตตา 
 สูมวลศิษยมิตรกัลยา พรอมทั่ว 
 ขยายพุทธธรรม นําซ่ึงภาวนา 
 เสวยสุขดวยธรรมเคลา สูหวงพุทธธรรม” 

นางสาวปมณฑณัฐ จงวัฒนานุกูลกิจ 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 
 “จาสิบตํารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญออน  นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอรวม
แสดงมุทิตาจิตสักการะแด “พระราชวรเมธี, รศ.ดร.” รองอธิการบดีฝาย
บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผูชวยเจาอาวาสวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร) ไดเลื่อนสมณศักดิ์เน่ืองโนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ มอบตราตั้ง พัดยศ ฐานานุกรม เปนพระราชาคณะ
ชั้นเทพ นามวา “พระเทพปวรเมธี” เม่ือวันอาทิตยท่ี 28 กรกฎาคม 2562 
ยังความปลื้มปติแกบรรดาศิษยานุศิษยท้ังหลาย ซ่ึงขาพเจาขอนอมถวายมุทิตา
สักการะแดพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารย พระอาจารยผูประเสริฐคุณ 
ขาพเจาไดรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเสมอคร้ังเม่ืออยูระหวางศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา อันไดแก การไดรับโอกาสเปน
วิทยากรกระบวนการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกองทุนสงเสริมการเผยแพรพระพุทธศาสนา 
โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวขอ “ศาสตรพระราชา ศาสตรแหงการ
พัฒนาท่ียั่งยืน” โดยอาราธนาพระสอนศีลธรรมเขารับการพัฒนาสมรรถนะ 
จํานวน 1,200 รูป ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ภูมิภาคๆ ละ 300 รูป คร้ังน้ันไดรวม
ทีมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหศิษยมีโอกาสเรียนรูการทํางาน
รวมครูบาอาจารยท่ีหลากหลาย มีการรวมคิด รวมวางแผน ท่ีจะทําอยางไรให
เกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีมีกลุมเปาหมายในโครงการดังกลาวท่ีมีจํานวน
มากใหสามารถรวมคิด รวมวิเคราะห สังเคราะห คนหารูปแบบและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนหลักสําคัญคร้ังน้ันจึงไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติรูปแบบของ 



(14) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

World Cafe อีกท้ังยังไดรับคําชี้แนะองคความรูในฐานะท่ีทานเจาคุณอาจารย
เปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระเดชพระคุณไดเมตตาเปน 
“องคประธานกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ” ในหัวขอ “พุทธจิตวิทยา
สรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง” ทําให
ศิษยเห็นแนวทางท่ีกระจางชัดในหลักพระพุทธศาสนาท่ีถูกตองอันเปนเปน
จิตวิทยาตะวันออกท่ีนําไปบูรณาการรวมกับหลักจิตวิทยาตะวันตก จนตกผลึก
มาเปนกระบวนการและโปรแกรม เพ่ือยกระดับจิตใจแกผูอยูในภาวะวิกฤติใน
ชีวิตหรือเผชิญเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเครียดสามารถสรางความเขมแข็ง
ทางดานจิตใจไดตอไป ศิษยไดทราบความการเลื่อนสมณศักดิ์จากสื่อตางๆ ขอ
อนุโมทามิ...สาธุกับทานเจาคุณอาจารยท่ีทานมีอุปการะยิ่งแกพระศาสนาและ
นําการบริหารพระศาสนาใหเจริญรุงเรืองสถาพรสืบไปอยางแนนอน” 

จาสิบตํารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญออน 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักพัฒนาบุคลากร 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 
 “พระตนแบบบริหารการศึกษา 
 พระตนแบบนําพาพุทธวิถี 
 พระตนแบบนําคนทําตนด ี
 พระผูเปนศักดิ์ศรี มจร  
 ศิษยขอแสดงความยินดีเปรมปรีดิ์ย่ิง 
 ในขาวที่เปนม่ิงมงคลกมลศรี 
 ขอนอมกราบมุทิตาพระเทพปวรเมธี 
 ความยินดีน้ีระบือเล่ืองลือไกล” 

กราบถวายมุทิตาสักการะ 
ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 
 
 



(15)ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 “นับแตทานเจาคุณอาจารยไดมีเมตตาเปนประธานกรรมการสอบ
โครงรางดุษฎีนิพนธ ขาพเจาไดติดตามการทํางานของทานมาโดยตลอด จึง
พบวาทานไดทุมเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของทาน ทําให
ตระหนักเห็นถึงความเปนยอดพระอาจารย เพราะสังเกตเห็นสิ่งพิเศษในตัวทาน
เจาคุณอาจารย ส่ิงท่ียากจะหาใครเสมอเหมือนได และเน่ืองในวาระโอกาสท่ี
ทานเจาคุณอาจารยไดรับโปรดเกลาฯ พระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ในคร้ังน้ี 
ขาพเจาขอแสดงมุทิตาจิตนอมสักการะทานเจาคุณอาจารย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 
ดวยความเคารพอยางยิ่ง” 

นางพรนภิส สุดโต 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มจร 

 
 “ส่ิงที่ขาพเจาระลึกไดไมลืมเลือนน้ันคือภาพที่พระเดชพระคุณน้ัน
ไดกํากับการซอมใหญงานประสาทปรญิญาบัตรประจําปที่ขาพเจาไดรวมเขา
รับดวยในฐานะดุษฎีบัณฑิตน้ัน พระเดชพระคุณเมตตาพวกเราดวยการ
อธิบายการซักซอมดวยตนเอง อยางละเอียด ชัดเจนและปรารถนาดีอยากให
พวกเราทําถูกตองสงางาม โดยทานไมแสดงถึงความเหน็ดเหน่ือย แมแต
อยางใด แมจะตองทําการซอมกันหลายรอบ ขาพเจาซาบซ้ึงใจตอความ
กรุณาของทานที่มีตอบัณฑิตทกุคน และขอถวายมุทติาสักการะ พระเดชพระคุณ
เน่ืองในโอกาสที่ไดรับการเล่ือนสมณศักดิ์ เปนช้ันเทพที่ “พระเทพปวรเมธี” 
ในครั้งน้ีเจาคะ” 

ดร.ภาดาภัสสรณ ภาดาพิลาสธานันทร 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



(16) โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

 “ลูกขอถวายมุทิตา สักการะ พระเทพปวรเมธี ปราชญปรมาจารย 
 ลูกขอกราบกรานในคุณธรรม และความดี อีกท้ังมีเมตตากรุณาเปนพ้ืนฐาน 
 ทรงการงานดวยใจท่ีมุงม่ัน เปนตัวอยางนําธงธรรมเขาฝาฟน 
 แกปญหา ใหคําแนะนํา ทุมกายใจงานสวนรวม เนนปฏิบัติรากฐาน 
 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 คุณความดีน้ีเปนศรีศักดิ์ 
 ลูกขอกราบอนุโมทนา และขอพระอาจารยทานไดพัก 
 ขอใหทานมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไป” 

ดร.วดี วิประกษิต  
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

“ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา” 

 

ด 

แกปญหา ใหคําแนะนํา ทุมกายใจงานสวนรวม เนนปฏิบัติรากฐาน 

อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4  คุณความดีน้ีเปนศรีศักด์ิ 

ลูกขอกราบอนุโมทนา และขอพระอาจารยทานไดพกั 

ขอใหทานมสีุขภาพแข็งแรง ตลอดไป” 

ดร.วดี  วิประกษิต   
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

 

 

“ปาเจราจริยา  โหนต ิ คุณุตตรานุสาสกา” 
 

 

 

 

 



1ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

โมเดลความเปนนกัวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของ 
พระเทพปวรเมธี ปราชญเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ 

A Model of Buddhist Methodological Researcher of 
Phra Theppavaramethi Prachmethi Srimahachulalongkorn 

 
ดร.ลําพอง กลมกลู 0

1 และคณะ 
 
บทคัดยอ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอโมเดลความเปนนักวิธี
วิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี ปราชญเมธี ศรี
มหาจุฬาลงกรณ โดยที่โมเดลพัฒนาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาภาคสนาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการสราง
ขอสรุปแบบอุปนัย และพัฒนาเปนโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุเพื่อแสดง
ความเช่ือมโยงคุณลักษณะของตัวแปรเกี่ยวกับความเปนนักวิธีวิทยาการ
วิจัยทางพระพทุธศาสนาของพระเทพปวรเมธี ผลการศึกษาพบวา  โมเดล
ความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี 
ประกอบดวย ตัวแปรนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา อธิบายได
จากตัวแปร เดนวิธีวิทยาการวิจัย เช่ียวชาญในหลักธรรม สรางองคความรู 
และเผยแพรงานสูสากล โดยมีตัวแปรภายนอกแฝง ประกอบดวย ตัวแปร
ความสมบูรณดวยศีลาจารวัตร อธิบายไดจากตัวแปร ถึงพรอมดวยศีล 
มารยาท วัตรปฏิบัติ และตัวแปรความงามในสวนสังคม อธิบายไดจาก 
ความมีนํ้าใจ เจรจาสุภาพ กลาวสิ่งเปนประโยชน เสมอตนเสมอปลาย 
เสียสละแบงปน ใชปญญาไตรตรอง และกตัญูกตเวที และตัวแปรมุงเนน
หลักการบริหาร อธิบายไดจากการใหเกียรติผูอื่น ปดทองหลังพระ ปฏิบัติ

                                                             
 1 ผูอํานวยการสวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



2 โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

ใหดู อยูใหเห็น และเปนกัลยาณมิตร โดยมีคุณสมบัติที่เปนตัวแปรสงผาน
คือ ตัวแปรความสมบูรณดวยคุณ 5 ประการ ที่สามารถอธิบายไดจาก 
คุณวุฒิ คุณสมบัติ คุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน  
คําสําคัญ : นักวิธีวิทยาการวิจัย, พระพุทธศาสนา, พระเทพปวรเมธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

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 
 
 



4 โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

ปฐมบทวาดวยเร่ืองความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยที่มี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเนนการวิจัย ใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน
และใชในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน เมื่อปญหาในสังคมมีความ
หลากหลายมากย่ิงข้ึนปญหาวิจัยก็มีความซับซอน วิธีวิทยาการวิจัย
แบบเดิม ๆ ไมสามารถนํามาใชตอบปญหาวิจัยไดอยางกวางขวาง จึงเปน
ความจําเปนที่จะตองนําวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลายมาปรับใชกับปญหา
วิจัยรวมทั้งใหมีการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใชในการ
ออกแบบและกําหนดตัวแปรที่สําคัญสอดคลองกับปญหาวิจัยที่ตองการ
ศึกษา  ดังน้ัน บุคคลที่มีศักยภาพในการออกแบบการวิจัยที่มีความ
หลากหลายและมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาใชในการวิจัยน้ัน จึงได
ช่ือวาเปนผูที่มีความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
ตองมีศักยภาพในการนํากระบวนทัศนของการวิจัยมาปรับใชใหเหมาะสม
กับปญหาวิจัย รวมทั้งการรูจักการออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมดวย 
 

 
 ภาพที่ 1 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. วิทยากรบรรยายพิเศษ 
  โครงการวิจัยใชประโยชน การฝกอบรมครูภายใตโครงการวิจัย 
  “การพัฒนาเจตคติจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ”  
  หอง 401 สํานักงานอธิการบดี มจร 

ปฐมบทวาดวยเร่ืองความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยที่มี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเนนการวิจัย ใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน
และใชในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน เมื่อปญหาในสังคมมีความ
หลากหลายมากย่ิงข้ึนปญหาวิจัยก็มีความซับซอน วิธีวิทยาการวิจัย
แบบเดิม ๆ ไมสามารถนํามาใชตอบปญหาวิจัยไดอยางกวางขวาง จึงเปน
ความจําเปนที่จะตองนําวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลายมาปรับใชกับปญหา
วิจัยรวมทั้งใหมีการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใชในการ
ออกแบบและกําหนดตัวแปรที่สําคัญสอดคลองกับปญหาวิจัยที่ตองการ
ศึกษา  ดังน้ัน บุคคลที่มีศักยภาพในการออกแบบการวิจัยที่มีความ
หลากหลายและมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาใชในการวิจัยน้ัน จึงได
ช่ือวาเปนผูที่มีความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
ตองมีศักยภาพในการนํากระบวนทัศนของการวิจัยมาปรับใชใหเหมาะสม
กับปญหาวิจัย รวมทั้งการรูจักการออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมดวย 
 

 
 ภาพที่ 1 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. วิทยากรบรรยายพิเศษ 
  โครงการวิจัยใชประโยชน การฝกอบรมครูภายใตโครงการวิจัย 
  “การพัฒนาเจตคติจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ”  
  หอง 401 สํานักงานอธิการบดี มจร 

4  โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี 

 

 

 
ภาพท่ี 1 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. วิทยากรบรรยายพิเศษกับโครงการวิจัย

ใชประโยชน การฝกอบรมครูภายใตโครงการวิจัย “การพัฒนา
เจตคติจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ” หอง 401 สํานักงาน
อธิการบดี มจร  

 
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนผูบริหารที่มีความคิดกวางขวางและเปน
ผูที่สรางสรรคผลงานวิชาการและงานวิจัยอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางย่ิง
การทําวิจัย โดยไดนํากระบวนทัศนของการวิจัยที่หลากหลายมาใชในการ
ออกแบบการวิจัยที่ไดรับทุนหรืองบประมาณอุดหนุน จากแหลงทุนตางๆ
เชน การออกแบบการวิจัยโดยใชทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ใน
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเทศ CLMV นอกจากน้ี ยังมีผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมการ
จัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน 
พระเดชพระคุณไดมีการออกแบบการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยอนาคตดวย
เทคนิค EDFR อันเปนวิธีการที่ทําใหไดองคความรูอันเปนวิธีการวิจัย
อนาคตอีกวิธีการหน่ึง รวมทั้งในการวิจัยครั้งลาสุดไดรับทุนสนับสนุนจาก



5ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูบริหารที่มีความคิดกวางขวางและเปน
ผูที่สรางสรรคผลงานวิชาการและงานวิจัยอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางย่ิง
การทําวิจัย โดยไดนํากระบวนทัศนของการวิจัยที่หลากหลายมาใชในการ
ออกแบบการวิจัยที่ไดรับทุนหรืองบประมาณอุดหนุน จากแหลงทุนตางๆ
เชน การออกแบบการวิจัยโดยใชทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ใน
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเทศ CLMVT นอกจากน้ี ยังมีผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมการ
จัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน 
พระเดชพระคุณไดมีการออกแบบการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยอนาคตดวย
เทคนิค EDFR อันเปนวิธีการที่ทําใหไดองคความรูอันเปนวิธีการวิจัย
อนาคตอีกวิธีการหน่ึง รวมทั้งในการวิจัยครั้งลาสุดไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) พระเดชพระคุณไดออกแบบ
การวิจัยโดยใชการวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed 
Methods Research) ซึ่งเปนวิธีการวิจัยที่มีความซับซอนมากย่ิงข้ึนโดยได
นํามาออกแบบการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมสําหรับใชในการจัดการเรียนการ
สอนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 ภาพที่ 2 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย  
  อบรมชุดการเรียนรูขามวัฒนธรรม CLMV แกผูเขาอบรมที่  
  วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี (วัดไรขิง) จ.นครปฐม  
  12 กันยายน 2561 

ปฐมบทวาดวยเร่ืองความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยที่มี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเนนการวิจัย ใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน
และใชในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน เมื่อปญหาในสังคมมีความ
หลากหลายมากย่ิงข้ึนปญหาวิจัยก็มีความซับซอน วิธีวิทยาการวิจัย
แบบเดิม ๆ ไมสามารถนํามาใชตอบปญหาวิจัยไดอยางกวางขวาง จึงเปน
ความจําเปนที่จะตองนําวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลายมาปรับใชกับปญหา
วิจัยรวมทั้งใหมีการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใชในการ
ออกแบบและกําหนดตัวแปรที่สําคัญสอดคลองกับปญหาวิจัยที่ตองการ
ศึกษา  ดังน้ัน บุคคลที่มีศักยภาพในการออกแบบการวิจัยที่มีความ
หลากหลายและมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาใชในการวิจัยน้ัน จึงได
ช่ือวาเปนผูที่มีความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
ตองมีศักยภาพในการนํากระบวนทัศนของการวิจัยมาปรับใชใหเหมาะสม
กับปญหาวิจัย รวมทั้งการรูจักการออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมดวย 
 

 
 ภาพที่ 1 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. วิทยากรบรรยายพิเศษ 
  โครงการวิจัยใชประโยชน การฝกอบรมครูภายใตโครงการวิจัย 
  “การพัฒนาเจตคติจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ”  
  หอง 401 สํานักงานอธิการบดี มจร 

สวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา มจร  5 

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) พระเดชพระคุณไดออกแบบ
การวิจัยโดยใชการวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed 
Methods Research) ซึ่งเปนวิธีการวิจัยที่มีความซับซอนมากย่ิงข้ึนโดยได
นํามาออกแบบการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมสําหรับใชในการจัดการเรียน
การสอนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

 
 

ภาพท่ี 2 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย อบรมชุด
การเรียนรูขามวัฒนธรรม CLMV แกผูเขาอบรมที่ วิทยาลัยสงฆ
พุทธปญญาศรทีวารวดี (วัดไรขิง) จ.นครปฐม 12 กันยายน 2561 

 

จากผลงานที่ปรากฏ พบวา พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ไดมีการนํา
แนวทางการวิจัยแบบใหมเขามาใชสําหรับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมหรือสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย ดวยแบบอยางที่ดีน้ีจึงเปนเหตุผลให
ผูเขียนสนใจในการที่จะพัฒนาโมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี เพื่อไวเปนโมเดลตนแบบสําหรับ
คณาจารยหรือนักวิจัยที่สนใจในการที่จะพัฒนาตนเองใหมีทักษะหรือ
ศักยภาพในการออกแบบการวิจัยที่หลากหลายทั้งการวิจัยแบบผสมวิธี  
(Mixed Methods Research) การวิจัยอนาคต (Future Research) หรือ
การวิจัยที่ใชแนวคิดของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) อันเกิดจาก

 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูบริหารที่มีความคิดกวางขวางและเปน
ผูที่สรางสรรคผลงานวิชาการและงานวิจัยอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางย่ิง
การทําวิจัย โดยไดนํากระบวนทัศนของการวิจัยที่หลากหลายมาใชในการ
ออกแบบการวิจัยที่ไดรับทุนหรืองบประมาณอุดหนุน จากแหลงทุนตางๆ
เชน การออกแบบการวิจัยโดยใชทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ใน
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเทศ CLMVT นอกจากน้ี ยังมีผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมการ
จัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน 
พระเดชพระคุณไดมีการออกแบบการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยอนาคตดวย
เทคนิค EDFR อันเปนวิธีการที่ทําใหไดองคความรูอันเปนวิธีการวิจัย
อนาคตอีกวิธีการหน่ึง รวมทั้งในการวิจัยครั้งลาสุดไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) พระเดชพระคุณไดออกแบบ
การวิจัยโดยใชการวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed 
Methods Research) ซึ่งเปนวิธีการวิจัยที่มีความซับซอนมากย่ิงข้ึนโดยได
นํามาออกแบบการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมสําหรับใชในการจัดการเรียนการ
สอนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 ภาพที่ 2 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย  
  อบรมชุดการเรียนรูขามวัฒนธรรม CLMV แกผูเขาอบรมที่  
  วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี (วัดไรขิง) จ.นครปฐม  
  12 กันยายน 2561 

สวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา มจร  5 

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) พระเดชพระคุณไดออกแบบ
การวิจัยโดยใชการวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed 
Methods Research) ซึ่งเปนวิธีการวิจัยที่มีความซับซอนมากย่ิงข้ึนโดยได
นํามาออกแบบการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมสําหรับใชในการจัดการเรียน
การสอนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

 
 

ภาพท่ี 2 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย อบรมชุด
การเรียนรูขามวัฒนธรรม CLMV แกผูเขาอบรมที่ วิทยาลัยสงฆ
พุทธปญญาศรทีวารวดี (วัดไรขิง) จ.นครปฐม 12 กันยายน 2561 

 

จากผลงานที่ปรากฏ พบวา พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ไดมีการนํา
แนวทางการวิจัยแบบใหมเขามาใชสําหรับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมหรือสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย ดวยแบบอยางที่ดีน้ีจึงเปนเหตุผลให
ผูเขียนสนใจในการที่จะพัฒนาโมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี เพื่อไวเปนโมเดลตนแบบสําหรับ
คณาจารยหรือนักวิจัยที่สนใจในการที่จะพัฒนาตนเองใหมีทักษะหรือ
ศักยภาพในการออกแบบการวิจัยที่หลากหลายทั้งการวิจัยแบบผสมวิธี  
(Mixed Methods Research) การวิจัยอนาคต (Future Research) หรือ
การวิจัยที่ใชแนวคิดของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) อันเกิดจาก
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 จากผลงานที่ปรากฏ พบวา พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ไดมีการ
นําแนวทางการวิจัยแบบใหมเขามาใชสําหรับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมหรือสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย ดวยแบบอยางที่ดีน้ีจึงเปนเหตุผลให
ผูเขียนสนใจในการที่จะพัฒนาโมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี เพื่อไวเปนโมเดลตนแบบสําหรับ
คณาจารยหรือนักวิจัยที่สนใจในการที่จะพัฒนาตนเองใหมีทักษะหรือ
ศักยภาพในการออกแบบการวิจัยที่หลากหลายทั้งการวิจัยแบบผสมวิธี 
(Mixed Methods Research) การวิจัยอนาคต (Future Research) หรือ
การวิจัยที่ใชแนวคิดของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) อันเกิดจาก
การศึกษาและวิเคราะหสังเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพหรือการศึกษา
ภาคสนามแลวนํามาสรางเปนทฤษฎีทางการวิจัยที่สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาสังคมได 
 หนังสือเลมน้ีมุงเนนการนําเสนอโมเดลตนแบบของความเปนนัก
วิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยรุน
ใหมหรือผูที่สนใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อนําไปสูการขวนขวายเรียนรูและ
นําสูการปฏิบัติการวิจัย และเพื่อใหเกิดทักษะและกระบวนการของการวิจัย
ที่นําไปพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพผานกระบวนการวิจัยและที่สําคัญที่สุด
คือจําเปนตองมีการบูรณาการหลักธรรมไปเปนสวนหน่ึงของการพัฒนา   
ตัวแปรที่ เปนลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 การวิจัย มาจากคําวา Research มีรากศัพทมาจาก Re + 
Search (Re แปลวา ซ้ํา Search แปลวา คน) ดังน้ัน Research แปลวา 
คนควาซ้ําแลวซ้ําอีก ซึ่งนาจะหมายถึง การคนหาความรู ความจริง คนแลว
คนอีก ซึ่งจะทําใหไดรับรูความรูความจริงที่นาเ ช่ือถือ ถูกตอง ทั้ง น้ี
เน่ืองจากทําใหมีขอมูลที่เพียงพอตอการสรุปเปนความรูความจริงน้ัน ๆ 
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 การแสวงหาความรูมีหลากหลายวิธี แตในทางพระพุทธศาสนามี 
แนวคิด หรือหลักคําสอนในเรื่อง “วิจัย” ที่แปลวา การทําใหแจง หรือการ
แสวงหาความรูโดยมีเปาหมายเพื่อความรูน้ัน ๆ ใหเกิดผลเชิงประจักษ 
หรือมีความชัดเจน อันเปนเปาหมายของปญญา หรือการไดมาซึ่งปญญา
ตามหลักพระพุทธศาสนา นอกจากน้ีพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับ
ความรู (ปริยัติ-Knowledge) หรือการศึกษา การไดมาซึ่งความรูแลวนํา
ความรู น้ันไปสูการทดลองปฏิบั ติ  หรือลงมือทํา (ปฏิบั ติ -Practice) 
จนกระทั่งไดคําตอบของความรูน้ัน (ปฏิเวธ-Wisdom) เปนความรูชัด รูแจง 
รูจริง และเปนความรูที่กอประโยชน ทําใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม 
โดยความรูน้ันตองเปนไปเพื่อประโยชนตอการรูแจง รูจริงเปนปญญาที่
บริสุทธ์ิ (วิสุทธิปญญา) ที่ไมไดเคลือบหรือฉาบทาดวยอามิสผลประโยชน 
จึงเรียกวา “วิจัยหรือการแสวงหาความรูในทางพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริง” 
 มีขอมูลหลักฐานในพระไตรปฏก เลมที่ 34  พระอภิธรรมปฎก 
เลมที่ 1 ธรรมสังคณีปกรณ สะทอนขอมูลแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยใน
พระพุทธศาสนาที่วา 
 ถาม 
 “ปญญินทรีย ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน เปนไฉน 
 สัมมาทิฏฐิ ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน เปนไฉน 
 ปญญาพละ ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน เปนไฉน 
 อโมหะ ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน เปนไฉน  
 สัมปชัญญะ ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน เปนไฉน 
 วิปสสนา ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน เปนไฉน 
 อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน เปนไฉน 
 อัญญินทรีย ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน เปนไฉน 
 อัญญาตาวินทรีย ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน เปนไฉน” 
 จากคําถามเหลาน้ี ผูเขียนไดนําตัวอยางของคําตอบที่มีความ
เกี่ยวของกับ “การวิจัย” ใน “สัมมาทิฏฐิ” มาเปนคําตอบไวดังน้ี 
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 ตอบ 
 “ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความ
วิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความ
เขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะ ที่ฉลาด ภาวะที่รู
ละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ 
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญา
เครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูดี ปญญาเหมือนปฏัก 
ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญา เหมือนศาตรา 
ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว 
ความไมหลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ ในสมัยน้ัน 
อันใด น้ีช่ือวา สัมมาทิฏฐิ ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ัน” 

 
นักวิธีวิทยาการวิจัย 
 บุคคลที่ทําวิจัยและสรางกระบวนการของการไดมาซึ่งความรู 
หรือวิธีของการไดมาซึ่งความรู ในกระบวนการของการวิจัยเรียบุคคลน้ัน ๆ 
วานักวิธีวิทยาการวิจัย เมื่อกลาวถึงความเปนพระเทพปวรเมธี ในฐานะที่
เปนบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ ผูที่แสวงหาความรูดวย
วิธีการหรือวิธีวิทยาการตางๆ เพื่อใหไดมาซึง่คําตอบทางการปฏิบัติงานทั้งงาน
ดานการบริหารองคกร และการบริหารกิจการคณะสงฆ พระเดชพระคุณ 
ไดใชวิธีการที่หลากหลายในการเขามาจัดการกับปญหาน้ัน โดยมีการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบตามข้ันตอนการวิจัย รวมทั้งมอบหมายงานให
บุคลากรที่ เกี่ยวของไดนําวิธีการน้ีไปดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมายตัวช้ีวัดของงาน 
 จากผลงานวิจัยที่ผานมาพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธีได
ประยุกตใชหลักการพัฒนาทฤษฎีฐานรากเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาสําหรับผู เรียน ไดนําการวิจัยอนาคตมาศึกษาแนวโนมการจัด
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การศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน รวมทั้งไดนําการออกแบบการ
วิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะไปใชสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
ขามวัฒนธรรมอาเซียน สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดังปรากฏผลเชิงประจักษ น่ันเอง สิ่งน้ีเปนเครื่องยืนยันไดวาพระ
เดชพระคุณพระเทพปวรเมธีเปนผูที่มี คุณสมบัติของการเปนนักวิธี
วิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยแหงน้ี 
 

 

 
 ภาพที่ 3 พระราชวรเมธี, รศ.ดร ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย เปนประธาน 
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  วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรู ขามวัฒนธรรมอาเซียนใน
  กลุมประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย” ณ หองประชุม 303 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
  เม่ือวันศุกรที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสงฆ
แหงประเทศไทยที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนและการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่มีการบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการนําไปใชเพื่อพัฒนาศาสตรและองคความรูที่จะนําไป
พัฒนาสังคมเมื่อเวลาผานไปพบวาปญหาในสังคมมีความซับซอนมากย่ิงข้ึน
ดังน้ัน ในการวิจัยและศึกษาคนควาจึงจําเปนตองนําศาสตรหรือวิธี
วิทยาการวิจัยที่หลากหลายมาประยุกตใชในการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบ 
โจทยและแกไขปญหาสังคมไดอยางชัดเจนและสามารถที่จะตอยอดพัฒนา
องคความรูหรือวิธีการตางๆ เพื่อประโยชนแกคนในสังคมน่ันเอง ดังน้ัน 
ผูนําของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาทางดาน
การวิจัยและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะผลักดันใหเกิดการ
ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนางานดานการศึกษา การวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรม รวมทั้งการสงเสริมการนําผลวิจัยไปใชประโยชน (Research 
Utilization) เพื่อประโยชนทั้งตอองคกรและสังคมสืบตอไป 
 
คุณลักษณะท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
 ในการนําเสนอคุณลักษณะที่เปนแบบอยางที่ไดแบงนําเสนอเปน 
2 สวน คือ สวนประวัติทางวิชาการ และบทสวนบทสังเคราะหจากถอยคํา
มุทิตาสักการะเน่ืองในโอกาสไดรับประราชทานเลื่อนสมณศักด์ิ มีดังน้ี 
 
 สวนท่ี 1 ประวัติทางวิชาการ 
 พระเทพปวรเมธี (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี), รศ.ดร., รองอธิการบดี
ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วุฒิการศึกษา น.ธ.
เอก, ป.ธ.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 
(เกียรตินิยม) สาขาวิชาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.2528 ปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาวิชาปรัชญา 
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มหาวิทยาลัยมัทราส พ.ศ.2531 และปริญญาดุษฏีบัณฑิต (Ph.D.) 
สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย พ.ศ.2539 โดย
ไดรับทุนจากรฐับาลอินเดีย (UNIVERSITY GRANTS COMMISSION : U.G.C.) 
ปจจุบันเปนผูชวยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และประธานองคการศึกษา ดํารงตําแหนง
เลขานุการเจาคณะภาค 2 และประธานคณะกรรมการประสานงานแผน
ยุทธศาสตรในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ตําแหนงใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย เปนรองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา (2541 - 2548) เปนรองอธิการบดีฝายบริหาร 
(2548-ปจจุบัน) เปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปน
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยอาเซียนศึกษา และเปนประธานและ
กรรมการสอบประเมินผลวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยอื่นอยางตอเน่ือง มีสวนสําคัญในการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการนานาชาติเ น่ืองในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก เพื่อเผยแผการ
ประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติอยางพอเพียง
เกียรติคุณที่ไดรับ รางวัลเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผูบําเพ็ญคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา ประเภทสงเสรมิการเผยแผพระพุทธศาสนา สาขาการ
เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2548 รางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร” จากคณะ
พุทธศาสตร มจร ฯลฯ 
 นอกจากน้ี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ยังเปนนักเขียนที่เขียนรวม
หรือเปนบรรณาธิการของหนังสือมากกวา 100 เลม/เรื่อง รวมถึงประวัติ
และผลงานพระอุบาลีคุณูปมาจารย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอาเซียน 
ในฐานะรักษาการผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา ซึ่งไดดําเนินการวิจัย
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการพุทธอาเซียน
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ในประเทศไทยและประเทศ CLMV โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งผลงานวิจัยดาน
การศึกษา คือ เรื่อง “แนวโนมการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพ
และสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน” และเรือ่ง “รูปแบบการ
จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ทุนวิจัยมุงเปาป 2560 
 
 สวนท่ี 2 บทสังเคราะหจากถอยคํามุทิตาสักการะ 
 

 
 ภาพที่ 4 พระราชวรเมธี, รศ.ดร.ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทาน
  เล่ือนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ในราชทินนามที ่
  “พระเทพปวรเมธี” วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

 
 
 

สวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา มจร  13 

 

 สวนท่ี 2 บทสังเคราะหจากถอยคํามุทิตาสักการะ 
 

 
ภาพท่ี 4 พระเดชพระคุณไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานเลือ่น

สมณศักด์ิ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ผูใหญ ในราชทินนามที่  
“พระเทพปวรเมธี”  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

 
  จากการศึกษาและสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปน
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เปนประโยชน วางตนเสมอตนเสมอปลาย การเสียสละแบงปน 
การใชปญญาไตรตรอง ความกตัญูกตเวทิตา คุณธรรมสวนน้ี
เปนที่เดนชัด เปนธรรมบารมี เปนลิ่มสลักใจ ใหผูมีพระคุณ    
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  เล่ือนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ในราชทินนามที ่
  “พระเทพปวรเมธี” วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
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 จากการศึกษาและสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปน
แบบอยางที่ดีของพระเทพปวรเมธี ผลการสะทอนคิดปรากฏดังตอไปน้ี 
 

 “ทานมีความสามารถในการทํางานอยางหลากหลาย อีก
สวนหน่ึงคือ ความงามในสวนสังคม นัยน้ี ทานแสดงตนใหผูอื่นได
ประจักษใน ความมีนํ้าใจ เจรจาดวยคําสุภาพ กลาวแตในสิ่งที่เปน
ประโยชน วางตนเสมอตนเสมอปลาย การเสียสละแบงปน การใช
ปญญาไตรตรอง ความกตัญูกตเวทิตา คุณธรรมสวนน้ีเปนที่
เดนชัด เปนธรรมบารม ีเปนลิ่มสลักใจ ใหผูมีพระคุณ พระมหาเถระ 
สหธรรมิก และบริวารชน รําลึกถึงปฏิปทาของทานไมรูลืม” 

(ผูบริหาร มจร, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562) 
 

 “ทานเจาคุณพระราชวรเมธี, รศ.ดร. ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิ เปนพระราชาคณะช้ัน
เทพ ถือวาเปนพระราชาคณะช้ันผูใหญ ในราชทินนามที่ พระ
เทพปวรเมธี ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม  2562 น้ี  ณ พระที่ น่ั งอมริ นทร วินิจ ฉัย  ใน
พระบรมมหาราชวัง นับวาเปนการเหมาะสมดวยประการทั้งปวง 
เพราะ “คุณวุฒิ คุณสมบัติ คุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน” 
ที่ไดบําเพ็ญมา 5 ประการ บริบูรณพรอมทุกประการ อันเปนเครื่อง
ยืนยันวา บัดน้ีพระเดชพระคุณ บุญเต็มเปยม บารมีเต็มเปยม” 

(พระราชาคณะ, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562) 
 
 
 
 

ในประเทศไทยและประเทศ CLMV โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งผลงานวิจัยดาน
การศึกษา คือ เรื่อง “แนวโนมการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพ
และสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน” และเรือ่ง “รูปแบบการ
จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ทุนวิจัยมุงเปาป 2560 
 
 สวนท่ี 2 บทสังเคราะหจากถอยคํามุทิตาสักการะ 
 

 
 ภาพที่ 4 พระราชวรเมธี, รศ.ดร.ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทาน
  เล่ือนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ในราชทินนามที ่
  “พระเทพปวรเมธี” วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
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 “ทานเจาคุณฯ รับผิดชอบ ดูแลการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย มาต้ังแตตน ปรากฏเปนความ
เจริญกาวหนาดานกายภาพชัดเจน ดูแลรับผิดชอบงานพระสอน
ศีลธรรมทั่วประเทศ เปนเลขานุการเจาคณะภาค 2 ชวยงานบริหาร
กิจกการคณะสงฆ เรื่องแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทํางาน
ดวยความทุมเทเอาใสมาอยางตอเน่ืองยาวนานไดทั้งบุญ ไดทั้งกุศล 
น่ันคือบุญบารมีและความฉลาดรอบรู ทั้งดานบริหารและวิชาการ 
จึงเหมาะสมอยางย่ิงที่ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิเปน
พระราชาคณะช้ันเทพในราชทินนามวา พระเทพปวรเมธี” 

(ผูบริหาร มจร, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562) 
 

 “ทานเจาคุณพระเทพปวรเมธี เปนพระเถระที่มีศีลาจาร
วัตรงดงามและมกีิริยามารยาทเรยีบรอยจงึเปนที่ต้ังแหงศรัทธา ปสาทะ
ของญาติโยมสาธุชนและเปนที่รกัของเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลาย ทั้งยัง
เปนผูที่มีความรูดีย่ิงในทางคดีโลกและคดีธรรมเพราะทานสอบได
เปรียญธรรม 5 ประโยค สําเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยม) สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และสําเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาปรัชญา จาก
มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย และไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนง รองศาสตราจารย สาขาวิชาปรัชญา” 

(พระราชาคณะ, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562) 
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 “พระเดชพระคุณมีองคความรูในการบริหารจัดการงาน
คณะสงฆอยางลุมลึก เปนที่รัก เคารพ นับถือของคณะสงฆ เปนที่
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ในสวนของผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเดชพระคุณไดทํา
หนาที่เปนผูบริหาร มีองคความรูทางดานบริหารและดานวิชาการ
อยางคมคาย สามารถถอดเปนความรูใหอนุชนรุนหลังไดสืบทอดใน
การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ ขาพเจาไดเรียนรูเทคนิค
ดานการบริหารงาน การวางตนเปนผูบริหารตามแบบอยางที่ดีดวย
บทบาทที่ “ทําใหดู อยูใหเห็น เย็นใหไดสัมผัส เจนจัดในหนาที่” 
และเนนการทาํงาน 4 คํา คือ คิดเปน ทําเปน บริหารงานเปน และ
เห็นผลงาน รวมทั้งเปนผูปดทองหลังพระ” 

(ผูบริหาร มจร, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562) 
 
 “พระเถระผูองอาจและปราดเปรื่อง 
 วรุตมเรืองรุงโรจนโชติศักด์ิศรี 
 วัตรปฏิปทาจริยาวิลาสินี 
 เปยมเมตตาบารมีศรีประยุรวงศ 
 รับภาระธุระพระพุทธศาสนา 
 พรหมวิหารธรรมงามสูงสง 
 ปณิธานเลิศล้ําเทิดธํารง 
 หวังมั่นคงพุทธศาสนคูชาติไทย” 

(ผูบริหาร มจร, สะทอนคิด, 28 กรกฎาคม 2562) 
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 “พระเดชพระคุณเมตตามอบแนวทางสําหรับการทํางาน
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแหงน้ี ดวยเมตตาจิต
วา “...ใหทํางานเพื่อสนองคุณของมหาวิทยาลัย ใหต้ังใจทํางานใหดี
ที่สุด เรามีวันน้ีไดเพราะมหาวิทยาลัยใหโอกาสเราไดแสดงบทบาท
หนาที่ในการทํางาน เมื่อใดก็ตามที่ทอหรือหมดกําลังใจ ใหคิดไววา
เราจะตองทําเพื่อตอบแทนคุณของมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิจัย มี
ความสําคัญเพราะคือผูสรางองคความรูใหกับมหาวิทยาลัยใหภูมิใจ
ในตําแหนงของตนและทํางานใหเต็มตามศักยภาพ...” คําพูดน้ีของ
ทานยังดังกองอยูในหูของขาพเจามิเลือนลางจางหายแตอยางใด 
เพราะทานคือตนแบบดวยการทําใหดู และช้ีแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักเหตุและผล นอกจากน้ี พระเดชพระคุณมิใช เปนเพียง
ผูบังคับบัญชาเทาน้ัน แตพระเดชพระคุณยังเปนครูที่สอนการทาํงาน 
การวางตน การปฏิบัติตนและการวางตัวไดอยางถูกตอง จึงทําให
ขาพเจายังยืนหยัดและยืนยันเพื่อทํางานอยูในสถาบันแหงน้ีตอไป
เพื่อสนองคุณมหาวิทยาลัย และเพื่อนําช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย
ไปสูเวทีวิชาการนานาชาติตอไป” 

(บุคลากร มจร, สะทอนคิด, 6 กรกฎาคม 2561) 
 
 โดยสรุป พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. คือบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติสมบูรณพรอมทั้งทางธรรมและทางวิชาการ เปนตนแบบของ
การบริหาร มีทัศนะที่ทันสมัย เปดใจรับศาสตรสมัยใหมเพื่อนํามาปรับใชใน
การบริหารงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา เปนผูมองการณ
ไกลและสงเสรมิทกุกิจกรรมสรางสรรคที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนางานทกุ
ดานของมหาวิทยาลัยใหขับเคลื่อนไปอยางตอเน่ืองเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยไปสูระดับสากล มีความพรอมทั้งทางดานการพัฒนา
วิชาการและการวิจัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาทั้ง
ผูเรียนและบุคลากรใหมีความพรอมและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
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ใหโอกาสแกผูใตบังคับบัญชาในการสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาใหกับ
สถาบันอยางตอเน่ือง 
 
บทบาทของนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
 พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. มีความเปนนักวิธี
วิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบการ
วิจัยสามารถทําวิจัยที่ใชวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลาย ไดแก การออกแบบ
การวิจัยโดยใชทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ในงานวิจัยเรื่อง 
“โครงการการพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงฆผาน
การบูรณาการความรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย
และกลุมประเทศ CLMV” การออกแบบการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR 
ในงานวิจัยเรื่อง “แนวโนมการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพและ
สันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน” และการออกแบบการวิจัย
แบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed Methods Research) ใน
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม
ประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
 นอกจากการทําวิจัยแลวพระเดชพระคุณยังสงเสริมใหนํา
ผลงานวิจัยไปเผยแพรในเวทีวิชาการระดับนานาชาติอยางตอเน่ือง ดังน้ี 
 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 
 บทความวิจัยเรื่อง “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 
 บทความจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “Reflection of Learning 
Experience on Thai Educational System of Vietnamese Students 
in Buddhist University” เขารวมนําเสนอและจดัพิมพในงาน 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 และบทความน้ี ตอมาไดรับการตอบ
รับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่มาตรฐาน SCOPUS ซึ่งเปน
บทความแรกของมหาวิทยาลัยในป 2019 ที่ไดรับตอบรับเมื่อ 12 April 
2019 
 บทความจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ASEAN Cross Cultural 
Learning of CLMV Students Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University in Thailand” รวมนําเสนอและจัดพิมพในงาน 3rd 
International Social Sciences and Humanities Berlin Conference 
Berlin, Germany 02-05 May, 2019 
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 โดยสรุปจากผลงานที่ผานกระบวนการวิจัย ศึกษาอยางเปน
ระบบพรอมถูกสงตอไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ในชวงเวลาที่แตกตางกัน 
ไดสะทอนใหเห็นวาเปนการนําพาองคความรูผานกระบวนการวิจัย ไปสู
นานาชาติ โดยมีมิติเช่ือมโยง 2 ประการ คือ (1) การประกาศหลักคําสอน
ในทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาจะ
พึงทําหนาที่ตามเจตนารมณแหงพุทธะ ในพระพุทธศาสนาที่วา “ภิกษุ
ทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนหมูมาก” ดังน้ัน การทํา
หนาที่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคือการเผยแผ ธรรมเทศนามัย หรือ
การสงตอความรูสูสาธารณ (2) การประกาศศาสนาผานงานวิชาการ ที่ได
จากการวิจัยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและตะวันตก นํามาบูรณาการ
เปนชุดความรู และที่สําคัญในฐานะเปนผูบริหารของมหาวิทยาลัย จึง
เทากับไดมีการประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยใหปรากฏตอสาธารณะ
ในภาพกวาง วาบุคลากรของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจากประเทศไทย
ไดทําการศึกษาวิจัยเปนชุดความรูและเผยแพรสงตอเปนชุดความรูสากลให
เกิดผลเปนการขับเคลื่อนเปนชุดความรูตอสาธารณะดวยเชนกัน 
 
บทบาทของประธานสอบดุษฎีนิพนธ 
 บทบาทของการเปนประธานสอบดุษฎีนิพนธ พระเทพปวรเมธี 
ไดเมตตาเปนประธานสอบและไดแนะนําแนวทางการพัฒนาดุษฎีนิพนธให
ไดมาตรฐานตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดไว รวมทั้งไดแนะนําวิธีการ
หรือแนวทางในการบูรณาการหลักธรรมในดุษฎีนิพนธของนิสิต ปรากฏได
ดังตอไปน้ี 
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 “เมื่อครั้งขาพเจาสอบโครงรางดุษฎีนิพนธซึ่งพระเดช
พระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ผูเปนประธานกรรมการการสอบ 
ในครั้งน้ันขาพเจาไดรับความเมตตาและคําแนะนําจากทานในขอ
หลักธรรมที่ใชบูรณาการกับทฤษฎีจิตวิยา ที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่
มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน” 

(ดุษฎีบัณฑิต A, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562) 
 

 “นับแตทานเจาคุณอาจารยไดมีเมตตาเปนประธาน
กรรมการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ ขาพเจาไดติดตามการทํางานของ
ทานมาโดยตลอด จึงพบวาทานไดทุมเทแรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของทาน ทําใหตระหนักเห็นถึงความเปนยอดพระ
อาจารย เพราะสังเกตเห็นสิ่งพิเศษในตัวทานเจาคุณอาจารย สิ่งที่
ยากจะหาใครเสมอเหมือนได” 

(นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต B, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562) 
 

 “ไดรับคําช้ีแนะองคความรูในฐานะที่ทานเจาคุณอาจารย
เปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระเดชพระคุณได
เมตตาเปน “องคประธานกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ” 
ในหัวขอ “พุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติ
ผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง” ทําใหศิษยเห็นแนวทางที่กระจาง
ชัดในหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกตองอันเปนเปนจิตวิทยาตะวันออกที่
นําไปบูรณาการรวมกับหลักจิตวิทยาตะวันตก จนตกผลึกมาเปน
กระบวนการและโปรแกรม เพื่อยกระดับจิตใจแกผูอยูในภาวะวิกฤติ
ในชีวิตหรือเผชิญเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเครียดสามารถ
สรางความเขมแข็งทางดานจิตใจไดตอไป” 

(ดุษฎีบัณฑิต C, สะทอนคิด 27 กรกฎาคม 2562) 
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 “นับแตทานเจาคุณอาจารยไดมีเมตตาเปนประธาน
กรรมการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ ขาพเจาไดติดตามการทํางานของ
ทานมาโดยตลอด จึงพบวาทานไดทุมเทแรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของทาน ทําใหตระหนักเห็นถึงความเปนยอดพระ
อาจารย เพราะสังเกตเห็นสิ่งพิเศษในตัวทานเจาคุณอาจารย สิ่งที่
ยากจะหาใครเสมอเหมือนได และเน่ืองในวาระโอกาสที่ทานเจาคุณ
อาจารยไดรับโปรดเกลาฯ พระราชทาน เลื่อนสมณศักด์ิในครั้งน้ี 
ขาพเจาขอแสดงมุทิตาจิตนอมสักการะทานเจาคุณอาจารย พระ
เทพปวรเมธี, รศ. ดร. ดวยความเคารพอยางย่ิง” 

(นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต D, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562) 
 
 ผลของการสะทอนคิดคือสิ่งที่สะทอนความเมตตาของพระเดช
พระคุณที่เปนประธานสอบและไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในเชิงขิง
วิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทําใหนิสิตไดแนวทางในการ
พัฒนางานของตนเองไปสูเปาหมายไดอยางชัดเจนและถูกตอง น่ันเอง 
ตัวอยางของผลงานดุษฎีนิพนธของบัณฑิตที่พระเดชพระคุณเมตตาเปน
ประธานสอบมีดังตอไปน้ี 
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รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพฒันาสมรรถนะการบริหารของ

นักธุรกิจขาย (A Model of Buddhist Psychological Counseling for 
Development of Competency Management for Multi-Level Marketing 
Personnel) ดร.แมนเหมือน สิทธิศักดิ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 

 

 
รูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 
(A Structural Equation Model of Elderly Care in Family Following 
Buddhist Psychology) ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(พุทธจิตวิทยา) 
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พุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (Buddhist Psychology for Building Resilience Quotient in Family 

Caregivers of Patients with Non-Communicable Diseases) จาสิบ
ตํารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญออน พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 

 
 
อิทธิพลของกระบวนการเธตาตามแนวพุทธ
จิตวิทยาตออิสระแหงตนเพื่อการตื่นรูของ

นักธุรกิจ 
Effects of Theta Process in Buddhist 
Psychology towards Autonomy to 
the Awakening of the Businessman 

ดร.วดี วิประกษิต 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
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พุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไม

ติดตอเรื้อรัง (Buddhist Psychology for Building Resilience Quotient in 
Family Caregivers of Patients with Non-Communicable Diseases)  
จาสิบตาํรวจ หญงิ ดร.กนกวรรณ ขวัญออน พุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
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 จากบทบาทของผูเปนประธานในการสอบดุษฎีนิพนธในหลายๆ 
เลม เรื่องหรือประเด็นที่นิสิตไดทําการศึกษาไว ทําใหเห็นวาพระเดชพระ
คุณทานมีเมตตาตอนิสิตรวมทั้งเปนกลไกรวมประการหน่ึงในการพัฒนา 
หรือช้ีชองใหนิสิตไดพัฒนางานตอ โดยเปนทั้งประโยชนในสวนของ
การศึกษาเรียนรูพระพุทธศาสนาที่ถูกตอง ทั้งเปนการศึกษาปฏิบัติในสวน
พลวัตทางพระพุทธศาสนาที่ตองมีการประยุกต ใหสอดคลองกับสมัยกาล
ของหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาดวยเชนกัน โดยยึดหลักในการสอบ 
5 ประการ ดังน้ี 
 (1) การสอบดวยเมตตา อันหมายถึง แนะนําผูเรียนใหเหน็ขอ
พรองเพื่อเติมเต็ม ขอเดนเพื่อพัฒนาใหเปนองคความรูและนวัตกรรมจาก
ความรูที่จะผสมผสานระหวางศาสตรทางพระพุทธศาสนาและศาสตรของ
วิชาการที่เปนการประยุกตการเรียนรูในเรื่องน้ัน ๆ 
 (2) การสอบดวยไมตรี เปนมิตรภาพระหวางพระภิกษุกับ
ญาติโยมชาวพุทธ ที่จะสงเสริมใหชาวพุทธไดมีความรูสอดคลองกับพุทธ
พจนที่ที่ตรัสแกพระยามารในคราวกอนที่จะดับขันธปรินิพพานที่วา จะ
ปรินิพพานก็ตอเมื่อชาวพุทธมีความรูในพระพุทธศาสนาพระคุณทานใน
ฐานะเปนศาสนทายาทก็ทําหนาที่พุทธบุตรในการสื่อสารศาสนาเพื่อใหชาว
พุทธในนามนิสิตไดความรูพระพุทธศาสนาดวยไมตรีจิต 
 (3) การสอบดวยความรู การแนะนําหรือเปนประธานสอบ
เปนการสงตอความรูในวิธีวิทยาการวิจัย หรือวิธีการในการวิจัยวาตองทํา
อยางไรถึงจะไดองคความรูในเรื่อง ๆ น้ันมา จากน้ันสงตอความรูเปนองค
ความรูในพระพุทธศาสนาในฐานะเปนพระภิกษุ เปนความรูที่เปนตนหลัก 
สูประยุกตเปนสากลใหเกิดการเรียนรูตาม การสอบ แนะนําจึงเกิดข้ึน
ภายใตการสงตอความรูเพื่อพัฒนาเปนความรูในเรื่องน้ัน ๆ ไดอยางแทจริง 
 (4) การสอบดวยความสุข สุขใจเมื่อไดมาทําหนาที่ของการ
สอบ ประหน่ึงเปนสวนหน่ึงของการพัฒนา หรือมีสวนรวมในการพัฒนา
บุคลากรทางศาสนาทุกครัง้จึงเต็มไปดวยรอยย้ิม แหงมิตรภาพและความสขุ



25ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ที่ทําหนาที่ผูบริหารมหาวิทยาลัย และมีสวนรวมในการพัฒนานิสิต
จนกระทั่งสําเร็จเปนดุษฎีบัณฑิต เพื่อทําหนาในการสงตอความรูในศาสตร
ที่สําเร็จการศึกษาและศาสตรทางพระพุทธศาสนาในฐานะเปนตนธารของ
ความรูของผู เรียนน้ัน ๆ ดวย เปรียบเหมือนพอแมที่ เห็นบุตรประสบ
ความสําเร็จ ดุจครูอาจารยที่สามารถนําพาศิษยถึงฝงไดแลว หรือเปรียบ
พุทธบุตรที่ทําหนาที่ในการสงตอความสุขตามคติในทางพระพุทธศาสนา 
“นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ-สุขอ่ืนเสมอดวยความสงบไมมี” ใหเปนคติสําหรับ
กาวเดินของชาวพุทธตอไป จึงเปนความสุขที่มาพรอมกับบทบาทหนาที่
และการทําหนาที่อยางสมพรอมในแตละขณะดวย 
 (5) การสอบดวยหลักธรรมทาพระพุทธศาสนา อันหมายถึง
ดวยมีภารธุระมากในฐานะเปนผูบริหาร แตเมื่อไดรับการนิมนตมาเปน
ประธานคราวใด จะพบประการหน่ึงดวยประโยคที่วา “พระพุทธศาสนา” 
ดังน้ัน ทุกยางกาวของการทํางานเปนการทํางานเพื่อสนองตอบแทนคุณ
พระพุทธเจาที่เรียกวา “พระปญญาคุณ” ที่สงตอจากคนสูรุนใหเปน
ความรูแลวทําหนาที่สงตอปญญาน้ันในนามพระพุทธศาสนาใหคนรุนตอไป
ได รักษาสืบตออันเปนไปตามเจตนารมณของพระพุทธเจ า  และ
พระพุทธศาสนาที่ฝาก “ธรรมวินัย” ไวกับชาวพุทธ และพระคุณทานก็ทํา
หนาที่ของความเปนบุคลากรในพระพทุธศาสนาสงตอจากคนสูคน จากรุนสู
รุนดวยเชนกัน 



26 โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

 
 ภาพที่ 5 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เปนประธานดุษฎีนิพนธของ 
 ดร.แมนเหมือน สิทธิศักดิ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
 

 
 ภาพที่ 6  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เปนประธานสอบดุษฎีนิพนธของ 
 ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา และจาสิบตํารวจ หญิง  
 ดร.กนกวรรณ ขวัญออน 
 

สวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา มจร  27 

 

 
ภาพท่ี 5 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. เปนประธานดุษฎีนิพนธของ  
           ดร.แมนเหมือน สทิธิศักด์ิพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 

 
ภาพท่ี 6 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. เปนประธานสอบดุษฎีนิพนธของ  
           ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา และจาสิบตํารวจ หญงิ  
           ดร.กนกวรรณ ขวัญออน 

 
 ภาพที่ 5 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เปนประธานดุษฎีนิพนธของ 
 ดร.แมนเหมือน สิทธิศักดิ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
 

 
 ภาพที่ 6  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เปนประธานสอบดุษฎีนิพนธของ 
 ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา และจาสิบตํารวจ หญิง  
 ดร.กนกวรรณ ขวัญออน 
 

สวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา มจร  27 

 

 
ภาพท่ี 5 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. เปนประธานดุษฎีนิพนธของ  
           ดร.แมนเหมือน สทิธิศักด์ิพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 

 
ภาพท่ี 6 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. เปนประธานสอบดุษฎีนิพนธของ  
           ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา และจาสิบตํารวจ หญงิ  
           ดร.กนกวรรณ ขวัญออน 
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 นอกจากน้ีพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี ยังเปนที่ต้ังแหง
ความเคารพศรัทธาของนิสิตทั้งศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ผลของการ
สะทอนคิดปรากฏไดดังน้ี 
 
 “เเมนเรื่องเชิงพุทธประยุกตเปนพุทธจิตวิทยา 
 เมตตาเปยมลนกับศิษยทุกคน 
 การบริหารทันสมัย เปนรูปธรรมเชิงประจกัษ 
 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 
 พระผูเปนศักด์ิศรี มจร  
 ศิษยขอแสดงความยินดีเปรมปรีด์ิย่ิง 
 ในขาวที่เปนมิ่งมงคลกมลศรี 
 ขอนอมกราบมุทิตาพระเทพปวรเมธี 
 ความยินดีน้ีระบือเลื่องลือไกล” 

(ดุษฎีบัณฑิต C, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562) 
 

 “สิ่งที่ขาพเจาระลึกไดไมลืมเลือนน้ันคือภาพที่พระเดช
พระคุณน้ันไดกํากับการซอมใหญงานประสาทปริญญาบัตรประจําปที่
ขาพเจาไดรวมเขารับดวยในฐานะดุษฎีบัณฑิตน้ัน พระเดชพระคุณ
เมตตาพวกเราดวยการอธิบายการซักซอมดวยตนเอง อยางละเอียด 
ชัดเจนและปรารถนาดีอยากใหพวกเราทําถูกตองสงางาม โดยทานไม
แสดงถึงความเหน็ดเหน่ือย แมแตอยางใด แมจะตองทําการซอมกัน
หลายรอบ ขาพเจาซาบซึ้งใจตอความกรุณาของทานที่มีตอบัณฑิตทุก
คน และขอถวายมุฑิตาสกัการะพระเดชพระคุณเน่ืองในโอกาสที่ไดรับ
การเลื่อนสมณศักด์ิ เปนช้ันเทพที่พระเทพปวรเมธีในครั้งน้ีเจาคะ” 

(ดุษฎีบัณฑิต D, สะทอนคิด, 27 กรกฎาคม 2562) 
 
 จากผลการสะทอนคิดดังกลาวขางตนผูเขียนไดสังเคราะหและ
เช่ือมโยงเน้ือหา และสรางตัวแปรความสัมพันธเชิงสาเหตุไดดังตอไปน้ี 
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โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี 
 จากการศึกษาเอกสารและการสะทอนคิดจากบุคลากรและนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคคลที่ ไดผ าน
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
แปรแฝงแตละตัวแปร ประกอบดวย ตัวแปรสมบูรณดวยศีลาจารวัตร 
สามารถวัดไดจาก 1) ถึงพรอมดวยศีล 2) มารยาทเรียบรอย และ 3) มี
วัตรปฏิบัติถูกตอง ตัวแปรความงามในสวนสังคม สามารถวัดไดจาก 1) มี
นํ้าใจ  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) 
เช่ียวชาญในหลักธรรม 3) มุงสรางองคความรู และ4) เผยแพรงานสูสากล 
แสดงความสัมพนัธระหวางตัวแปรไดดังโมเดลตอไปน้ี 
 



30 โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

 
 
 ภาพที่ 7 โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
 ของพระเทพปวรเมธี ปราชญเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ 
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4) คุณธรรม และ 5) คุณประโยชน และตัวแปรนักวิธีวิทยาการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา สามารถวัดไดจาก 1)  เดนวิธีวิทยาการวิจัย 2) เช่ียวชาญ
ในหลักธรรม 3) มุงสรางองคความรู และ4) เผยแพรงานสูสากล แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรไดดังโมเดลตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิธีวทิยา   

การวจิัยทาง

พระพุทธศาสนา 

เดนวิธีวทิยา 

การวิจัย 

เชี่ยวชาญใน

หลักธรรม 

เผยแพรงาน 

สูสากล 

มุงสรางองค

ความรู 

สมบูรณดวย 

ศีลาจารวัตร 

ถึงพรอมดวยศีล 

มารยาทเรียบรอย 

มีวัตรปฏิบตัิถูกตอง 

มีนํ้าใจ 

เจรจาสุภาพ 

กลาวสิ่งเปนประโยชน 

เสมอตนเสมอปลาย 

เสียสละแบงปน 

ใชปญญาไตรตรอง 

กตัญกูตเวท ี

 

ความงาม 

ในสวนสังคม 

สมบูรณดวย

คุณ 5 ประการ 

คุณวุฒ ิ

คุณสมบัติ 

คุณภาพ 

คุณธรรม 

คุณประโยชน 

มุงเนนหลัก 

การบริหาร 

ใหเกียรติผูอ่ืน 

ปดทองหลังพระ 

ปฏิบัติใหดู 

อยูใหเห็น 

เปนกัลยาณมิตร 
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บทสรุป 
 โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของ
พระเทพปวรเมธี ปราชญเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ เปนโมเดลที่พัฒนาจาก
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเนนการสังเคราะหขอมูลดวยวิธีการสราง
ขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) จากบทมุทิตาสักการะของ
พระราชาคณะ ผูบริหาร ศิษยานุศิษย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุปไดวา โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี ประกอบดวย ตัวแปรนักวิธี
วิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา คือ เดนวิธีวิทยาการวิจัย เช่ียวชาญใน
หลักธรรม มุงสรางองคความรู และเผยแพรงานสูสากล โดยมีตัวแปร
ภายนอกแฝง ประกอบดวย ตัวแปรความสมบูรณดวยศีลาจารวัตร คือ ถึง
พรอมดวยศีล มารยาทเรียบรอย และมีวัตรปฏิบัติถูกตอง และตัวแปรความ
งามในสวนสังคม คือ มีนํ้าใจ เจรจาสุภาพ กลาวสิ่งเปนประโยชน เสมอตน
เสมอปลาย เสียสละแบงปน ใชปญญาไตรตรอง และกตัญูกตเวที และ 
ตัวแปรมุงเนนหลักการบริหาร คือ ใหเกียรติผูอื่น ปดทองหลังพระ ปฏิบัติ
ใหดู อยูใหเห็น และเปนกัลยาณมิตร โดยมีคุณสมบัติที่เปนตัวแปรสงผาน
คือ ความสมบูรณดวยคุณ 5 ประการ คือ คุณวุฒิ คุณสมบัติ คุณภาพ 
คุณธรรม คุณประโยชน ซึ่งตัวแปรที่ไดสรุปไวขางตนน้ีแสดงใหเห็นภาพของ
โมเดลตนแบบของความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มี
ความสมบูรณพรอมทั้งศีลาจารวัตร ความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการใหครอบคลุมทุกองคประกอบที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต เปน
บุคคลที่พรอมดวยองคธรรมแหงกัลยาณมิตตตาที่ใครก็อยากไดพบ ไดเห็น 
ไดปรึกษา ดังน้ัน ความมีกัลยาณมิตรของพระเดชพระคุณยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนย่ิงใหญและเพื่อความดํารงมั่นตลอดไป 
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บันทึกการสะทอนคิดจากการสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางคณะผูเขียนกับพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 

วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 
โมเดล 3 ดี 4 คุณ 
 3 ดี คือ เกิดดี อยูดี ไปดี 
 4 คุณ คือ คุณวุฒิ (ความรู) คุณสมบัติ (ความพรอม) คุณภาพ 
(ความโดดเดน) และ คุณธรรม (ความดี) 
จตุสดมภการศึกษา คือ 
 1. Learning to know เรียนเพื่อใหเกิดความรู 
 2. Learning to do เรียนเพื่อใหเกิดทกัษะ 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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ความสมบูรณพรอมทั้งศีลาจารวัตร ความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการใหครอบคลุมทุกองคประกอบที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต เปน
บุคคลที่พรอมดวยองคธรรมแหงกัลยาณมิตตตาที่ใครก็อยากไดพบ ไดเห็น 
ไดปรึกษา ดังน้ัน ความมีกัลยาณมิตรของพระเดชพระคุณยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนย่ิงใหญและเพื่อความดํารงมั่นตลอดไป  

 
 

 
 

บันทึกการสะทอนคิดจากการสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางคณะผูเขียนกับพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 

วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 

 
โมเดล 3 ดี 4 คุณ  

3 ดี คือ เกิดดี อยูดี ไปดี และ 4 คุณ คือ คุณวุฒิ (ความรู)  

          คุณสมบัติ (ความพรอม) คุณภาพ (ความโดดเดน) และ   
          คุณธรรม(ความดี) 

จตุสดมภการศึกษา คือ 
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ภาคผนวก ก 
ภาพกิจกรรมการวิจัยตามเสนทางของการเปนนักวิธีวิทยาการวิจัย 

ทางพระพุทธศาสนา 
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เสนทางการเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
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เสนทางการเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
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กิจกรรมอันเน่ืองดวยการวิจัยเร่ืองการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 
(ทุนวิจัยมุงเปา วช.) 
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กิจกรรมอันเนื่องดวยการวิจัยเร่ืองการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 

(ทุนวิจัยมุงเปา วช.) 

38  โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี  

 

 

 
 

 

 
 

กิจกรรมอันเนื่องดวยการวิจัยเร่ืองการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 

(ทุนวิจัยมุงเปา วช.) 
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กิจกรรมอันเน่ืองดวยการวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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กิจกรรมอันเนื่องดวยการวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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โมเดลกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติสุขภายใต
โครงการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา:   
แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมสันติสุข” 
 

 
 
 จากภาพเปนการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรภายใน
โมเดลกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติสุข เปน
โมเดลที่นําเสนอแนวทางการเปลี่ยนผานจากการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ โดย
มีหั วใจสํ า คัญของ โมเดลอ ยูที่ ตั วแปรกระบวนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ที่สามารถอธิบายกระบวนการผานตัวแปรสําคัญ ๔ ตัวแปร 
ไดแก การพัฒนาคน การพัฒนาระบบ การพัฒนากลไก และการถายทอด
แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยที่ในการพัฒนาคน 
ไดมุงเนนใหคนเกิดภาวะผูนํา เขาใจบริบท มีความรู มีวิสัยทัศน และมี
คุณธรรม สําหรับการพัฒนาระบบ ไดมุงเนนการพัฒนาวิธีการสื่อสาร 
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โมเดลกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมสันติสุข 

ภายใตโครงการวิจัยเร่ือง  
“การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา:  

แนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาสังคมสันติสุข” 

 

 
 

 จากภาพเปนการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรภายใน
โมเดลกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติสุข เปน
โมเดลที่นําเสนอแนวทางการเปลี่ยนผานจากการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ โดย

โมเดลกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติสุขภายใต
โครงการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา:   
แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมสันติสุข” 
 

 
 
 จากภาพเปนการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรภายใน
โมเดลกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติสุข เปน
โมเดลที่นําเสนอแนวทางการเปลี่ยนผานจากการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ โดย
มีหั วใจสํ า คัญของ โมเดลอ ยูที่ ตั วแปรกระบวนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ที่สามารถอธิบายกระบวนการผานตัวแปรสําคัญ ๔ ตัวแปร 
ไดแก การพัฒนาคน การพัฒนาระบบ การพัฒนากลไก และการถายทอด
แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยที่ในการพัฒนาคน 
ไดมุงเนนใหคนเกิดภาวะผูนํา เขาใจบริบท มีความรู มีวิสัยทัศน และมี
คุณธรรม สําหรับการพัฒนาระบบ ไดมุงเนนการพัฒนาวิธีการสื่อสาร 
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ระบบธรรมาภิบาล กฎระเบียบ และชุมชนตนแบบ รวมทั้งการพัฒนากลไก 
ไดแก การผลักดันใหเกิดสํานักบริหารยุทธศาสตร สรางดัชนีช้ีวัดผลงาน 
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action research) และมีกลไกพลวัตการใชแผน และความจําเปนและ
สําคัญอีกดานคือการถายทอดแผนที่ตองมีองคประกอบสําคัญคือ ความรูที่
ใชในการถายทอดแผน ความเช่ียวชาญของผูถายทอดแผน ผูรับสามารถ
ปรับและใชแผนได และการสรางคูมือการใชแผนใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่สามารถนําไปใชไดจริงและ
มีความเขาใจตรงกันในการนําไปปรับใชในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ 
 จากกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาไปสูการสราง
สังคมสันติสุขน้ัน จําเปนตองมีตัวแปรสําคัญที่ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายคือ 
เครือขายความรวมมือ นวัตกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา และกระบวนการติดตามและประเมินผล โดยที่เครือขาย
ความรวมมือ ประกอบดวย เครือขายทุน เครือขายความรู เครือขายชุมชน 
และเครือขายสื่อสัมพันธ สําหรับดานนวัตกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาน้ันจะสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมผานการ
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 ตัวแปรน้ีจะทําหนาที่
เปนตัวแปรสงผาน (Mediators) ที่จะนําไปสูการสรางสังคมสันติสุขที่มี
องคประกอบสําคัญคือ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบริบทและ
การเรียนรูวัฒนธรรม การสรางสถานที่ใหมีสภาพสปัปายะและมอีงคความรู
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ในการพัฒนาคนในชุมชนและสังคม รวมทั้งการสงเสริมกิจกรรมใหมีการ
พัฒนาสุขภาวะทางจิตที่ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  
 โมเดลกระบวนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติ
สุข เปนแผนภาพที่ถอดบทเรียนจากการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญในกิจกรรม
เสวนาถอดบทเรียนการมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา โดยมีผู เ ช่ียวชาญดานการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา การบริหารกิจการคณะสงฆ นักวิชาการ นักการศึกษา 
นักวิจัย และพุทธศาสนิกชนผูมีสวนไดสวนเสีย ดังน้ัน โมเดลกระบวนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติสุข จึงเปนโมเดลที่มีความ
เหมาะสมและมีความเปนไปไดในการปฏิบัติในการที่จะนําไปขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตอไป 
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ภาคผนวก ข 
รวมบทคัดยอผลงานวิจัย 

และบทความวิชาการท่ีเผยแพรในเวทีวิชาการนานาชาติ 
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โครงการการพฒันาหลกัสูตรพุทธอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงฆ
ผานการบูรณาการความรูเรือ่งปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงใน

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 
(ผลงานวิจัยเสร็จส้ิน ป 2558) 

 
 งานวิจัยน้ีมุงสรางองคความรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในมิติพุทธปรัชญา วัฒนธรรมและนวัตกรรมสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตร
พุทธอาเซียนศึกษา ซึ่งจะเปนหลักสูตรทางเลือกในการสรางองคความรูให
เขมขนข้ึนของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และใชเปน
ปจจัยกระตุน (Catalyst) ใหมีการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สงฆ และจากผลการศึกษา 4 ประเทศ 16 เมือง 40 ชุมชน โดยใชทฤษฎี
ฐานรากพบวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอาเซียน ประกอบดวย 
การสรางคุณสมบัติที่เกิดจากตนเอง (อัตตสมบัติ) และการสรางสรรค
ผลงานที่เกิดข้ึนกอใหเกิดคุณประโยชนตอสังคมสวนรวมและสาธารณชน
ทั่วไป โดยคนพบพุทธปรัชญา 15 ชุด เพื่อเปนการสรางทางเลือกใหมทํา
ใหคนมีมนสิการ (พิจารณาอยางรอบคอบเปนเหตุเปนผล) มีคุณธรรมตางๆ 
มาสูตนเองได ขณะที่จะชวยปรับสังคมใหเปนสังคมแหงพรหมวิหารธรรม
และสังคหวัตถุธรรม ทําใหคนผูกพันกัน เอื้อเฟอเผื่อแผกัน และยึดโยง
ประชาชนชาวอาเซียนใหเปนหน่ึงเดียวกันในที่สุด 
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 หลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษาทําใหผูเรียนเขาใจสภาวธรรมของ
ชีวิตตามความเปนจริง วิสัยทัศนของหลักสูตรมุงเนนการสราง “นักปฏิบัติ
วิจารณ” ผูเช่ียวชาญการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
อาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประชาสังคมอาเซียน ใหสังคมมีทางเลือกใหมๆ 
เคลื่อนไหวถายเทแลกเปลี่ยนความรูและวิถีชีวิตระหวางกันอยางเสรี ดํารง
อยูบนความรูและคุณธรรมแหงการพึ่งตนเอง ทั้งการรูจักตนเอง (อัตตัญุตา) 
และการรูจักประมาณความพอเหมาะพอดี (มัตตัญุตา) เพื่อประโยชนแก
ความปราโมทยแหงสาธุชน 
 กระบวนการเรียนรูแบบอนุโลมญาณ (การสรางความรู
ความสามารถข้ึนมาโดยลําดับ) ที่ผูเรียนและผูสอนตางมีสวนรวมในการ
สรางองคความรู (Participant-centered learning) โดยใชกรณีศึกษาเปน
ฐานในการเรียนรู รวมกับการปฏิบัติภาคสนาม การจัดเสวนาชวนถก และ
การสัญญลกัษณทางปญญาจากการศึกษาวิจยัตามแนวทางของทฤษฎีฐานราก 
(Grounded theory) เพื่อใหนักปฏิบัติวิจารณเปนผูมียถาภูตญาณทัสสะ มี
วิชาและปริสัญุตา และมีวิจารณญาณที่ดี  
 การพัฒนาความสามารถของผูเรียนโดยสรางชีวิตภายในใหเปนที่
อาศัยมั่น (อุปนิสัย) ทําใหผูเรียน (นักปฏิบัติวิจารณ) รูแจมแจงลักษณะและ
กาวหนาไปถึงความปรากฏแหงมรรค กระทั่งสามารถแกปญหาและ
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 
(ผลงานวิจัยเสร็จส้ิน ป 2560) 

 
 วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) เพื่อสังเคราะหสภาพการ
จัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันของประเทศในประชาคมอาเซียน 2) เพื่อ
พัฒนากรอบแนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 3) เพื่อนําเสนอแนวโนมและกําหนดยุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน ใชการวิจัย
อนาคตดวยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แนวคําถามในการสัมภาษณและแบบสอบถาม
ประเด็นยุทธศาสตร วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา
และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ
แบบบรรยาย ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
 1. การจัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันในประชาคมอาเซียน
โดยสวนใหญนโยบายการจัดการศึกษาจะปรับไปตามนโยบายของรัฐบาล 
การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครูมักทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อชวยแกไขปญหาการเรียนรู
ของผูเรียน การพัฒนาครูเปนสวนที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษา อยางไร
ก็ตามยังปรากฏมีหลายประเทศในประชาคมอาเซียนที่ยังตองไดรับการ
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สนับสนุนดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณที่ใชในการพฒันาดานการศึกษา
และการวิจัย 
 2. กรอบแนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน พบวามี 5 ดาน ประกอบดวย 1) การจัดหลักสูตร
เพื่อการพัฒนามนุษยที่ปลูกฝงความสามัคคีและการรวมมือกันเรียนรู 2) 
การกําหนดแผนยุทธศาสตรควรมาจากบุคคลในทองถ่ิน 3) การจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการระหวางวิธีทางวิทยาศาสตรและหลัก
ศาสนา 4) ชองวางของปญหาทางการศึกษาสามารถแกไขไดดวยการทํา
วิจัยในช้ันเรียนและหลักศาสนา และ 5) มีการบูรณาการในศาสนาเพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ ดวยการมุงทําความดี ไมทําความช่ัว และทําจิตใจให
ผองใส 
 3. แนวโนมการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน พบวา มีคุณลักษณะ 12 ดานที่จะพัฒนาอาเซียน
รวมกันใหถึงเปาหมายสูงสุดในป พ.ศ.2573 ซึ่งสามารถพัฒนาผาน
ประเด็นยุทธศาสตรจํานวน 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 รวมมือกันในการใช
หลักสูตรและการประเมินผลการเรียนรูของผู เรียน ยุทธศาสตรที่  3 
ยกระดับการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนรู ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุน
การทําวิจัยทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 5 เกื้อกูลการใหโอกาสทางการ
ศึกษา และยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา ผล
การวิเคราะหดวยเทคนิค EDFR พบวา 6 ยุทธศาสตร  และ 26 
เปาประสงค ไดรับฉันทามติจากผูเช่ียวชาญ และภาพอนาคตของการจัด
การศึกษาอาเซียนไดนําเสนอไวเปน Roadmap เพื่อทํานายภาพการศึกษา
ที่จะมุงสูความรวมมือทางการศึกษาในป พ.ศ.2561 มีความเปนเอกภาพ
ในการจัดการศึกษาในป พ.ศ.2563 มีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ ในป 
พ.ศ.2565 และสรางความเปนเอกภาพทางการศึกษาและจัดการศึกษา
เพื่อสันติภาพในป พ.ศ.2567 
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โมเดลองคความรูจากการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR 
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นําเสนอไวเปน Roadmap เพื่อทํานายภาพการศึกษาที่จะมุงสูความ
รวมมือทางการศึกษาในป พ.ศ.2561 มีความเปนเอกภาพในการจัด
การศึกษาในป พ.ศ.2563 มีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ ในป พ.ศ.2565 
และสรางความเปนเอกภาพทางการศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ในป พ.ศ.2567 

 
โมเดลองคความรูจากการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR 
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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 

(ผลงานวิจัยเสร็จส้ิน ป 2562) 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV จากกรณีศึกษาที่เปน
แบบอยางที่ ดี 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรม
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 ข้ันตอน ใชแนวคําถามในการสัมภาษณ ประเด็นในการสนทนา
กลุม และการสะทอนคิดในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สําหรับใน
เชิงปริมาณไดใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพ
จัดการดวยการจําแนกขอมูล การวิเคราะหเน้ือหา และการสรางขอสรุป
แบบอุปนัย สําหรับขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหดวยสถิติบรรยายและ



51ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวยการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการ
โครงสรางโดยใชโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  
 1. แบบอยางที่ดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม
ประเทศ CLMV ประกอบดวย 3 ดานสําคัญ ไดแก ดานที่ 1 แบบแผนใน
การปฏิบัติตน (จารีต) เชน เรียนรูเรา รูเขา เอาใจเขามาใสใจเรา รักษา
ความเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน และฝกปฏิบัติตามหลักของศาสนา ดานที่ 
2 หลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน (มารยาทชาวพุทธ) เชน เรียนรูภาษาที่ใชใน
การสื่อสารกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาและใหความเคารพนับถือกัน และดานที่ 
3 การนับถือนิกายทางพระพุทธศาสนา เชน รักษาธรรมเนียมประเพณีและ
วิถีปฏิบัติ การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และมีศูนยความรูทําใหเกิด
ลักษณะการคิดเชิงแลกเปลี่ยนรวมกัน 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม
ประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
องคประกอบที่เปนปจจัยสําคัญและมีความสัมพันธเชิงเหตุและผลที่จะ
นําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุข ประกอบดวย 5 องคประกอบสําคัญ 
ไดแก 1) การจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 2) องคประกอบการ
เรียนรูขามวัฒนธรรม 3) กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 4) 
กิจกรรมเพื่อการเรียนรูขามวัฒนธรรม และ 5) การอยูรวมกันอยางมี
ความสุขตามหลักสาราณียธรรม 
 3. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวา มีความเปนไปได มีความถูกตอง มีความ
เหมาะสม และเกิดประโยชนตอนิสิตและอาจารยผูเกี่ยวของ ผลการ
ประเมินคุณภาพเชิงปริมาณเพื่อสรางรูปแบบที่สามารถนําไปใชไดอยาง
ทั่วไป (Generalizability model)  โดยตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
โมเดลสมการโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนใน
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กลุมประเทศ CLMV ที่พัฒนาข้ึนจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และโมเดลที่
พัฒนาข้ึนจากความสัมพันธระหวางองคประกอบและตัวแปรของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV มีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี (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
ขอบเขตเ น้ือหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุข (Peace 
Content) การเช่ือมโยงทางวัฒนธรรม (Culture) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based learning) การพัฒนา
นวัตกรรมจากการเรียนรู (Learning Innovation) การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และมีสื่อการจัดการเรียนรูที่
นาสนใจ (Instructional Media) รวมทั้งการกําหนดองคประกอบของ
เน้ือหาการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน คือ แบบแผนในการปฏิบัติตน 
หลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน และการนับถือนิกายทางพระพุทธศาสนา 
เช่ือมโยงกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 5 ข้ันตอน และ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรูขามวัฒนธรรม คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากประสบการณตน การสาธิตกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และการเรียนรูแบบ
การรวมมือรวมพลัง สามารถสงเสริมใหเกิดการเรียนรูขามวัฒนธรรมใน
สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขไดเปนอยางดี 
รูปแบบการจัดการเรียนรูน้ีมีความสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีนิสิตมาจากประเทศอาเซียนโดยเฉพาะใน
กลุมประเทศ CLMV ที่มารวมเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาดวยกัน
อยางตอเน่ืองในระหวางชวงเวลาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ
แหงน้ี ภาพแสดงรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 
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จากประสบการณตน การสาธิตกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และการเรียนรูแบบ
การรวมมือรวมพลัง สามารถสงเสริมใหเกิดการเรียนรูขามวัฒนธรรมใน
สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขไดเปนอยางดี 
รูปแบบการจัดการเรียนรูน้ีมีความสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีนิสิตมาจากประเทศอาเซียนโดยเฉพาะใน
กลุมประเทศ CLMV ที่มารวมเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาดวยกัน
อยางตอเน่ืองในระหวางชวงเวลาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ
แหงน้ี ภาพแสดงรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 
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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 Socio-
Cultural Community. This pillar aimed to contribute and 
enhance living standard of people in the region with harmony, 
peace, unity and prosperity. The purpose of this research was 
to analyze educational management for peace towards 
religious diversity in ASEAN community. Purposive sampling 
was used for research sampling and 12 educators and 
lecturers were selected for in-depth interview. The process of 
triangulation and analytic induction were used for data 
analysis. The results indicated that five strategies were set for 
peace towards religious diversity which were; 1) the curriculum 
of ASEAN educational system should be the curriculum of 
humanism which supported the harmonization and collaboration, 
2) the strategic planning came from local people and 
education 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 University3 
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 เขารวมนําเสนอและจัดพิมพ ในงาน  International Conference on 
“MULTIDISCIPLINARY INNOVATION in ACADEMIC RESEARCH” (MIAR-19) 
27th Apr-28th Apr'2019, Zurich, Switzerland 
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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 



64 โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

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 Singapore6 

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 in-
depth 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 self-
directed 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 Community7 

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 เน่ืองในงานพิธีประสาทปริญญา ประจําป 2561 
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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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Table I Statistical analysis of correlation between latent 
 variables and factor analysis of developed model 
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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-Pair-
Share, 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 
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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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รูปแบบการปรกึษาแนวพุทธจิตวิทยาเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
การบริหารของนกัธุรกิจขาย 

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 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหหลักพุทธธรรม
และจิตวิทยาการใหคําปรึกษาในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนัก
ธุรกิจขายตรง 2) เพื่อวิเคราะหสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง 
ดานความรู ดานทักษะและดานคุณลักษณะ และ 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบ
การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจ
ขายตรง เปนการวิจัยแบบผสมวิธี โดยใชการวัดเชิงคุณภาพในการพัฒนา
เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ แบงเปน 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การพัฒนา
รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ของนักธุรกิจขายตรง ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ และระยะที่ 2 การทดลอง
ใชรูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ของนักธุรกิจขายตรง ดวยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมเปาหมายในการ
สัมภาษณระยะที่ 1 คือผูบริหารที่เปนนักธุรกิจขายตรง ไดจากการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 23 คน และในระยะที่ 2 คือ นักธุรกิจขายตรง ได
จากการสุมอยางงาย จํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
กลุมละ 35  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แนวคําถามในการสัมภาษณ
แบบสอบถาม และแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษาแนวพุทธ
จิตวิทยาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง วิเคราะห 
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ขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหาและการสรางขอสรุปแบบอุปนัย 
และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติแบบบรรยายและการทดสอบคา
ทีผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
 1. ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง
เปนการใหคําปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาที่มีการบูรณาการหลักธรรมหรือ
แนวทางวิถีพุทธมาประยุกตใชในการใหการปรึกษา 4 ดาน ประกอบดวย 
(1) วิธีการสรางขวัญและกําลังใจลูกทีม (2) วิธีการในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ 3) วิธีการจัดการกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน และ 
(4) วิธีการใหคําปรึกษาแกลูกทีมเมื่อประสบปญหาในการทํางาน  
 2. สมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรงดานความรู 
ประกอบดวย (1) แนวคิดในการบริหารจัดการศูนย (2) ความรูที่จําเปน
สําหรับการบริหารจัดการศูนยใหประสบสําเร็จ (3) คุณสมบัติเฉพาะ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท และ (4) กลุมลูกคาที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท 
ดานทักษะ ประกอบดวย (1) เทคนิคหรือวิธีการสรางแรงจูงใจลูกคา     
(2) วิธีการในการเขาหากลุมลกูคาเพื่อเปดและปดการขาย และ (3) วิธีการ
กระตุนลูกทีมใหมีความกระตือรือรนและเพิ่ มยอดขาย และดาน
คุณลักษณะ ประกอบดวย (1) จุดเดนในการโนมนาวใหลูกคาสนใจสินคา 
(2) การจัดการกับลูกคาที่แสดงทัศนคติไมดีตอสินคา และ (3) บุคลิกภาพ
ของผูบริหารประจําศูนย 
 3. รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิต วิทยาการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง มี 3 องคประกอบหลักของการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหาร คือ ดานความรู ดานทักษะ และดาน
คุณลักษณะ โดยมีการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการรวมกับ
กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารตามรูปแบบ 5 กิจกรรม 
ไดแก (1) การพัฒนาความรูและทักษะเชิงพุทธจิตวิทยา (2) การให
คําปรึกษาเชิงพุทธ (อริยสัจ 4) (3) การพัฒนาทักษะการรูคิดเพื่อการ
บริหาร (4) การพัฒนาทักษะการขายอยางมืออาชีพ (ภาคทฤษฎี) และ  
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(5) การพัฒนาทักษะการขายอยางมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) และผลการ
ทดลองใชรูปแบบพบวา (1) สมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง

หลังเขารวมกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.90) และเมื่อ
พิจารณาภาพรวมรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ 

สมรรถนะการบริหารดานคุณลักษณะอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.94)    
(2) นักธุรกิจขายตรงที่ไดผานการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษา
แนวพุทธจิตวิทยามีสมรรถนะการบริหารธุรกิจขายตรงหลังเขารวมกิจกรรม
สูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ   
(3) นักธุรกิจขายตรงกลุมทดลองที่ไดผานการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ
การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยามีสมรรถนะการบริหารธุรกิจขายตรงสูงกวา
กลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

โมเดลองคความรูจากการวิจัย 

 
 
 ภาพที่ 3 รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 
 การบริหารของนักธุรกิจขายตรง 
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บริหารของนักธุรกิจขายตรงหลังเขารวมกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ( =4.90) และเมื่อพิจารณาภาพรวมรายดาน พบวา ดานที่มี
ระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ สมรรถนะการบริหารดานคุณลักษณะอยูใน
ระดับมากที่สุด ( =4.94) (2) นักธุรกิจขายตรงที่ไดผานการเขารวม
กิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยามีสมรรถนะการ
บริหารธุรกิจขายตรงหลังเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักธุรกิจขายตรงกลุมทดลองที่ได
ผานการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยามี
สมรรถนะการบริหารธุรกิจขายตรงสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวม
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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(5) การพัฒนาทักษะการขายอยางมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) และผลการ
ทดลองใชรูปแบบพบวา (1) สมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง

หลังเขารวมกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.90) และเมื่อ
พิจารณาภาพรวมรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ 

สมรรถนะการบริหารดานคุณลักษณะอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.94)    
(2) นักธุรกิจขายตรงที่ไดผานการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษา
แนวพุทธจิตวิทยามีสมรรถนะการบริหารธุรกิจขายตรงหลังเขารวมกิจกรรม
สูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ   
(3) นักธุรกิจขายตรงกลุมทดลองที่ไดผานการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ
การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยามีสมรรถนะการบริหารธุรกิจขายตรงสูงกวา
กลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

โมเดลองคความรูจากการวิจัย 
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 การบริหารของนักธุรกิจขายตรง 

 

(5) การพัฒนาทักษะการขายอยางมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) และผลการ
ทดลองใชรูปแบบพบวา (1) สมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง

หลังเขารวมกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.90) และเมื่อ
พิจารณาภาพรวมรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ 

สมรรถนะการบริหารดานคุณลักษณะอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.94)    
(2) นักธุรกิจขายตรงที่ไดผานการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษา
แนวพุทธจิตวิทยามีสมรรถนะการบริหารธุรกิจขายตรงหลังเขารวมกิจกรรม
สูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ   
(3) นักธุรกิจขายตรงกลุมทดลองที่ไดผานการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ
การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยามีสมรรถนะการบริหารธุรกิจขายตรงสูงกวา
กลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

โมเดลองคความรูจากการวิจัย 

 
 
 ภาพที่ 3 รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 
 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 

 
 ดุษฎีนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดูแล
ผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 2) เพื่อพัฒนากรอบสมการ
โครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา 3) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุ
โดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยากับขอมูลเชิงประจักษ การวิจัยน้ีเปน
การวิจัยแบบผสมวิธีโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการศึกษา
เอกสารและการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูล
สําคัญ ประกอบดวย ผูสูงอายุ ผู ดูแลโดยครอบครัว เครือขาย และ
ผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาและพุทธศาสนา รวมทั้งสิ้น 20 รูป/คน ไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง แลวนําผลจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไปตรวจสอบ
ยืนยันดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 220 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แนวคําถามในการ
สัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการ
วิเคราะหเน้ือหาและการสรางขอสรุปแบบอุปนัย วิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณแบบสถิติบรรยายและวิเคราะหสหสัมพันธดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
วิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
และวิเคราะหขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออมดวยโปรแกรม LISREL 
ผลการวิจัยมีดังน้ี 
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 1. รูปแบบการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธ
จิตวิทยา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี 6 ข้ันตอน คือ 
(1) การเผชิญปญหา (2) ประเมินความตองการของผูสูงอายุ (3) สราง
ความรวมมือกับเครือขาย (4) การดูแลผูสูงอายุตามหลกัภาวนา 4 (5) การ
พัฒนาตนเองของผูดูแล (6) การประเมินตนเองของผูดูแล เมื่อนําผลการ
วิเคราะหเน้ือหาจากวิธีการเชิงคุณภาพมาบูรณาการดวย พบวา แนว
ทางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาประกอบดวย
ข้ันตอนการปฏิบัติ 6 ข้ันตอน ตอเน่ืองกันเปนวงจร ไดแก การเผชิญปญหา 
– คนหาความตองการ - ประสานเครือขาย - ดูแลตามหลักภาวนา 4 – มี
การพัฒนาตน - ประเมินผลตนเอง 
 2. กรอบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัว
ตามหลักพุทธจิตวิทยาที่มีตัวแปรสงผาน สรุปไดเปนโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุ ซึ่งแสดงอิทธิพลขององคประกอบคุณสมบัติของผูดูแลและ
องคประกอบปจจัยสนับสนุนจากเครือขาย ตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่
มีตัวแปรการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาเปนตัวแปร
สงผาน ตัวแปรในโมเดลที่พัฒนาข้ึนน้ี ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร 
แบงเปนตัวแปรภายในแฝง 2 ตัวแปร ตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัวแปร และ
ตัวแปรสังเกตได 18 ตัวแปร 
 3. โมเดลรูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดย
ครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา พบวา มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พัฒนาข้ึน 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
สนับสนุนจากเครือขาย  และการดูแลผูสูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ไดรอยละ 
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62.00 โดยสรุป ผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดเปนผลจากคุณลักษณะ
ของผูดูแลที่มีหลักอิทธิบาท 4 โดยสงผานการดูแลผูสูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา 
 

โมเดลองคความรูจากการวิจัย 

 
 ภาพที่ 4 รูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัว 
 ตามหลักพุทธจิตวิทยา 
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ผูดูแล  ปจจัยสนับสนุนจากเครือขาย  และการดูแลผูสูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา  สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ได
รอยละ 62.00 โดยสรุป ผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดเปนผลจาก
คุณลักษณะของผูดูแลที่มีหลักอิทธิบาท 4 โดยสงผานการดูแลผูสูงอายุตาม
หลักพุทธจิตวิทยา  

 
โมเดลองคความรูจากการวิจัย 
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62.00 โดยสรุป ผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดเปนผลจากคุณลักษณะ
ของผูดูแลที่มีหลักอิทธิบาท 4 โดยสงผานการดูแลผูสูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา 
 

โมเดลองคความรูจากการวิจัย 

 
 ภาพที่ 4 รูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัว 
 ตามหลักพุทธจิตวิทยา 

 

62.00 โดยสรุป ผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดเปนผลจากคุณลักษณะ
ของผูดูแลที่มีหลักอิทธิบาท 4 โดยสงผานการดูแลผูสูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา 
 

โมเดลองคความรูจากการวิจัย 

 
 ภาพที่ 4 รูปแบบสมการโครงสรางการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัว 
 ตามหลักพุทธจิตวิทยา 
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 ภาพที่ 5 การดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา  
 I – CARE Model 
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พุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาตผิูดูแล 
ผูปวยโรคไมตดิตอเรือ้รัง 

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 

 
 ดุษฎีนิพนธฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเสนอโปรแกรมพุทธจิตวิทยา
การสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการสรางความเขมแข็ง
ทางดานจิตใจตามหลักพุทธจิตวิทยา 2) เพื่อพัฒนากระบวนการสราง 
ความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง และ   
3) เพื่อนําเสนอโปรแกรม พุทธจิตวิทยาการสรางความเขมแข็งทางดาน
จิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบ
ผสมวิธีโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพใชการศึกษาเอกสารและ
การศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
ญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง รวมทั้งสิ้น 10 รูป/คน ไดจากการ
เลือกแบบเจาะจง แลวนําผลจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไปตรวจสอบยืนยัน
ดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางจํานวน 
40 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 20 คนดวย
กระบวนการสุม กลุมทดลองไดรับโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการสรางความ
เขมแข็งทางดานจิตใจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แนวคําถาม
ในการสัมภาษณ โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจ
และแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหาและ
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การสรางขอสรุปแบบอุปนัย วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติแบบ
บรรยายและการทดสอบคาทีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยมีดังน้ี 
 1. การสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจตามหลักพุทธ
จิตวิทยา เกิดข้ึนจากองคประกอบของความเขมแข็งทางดานจิตใจ คือ    
1) แหลงสนับสนุนภายนอกที่สงเสริมใหมีความเขมแข็งทางดานจิตใจ     
2) ความเขมแข็งภายในของแตละบุคคล 3) ทักษะดานการจัดการปญหา
และสัมพันธภาพระหวางบุคคล 4) การสื่อสารระหวางบุคคล 5) การวางแผน 
6) การลงมือทํา บูรณาการเขากับหลักสัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และ
สัมมาสติ ตามพุทธวิธี 
 2. กระบวนการสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติ
ผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ประกอบดวย กระบวนการเรียนรูผาน
ประสบการณตนเอง 8 ข้ันตอน คือ 1) รูจักตัวเราเขาใจเขา 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) ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูจากกระบวนที่ตนเองผานพนสถานการณน้ัน 
 3. การประเมินผลการทดลองใชโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการ
สรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรค
ไมติดตอเรื้อรัง หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) คะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติ
ผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง หลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) คะแนนเฉลี่ยความ
เขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรือ้รัง ในกลุมทดลอง 
หลังการทดลองและระยะติดตามไมแตกตางกัน แสดงวา มีความคงทนของ
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ระดับความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่
เปนผลจากการใชโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการสรางความเขมแข็งทางดาน
จิตใจ ที่พัฒนาข้ึน ตามกระบวนการ 8 ข้ันที่บูรณาการหลักพุทธจิตวิทยา 
6-I 3-R ดวยการเรียนรูผานประสบการณตนเองเพื่อใหผานพนวิกฤติในชีวิต
และเกิดความเขมแข็งทางดานจิตใจ 
 

โมเดลองคความรูจากการวิจัย 
 

 
 
 ภาพที่ 6 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจ 
  ในญาติผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 

 
 
 
 

90  โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติ

ผูปวยโรคไมติดตอเรือ้รงั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่
เปนผลจากการใชโปรแกรมพุทธจิตวิทยาการสรางความเขมแข็งทางดาน
จิตใจ ที่พัฒนาข้ึน ตามกระบวนการ 8 ข้ันที่บูรณาการหลักพุทธจิตวิทยา 
6-I 3-R ดวยการเรียนรูผานประสบการณตนเองเพื่อใหผานพนวิกฤติในชีวิต
และเกิดความเขมแข็งทางดานจิตใจ 
 

โมเดลองคความรูจากการวิจัย 
 

 
 
 ภาพที่ 6 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจ 
  ในญาติผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
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 ภาพที่ 7 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจตาม 
 กระบวนการ 8 ขั้นที่บูรณาการหลักพุทธจิตวิทยา 6-I 3-R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90  โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 โปรแกรมพุทธจิตวิทยาสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในญาติ

ผูปวยโรคไมติดตอเรือ้รงั 
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กระบวนการตื่นรูเพื่อพฒันาจิตตนตามแนวพุทธจิตวิทยา 
A Buddhist Psychology – Based Awakening Process for 

Self – Development of Mind 
ดร.กูล โพธ์ิทอง 

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

 
 ดุษฎีนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษา
หลักพุทธธรรมและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อสงัเคราะหกระบวนการต่ืนรู 2) เพื่อ
วิเคราะหจิตตนและสังเคราะหกระบวนการต่ืนรูตามแนวพุทธจิตวิทยา และ 
3) เพื่อนําเสนอกระบวนการต่ืนรูเพื่อพัฒนาจิตตนตามแนวพุทธจิตวิทยา 
วิ ธีการ วิจั ย เปนการ วิจัย ศึกษาตนเอง เ ครื่ อ งมือที่ ใช ในการ วิจั ย 
ประกอบดวย แบบบันทึกและสังเกตอารมณตนเอง การวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิ เคราะห เ น้ือหาและการสร างขอสรุปแบบอุป นัย 
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
 1. กระบวนการต่ืนรูเพื่อพัฒนาจิตตนตามแนวพุทธจิตวิทยา
ประกอบดวยหลกัธรรม 1) ศรัทธา  2) กัลยามิตรธรรม 3) โยนิโสมนสิการ 
3 วิธี ไดแก วิธีคิดแบบสามัญลักษณ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย และวิธี
คิดแบบอริยสัจหรือ คิดแบบแกปญหาและจิต วิทยาร วมสมัย คือ 
กระบวนการสะทอนคิด  
 2. ผลการ วิเ คร าะห ตน เองและ วิเ คร าะหหลั กธร รม
ประกอบดวย 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ในขณะที่ดํารงชีวิตประจําวัน ไมไดใช
สติตลอดเวลา จนเมื่อความทุกขเกิดข้ึน สงผลใหมีสติที่อยากจะกําจัดทุกข
น้ัน ตามลําดับ คือ 1) รูจักและเขาใจความทุกข  2) หาสาเหตุที่แทจริงของ
ทุกขเพื่อกําจัดสาเหตุน้ัน 3) รูวากําลังจะทําอะไร 4) เตรียมแกไขสิ่งที่
คลุมเครือ 5) เรียนรูจากสิ่งที่ทํามา 6) เปลี่ยนความเขาใจในสิ่งที่เคยทํา  
7) วางเปาหมาย 8) วางแผนการปฏิบัติ 9) ทดลองทําตามที่สะทอนคิด 
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เมื่อทําไมสําเร็จก็จะกลับไปทุกขอีก แตเมื่อปฏิบัติสําเร็จก็แสดงวาเกิด
ปญญานําไปสูการต่ืนรู กรณีที่ 2 เมื่อเริ่มเขาสูการปฏิบัติธรรม เกิดทุกข 2 
แบบ คือ 1) ทุกขจากการดําเนินชีวิตในกรณีที่ 1 และ 2) ทุกขที่ไม
สามารถนําการปฏิบัติธรรมมาแกปญหาและดับทุกขได จึงกลับสูวงจรทุกข
ในกรณีที่ 1 อีกครั้ง กรณีที่ 3 เมื่อเขาสูการปฏิบัติธรรมแบบเขมขนรวมกับ
ไดกัลยาณมิตรที่ดีคือ พระอาจารยผูสอนกรรมฐาน ไดสอบอารมณและ
สอนธรรมะ ตลอดจนหนังสือและเสียงธรรมะ เมื่อนํามาพิจารณาจะทําให
เกิดปญญาและเขาสูการต่ืนรูโดยไมผานการมีความทุกข ใน 1 วันเมื่อ
พัฒนาตนใหอยูในกรณีที่ 3 มากข้ึน กรณีที่ 1 และ 2 จะลดลงโดย
อัตโนมัติ 
 3. กระบวนการต่ืนรูเพื่อพัฒนาจิตตนตามแนวพุทธจิตวิทยา 
ประกอบดวย 1) ความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธองค ความศรัทธาใน
กัลยาณมิตร และความศรัทธาในตนเอง 2) ปฏิบัติสติปฏฐาน 4 รวมกับ
การรักษา กาย วาจา ใจ และ 3) ฝกพิจารณาและปฏิบัติตามวิธีคิดแบบ
ไตรลักษณ วิธีคิดแบบปจจัยสัมพันธและวิธีคิดแบบอริยสัจที่บูรณาการ
รวมกับการสะทอนคิด 
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รูปแบบการพฒันาชุดฝกอบรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธ
จิตวิทยาของพยาบาลวิชาชีพ 

Development of A Self-control Model following Buddhist 
Psychology of Nurses 

ดร.ดวงทิพย กอกิจงาม 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 

ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบ 

 
 ดุษฎีนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบการ
ควบคุมตนเองของพยาบาลวิชาชีพ 2) เพื่อสรางชุดฝกอบรมการควบคุม
ตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาของพยาบาลวิชาชีพ และ 3) เพื่อนําเสนอชุด
ฝกอบรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาของพยาบาลวิชาชีพ 
เปนการวิจัยแบบผสมวิธีดวยการวัดเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือเชิง
ปริมาณ  ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพในจังหวัดลพบุรี ผูใหขอมูลสําคัญ
ในการสัมภาษณเชิงลึก คือ พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 17 คน ไดจากการ
เลือกแบบเจาะจง สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงทดลอง 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power ไดกลุมตัวอยาง 24 
คน และสุมกลุมตัวอยางเขากลุมควบคุม 12 คน และกลุมทดลอง 12 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบประเมินการควบคุมตนเองตาม
หลักพุทธจิตวิทยาที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค 0.80 และ 2) ชุดกิจกรรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธ
จิตวิทยา วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเ น้ือหา และ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ Wilcoxon Matched pairs เพื่อ
เปรียบเทียบขอมูลกอนทดลอง หลังทดลองและระยะติดตาม 1 เดือนใน
กลุมเดียวกันและใชสิถิติ Mann- Whitney U test เพื่อเปรียบเทียบขอมูล
ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ผลการวิจัยมีดังน้ี 
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 1. แนวคิดและองคประกอบของการควบคุมตนเองของ
พยาบาลวิชาชีพ เปนการปรับองคประกอบภายในตนเองเพื่อควบคุม
พฤติกรรมการแสดงออกของตนใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ 
สวนรูปแบบที่พยาบาลวิชาชีพใชในการควบคุมตนเองน้ันพบวา มีการ
ควบคุมตนเองโดยการปรับตัวใน 2 แนวทางคือ การควบคุมการตอบสนอง
ดานหนาที่  และการควบคุมการตอบสนองดานอารมณ โดยมีการ
ประยุกตใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ หลักสติ สัมปชัญญะ และ ขันติ 
โสรัจจะ มาสงเสริมใหเกดิการควบคุมตนเองทีม่ีประสทิธิภาพและเหมาะสม
ในการทํางานและการใชชีวิต 
 2. ชุดฝกอบรมการควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาของ
พยาบาลวิชาชีพ มี 12 กิจกรรม ประกอบดวย 1) รูจักทักทาย 2) รูจัก
เขาใจตนเอง 3) รูจักการควบคุมตนเอง 4) ผอนพักตระหนักรู (คลาย
เครียด) 5) จิตสงบมั่นคง 6) สติ สัมปชัญญะ 7) การฟงอยางลึกซึ้ง (นอมสู
ใจอยางใครครวญ) 8) สนทนากัลยาณมิตร 9) คิดอยางสรางสรรค 10) 
คุณคาในงานพยาบาล 11) ดูแลอยางองครวม ดวยจิตที่มุงมั่น และ 12) 
สัญญาใจ 
 3. ผลการทดสอบการใชชุดรูปแบบการควบคุมตนเองของ
พยาบาลวิชาชีพ พบวา พยาบาลกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการควบคุม
ตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาหลังการเขารวมกิจกรรมและระยะติดตามสูง
กวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองพบวา กลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการควบคุมตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยาหลังการเขารวม
กิจกรรมและระยะติดตามสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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รูปแบบพทุธจิตวิทยาเพื่อสรางเสริมสุขภาวะทางปญญา 
ของจิตอาสาในกลุมผูปฏิบตัิธรรม 

A Model of Buddhist Psychology for Enhancing 
Intellectual Health of Volunteer in Meditation 

Practitioners 
นางสาวปมณฑณัฐ จงวัฒนานุกูลกิจ 

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา 
ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบโครงราง 

 
 ดุษฎีนิพนธเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการพุทธ
จิตวิทยาเพื่อสรางเสริมสุขภาวะทางปญญาจากจิตอาสาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี 
2) เพื่อสังเคราะหและสรางรูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อสรางเสริมสุขภาวะ
ทางปญญาของจิตอาสาในกลุมผูปฎิบัติธรรม และ 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบ
พุทธจิตวิทยาเพื่อสรางเสริมสุขภาวะทางปญญาของจิตอาสาในกลุม
ผูปฎิบัติธรรม  ใชการวิจัยอนาคตแบบเดลฟายและชาติพันธุวรรณนา 
(Ethnographic Delphi Future Research: EDFR) แบงเปน 6 ข้ันตอน 
1) กําหนดและเตรียมตัวกลุมผูเช่ียวชาญ จํานวน 19 ทาน 2) สัมภาษณ 
(EDFR รอบที่ 1) 3) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
4) สรางแบบสอบถาม 5) สงแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ (EDFR รอบที่ 2) 
และ 6) เขียนอนาคตภาพ 
 ผลการวิจัยเบื้องตนพบวา 1) จิตอาสา จะมีอุดมการณอยางหน่ึง 
คือ มีศรัทธา ศรัทธาในคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีวิริยะ
ความเพียรในการกระทํากิจสวนตน คือ เจริญภาวนา สวดมนตภาวนา 
เจริญความเพียรเจริญสติ เจริญเมตตา มีกรุณาเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน มุทิตา 
รูจักยกยองความดีของหมูคณะ ที่ไมถูกใจเรารูจักปลอยวาง คือ อุเบกขา 
อยูกันแบบสังคมที่รมเย็นเปนสุข โดยใชหลัก พรหมวิหาร 4 อยูรวมกัน   
2) จิตอาสามีความภาคภูมิใจ มีจิตอาสาที่มองเห็นวา คนเราที่มาทํางาน
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เปนจิตอาสาดวยใจ กวาจะมาเปนจิตอาสาไดเราไดผานการฝกจิตฝกใจฝก
ตนของเราใหไดพัฒนาข้ึนมา พอพัฒนาข้ึนมาก็ทําใหเรารูวาการพัฒนาตน
ของเราน้ี มีความสุขแบบน้ี พอมีความสุขแบบน้ีแลว สิ่งที่เรามีน้ี เราจึงให
ผูอื่นไดแบบไมมีเงื่อนไข มันก็มีความสุขที่ไดเปนจิตอาสาและมีความสุขกับ
การไดเปนผูให และ 3) รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อสรางเสริมสุขภาวะทาง
ปญญาของจิตอาสาในกลุมผูปฎิบัติธรรม มีองคประกอบสําคัญ 5 ดานคือ 
1) สุขภาวะทางปญญาของจิตอาสา 2) หลักธรรมที่ชวยเสริมสรางสุขภาวะ
ทางปญญา 3) พฤติกรรมของจิตอาสาที่มีสุขภาวะทางปญญา 4) ปจจัยที่
สงผลใหเกิดสขุภาวะทางปญญา และ 5) สุขภาวะทางปญญากับการพัฒนา
ตนของจิตอาสา 
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การพัฒนาโมเดลความสัมพนัธเชิงสาเหตคุวามสุขในความรัก 
ตามหลักพุทธจิตวิทยา 

Development of Causal Model for Love-Based Happiness 
in Buddhist Psychology 

ดร.รัตนนที วิโรจนฤทธ์ิ 
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร 

ดุษฎีนิพนธที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตาเปนประธานสอบ 

 
 ดุษฎีนิพนธเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีทางพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยารวมสมัยที่เกี่ยวของกับความสุขใน
ความรัก 2) เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการสรางโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา 3) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธ
จิตวิทยา ไดพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหเชิงเอกสาร พบตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอความสุขในความรัก ทั้งตัวแปรทางพุทธจิตวิทยาและตัวแปรทาง
จิตวิทยารวมสมัย ประกอบดวย ก) หลักฆราวาสธรรม 4 ข) บุคลิกภาพหา
องคประกอบ ค) รูปแบบความรัก ง) ความสุขในความรัก 2) ผลการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดกรอบแนวคิดในการวิจัยสําหรับโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา 3 โมเดล 
แตละโมเดล ประกอบดวยตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร ไดแก 
สัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 และ บุคลิกภาพดานการมี
จิตสํานึก ตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัวแปร ไดแก เจตคติตอความรัก และ 
ความสุขในความรัก โดยมีตัวแปรเจตคติตอความรัก ไดแก สิเนหะ เปมะ 
และเมตตา เปนตัวแปรสงผานในแตละโมเดล 3) ผลการตรวจสอบความ
สอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้ง 3 โมเดล ดังน้ี 
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 1) โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะเปนตัวแปร
สงผาน มีคาไค-สแควร เทากับ 105.90 องศาอิสระ (df) เทากับ 79 
ความนาจะเปน (p) เทากับ .023 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ 
.970 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คา
ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .034 และคา
ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) 
เทากับ .029 อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 
55.00 อิทธิพลทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 
บุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะ ที่
สงผลตอความสุขในความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .470, .150 และ -
.250 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพล
ทางออมจากบุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึก ผานตัวแปรเจตคติตอความรัก
รูปแบบสิเนหะ ที่สงผลตอความสุขในความรัก มีขนาดอิทธิพลเทากับ .120 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 
ภาพที่ 8 โมเดลความรักรูปแบบสิเนหะ 

 

สวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา มจร  99 

ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนีรากของ
กําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .034 และคาดัชนีรากกําลัง
สองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .029 
อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 55.00 อิทธิพล
ทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 บุคลิกภาพดานการ
มีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะ ที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .470, .150 และ -.250 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจากบุคลิกภาพดานการมี
จิตสํานึก ผานตัวแปรเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะ ที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีขนาดอิทธิพลเทากับ .120 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพท่ี 8 โมเดลความรักรปูแบบสิเนหะ 

 2)  โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะเปนตัวแปรสงผาน 
มีคา  ไค-สแควร เทากับ 110.88 องศาอิสระ (df) เทากับ 83 ความนาจะ
เปน (p) เทากับ .022 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ .970 คา
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนีรากของ
กําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .037 และคาดัชนีรากกําลัง
สองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .029 

 1) โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะเปนตัวแปร
สงผาน มีคาไค-สแควร เทากับ 105.90 องศาอิสระ (df) เทากับ 79 
ความนาจะเปน (p) เทากับ .023 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ 
.970 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คา
ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .034 และคา
ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) 
เทากับ .029 อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 
55.00 อิทธิพลทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 
บุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะ ที่
สงผลตอความสุขในความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .470, .150 และ -
.250 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพล
ทางออมจากบุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึก ผานตัวแปรเจตคติตอความรัก
รูปแบบสิเนหะ ที่สงผลตอความสุขในความรัก มีขนาดอิทธิพลเทากับ .120 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 
ภาพที่ 8 โมเดลความรักรูปแบบสิเนหะ 

 

สวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา มจร  99 

ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนีรากของ
กําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .034 และคาดัชนีรากกําลัง
สองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .029 
อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 55.00 อิทธิพล
ทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 บุคลิกภาพดานการ
มีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะ ที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .470, .150 และ -.250 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจากบุคลิกภาพดานการมี
จิตสํานึก ผานตัวแปรเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะ ที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีขนาดอิทธิพลเทากับ .120 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพท่ี 8 โมเดลความรักรปูแบบสิเนหะ 

 2)  โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะเปนตัวแปรสงผาน 
มีคา  ไค-สแควร เทากับ 110.88 องศาอิสระ (df) เทากับ 83 ความนาจะ
เปน (p) เทากับ .022 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ .970 คา
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนีรากของ
กําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .037 และคาดัชนีรากกําลัง
สองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .029 



104 โมเดลความเป็นนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของพระเทพปวรเมธี

 2) โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะเปนตัวแปรสงผาน 
มีคา ไค-สแควร เทากับ 110.88 องศาอิสระ (df) เทากับ 83 ความนาจะ
เปน (p) เทากับ .022 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ .970 คา
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนีรากของ
กําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .037 และคาดัชนีรากกําลัง
สองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .029 
อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 55.00 อิทธิพล
ทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 บุคลิกภาพดานการ
มีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .500, .190 และ .160 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจากสมัพันธภาพของ
คูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 และบุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึกผานตัว
แปรเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะที่สงผลตอความสุขในความรักมีขนาด
อิทธิพลเทากับ .070 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาด
อิทธิพลเทากับ .040 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ตามลําดับ 
 

 
ภาพที่ 9 โมเดลความรักรูปแบบเปมะ 

100  โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพทุธศาสนาของพระเทพปวรเมธี 

อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 55.00 อิทธิพล
ทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 บคุลิกภาพดานการ
มีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .500, .190 และ .160 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจากสัมพันธภาพของคูรัก
ตามหลักฆราวาสธรรม 4 และบุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึกผานตัวแปร
เจตคติตอความรักรูปแบบเปมะที่สงผลตอความสุขในความรักมีขนาด
อิทธิพลเทากับ .070 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาด
อิทธิพลเทากับ .040 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
         
                    ภาพท่ี 9 โมเดลความรักรปูแบบเปมะ 
 3)  โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเมตตาเปนตัวแปร
สงผาน มีคาไค-สแควร เทากับ 104.31 องศาอิสระ (df) เทากับ 79 ความ
นาจะเปน (p) เทากับ .029 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ .970 
คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนีราก
ของกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .038 และคาดัชนีราก

 2) โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะเปนตัวแปรสงผาน 
มีคา ไค-สแควร เทากับ 110.88 องศาอิสระ (df) เทากับ 83 ความนาจะ
เปน (p) เทากับ .022 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ .970 คา
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนีรากของ
กําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .037 และคาดัชนีรากกําลัง
สองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .029 
อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 55.00 อิทธิพล
ทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 บุคลิกภาพดานการ
มีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .500, .190 และ .160 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจากสมัพันธภาพของ
คูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 และบุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึกผานตัว
แปรเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะที่สงผลตอความสุขในความรักมีขนาด
อิทธิพลเทากับ .070 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาด
อิทธิพลเทากับ .040 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ตามลําดับ 
 

 
ภาพที่ 9 โมเดลความรักรูปแบบเปมะ 

100  โมเดลความเปนนักวิธีวิทยาการวิจัยทางพระพทุธศาสนาของพระเทพปวรเมธี 

อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 55.00 อิทธิพล
ทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 บคุลิกภาพดานการ
มีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .500, .190 และ .160 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจากสัมพันธภาพของคูรัก
ตามหลักฆราวาสธรรม 4 และบุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึกผานตัวแปร
เจตคติตอความรักรูปแบบเปมะที่สงผลตอความสุขในความรักมีขนาด
อิทธิพลเทากับ .070 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาด
อิทธิพลเทากับ .040 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
         
                    ภาพท่ี 9 โมเดลความรักรปูแบบเปมะ 
 3)  โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเมตตาเปนตัวแปร
สงผาน มีคาไค-สแควร เทากับ 104.31 องศาอิสระ (df) เทากับ 79 ความ
นาจะเปน (p) เทากับ .029 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ .970 
คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนีราก
ของกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .038 และคาดัชนีราก



105ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 3) โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเมตตาเปนตัวแปร
สงผาน มีคาไค-สแควร เทากับ 104.31 องศาอิสระ (df) เทากับ 79 
ความนาจะเปน (p) เทากับ .029 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ 
.970 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คา
ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .038 และคา
ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) 
เทากับ .028 อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 
54.00 อิทธิพลทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 
บุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบเมตตา ที่
สงผลตอความสุขในความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .370, .170 และ .480 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจาก
สัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 และบุคลิกภาพดานการมี
จิตสํานึก ผานตัวแปรเจตคติตอความรักรูปแบบเมตตาที่สงผลตอความสุข
ในความรัก มีขนาดอิทธิพลเทากับ .170 และ .260 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ 
 

 
ภาพที่ 10 โมเดลความรักรูปแบบเมตตา 

 2) โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะเปนตัวแปรสงผาน 
มีคา ไค-สแควร เทากับ 110.88 องศาอิสระ (df) เทากับ 83 ความนาจะ
เปน (p) เทากับ .022 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ .970 คา
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คาดัชนีรากของ
กําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .037 และคาดัชนีรากกําลัง
สองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .029 
อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 55.00 อิทธิพล
ทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 บุคลิกภาพดานการ
มีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบสิเนหะที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .500, .190 และ .160 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจากสมัพันธภาพของ
คูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 และบุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึกผานตัว
แปรเจตคติตอความรักรูปแบบเปมะที่สงผลตอความสุขในความรักมีขนาด
อิทธิพลเทากับ .070 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาด
อิทธิพลเทากับ .040 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ตามลําดับ 
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กําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .028 
อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 54.00 อิทธิพล
ทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 บุคลิกภาพดานการ
มีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบเมตตา ที่สงผลตอความสุขใน
ความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .370, .170 และ .480 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจากสัมพันธภาพคูรักตาม
หลักฆราวาสธรรม 4 และบุคลิกภาพดานการมีจิตสาํนึก ผานตัวแปรเจตคติ
ตอความรักรูปแบบเมตตาที่สงผลตอความสุขในความรัก มีขนาดอิทธิพล
เทากับ .170 และ .260 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
           ภาพท่ี 10 โมเดลความรักรูปแบบเมตตา 
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Effects of Theta Process in Buddhist Psychology towards 
Autonomy to the Awakening of the Businessman 

 3) โมเดลที่มีเจตคติตอความรักรูปแบบเมตตาเปนตัวแปร
สงผาน มีคาไค-สแควร เทากับ 104.31 องศาอิสระ (df) เทากับ 79 
ความนาจะเปน (p) เทากับ .029 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ 
.970 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .940 คา
ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ .038 และคา
ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) 
เทากับ .028 อธิบายความแปรปรวนของความสุขในความรัก ไดรอยละ 
54.00 อิทธิพลทางตรงจากสัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 
บุคลิกภาพดานการมีจิตสํานึกและเจตคติตอความรักรูปแบบเมตตา ที่
สงผลตอความสุขในความรัก มีคาอิทธิพลเทากับ .370, .170 และ .480 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจาก
สัมพันธภาพคูรักตามหลักฆราวาสธรรม 4 และบุคลิกภาพดานการมี
จิตสํานึก ผานตัวแปรเจตคติตอความรักรูปแบบเมตตาที่สงผลตอความสุข
ในความรัก มีขนาดอิทธิพลเทากับ .170 และ .260 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ 
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อิทธพิลของกระบวนการเธตาตามแนวพุทธจิตวิทยาตออิสระ
แหงตนเพือ่การตืน่รูของนกัธุรกิจ 

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 
 
 ดุษฎีนิพนธเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเธตาตามแนวพุทธจิตวิทยาและอิสระแหงตน
เพื่อการต่ืนรู 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเธตาตามแนวพุทธ
จิตวิทยาตออิสระแหงตนเพื่อการต่ืนรูของนักธุรกิจที่ปฏิบัติธรรม และ     
3) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแหง
ตนเพื่อการต่ืนรูของนักธุรกิจ ใชการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 
Research) ดวยวิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quantitative Method to Extend Qualitative Results) ผลการวิจัย
พบวา กระบวนการเธตาตามแนวพุทธจิตวิทยามี 4 ข้ันตอน คือ 1) การ
มองเห็นและการยอมรับปญหา 2) การหยุดสิ่งที่ทําใหเกิดปญหา 3) ต้ังเปา
ในการจัดการกับปญหา และ 4) การลงมือปฏิบัติเพื่อจัดการกับปญหา โดย
มีปจจัยที่เอื้อตอการสนับสนุนกระบวนการเธตา 2 ปจจัย คือ ปจจัยดาน
วิธีการคิด และปจจัยดานกัลยาณมิตรของผูปฏิบัติธรรม ผลการพัฒนา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่แสดงอิทธิพลของกระบวนการเธตาตาม
แนวพุทธจิตวิทยาตออิสระแหงตนเพื่อการต่ืนรูของนักธุรกิจ มีตัวแปรที่
สังเกตได รวมทั้งหมด 13 ตัวแปร ซึ่งปรากฏเปนตัวแปรภายในแฝง 2 ตัว
แปรและตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัวแปร ผลการทดสอบความตรงของ
โมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแหงตนเพื่อการต่ืนรูพบวาโมเดลมีความ



107ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาไค-สแควร = 51.84; df = 37; p = .053; 
GFI = .970 และ AGFI = .940. กระบวนการเธตาตามแนวพุทธจิตวิทยา
สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิสระแหงตนเพื่อการต่ืนรูของนักธุรกิจ
ไดรอยละ 91.00 และกระบวนการเธตาทําหนาที่เปนตัวแปรสงผานที่ทํา
ใหปจจัยดานวิธีในการคิดนําไปสูตัวแปรอิสระแหงตนเพื่อการต่ืนรู 
 

 
ภาพที่ 11 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาไค-สแควร = 51.84; df = 37; p = .053; 
GFI = .970 และ AGFI = .940. กระบวนการเธตาตามแนวพุทธจิตวิทยา
สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิสระแหงตนเพื่อการต่ืนรูของนักธุรกิจ
ไดรอยละ 91.00 และกระบวนการเธตาทําหนาที่เปนตัวแปรสงผานที่ทํา
ใหปจจัยดานวิธีในการคิดนําไปสูตัวแปรอิสระแหงตนเพื่อการต่ืนรู 
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 ภาพที่ 12 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่แสดงอิทธิพลของกระบวนการเธตา 
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ประวัตผิูเขียนหลัก 
 
 ดร.ลําพอง กลมกูล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ
สอนมัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร-ฟสิกส มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อ 
ปการศึกษา 2544 และในขณะกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับทุน
กาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Scholarship) ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย 
Guelph ประเทศแคนาดา เปนเวลา 2 ป สําเร็จการศึกษาหลักสูตร      
ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 
2548 และสําเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีวิทยา 
การวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2554 เคยไดรับรางวัลสภาวิจัย
แหงชาติ รางวัลวิทยานิพนธระดับดีประจาํป 2556 (สาขาการศึกษา) จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และรางวัล Graduate Scholar 
Award จากการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ นักวิจัยทุน
วิจั ยมุ ง เ ป าป  2558 และป  2560 ส าขาการ ศึกษา  สํ า นัก ง าน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ปจจุบันเปนนักวิจัยประจําศูนยอาเซียน
ศึกษา ตําแหนงบริหารเปนผูอํานวยการสวนวิจัย สารสนเทศและบริการ
วิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณในการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในเวทีระดับ
นานาชาติ จํานวน 25 แหง และบทความวิจัยและวิชาการมากกวา 20 
บทความ รวมทั้งเปนประธานหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ
ความเปนครูในวิถีพุทธ” ของหนวยพัฒนาครู ศูนยอาเซียนศึกษา 
(ผลงานวิจัยใชประโยชน) ติดตอ E-mail : research.mcu@gmail.com 
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ประวัตผิูเขียนรวม 
 
 พระมหาประสิทธ์ิ าณปฺปทีโป, ดร. สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง พระวิทยากรกลุมเพื่อ
ชีวิตดีงาม สํานักงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแหงสถาบัน
ชาติ  พระศาสนา พระมหากษัตริย เจาของผลงานเขียนพอกเก็ตบุค เรื่อง 
อยาควาดวงดาวดวยสายตา วิชาความสุข อยาปลอยใหทุกขมาบุกใจ วิชา
วิทยากร อยากเปนยอดคนตองเกงตนเกงคนเกงงาน ทุกขเกิดจากใจ ก็ดับ
ไดดวยใจ และงานเขียนวารสารทั่วไป คือ นิตยสารมุม นิตยสาร add 
magazine หนังสือพิมพขาวสด “หนาตางศาสนา” ปจจุบันเขียนคอลัมน 
“โชคดีที่มีพระ” หนังสือพิมพคมชัดลึก ทุกวันพฤหัสบดี 
 ดร.แมนเหมือน สิทธิศักด์ิ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลเดน 
เฮิรบบอด้ีแคร จํากัด 
 ดร.อัญชิษฐา หาญกิจรุง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนงปจจุบัน อาจารยพิเศษ คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักวิชาการอิสระ และมี
ประสบการณในการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ   
กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน 
 ดร.พวงชมนาถ จริยะจินดา สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
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
ปลอดภัย การดฟอรซ แคช โซลู ช่ันส  (ประเทศไทย) จํากัด และมี
ประสบการณในการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ 
มหาวิทยาลัย Thu Dau Mot สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร และกรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน 
 จาสิบตํารวจ หญิง ดร.กนกวรรณ ขวัญออน สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง พนักงานการเลือกต้ัง 
(งานทรัพยากรบุคคล) ฝายฝกอบรม 2 สํานักพัฒนาบุคลากร สถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง สํานักงานงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 ดร.ภาดาภัสสรณ ภาดาพิลาสธานันทร สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสบการณทํางาน ผูดําเนิน
รายการ Bangkok Auto jam ITV ผูดําเนินรายการ The Animallulla 
คนไดพักสัตวไดเที่ยว ชอง1 แฟช่ันนิสตา และเซเลบริต้ี และตําแหนง
อาจารยพิเศษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง ผูกอต้ังและกรรมการผูจัดการ บริษัท นีโอ 
เอ็กซิบิท จํากัด ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน ประจําป 2562 ดานการสราง
คุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั  
 ดร.วดี วิประกษิต  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําแหนง ผูอํานวยการฝายการเงิน บริษัท ซี แอม ครีเอช่ัน  
จํากัด ที่ปรึกษาดานการเงิน บัญชี ISO9000 การจัดทําประมาณการทาง
การเงิน บริหารและบริการการจัดการทรัพยสิน ปรับปรุงโครงสรางหน้ี 
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 
 นางจรูญศรี กล่ํากลาย Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตําแหนง เจาหนาที่ฝายจัดซื้อตางประเทศ เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย 
(หนาที่พิเศษเลขาฝายพระพุทธศาสนา) และเจาหนาที่ฝายการเงิน 
 นางสาวสายนอย คําชู Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ งานพัฒนาการและพฤติกรรมแผนกคนไขนอก 
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทยกรวงสาธารณสุข 
 นางสาวพันทิวา กฤษฎาชาตรี Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการ บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองค จํากัด 
 นางสาวนิพัชชา โอทกานนท Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําแหนง ผูจัดการฝายโลจิสติกส บริษัท เอราวัณมารเก็ตต้ิง จํากัด 
 นางสาวสุพัตรา กวีธนกุล Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 นาง สา วป มณฑ ณัฐ  จง วัฒนา นุ กู ล กิ จ  Ph.D. Candidate 
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําแหนง พนักงาน บริษัท ยูนิแล็บฟารมาซูติคอล จํากัด 
เจาหนาที่ฝายจัดซื้ออาวุโส 
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 นางพรนภิส สุดโต Ph.D. Candidate สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง 
กรรมการบริหาร กลุมบริษัท STS 
 ดร.ดวงทิพย กอกิจงาม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
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รายนามผูอุปถัมภการจัดพิมพ 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล จํานวน 
 1 พระมหาประสิทธ์ิ าณปฺปทีโป, ดร. 3,000 บาท 
 2 พระวิจิต าณวโร 500 บาท 
 3 นางจรูญศรี กล่ํากลาย 1,000 บาท 
 4 นางสาวปมณฑณัฐ จงวัฒนานุกูลกิจ 1,000 บาท 
 5 นางสาวสายนอย คําช ู 1,000 บาท 
 6 นางสาวนิพัชชา โอทกานนท  2,000 บาท 
 7 ดร.ลําพอง กลมกูล 5,000 บาท 
 8 ดร.วดี วิประกษิต   2,000 บาท 
 9 ดร.ดวงทิพย กอกิจงาม 1,500 บาท 
 10 ดร.แมนเหมือน สทิธิศักดิ ์ 5,000 บาท 
 11 ดร.บัณฑิตา ถิรทิตสกุล 2,000 บาท 
 12 ดร.อัญชษิฐา หาญกิจรุง 3,000 บาท 
 13 นางสาวพันทิวา กฤษฎาชาตรี 1,500 บาท 
 14 ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว 5,000 บาท 
 15 นางพรนภิส สุดโต 1,000 บาท 
 16 ดร.ภาดาภัสสรณ ภาดาพิลาสธานันทร 1,000 บาท 
 17 นายสมชาย บุญสุน 1,000 บาท 
 18 ดร.พวงชนก จริยะจินดา 2,000 บาท 
 19 จาสิบตาํรวจหญงิ ดร.กนกวรรณ ขวัญออน 2,000 บาท 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล จํานวน 
1 พระมหาประสิทธ์ิ  าณปฺปทีโป, ดร. 3,000 บาท 
2 นางจรูญศรี กล่ํากลาย 1,000 บาท 
3 นางสาวปมณฑณัฐ จงวัฒนานุกูลกิจ 1,000 บาท 
4 นางสาวสายนอย คําชู 1,000 บาท 
5 นางสาวนิพัชชา โอทกานนท  2,000 บาท 
6 ดร.ลําพอง กลมกูล 5,000 บาท 
7 ดร.วดี วิประกษิต   2,000 บาท 
8 ดร.ดวงทิพย กอกิจงาม 1,500 บาท 
9 ดร.แมนเหมือน สิทธิศักด์ิ 5,000 บาท 
10 ดร.บัณฑิตา ถิรทิตสกลุ 2,000 บาท 
11 ดร.อัญชิษฐา หาญกิจรุง 3,000 บาท 
12 นางสาวพันทิวา กฤษฎาชาตรี 1,500 บาท 
13 ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว 5,000 บาท 
14 นางพรนภิส สุดโต 1,000 บาท 
15 ดร.ภาดาภัสสรณ ภาดาพิลาสธานันทร 1,000 บาท 
16 นายสมชาย บุญสุน 1,000 บาท 

 

 
รายนามผูอุปถัมภการจัดพิมพ 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล จํานวน 
 1 พระมหาประสิทธ์ิ าณปฺปทีโป, ดร. 3,000 บาท 
 2 พระวิจิต าณวโร 500 บาท 
 3 นางจรูญศรี กล่ํากลาย 1,000 บาท 
 4 นางสาวปมณฑณัฐ จงวัฒนานุกูลกิจ 1,000 บาท 
 5 นางสาวสายนอย คําช ู 1,000 บาท 
 6 นางสาวนิพัชชา โอทกานนท  2,000 บาท 
 7 ดร.ลําพอง กลมกูล 5,000 บาท 
 8 ดร.วดี วิประกษิต   2,000 บาท 
 9 ดร.ดวงทิพย กอกิจงาม 1,500 บาท 
 10 ดร.แมนเหมือน สทิธิศักดิ ์ 5,000 บาท 
 11 ดร.บัณฑิตา ถิรทิตสกุล 2,000 บาท 
 12 ดร.อัญชษิฐา หาญกิจรุง 3,000 บาท 
 13 นางสาวพันทิวา กฤษฎาชาตรี 1,500 บาท 
 14 ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว 5,000 บาท 
 15 นางพรนภิส สุดโต 1,000 บาท 
 16 ดร.ภาดาภัสสรณ ภาดาพิลาสธานันทร 1,000 บาท 
 17 นายสมชาย บุญสุน 1,000 บาท 
 18 ดร.พวงชนก จริยะจินดา 2,000 บาท 
 19 จาสิบตาํรวจหญงิ ดร.กนกวรรณ ขวัญออน 2,000 บาท 



อำนวยการ       : รศ.ดร.ธีรยุทธ  พึ่งเทียร

ฝายผลิต          : นายชยวัศ  พึ่งเทียร,นายอุกฤษ  อรัณยะนาค

                       นางประภา  ศรัสุทธิพันธิพร

รูปเลม            : นายณัฐพงษ  ทองมาก,นายธวัชชัย  ศรีสุทธิพันธิพร

                       นางสาวชไมพร  จันพิศ

จัดพิมพ์โดย

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู ๑ ตำบลลำไทร

อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทร. 035-248-000 ตอ 8555-56  โทรสาร. 035-248-000 ตอ 8545  

E-Mail : mcupress8558@gmail.com
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