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ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• วัตถุประสงค์

วารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นวารสารวิชาการ ราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑
เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิต
ผลงานทางวิชาการและงานวิจยั ด้านพระพุทธศาสนา เพือ่ ให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
แก่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสาร
ทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนา
และปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนือ้ หาสาขาวิชาสังคมวิทยา
ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เปิดรับบทความทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
 บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
 ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อย่างน้อย ๒ ท่านต่อบทความ
 ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะของ
ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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• เจ้าของ

กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้อง ๓๐๕ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๓, โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘๐๑๓

• ที่ปรึกษาวารสารมหาจุฬาวิชาการ

พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.
พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.
พระราชปริยัติมุนี, รองศาสตราจารย์ ดร.
พระราชสุตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พระศรีสิทธิมุนี
พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, รองศาสตราจารย์ ดร.

• บรรณาธิการ

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อธิการบดี
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายสุชญา ศิริธัญภร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• หัวหน้ากองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ :

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ พรมเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.วันชัย สุขตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายคะนอง ปาลิภัทรากูร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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• คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ (Peer Review)

สาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา, ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร. พระราชปริยัติมุนี, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศาสตราจารย์ ดร.จ�ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ส�ำเนียง เลื่อมใส
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา จันทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท สัตโยภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สยาม ด�ำปรีดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
มหาวิทยาลัยมหิดล

00.

62 (1-24).indd 3

22/5/2562 11:36:37

(4)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์
ดร.วันชัย สุขตาม

• ฝ่ายประสานงานและจัดการ
พิสูจน์อักษร
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์
นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง
งานสมาชิก
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
บันทึกข้อมูล
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนพดล เพ็ญประชุม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นายสินชัย วงษ์จ�ำนงค์
นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
นายสันทัด จันทร์ทาทอง

• นิติกร

นายธวัช แย้มปิ๋ว

• ภาพ/ศิลปะ

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส

• ออกแบบปก

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ
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(5)

• จัดรูปเล่ม
นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

• พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลลไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๘๕๕๙ โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๕๔๕

• จ�ำนวนที่ตีพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม

Indexed in Group 1
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
เป็นสมาชิกเครือข่ายวารสารวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (JSH)
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บทบรรณาธิการ
วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการ ก�ำหนด
ออกปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ ๒ เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
เริ่มตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา นับเป็นปีที่ ๖ แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิต
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เมื่อมหาวิทยาลัย
ได้กำ� หนดให้มงี านพิธปี ระสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ขึน้ จึงเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะได้เผยแพร่บทความ
วิชาการและบทความวิจัยดังกล่าว เพื่อการบริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม คณะ
บรรณาธิการ จึงแจ้งการตีพิมพ์วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาท
ปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เพิ่มจากวาระปกติ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย
ของผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ เนือ่ งในวาระส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น โดยมีการรวบรวมบทความทางวิชาการและบทความ
วิจัย ภาคภาษาไทย จ�ำนวน ๓๐ บทความ ประกอบด้วย (๑) บทความวิชาการ จ�ำนวน ๔ บทความ และ
(๒) บทความวิจยั จ�ำนวน ๒๖ บทความ จากผูบ้ ริหาร คณาจารย์ ตลอดถึงนิสติ นักศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาทั้งภายในและภายนอก ที่ได้ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่บทความ
วิชาการและบทความวิจัยเนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ และในตอนท้าย
ยังมีบทวิพากษ์หนังสือรวมอยู่ด้วย รายละเอียดของบทความต่างๆ กองบรรณาธิการได้สรุปชื่อเรื่อง
บทความ ผู้เขียนและส่วนงานที่สังกัด ดังต่อไปนี้
บทความวิจัยที่ ๑ เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์กับการประกอบอาชีพใน
สมัยพุทธกาล” โดย ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี พระศรีรัตโนบล ดร. คณะพุทธศาสตร์
มจร ผลการวิจัยพบว่า ประเภทอาชีพต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล เริ่มจากวิวัฒนาการของโลกตั้งแต่ตอนต้น
แห่งวิวัฏกัปตามที่ปรากฏอยู่ในอัคคัญญสูตร โดยอาชีพประเภทแรกเกิดขึ้นก่อนคืออาชีพเกษตรกรรม
จากสังคมเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ยุคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในช่วงสมัยของพระพุทธเจ้านั้น ระบบ
ชนชั้นมีความเข้มข้นอย่างมาก การที่บุคคลจะประกอบอาชีพประเภทใดได้ ต้องขึ้นอยู่กับว่า เกิดใน
ตระกูลวรรณะใดการแบ่งประเภทอาชีพของคนอินเดียในสมัยพุทธกาล จึงเป็นไปตามความเข้มแข็งของ
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(7)
วรรณะ ประเด็นพุทธจริยศาสตร์ส�ำหรับการประกอบอาชีพ พบว่า หลักพุทธจริยศาสตร์ อันมีหลัก
ศีลธรรมซึ่งมาจากค�ำสอนจากพระพุทธเจ้าเป็นกฎเกณฑ์ชัดเจนตายตัว ผิดถูก บุญ-บาป แยกส่วนกัน
อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาตามเป้าหมายแล้ว สามารถแบ่งได้ ๒ ระดับคือ ๑) ระดับโลกิยธรรม
๒)โลกุตรธรรมท�ำให้ลักษณะของพุทธจริยศาสตร์ มีความเป็นสมบูรณ์นิยม (Absolutely) ทั้งในระดับ
พื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ส�ำหรับเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม พิจารณาการกระท�ำ  ๒ ลักษณะ
เป็นตัวจ�ำแนก คือ การกระท�ำใดมีรากฐานมาจากกุศลมูล ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ดี และการกระท�ำใด
มีรากฐานมาจากอกุศล ถือว่าเป็นการกระท�ำชัว่ ซึง่ จะต้องอาศัยองค์ประกอบ ๒ อย่าง เป็นเกณฑ์ในการ
วินิจฉัยโดยพิจารณาจาก ๑) เจตนาของผู้กระท�ำ และ ๒) ผลที่เกิดจากการกระท�ำนั้น เป็นต้น
บทความวิจัยที่ ๒ เรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” โดย ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
ผลการวิจัยพบว่า (๑) นักเรียน มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาท โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย โดยในรายข้อ นักเรียนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน ๓ ข้อ อยู่ใน
ระดับน้อย จ�ำนวน ๑๗ ข้อ และอยู่ในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๕ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ “เคยด่าเพื่อนเวลาโกรธ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “พ่อแม่เคยสอนให้เป็นคนพูดโกหก”
(๒) นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนนักเรียนที่เรียนในชั้นต่างกัน มีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมเรื่องมุสาวาท ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
บทความวิจัยที่ ๓ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา สาขาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี” โดย รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลการวิจัย พบว่า ๑. โทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คือ iPhone ๓๑.๘ % , Samsung ๒๕.๖ % , Oppo ๑๕.%๗ , Vivo
๑๒.๕ % และ Huawei ๑๑.๓ % นักศึกษาใช้ช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนในการเล่นโทรศัพท์มือถือ
๓๒.๕% ซึง่ เป็นจ�ำนวนทีส่ งู ทีส่ ดุ รองลงมาใช้โทรศัพท์ตงั้ แต่ตนื่ นอน ๑๖.๓ % ใช้เวลาในการเล่นโทรศัพท์
มือถือจ�ำนวนมากกว่า ๔ ชั่วโมงขึ้นไป , เมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้ สิ่งแรกที่นักศึกษาท�ำ คือ Facebook
๒๖.๒ % , เล่น Line ๑๘.๘ %, ดู YouTube ๑๕.๗ % และดู Instagram ๑๐.๗ % ๒. พฤติกรรมการ
ใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา พบว่า ๔ อันดับพฤติกรรมยอดฮิตของนักศึกษาที่ปฏิบัติมากที่สุด
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (μ= ๔.๕๘),
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(8)
ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเล่น Social network เช่น Facebook, line , twitter, Instagram ฯลฯ
(μ= ๔.๕๕), ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อโทรฟรีกับเพื่อนและแฟน (μ = ๔.๕๒) และใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อ
ถ่ายรูป, ถ่ายคลิปวิดีโออัดเสียง (μ = ๔.๕๐) ตามล�ำดับ ๓. ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ พบว่า
ท�ำให้ไม่มีเวลาอ่านและทบทวนหนังสือเรียน (μ = ๓.๔๙), ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (μ= ๒.๕๔)
บทความวิจยั ที่ ๔ เรือ่ ง “ศึกษาการปฏิบตั ติ นตามหลักศีล ๕ ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดสุรินทร์” โดย พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร. คณะพุทธศาสตร์
พระธรรมโมลี, ดร. มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพบิดามารดาของนักเรียน ส่วนมาก
ยังอยู่ด้วยกัน (๗๒.๔ %) ยังมีชีวิตทั้งสองคน (๙๓.๒ %) พักอยู่กับบิดามารดา (๗๙.๑ %) ส่วนมาก
มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม (๗๗.๘ %) เป็นเกษตรกรทัง้ บิดามารดา ร้อยละ ๓๔.๙ นักเรียนมีคะแนน
ความรู้เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๒ มีความรู้ศีลข้อหนึ่งมากสุด รองลงมาศีลข้อห้า ข้อสาม ข้อสอง และข้อสี่
ร้อยละ ๘๔.๒, ๘๒.๐, ๘๑.๗, ๘๐.๐ และ ๗๗.๐ ตามล�ำดับ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาร้อยละ ๔๒.๔
ที่วัด ๔๓.๔ ที่บ้านและที่อื่น ๓๙.๓ มีการปฏิบัติตามหลักศีลห้ารวมเฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๕ ปฏิบัติตามศีล
ข้อห้ามากสุด รองลงมาศีลข้อหนึ่ง ข้อสาม ข้อสอง และข้อสี่ ร้อยละ ๘๗.๕, ๗๙.๑, ๗๘.๕, ๖๘.๗ และ
ร้อยละ ๖๖.๔ ตามล�ำดับ ชั้นปี เพศ อายุ อาชีพบิดามารดา ความรู้ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั ติ ามหลักศีลห้าของนักเรียน โรงเรียนวิถพี ทุ ธ ในจังหวัดสุรนิ ทร์ จึงควรจัด
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งมากในจ�ำนวนกิจกรรมและมากในจ�ำนวน
นักเรียน
บทความวิจัยที่ ๕ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มุกประดับ เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึก กรณี : บ้านหนองลาด ต�ำบลถ่อนนาลับ อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” โดย นวรัตน์
บุญภิละ และยุทธ์ชัย โคสาดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลการศึกษาการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มุกประดับและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจ�ำนวน ๑๐๘ ตัวอย่าง พบว่า แบบผลิตภัณฑ์
มุกประดับประเภทของที่ระลึกมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (Mean = ๔.๒๑) ผลิตภัณฑ์มุกปะดับ
ทีเ่ ป็นแบบประเภทของทีร่ ะลึกนัน้ เป็นผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งประยุกต์และพัฒนาน�ำเอาวิธกี ารผลิตของชุมชน
โดยยึดแนวทางดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ต้องมีวัสดุภายในชุมชนและมีความต้องการของ นักท่องเที่ยวหรือ
กลุ่มผู้บริโภค ในขั้นตอนผลการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก จากการสัมภาษณ์
และสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์พื้นถิ่น นักวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์มุกประดับ
ประเภทของที่ระลึกมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ�ำนวน ๕ ผลิตภัณฑ์ มีผลการประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบอยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมาก (Mean = ๔.๗๑)
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บทความวิชาการที่ ๖ เรื่อง “วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท” โดย
ดร.จันทรัชนันท์ สิงหทัต เนตรนิมตร นักวิชาการอิสระ รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร บัณฑิตวิทยาลัย
มจร เสนอว่า วิสุทธิมรรคเป็นทั้งคู่มือการปฏิบัติฝึกจิตภาวนา และเป็นทั้งวรรณกรรมหลักของเถรวาท
พระพุทธโฆษะเขียนขึน้ ในศรีลงั กา เพือ่ อธิบายเรือ่ งไตรสิกขา ตามแนวรถวินตี สูตร เปรียบวิสทุ ธิ ๗ อย่าง
เหมือนรากและล�ำต้นของต้นไม้ สีลวิสุทธิ และจิตตวิสุทธิ เป็นเหมือนราก ส่วนทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสทุ ธิ มัคคามัคคญาณวิสทุ ธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุ ธิ และญาณทัสสนวิสทุ ธิ เป็นเหมือนล�ำต้น ผูร้ จนา
ย่อธรรมจากพระไตรปิฎกแทบทั้งหมดมาลงไว้ในคัมภีร์นี้ อ้างถึงคัมภีร์รุ่นหลังพระไตรปิฎก รวมทั้งมติ
ของบุรพาจารย์แห่งส�ำนักมหาวิหารในศรีลงั กา เขียนไว้ ๒๓ บท สองบทแรกกล่าวเรือ่ งศีลและวิธปี ฏิบตั ิ
ธุดงค์ อีก ๑๑ บท กล่าวเรื่องสมาธิ ๑๐ บทท้าย กล่าวเรื่องปัญญา คัมภีร์เล่มนี้ น�ำเอาแนวทางของ
พระพุทธศาสนายุคต้น และเนื้อหาสาระส�ำคัญที่กระจายกันอยู่ในพระไตรปิฎก มาจัดระบบให้เป็นตาม
ล�ำดับ มุ่งเสนอวิธีการยกระดับภูมิปัญญาเพื่อความเป็นพระอรหันต์ มิใช่วิสุทธิภูมิเพื่อความเป็น
พระโพธิสัตว์ ในประเทศไทย คณะสงฆ์ใช้วิสุทธิมรรคประกอบการศึกษาบาลีชั้นประโยค ๘-๙
บทความวิจัยที่ ๗ เรื่อง “การศึกษาความหมายในชีวิตเชิงประสบการณ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์” โดย นางอิศรา รุ่งทวีชัย ดร.ดลดาว ปูรณานนท์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า ความหมายในชีวิตมี ๓ องค์ประกอบคือ การรับรู้ความสามารถ
ส่วนบุคคล การอิ่มในตน และการข้ามผ่านข้อจ�ำกัดของตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมทั้งฉบับเท่ากับ
.๙๒๘ เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถส่วนบุคคลมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๘๙
การอิ่มในตนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๗๙ และการข้ามผ่านข้อจ�ำกัดมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๘๕
การศึกษาความหมายในชีวิตจากประสบการณ์พบว่าลักษณะของนักศึกษาที่มีความหมายในชีวิตอยู่ใน
ระดับสูงจะมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน พึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และมองว่าประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งส�ำคัญและมีคุณค่าต่อการด�ำเนินชีวิต เข้าใจและยอมรับประสบการณ์ที่แตกต่าง
รวมทัง้ น�ำประสบการณ์เหล่านัน้ มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ในปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ า่ มกลางสังคมทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บทความวิชาการที่ ๘ เรื่อง “พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิผล” โดย อาจารย์ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.ฟ้าใส สามารถ
รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน เสนอว่า การศึกษาพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับ
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การบริหารศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิผล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของ
การบริหารศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติและประสิทธิผล จากการศึกษาพัฒนาการของแนวคิด
ทั้งสองที่สอดคล้องกับศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สามารถน�ำไปสู่การสรุปชุดแนวคิดที่
เหมาะสม ส�ำหรับการวิจยั เรือ่ งนีไ้ ด้วา่ ชุดแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารศูนย์ฝกึ ปฏิบตั กิ ารอาหารนานาชาติ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุม ส่วนชุดแนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิผล ประกอบ
ด้วยความสามารถในการผลิต การบรรลุเป้าหมาย การปรับตัวขององค์การ และ ความสามารถในการ
แข่งขัน
บทความวิจัยที่ ๙ เรื่อง “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” โดย นายสกล
เหลื อ งไพฑู ร ย์ , รศ.สุ เชาวน์ พลอยชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย ผลการวิ จั ย พบว่ า
หลักพุทธธรรมสามารถน�ำไปบูรณาการกับความคิดเชิงบวก เป็นรูปแบบที่เรียกว่า “TISU Model”
โดยมีเนื้อหาความคิดอยู่บนฐาน ๔ ฐานคือ การคิดบนฐานความจริง (Trust) การคิดแสวงหาความจริง
(Inquiry) การคิดแก้ปัญหา (Solution) และการคิดสร้างประโยชน์ (Utility) ซึ่งฐานการคิดนี้เป็น
เป้าหมายของการคิดด้วยคือ การคิดแสวงหาความจริงและคิดสร้างประโยชน์ โดยมีอุปการะธรรมที่
ขับเคลื่อนความคิดให้เป็นบวก คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา นี่คือ “รูปแบบการเสริมสร้าง
ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม”
บทความวิจัยที่ ๑๐ เรื่อง “กลยุทธ์การใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงราย” โดย เฉลิมศรี เหล่าสุนทร, ดร.วรรณะ รัตนพงษ์, รศ.ดร.จันจิรา วิชยั , ผศ.ดร.นาวิน
พรมใจสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพผู้สูงอายุ คือ
ด้านสังคม รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ, ปัจจัยส่วนบุคคล, ด้านแรงจูงใจ, ด้านทัศนคติ และ ด้านเครือข่าย
ตามล�ำดับ
บทความวิจัยที่ ๑๑ เรื่อง “ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗
เรือ่ ง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิง่ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: ศึกษากลุม่ หลักทรัพย์ ๑๐๐” โดย สุรยี ์ โบษกรนัฏ รศ.สุขจิตต์ ณ นคร มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ผลการวิจัยพบว่า ไม่เกิดผลกระทบในการถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗
เรื่อง สัญญาเช่า ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย:ศึกษากลุ่มหลักทรัพย์ ๑๐๐ ส่วนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีผลกระทบต่อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ทั้งผู้ให้บริการและ
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ผู้ใช้บริการอย่างมีสาระส�ำคัญ ในด้าน เอกสารสัญญา ลักษณะสินทรัพย์ที่เช่า การปฏิบัติในด้านการ
บันทึกบัญชี งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาเช่า แต่จะท�ำให้งบการเงินแสดงข้อมูลจากการท�ำธุรกรรม
ตามสัญญาเช่าได้ครบถ้วนชัดเจนขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
บทความวิจัยที่ ๑๒ เรื่อง “แนวคิดภราดรภาพในพุทธปรัชญา” โดย นายสถิระ ราชรินทร์
นักวิชาการอิสระ จากจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ภราดรภาพคือการที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกัน
ฉันพี่น้องเพราะมองว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต่างเป็นพี่น้องกัน มนุษย์ทุกคนมีแหล่งก�ำเนิดเดียวกันคือ
อาภัสระพรหม ดังนั้นมนุษย์จึงควรปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง และอีกประการหนึ่งคือมนุษย์ควรปฏิบัติ
ต่อกันฉันพี่น้องบนพื้นฐานภราดรภาพที่เกิดจากการปฏิบัติ พุทธปรัชญามองว่ามนุษย์ทุกคนแม้จะมี
ธรรมชาติเห็นแก่ตัวแต่เมื่อปฏิบัติต่อกันด้วยหลักปฏิบัติที่สร้างความเห็นใจกันเพื่อภราดรภาพ(เมตตา)
หลักปฏิบตั ทิ สี่ ร้างความเป็นมิตรกันเพือ่ ภราดรภาพ(กัลยาณมิตร) หลักปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมให้ชว่ ยเหลือกัน
เพื่อภราดรภาพ(ทาน)แล้ว มนุษย์สามารถท�ำลายความเห็นแก่ตัว ความขัดแย้ง ความโกรธลงได้ และ
เข้าถึงความเป็นมนุษย์สากลมีแต่ความสงบสุข ความยุติธรรม ความเมตตาความเอื้ออาทรต่อกันและ
ปฏิบัติต่อกันแบบภราดรภาพได้
บทความวิจัยที่ ๑๓ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ” โดย นายวัฒนะ
กัลยาณ์พฒ
ั นกุล นักวิชาการอิสระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจยั พบว่า การจัดการความเสีย่ ง หรือการ
บริหารความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการ ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล
ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท�ำงาน เพื่อให้องค์กร
ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด และพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการบรรพชาอุปสมบท ที่ได้ก�ำหนด
คุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์และคุณสมบัติของผู้บวชนั้น และพุทธวิธีที่ทรงน�ำหลักพุทธธรรมมาใช้ใน
การเผยแผ่ ด้านการปกครอง และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน�ำแนวคิด ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงมาบูรณาการกับ
หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการบริหารจัดการพุทธบริษัทให้เกิดความสามัคคี
และเข้าถึงหลักค�ำสอน และเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดพระวินัย
การปกครองคณะสงฆ์ที่ปราศจากอคติ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับ
ศาสนิกของศาสนาอื่น
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บทความวิจัยที่ ๑๔ เรื่อง “การสื่อสารทางสังคมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ขององค์กร
ทางพระพุทธศาสนา” โดย นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับสารจากการสื่อสารขององค์กร ทั้งที่
เป็นความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อยืนยัน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ
และความพึงพอใจและการใช้ข้อมูลทางสถิติเป็นกรอบในการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บทความวิจัยที่ ๑๕ เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของการผลิตรายการโทรทัศน์
ยุค ๔.๐” โดย วีรยา ด�ำรงศรี, ฤๅเดช เกิดวิชัย และสุรมน ไทยเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ประสบภาวะวิกฤต
ด้านการแข่งขันราคาที่รุนแรง จากการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ ซึ่งคู่แข่งขันรายใหม่ส่วนใหญ่
ขาดจรรยาบรรณในการน�ำเสนอสื่อที่มีคุณค่าต่อสังคม ด้านองค์ประกอบความส�ำเร็จต่อการบริหาร
จัดการในบริบทประเทศไทย ๔.๐ ได้แก่ การจัดการอย่างยั่งยืน การยอมรับเทคโนโลยี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์สมการโครงสร้างพบว่า ปัจจัย
ความส�ำเร็จทั้ง ๔ มีความสอดคล้องกลมกลืนต่อการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ยุค ๔.๐
มากที่สุด
บทความวิจัยที่ ๑๖ เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนัง”
โดย นางสาวสุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง และ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของ
การใช้งานภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือใช้ประกอบการเรียนการสอน การท�ำวิทยานิพนธ์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่
เริม่ ต้นก�ำหนดความต้องการสารสนเทศจากการก�ำหนดประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา และสถานทีท่ ตี่ อ้ งการ
ศึกษา และแสวงหาสารสนเทศโดยเริ่มต้นจากการสืบค้นด้วยแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น หน่วยงาน หรือบุคคล องค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สืบค้นและควรมีในเครือ่ งมือช่วยค้นตามทรรศนะของผูใ้ ช้ ประกอบด้วย เลขทะเบียน ชือ่ วัด เนือ้ หาหรือ
กลุ่มเนื้อหา ยุคสมัย เทคนิคช่าง และสาระสังเขป
บทความวิชาการที่ ๑๗ เรื่อง “กลวิธีการใช้ภาษาในการโฆษณาทางโทรทัศน์” โดย พระมหา
สันติราษฎร์ ฌานสนฺติ นิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ที่กล่าวถึงกลวิธีการใช้ภาษาในการโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอด
เนือ้ หาโฆษณาให้เป็นทีด่ งึ ดูดใจผูร้ บั ชมโฆษณา โดยกลวิธกี ารใช้ภาษาในการโฆษณาทางโทรทัศน์ทนี่ ยิ ม
ใช้กันอย่างแพร่หลาย มี ๑๑ กลวิธี คือ การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา การใช้ภาษาเปรียบเทียบ การใช้
ภาษาเพื่อแสดงเสี้ยวหนึ่งของชีวิต การใช้ภาษาเพื่อน�ำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข การใช้ภาษาโดย
ใช้บุคคลรับรองและสาธิต การใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขบขัน การใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมและ
จินตนาการ การใช้ภาษาจูงใจให้สิ่งตอบแทน การใช้ค�ำขวัญ การใช้ภาษาภาพพจน์ และการใช้ภาษาใน
การเน้นจุดเด่น โดยผู้ผลิตรายการโฆษณาได้น�ำกลวิธีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการโฆษณา
มีทั้งรูปแบบโฆษณาที่มุ่งสะท้อนสังคมด้วยการสร้างภาพลักษณ์ หรือรณรงค์ให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม และโฆษณาที่มุ่งจะขายสินค้าและบริการ
บทความวิจัยที่ ๑๘ เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาในโรงเรียนวิถีพุทธ” โดย
สมชาย บุญสุ่น นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า ๑) กระบวนการการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิถพี ทุ ธพระราชทาน
มี ๔ ขั้นคือ ขั้นที่ ๑ ด้านกายภาพมีพระพุทธรูป บรรยากาศร่มรื่น สะอาด สงบ ปลอดอบายมุข
ด้านกิจกรรมพื้นฐานของวิถีชีวิตประกอบด้วยรักษาศีล ๕ ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ขั้นที่ ๒ ด้านการ
เรียนการสอนมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนาสู่การจัดการเรียนการสอน ขั้นที่ ๓ ด้านบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ์มีการเรียนการสอนอย่างกัลยาณมิตร และขั้นที่ ๔ ด้านการบริหาร คือการมีส่วนร่วม
ของผูป้ กครอง ชุมชนอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ ๒) หลักจิตวิทยาและหลักพุทธธรรมทีใ่ ช้จดั การศึกษา
ในโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน คือ หลักที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง คือ (๑) ด้านจิตใจ (๒) ด้านร่างกาย
(๓) ด้านอารมณ์ (๔) ด้านสติปัญญา (๕) ด้านสังคม (๖) ด้านความรู้ และ (๗) การพัฒนาตนเองสู่ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และ ๓)รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาในโรงเรียนวิถีพุทธ
คือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชนอย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยมีไตรสิกขาเป็นกระบวนการผ่านบ้าน วัด โรงเรียน และน�ำมาบูรณาการ
เพื่อน�ำไปสู่การที่เด็กเป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข
บทความวิจัยที่ ๑๙ เรื่อง “การพัฒนาวิธีการสอนพระปริยัติธรรมตามหลักทศพลญาณ” โดย
พระมหาถาวร ถาวรเมธี (ภูแผลงทอง) นิสติ ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า ด้านสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการเรียน
การสอน พบว่า (๑) ด้านเนือ้ หาหลักสูตร ภาษาทีใ่ ช้เป็นภาษาทีเ่ ก่าเข้าใจได้ยาก เน้นการท่องจ�ำมากกว่า
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ความเข้าใจ และขาดการประยุกต์ใช้ (๒) ด้านครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พบว่า ครูสอนยังคง
ยึดถือการสอนในรูปแบบเดิม ขาดทักษะการสอน เทคนิคการสอนใหม่ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
หรือผลการตอบแทนขึ้นอยู่กับส�ำนักเรียน และ (๓) ด้านผู้เรียน พบว่า จ�ำนวนพระภิกษุสามเณรมีความ
สนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีจ�ำนวนลดน้อยลง สืบเนื่องจากการศึกษาเปิดกว้างขึ้น
มีหลายช่องทางให้เลือกศึกษา ด้านการพัฒนาวิธีการสอน พบว่า ประกอบด้วย ฐานาฐานญาณ คือ
ครูสอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่การสอนชัดเจน การจัดหลักสูตร ก�ำหนดวัตถุประสงค์
ในการสอน เป็นต้น จนถึง อาสวักขยญาณ คือ วิธีการสอนอย่างเป็นขั้นตอน การวัดและประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ ด้านการประยุกต์ใช้วิธีการสอนตามหลักทศพลญาณ เป็นหลักการสอนที่
ผู้สอนอธิบายความหมายของเนื้อหาและท�ำความเข้าใจวิธีการสอนด้วยหลักทศพลญาณ ประกอบด้วย
เนือ้ หาทีส่ อน ผูส้ อน และผูเ้ รียนโดยบูรณาการกับหลักทศพลญาณ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม และเสริมทักษะผู้เรียนและผู้สอนด้วยหลัก TMD
บทความวิจัยที่ ๒๐ เรื่อง “การประเมินหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดย รมิดา คงเขตวณิช คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลการวิจัยพบว่า คะแนนการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการท�ำก�ำไร ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และด้าน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้งนี้คะแนนการประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับ อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ (NP) และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก�ำไร (PE)
บทความวิจัยที่ ๒๑ เรื่อง “การสังเคราะห์หลักมัชฌิมาปฏิปทา ในพุทธปรัชญาเถรวาท
เพื่อใช้เป็นจริยศาสตร์ธุรกิจ” โดย บุดศรี แผนพุทธา นักวิชาการอิสระ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า แนวคิดจริยศาสตร์ประโยชน์นิยมในทัศนะของจอห์น สจ๊วต มิลล์ มุ่งให้ความ
ส�ำคัญกับผลลัพธ์ของการกระท�ำ  คือ มุ่งผลประโยชน์สูงสุด หรือมุ่งก�ำไรสูงสุดให้กับเจ้าของธุรกิจ
เป็นหลัก แต่ไม่ให้ความส�ำคัญกับผู้กระท�ำ และวิธีการกระท�ำ ส่วนหลักมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญา
เถรวาท ให้ความส�ำคัญกับผู้กระท�ำ วิธีการกระท�ำและผลลัพธ์ของการกระท�ำ ส�ำหรับความต้องการใน
ผลลัพธ์ของการกระท�ำในทางธุรกิจ คือ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการพัฒนามนุษย์ผา่ น ๓ ขัน้ ตอน คือ
๑) ท�ำให้เกิดความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย ๒) มีจติ ทีด่ บี ริสทุ ธิ์ และ ๓) มีเสรีภาพภายในจิตใจ
ส�ำหรับผลจากการสังเคราะห์แนวคิดจริยศาสตร์ประโยชน์นิยมในทัศนะของจอห์น สจ๊วต มิลล์ และ
หลักมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญาเถรวาทเพื่อใช้เป็นจริยศาสตร์ธุรกิจ คือ หลัก 3R ประกอบด้วย
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๑) Right Actor คือ ผู้กระท�ำใช้ปัญญาในการท�ำธุรกิจประกอบด้วยเจตนาดี ๒) Right Action คือ
มีวิธีการท�ำธุรกิจด้วยทักษะที่ดีและมีศีลธรรมรองรับ ๓) Right Commitment คือท�ำธุรกิจด้วยความ
มุ่งมั่นในผลลัพธ์ เพื่อประโยชน์สุขของทุกคน
บทความวิจยั ที่ ๒๒ เรือ่ ง “กระบวนการสร้างทุนทางปัญญาเชิงพุทธของผูป้ ระกอบการกิจการ
เพื่อสังคมในจังหวัดสมุทรสาคร” โดย นายเสกศักดิ์ ขลิบทอง รศ.ดร. วิวัฒน์ หามนตรี, ดร.เดชา
กัปโก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การพัฒนากระบวนการสร้าง
ทุนทางปัญญาเชิงพุทธของผูป้ ระกอบการกิจการเพือ่ สังคม ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ๑) กระบวนการ
สร้างทุนทางปัญญาเชิงพุทธเกีย่ วกับทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ๓ พบว่า มีการใช้ศลี เป็นตัวก�ำหนดให้
เป็นกฎ กติกา ระเบียบวินยั หรือข้อบังคับในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ กับพนักงาน มีการส่งเสริมให้พนักงาน
ได้ฝึกสมาธิ เพื่อให้พนักงานมีสติในการท�ำงาน และมีการระดมสมอง คิดวิเคราะห์ แยกแยะตามเหตุ
ปัจจัย หาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ น�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาและการบริหารความขัดแย้ง
๒) กระบวนการสร้างทุนทางปัญญาเชิงพุทธเกี่ยวกับทุนทางสังคมตามหลักไตรสิกขา ๓ พบว่า มีการ
แลกเปลี่ยนความรูและความสัมพันธ์ช่วยใหแต่ละบุคคลเขาถึงความรูและทักษะต่างๆ มีการเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงานทุกแผนกให้มีความรัก ความผูกพันถึงความเป็น
เจ้าของบริษทั ร่วมกัน และมีการยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน และมีการพัฒนา
โดยปรับเปลีย่ นขีดสมรรถนะก�ำลังคน ทีม่ งุ่ เน้นงานฝึกอบรมให้พนักงานยึดมัน่ ในกฎระเบียบของบริษทั
มีความซื่อตรง เป็นธรรม เสียสละเพื่อบริษัทและมีการบูรณาการกับส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีความมุง่ มัน่ ต่อการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้กจิ กรรมการสร้างความผูกพันของ
ทุนทางโครงสร้าง ที่จะรักษาสมาชิกที่ดีมีฝีมือไว้กับบริษัท ตลอดถึงยึดหลักการและการประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับความจ�ำเป็นของพนักงาน สถานการณ์ การจัดโครงสร้าง การบริหารโดยยึดกระบวนการ
บริหารพนักงานเป็นหลักในกระบวนทัศน์ใหม่
บทความวิจัยที่ ๒๓ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี”
โดย นางนันทนิษฎ์ สมคิด พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์บา้ นบางกะจะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
พบว่า ๑) สาราณียธรรม มีการบูรณาการหลักธรรมทีเ่ ป็นทีต่ ง้ั แห่งความระลึกถึงกัน เป็นไปเพือ่ สงเคราะห์
และความพร้อมเพรียงกัน ๒) การเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมที่สร้างการรับรู้
และความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีการสร้างกลุ่มการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อการพัฒนา
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และแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ๓) เทคโนโลยี มีการประสานการท�ำงานกับพหุภาคี
โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยเหลือในการผลิต และการตลาด
๔) เศรษฐกิจ มีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต
และความสุขของประชาชนมากกว่าการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ๕) การมีส่วนร่วม
เป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมความคิด ร่วมตัดสินใจ ในประเด็นสาธารณะ และร่วมลงมือ
กระท�ำอย่างแข็งขัน ๖) จิตอาสา มีการตระหนักรู้และค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขต สิทธิ เสรีภาพ และมีการ
ปลูกฝังเยาวชนให้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา
บทความวิจัยที่ ๒๔ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานในการบริหารจัดการส�ำนัก
ปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร” โดย พระครูปลัดนิคม นาควโร นิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ๑. รูปแบบ
ในการบริหารจัดการส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้ง ๕ แห่งใช้การจัดการส�ำนัก
ปฏิบัติธรรมด้วยหลักสัปปายะ ๔ ประกอบด้วย อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ
ธรรมสัปปายะ ๒. องค์ประกอบการบริหารจัดการส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้ง
๕ แห่งประกอบด้วย ด้านบริหารการจัดการ คือ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักปฏิบัติธรรมมีความสนใจ และ
เห็นความส�ำคัญของการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ คือ มีหอ้ งน�ำ 
้ ห้องสุขาทีส่ ะอาดและเพียงพอ
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ น�ำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดี สื่ออินเทอร์เน็ต ด้านทีมงาน
พระวิทยากร พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส�ำนักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถปฏิบัติตน
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และด้ า นการวางแผนการด� ำ เนิ น การมี ก ารจั ด คอร์ ส การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ หมาะสม
กับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นองค์ประกอบการบริหารจัดการส�ำนักปฏิบัติธรรมที่ส�ำนัก
ปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๓. แนวทางการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานในการบริหาร
จัดการส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้ง ๕ แห่ง มี ๔ รูปแบบประกอบด้วย
การบริหารจัดการอาศัยปัจจัยส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบ, การบริหารจัดการที่ใช้ทรัพยากรภายใน
เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน, การบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลภายในวัด และการบริหาร
จัดการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
บทความวิจัยที่ ๒๕ เรื่อง “สังคมดิจิทัลสีเขียว: องค์ประกอบ รูปแบบ และการเสริมสร้างเครือ
ข่ายของชุมชน ในจังหวัดภาคเหนือ” โดย สุวิมล เทวะศิลชัยกุล พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ๑. สังคมดิจิทัลสีเขียว
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มีองค์ประกอบดังนี้ (๑) การเรียนรูเ้ ป็นกิจกรรมดิจทิ ลั สีเขียวทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละพืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษาจากแหล่งต่างๆ
ทั้งในระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ เป็นความรู้จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น และจากหน่วยราชการ
ส่วนกลางเป็นต้น (๒) นวัตกรรมเป็นกิจกรรมที่ชุมชนได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อน�ำมาสร้างความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกิจกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลด
ต้นทุนทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างส�ำนึกรักธรรมชาติ และ (๔) การเปลี่ยนแปลงเป็น
ผลจากองค์ประกอบทัง้ สามข้างต้นและธ�ำรงไว้ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีด่ งี าม และการ
สร้างระบบเศรษฐกิจทีเ่ ป็นธรรมจากการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ๒. การเสริมสร้างเครือข่ายของสังคมดิจทิ ลั
สีเขียวมีกระบวนการ ดังนี้ (๑) การก่อตัวของเครือข่ายของชุมชนในพื้นที่แห่งหนึ่งไปยังพื้นที่แห่งอื่นๆ
โดยมีพันธกิจร่วมกัน (๒) การบริหารเครือข่ายเพื่อให้พันธกิจร่วมของเครือข่ายบรรลุผล (๓) การพัฒนา
ความสัมพันธ์เพือ่ เป็นการบริหารเครือข่ายและปฏิบตั ภิ ารกิจร่วมกันจะพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในเครือข่ายให้มั่นคงมากขึ้น และ (๔) การรักษาความต่อเนื่อง โดยอาศัยเครือข่ายที่มีอยู่เดิมไปปฏิบัติ
พันธกิจอืน่ ๆ ต่อไป นอกจากนีย้ งั มีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายจริงมายังเครือข่าย
ออนไลน์ซึ่งมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ๓. รูปแบบของสังคมดิจิทัลสีเขียวที่เป็นความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของสังคมดิจิทัลสีเขียวที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสังคมดิจิทัลสีเขียว โดยมี
กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายเป็นวิธกี ารขับเคลือ่ นปัจจัยองค์ประกอบเหล่านัน้ และมีสอื่ ดิจทิ ลั แสดง
บทบาทที่ส�ำคัญ
บทความวิจัยที่ ๒๖ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ” โดย นิลภา
จิระรัตนวรรณะ สุคนธ์ วรรธนะอมร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษา พบว่า การมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละกลุ่มประชากร มี ๔ ภาคีหลัก ได้แก่ ๑) องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสนับสนุนงบประมาณ และการประชาสัมพันธ์ในบางเรื่อง ๒) หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสร้างกิจกรรม มีสถานศึกษา ๒ ระดับ
คือ โรงเรียนประถมศึกษา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการดูแลชีวิตประจ�ำวัน มีกิจกรรมที่จัดการ
เรียนรู้พร้อมกับการสร้างเสริมสุขภาพ ๓) ภาคประชาชนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านที่เป็น
กลไกเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานและ ประชาชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นแกนน�ำสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูอายุเป็นกลุ่มหลักในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ค�ำปรึกษา และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ให้การสร้างเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยรุ่น และเด็กวัยเรียน และ ๔) องค์กรท้องที่ คือ ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหลักในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเป็นแกนน�ำในการร่วมกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่มีลักษณะ
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๑) ด�ำเนินการกิจกรรมที่เป็นบริบทของพื้นที่ และ ๒) เป็นการท�ำงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานหลัก และเป็นไปตามวิถีชีวิตของแต่ละวัย แต่ส�ำหรับวัยท�ำงานเป็นวัยที่สร้างรายได้ซึ่งการ
ด�ำเนินการสร้างเสริมสุขภาพในการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงยังต้องการได้รับการจัดการรูปแบบที่
เหมาะสม ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่นี้มีหน่วยงานด้านสุขภาพเป็นหลัก และสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และภาคประชาชนได้ โดยค�ำนึงถึงวิถีการด�ำเนินชีวิต และปัจจัย
ด้านสังคม เศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
บทความวิจัยที่ ๒๗ เรื่อง “กระบวนการเตรียมความพร้อมของวัดในการส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม” โดย พระครูวิบูลเจติยาภิรม (ทวี มีสุข) นิสิตปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุของวัดในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสุขภาวะทางกาย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการเตรียมความ
พร้อมของวัดในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม มีครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาวะทาง
กาย จิตใจ สังคม และปัญญา ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ บทบาทและความส�ำคัญของผู้สูงอายุในสังคม
มักจะถูกจ�ำกัดให้ลดลง แนวโน้มการเตรียมความพร้อมของวัดในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
จังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย ๖ องค์ประกอบ: (๑) B = Buddhist principle (หลักพุทธธรรม)
(๒) L = Learning (การเรียนรู)้ (๓) P= Permanence (การปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง) (๔) C= Cooperation
(ความร่วมมือ) (๕) C = Community elders (ชุมชนผู้สูงอายุ) และ (๖) N = Network (เครือข่าย)
โดยใช้อักษรย่อว่า “BLPCCN”
บทความวิจัยที่ ๒๘ เรื่อง “ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการป่า
ชายเลน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” โดย พระทองมี อํสุธโช นิสิตระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า
๑. ความตระหนักรู้ของชุมชนในการจัดการป่าชายเลน แขวงท่าข้าม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = ๒.๖๙) โดยความตระหนักรู้ของชุมชนในการจัดการป่าชายเลนมีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด คือ หยุดตัดไม้
ป่าชายเลนและร่วมมือกันปลูกต้นไม้ทดแทน รองลงมาคือ คนในชุมชนหากไม่ตระหนักในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน จะท�ำให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ขณะที่ ปัญหาในชุมชนที่พบคือ น�้ำขุ่นข้น
ในน�้ำมีปริมาณสารพิษและการพังทลายของดิน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ๒. การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ป่าชายเลนของชุมชนแขวงท่าข้าม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๒.๓๓) โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ, มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามล�ำดับ ๓. การจัดการป่าชายเลน แขวงท่าข้าม โดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน
มีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด รองลงมาคือสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐและภาคี,
การป้องกันการบุกรุกท�ำลายพื้นที่ป่าชายเลน และ การสร้างระเบียบกฎเกณฑเพื่อควบคุมสมาชิก
ในชุมชนตามล�ำดับ ๔. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักรู้กับการมีส่วนร่วมของชุมชน
กับการจัดการป่าชายเลน แขวงท่าข้าม พบว่า ความตระหนักรูม้ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เชิงบวกเท่ากับ ๐.๔๕๗, ๐.๗๗๕, ๐.๗๗๙, ๐.๖๙๔ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกด้าน
บทความวิ จั ย ที่ ๒๙ เรื่ อ ง “การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย : นโยบายและการจั ด การเชิ ง
พุทธบูรณาการ” โดย นางสาวกุลณพัฒน์ พัฐธัญดรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม กรุงเทพมหานคร
เสนอไว้ว่า การน�ำแนวศาสนามาพัฒนาคนให้อยู่ในธรรมนองครองธรรมที่ดีงาม จิตใจต้องมีหลักธรรม
ตามหลักศาสนาของตนมาประพฤติปฏิบัติ ยกตัวอย่าง พระพุทธศาสนาก็มีหลักไตรสิกขา หรือพูด
อีกอย่างหนึ่ง คือ มรรคมีองค์แปด เป็นแนวทางหรือหนทางที่จะน�ำชีวิตมนุษย์ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
การน�ำหลักพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในการด�ำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะคนขาดหลักธรรมในการด�ำเนินชีวิต ดังนั้น การเริ่มต้นการพัฒนามนุษย์
ตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลหรือระดับปฐมวัยจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับการสร้างชาติพฒ
ั นาก�ำลังบุคคลสูส่ งั คม
คุณภาพต่อไป
บทความวิชาการที่ ๓๐ เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์โรคทางจิตในพุทธปรัชญาเถรวาท” โดย
นายชาตรี ชุมเสน นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลการศึกษาพบว่า ทางการแพทย์ได้พบว่า ผูป้ ว่ ยทางจิตมีความผิดปกติดา้ นความรูส้ กึ ความคิด อารมณ์
หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่ แต่หากได้รับการรักษาและการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสม
ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นจนกลับมาใช้ชีวิตประจ�ำวันตามปกติได้ทางพระพุทธศาสนามองว่า
โรคทางจิตใจทีม่ คี วามรูส้ กึ วิตกกังวล เกิดจากความเจ็บป่วยทางกาย ป่วยทางจิต ซึง่ ส่งผลต่อความเครียด
และความตรอมใจพระพุทธศาสนากล่าวถึงโรค ๒ ประเภทคือ โรคทางกายและโรคทางจิตใจ สิ่งที่
พระพุทธศาสนาอธิบายคือทุกคนเป็นโรคทางใจ และกล่าวไว้เพือ่ ให้ตระหนักรูแ้ ละแก้ไข วิธรี กั ษาคนป่วย
โรคทางจิต ทางการแพทย์มหี ลายวิธแี พทย์มกั ใช้ยารักษาโรคการรักษาด้วยไฟฟ้าและดูแลด้านจิตใจและ
สังคม วิธีการรักษาของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาด้วยการท�ำจิตปัญญาบ�ำบัดผู้ป่วยทางจิตใช้ธรรมะบ�ำบัด
มี จริต ๖ อินทรีย์สังวร พฤติกรรมสังวร และอาชีวสังวร เป็นต้น ผู้ป่วยโรคทางจิต ถ้าบ�ำบัดเยียวยา
ถูกวิธี ก็สามารถด�ำเนินชีวิตได้ตามปกติ สามารถพัฒนาชีวิตจนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
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บทวิพากษ์หนังสือเรื่อง “บทเริ่มต้นสู่ตันตระ ทรรศนะแห่งความบริบูรณ์” โดยนายสุชญา
ศิริธัญภร และนายสุภฐาน สุดาจันทร์ กองบรรณาธิการ ส�ำหรับการวิพากษ์หนังสือเล่มนี้ เป็นงานเขียน
ของ ลามะ เยเซ่ โดย ทาคินี แปล การที่ทาคินี มีศรัทธาตั้งความปรารถนา ได้แปลเป็นภาคภาษาไทย
นับว่าควรแก่การอนุโมทนาเป็นยิ่งนัก อันจะเป็นบาทแรกสู่ประตูแห่งการศึกษาตันตรวิทยา จะช่วยให้
ทรรศนะของชาวไทยพุทธทีม่ ตี อ่ พุทธศาสนาแบบธิเบต มีความบริบรู ณ์มากขึน้ เพือ่ น�ำไปสูค่ วามอุดมใน
ปัญญาของทุกชีวติ ทัว่ หน้ากัน หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนือ้ หา จ�ำนวน ๑๒ บท กล่าวคือ ๑. จิตบริสทุ ธิ์
เบื้องต้น ๒.ความอยากและความสุข ๓.ความพอใจ ความผิดหวัง และการสมปรารถนา ๔.การล้มล้าง
ทรราชของภาพลักษณ์ธรรมดา ๕.ออกจากความไม่พอใจ ๖.การเปิดใจ ๗.การล้างข้อจ�ำกัดที่สร้าง
ขึ้นเอง ๘. ท�ำใจให้กระจ่าง ๙. แรงบันดาลใจและคุรุ ๑๐. การเข้าสู่อนุตรตันตระปฏิบัติ ๑๑. การตื่นขึ้น
อย่างเทวะ ๑๒. ความส�ำเร็จขั้นสุดท้าย และมีบทส่งท้ายอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ชาวพุทธ
ควรเรียนรู้ เพราะท�ำให้ทราบถึงพระพุทธศาสนา ทั้งในเถรวาท มหายาน และวัชรยาน อันจะท�ำให้
เรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน อันเป็นการเปิดมุมมองและทรรศนะทีก่ ว้างขวางออกไป ซึง่ ในค�ำสอนของมหายาน
และวัชรยาน ชาวตะวันตก ได้น�ำพุทธวิถีและกระแสแห่งตันตระ อันเป็นทางเลือกใหม่ของจิตวิญญาณ
สมาทานพุทธธรรม โน้นน�ำชีวติ เข้าสูโ่ พธิจติ และจิตวิญญาณอย่างพระโพธิสตั ว์คดิ ถึงประโยชน์ผอู้ นื่ เป็น
ส�ำคัญ ดังนั้น ชาวพุทธอย่างนิกายเถรวาท ควรที่จะเรียนรู้หลักค�ำสอนของมหายาน และวัชรยาน แล้ว
ประยุกต์ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ บ่มเพาะสติปัญญาให้สมบูรณ์ต่อไป
กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ และคณะท�ำงานฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์
ทุกรูป/ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ ประธานกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจบิ ตั ร
และสารนิพนธ์ คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review) ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดท�ำวารสารมหาจุฬาวิชาการ
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ฉบับนี้
ส�ำหรับรายละเอียดของบทความทั้งหมดนี้ ผู้ใคร่ต่อการศึกษา สามารถค้นหาศึกษาเรียนรู้ได้
ในวารสารฉบับนี้ และพบกันอีกในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาท
ปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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เรื่อง
บทบรรณาธิการ

สารบัญ

หน้า
(๖)

ภาษาไทย
การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์กับการประกอบอาชีพในสมัยพุทธกาล
๑
ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี พระศรีรัตโนบล ดร. คณะพุทธศาสตร์ มจร
ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๑๒
ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี คณะพุทธศาสตร์
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ๒๖
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง ม.ราชภัฏเทพสตรี
ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ
ในจังหวัดสุรินทร์
๓๙
พระครูสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. คณะพุทธศาสตร์ มจร พระธรรมโมลี, ดร. วข.สุรินทร์
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มุกประดับ เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ฯ
๕๑
นวรัตน์ บุญภิละ ยุทธ์ชัย โคสาดี ม.ราชภัฎอุดรธานี
วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท
๖๖
ดร.จันทรัชนันท์ สิงหทัต เนตรนิมิตร นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร บัณฑิตวิทยาลัย มจร
การศึกษาความหมายในชีวิตเชิงประสบการณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ๘๕
อิศรา รุ่งทวีชัย, ดร.ดลดาว ปูรณานนท์, ดร.ชมพูนุท ศรีจันทรร์นิล
มหาวิทยาลัยบูรพา
พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานานชาติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๑๐๐
ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
คือ ดร.ฟ้าใส สามารถ รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน
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การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม
สกล เหลืองไพฑูรย์ รศ. สุเชาวน์ พลอยชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กลยุทธ์การใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
เฉลิมศรี เหล่าสุนทร ม.ราชภัฏเชียงราย
ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาเช่า
ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: ศึกษากลุ่มหลักทรัพย์ ๑๐๐
สุรีย์ โบษกรนัฏ สุขจิตต์ ณ นคร ม.ศรีปทุม
แนวคิดภราดรภาพในพุทธปรัชญา
สถิระ ราชรินทร์ นักวิชาการอิสระ
บริหารความเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ
วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล นักวิชาการอิสระ
การสื่อสารทางสังคมกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางพุทธธรรมขององค์กร
ทางพระพุทธศาสนา
วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา, พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์ มจร
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของการผลิตรายการโทรทัศน์ยุค ๔.๐
วีรยา ด�ำรงศรี, ฤๅเดช เกิดวิชัย, สุรมน ไทยเกษม ม.สวนสุนันทา
การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง, ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น ม.ขอนแก่น
กลวิธีการใช้ภาษาในการโฆษณาทางโทรทัศน์
พระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺติ นิสิตปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ มจร
การจัดการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาในโรงเรียนวิถีพุทธ
สมชาย บุญสุ่น นิสิตปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ มจร
การพัฒนาวิธีการสอนพระปริยัติธรรมตามหลักทศพลญาณ ป.เอก
พระมหาถาวร ถาวรเมธี นิสิตปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ มจร
การประเมินหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการท�ำก�ำไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รมิดา คงเขตวณิช ม.ศรีปทุม
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การสังเคราะห์หลักมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อใช้เป็นจริยศาสตร์ธุรกิจ
บุดศรี แผนพุทธา นักวิชาการอิสระ
กระบวนการสร้างทุนทางปัญญาเชิงพุทธของผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม
ในจังหวัดสมุทรสาคร
เสกศักดิ์ ขลิบทอง รศ.ดร. วิวัฒน์ หามนตรี, ดร.เดชา กัปโก คณะสังคมศาสตร์ มจร
แนวทางการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
นันทนิษฎ์ สมคิด พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
คณะสังคมศาสตร์ มจร
การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานในการบริหารจัดการส�ำนักปฏิบัติธรรม
ประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
พระครูปลัดนิคม นาควโร คณะสังคมศาสตร์ มจร
สังคมดิจิทัลสีเขียว: องค์ประกอบ รูปแบบ และการเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชน
ในจังหวัดภาคเหนือ
สุวิมล เทวะศิลชัยกุล พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์ มจร
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
นิลภา จิระรัตนวรรณะ สุคนธ์ วรรธนะอมร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
กระบวนการเตรียมความพร้อมของวัดในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม
พระครูวิบูลเจติยาภิรม (ทวี มีสุข) คณะสังคมศาสตร์ มจร
ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลน
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
พระทองมี อํสุธโช (แอมไธสง) คณะสังคมศาสตร์ มจร
การจัดการศึกษาปฐมวัย : นโยบายและการจัดการเชิงพุทธบูรณาการ
กุลณพัฒน์ พัฐธัญดรรัตน์ นักวิชาการอิสระ
การศึกษาวิเคราะห์โรคทางจิตในพุทธปรัชญาเถรวาท
ชาตรี ชุมเสน บัณฑิตวิทยาลัย มจร
บทวิพากษ์หนังสือเรื่อง “บทเริ่มต้นสู่ตันตระ ทรรศนะแห่งความบริบูรณ์”
นายสุชญา ศิริธัญภร และนายสุภฐาน สุดาจันทร์
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ภาคผนวก
- ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาน�ำลงในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- ขั้นตอนการด�ำเนินงานของวารสารมหาจุฬาวิชาการ
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