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• วัตถุประสงค์

วารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นวารสารวิชาการ ราย ๔ เดือน (ปีละ ๓ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑ เดือน
มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้
บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สงั คม เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
เพือ่ สนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการและ
บทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในมิตทิ างด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนือ้ หา
สาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เปิดรับบทความ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
 ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อย่างน้อย ๒ ท่านต่อ ๑ บทความ
 ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะ
ของความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 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.
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.
พระเทพวัชราจารย์, รองศาสตราจารย์ ดร.
พระราชสุตาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
พระศรีสิทธิมุนี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
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
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายคะนอง ปาลิภัทรางกูร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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• คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ (Peer Review)

สาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา, ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศาสตราจารย์ ดร.
พระเทพวัชราจารย์, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศาสตราจารย์ ดร.จ�ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤต ศรียะอาจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
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
รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์

• ฝ่ายประสานงานและจัดการ

ประสานงานจัดการและพิสูจน์อักษร
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
นายศิลป์ชัย วงษ์จ�ำนงค์
นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
ดร.อรเนตร บุนนาค
งานสมาชิก
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
บันทึกข้อมูล
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนพดล เพ็ญประชุม

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์
นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง
ดร.อรเนตร บุนนาค

• นิติกร

นายธวัช แย้มปิ๋ว

• ภาพ/ศิลปะ

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส

• ออกแบบปก

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

นายศักดิ์รพี พันพา
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• 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 ๓๐ เล่ม

Indexed in Group 2
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
เป็นสมาชิกเครือข่ายวารสารวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (JSH)
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บทบรรณาธิการ

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๕ ได้รวบรวมบทความ
วิชาการของผูบ้ ริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ตา่ งสถาบันได้สง่ บทความทางวิชาการ
มาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ท�ำให้มีคณาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรม
และการน�ำไปประยุกต์ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ามหลักค�ำสอนทางพระศาสนา
อันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการและคณะท�ำงานฝ่ายประสานงาน
ได้รับเกียรติจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ จ�ำนวน
๒๗ บทความ มี ๒ ภาค คือ ภาคภาษาไทย ๒๖ บทความ และภาคภาษาอังกฤษ ๑ บทความ ในบทความ
ทั้งหมด แบ่งเป็นบทความวิชาการ ๖ บทความ บทความวิจัย ๒๑ บทความ ซึ่งรายละเอียดบทความ
ต่าง ๆ กองบรรณาธิการ ได้กล่าวถึงเนื้อหาของแต่ละบทความโดยสรุปดังนี้
บทความวิจัยที่ ๑ เรื่อง “การพัฒนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชุมชน ตามแนว
วิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม” โดย พระครูสมุทรวชิรานุวัตร พระปิฎกโกศล และ พระครูธรรมธร
ไพบูลย์ ญาณวิปุโล วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยยึดหลักนิตธิ รรม หลักยุตธิ รรม หลักเมตตาธรรม
มีการตกลงในการอยูร่ ว่ มกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง สร้างความเชือ่ มัน่ และความเชือ่ ใจกันเพือ่ สร้างสังคม
ในชุมชนให้เกิดความรัก ความปรองดอง และการยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปรองดอง เช่น หลักอปริหานิยธรรม สังคหวัตถุ พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น ด้านการพัฒนา
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนววิถีพุทธชุมชน พบว่า แนวทางการปฏิบัติตนของ
ประชาชนในชุมชน การใช้หลักศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการจัดระเบียบควบคุมพฤติกรรม ด้านการเสนอ
นโยบายการพัฒนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตามแนววิถีพุทธ พบว่า สถาบันต่าง ๆ
ควรมีบทบาทส�ำคัญเป็นพลังในการขับเคลื่อน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประกอบด้วย สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการปกครอง สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ ผู้น�ำของชุมชม ควรสร้าง
แรงจูงใจของคนในชุมชนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตามแนว
วิถีพุทธ พบว่า ชุมชนได้ใช้หลักบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีความเอื้อเฟื้อ
ต่อกัน ท�ำให้เกิดพฤติกรรมการพึง่ พาอาศัยกัน ซึง่ เป็นพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของคนในชุมชน ท�ำให้เกิด
ความรักความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น
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บทความวิจยั ที่ ๒ เรือ่ ง “ความสัมพันธ์ระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดย ดร.เพ็ญจันทร์ แสงอาวุธ คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
ตาปี ดร.ปุญญพล เทพประสิทธิ์ บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด และนางสาวรัชนี บินยาเซ็น
บริษัท เดอะ ไดนามิค โค้ชชิ่ง จ�ำกัด ดร.พรรญเพ็ญ สิทธิพัฒนา และ ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการวิจยั พบว่า การก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยโครงสร้างกรรมการบริษทั
และค่าตอบแทนกรรมการมีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบริษัทที่มีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเข้มแข็งช่วยลดปัญหาตัวแทน ท�ำให้
เกิดการตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ และสร้างมูลค่าแก่กิจการท�ำให้มูลค่า
ทางการตลาดสูงขึ้น
บทความวิจยั ที่ ๓ เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดเกาะ ต�ำบล
ท่าราบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร”ี โดย จ่าสิบเอกประภาส อินทนู ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว และ
ดร.สมนึก ชูปานกลีบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนวัดเกาะ ประกอบด้วย ด้านสถาปัตยกรรม ด้านจิตรกรรม และด้านสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดเกาะ ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านความสามารถใน
การจัดโปรแกรมการท่องเทีย่ ว ด้านความสามารถในการเข้าถึง ด้านกิจกรรม ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และด้านการให้บริการของแหล่งท่องเทีย่ ว และแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
วัดเกาะ พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดงานประเพณี แสดงวิถีชีวิตชุมชน สถาปัตยกรรมต่าง ๆ โดยไม่ทิ้ง
ความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม แต่เป็นการสอดแทรกรูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่เข้าไป
บทความวิจัยที่ ๔ เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้วยกระบวนการเขียน
เรียงความแก้ กระทู้ธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี” โดย พระใบฎีกาพายัพ
สิริธมฺโม (เกตุน้อย) ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี ดร.สมนึก ชูปานกลีบ และ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า (๑) หลังเรียนด้วยกระบวนการเขียนเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้น เมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ ๐.๐๑ (๒) ก่อนเรียนด้วยกระบวนการเขียนเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม นักเรียนมีพฤติกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง และหลังเรียน
มีพฤติกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้นอยู่ในระดับมาก และ (๓) แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนด้วยกระบวนการเขียนเรียงความแก้กระทูธ้ รรมคือ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนร่วมกัน
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วางแผนหลักสูตรสถานศึกษา โดยการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเวลา
การสอนหลักธรรมศึกษา ปรับปรุงสื่อสารสอนให้น่าสนใจมากขึ้น และส่งเสริมจัดกิจกรรมการเข้าค่าย
คุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น อีกทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
ครอบครัวควรปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักเบญจศีลเบญจธรรม
คือ เป็นแบบอย่างที่ดีในการท�ำงาน การด�ำเนินชีวิต มีเมตตาและมีน�้ำใจกับนักเรียนด้วยการสอน
การชี้แนะแนวทางในสิ่งที่เป็นประโยชน์ บาปบุญคุณโทษ เพื่อเป็นการปลูกฝังและซึมซับเข้าไปในจิตใจ
จนสร้างให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม
บทความวิจัยที่ ๕ เรื่อง “การพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ระดับประถมศึกษา
เรื่อง สมุนไพรไทยอาหารเป็นยาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดย นางณัจฉรียา อัศวรัตน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า (๑) เกมสมุนไพรอาหารเป็นยามุ่งเน้นการส่งเสริม
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่าน การเล่นเกมและการเรียนรู้ด้วยการตอบค�ำถาม (๒) เกมสมุนไพรอาหาร
เป็นยาโดยด้วยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยที่ระดับดีมาก ( X = ๔.๖๙, SD.= ๐.๔๘)
(๓) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมสมุนไพรอาหารเป็นยามีความความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = ๔.๓๖, SD. = ๐.๓๖) พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�ำดับ พบว่า ด้านความสวยงาม
และน่าสนใจในการใช้เกมสมุนไพรอาหารเป็นยา ( X = ๔.๒๗) ด้านรูปแบบการใช้งานเกมสมุนไพร
อาหารเป็นยา ( X = ๔.๒๘) ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ( X = ๔.๕๒)
บทความวิจัยที่ ๖ เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนามนุษย์สู่ความเป็นเทวดาตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ” โดย พระครูกาญจนกิจจารักษ์ (บัณฑิต บุญอาจ) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.
และ ผศ.ดร.อรชร ไกรจักร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาได้จ�ำแนกเทวดาออกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) สมมติเทวดา (๒) อุบัติเทวดา และ
(๓) วิสุทธิเทวดา ในที่นี้ศึกษาเฉพาะอุบัติเทวดาชั้นกามาวจรมี ๖ ชั้น บุญกิริยาวัตถุโดยย่อมี ๓ ประการ
ได้แก่ (๑) การให้ทาน (๒) การรักษาศีล และ (๓) การเจริญภาวนา มนุษย์จะเกิดเป็นเทวดาชัน้ กามาวจร
ได้ตอ้ งพัฒนาตนตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุ ๓ ประการ คือ (๑) พัฒนาตามหลักการให้ทาน โดยก่อนให้ทาน
ฝึกท�ำใจให้ดดี ว้ ยการระลึกว่า “เราจะให้ทาน เราจะฝังขุมทรัพย์อนั เป็นเหตุตดิ ตามตนไปได้” ขณะก�ำลัง
ให้ทานฝึกท�ำจิตให้เลื่อมใสด้วยการระลึกว่า “เราจะถือเอาสิ่งที่เป็นสาระจากทรัพย์อันหาสาระมิได้”
เมือ่ ให้ทานแล้วฝึกท�ำใจให้เบิกบานด้วยการระลึกว่า “ขึน้ ชือ่ ว่าทานทีบ่ ณ
ั ฑิตบัญญัตแิ ล้ว เราก็ได้ดำ� เนิน
ตามแล้ว ช่างดีจริงหนอ” ฝึกต้อนรับผู้รับทานด้วยตนเอง โดยยินดีต้อนรับผู้มีศีล และฝึกให้ทานด้วย
มือตนเอง การให้ทานที่ดีนอกจากมีอานิสงส์ให้ไปเกิดเป็นเทวดา ยังเป็นบาทฐานให้แก่การรักษาศีล
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และการเจริญภาวนาด้วย (๒) พัฒนาตามหลักการรักษาศีล โดยการฝึกส�ำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อย
ด้วยการสมาทานศีล ๕ โดยก�ำหนดให้เป็นนิจศีล หรือสมาทานศีล ๘ โดยก�ำหนดให้เป็นอุโบสถศีล
การให้รักษาศีลที่ดีนอกจากมีอานิสงส์ให้ไปเกิดเป็นเทวดา ยังเป็นบาทฐานให้แก่การเจริญภาวนาด้วย
และ (๓) พัฒนาตามหลักการเจริญภาวนา โดยการฝึกอบรมจิตใจให้อยู่กับความดีงามเกิดความสงบ
เรียกว่า สมถภาวนา และโดยการฝึกอบรมปัญญาให้เกิด เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา
บทความวิจัยที่ ๗ เรื่อง “การบริหารงานกองถ่ายละครโทรทัศน์ไทยตามหลักพุทธธรรม”
โดย นางสาวกันยา เกีย่ วสาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัญหา
การบริหารงานในกองถ่ายละครโทรทัศน์ไทยคือ (๑) การสือ่ สารระหว่างกัน (๒) การใช้อารมณ์ของตนเอง
เป็นหลักในการตัดสิน (๓) การส่งต่ออารมณ์ให้ผู้รับผลงานต่อเกิดความไม่เข้าใจ มีข้อผิดพลาด ปัญหา
ใน ๓ ข้อนี้เป็นผลกระทบไปถึงระหว่างทางในกระบวนการจัดการ รวมถึง กระทบถึงปลายทางสายงาน
สนับสนุนในหน้าที่หลักในการรับรู้เรื่องต้นทุนการผลิต รายรับ รายจ่าย รวมถึง การประสานงานทั่วไป
ที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน แนวทางประยุกต์หลักพุทธธรรม
ของผู้บริหารในการบริหารงานกองถ่ายละครโทรทัศน์ไทย คือ สาราณียธรรม ๖ หลักคิด หลักธรรมคือ
“แนวทาง ๒ ระดับของกระบวนการถ่ายท�ำละครโทรทัศน์ไทย” อธิบายได้วา่ แนวทางระดับปัจเจกบุคคล
และ ระดับกองถ่ายละครฯ เชื่อมโยงหลักพุทธธรรม สิงคาลกสูตร ในการอยู่ร่วมกันในหน้าที่ ๆ
แตกต่างกัน ในชีวิตประจ�ำวันของทุกคนในกองถ่ายละครฯ
บทความวิจยั ที่ ๘ เรือ่ ง “การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุม่ เชิงประสบการณ์เพือ่ เสริมสร้าง
ความหมายในชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์” โดย ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความหมายในชีวิตของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล
นอกจากนีย้ งั พบว่าคะแนนเฉลีย่ ความหมายในชีวติ กลุม่ ทดลองมีการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .๐๕ ในระยะทดลองและระยะติดตามผล จากการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับกลุ่มทดลอง
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงประสบการณ์ ได้พบถึงประเด็นหลักที่นักศึกษาได้สะท้อนถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นตามองค์ประกอบทั้ง ๓ ด้าน ของความหมายในชีวิต โดยในองค์ประกอบการรับรู้ความ
สามารถส่วนบุคคลได้พบประเด็นหลัก ๔ ประเด็น การอิ่มในตน ๓ ประเด็นและการก้าวข้ามผ่าน
ข้อจ�ำกัดของตนเอง ๕ ประเด็น และกลุ่มทดลองยังมีการตระหนักรู้ในตนเอง พบความหมายในชีวิต
ของตนเองอย่างชัดเจนและมีแนวทางในการด�ำเนินชีวิตเพื่อไปถึงเป้าหมายของตนเองที่ได้ก�ำหนดไว้
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บทความวิจยั ที่ ๙ เรือ่ ง “ศักยภาพการจัดการธุรกิจและคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีส่ ง่ ผล
ต่อความส�ำเร็จของธุรกิจไมซ์ (MICE)ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดย นางสาวสุชาดา ทองค�ำเจริญ
และ ผศ.ดร.จันทนา แสนสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพ
การจัดการธุรกิจ ได้แก่ การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการบริการ และการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความส�ำเร็จของธุรกิจไมซ์ (MICE) ส่วนการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
ไม่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจไมซ์ (MICE) ส�ำหรับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ได้แก่
ความมุง่ มัน่ ในความส�ำเร็จ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การมุง่ เน้นนวัตกรรม และความกล้าเสีย่ ง มีอทิ ธิพล
เชิงบวกต่อความส�ำเร็จของธุรกิจไมซ์ (MICE) ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์
น�ำไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจและปรับปรุงคุณลักษณะของตนในการด�ำเนินกิจการ
ให้บรรลุผลส�ำเร็จได้อย่างยั่งยืน
บทความวิชาการที่ ๑๐ เรื่อง “แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์: บทสังเคราะห์การสร้าง
คุณค่าในประเทศไทย” โดย ดร.เดโช แขน�้ำแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา
พบว่า การสร้างคุณค่าเป็นการท�ำความเข้าใจที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญา และคิดสร้างสรรค์ ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ท�ำให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์สร้างคุณค่าของตนเองท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมจากการปรับตัว สร้างความรู้ วิธีคิด และทักษะอาชีพจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงจนเชี่ยวชาญ สามารถสร้างโอกาสและพัฒนาตนเองบนฐานคุณค่าความเป็นมนุษย์ หรือ
ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมให้เป็นไปตามปัญหาและความต้องการตามสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเป็นธรรมทางสังคมที่ปราศจากอคติ การเลือก
ปฏิบตั ิ และการกดขีท่ างชาติพนั ธุ์ การแบ่งชนชัน้ และความมัน่ คงของมนุษย์ทคี่ วามปลอดภัยจากภาวะ
คุกคามในด้านต่าง ๆ
บทความวิจัยที่ ๑๑ เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามความต้องการ
ของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑” โดย นางสาว
พรชนก ศิริพฤกษ์พงษ์ และ ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย
พบว่ า (๑) ความต้ อ งการความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของครู ใ นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยรวมมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๒)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความต้องการด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความต้องการ
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับมาก ( X = ๔.๐๗) รองลงมาคือด้านการขอมีหรือการขอเลือ่ น
วิทยฐานะอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๖) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการโอนย้ายหรือเปลี่ยน
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สายงานอยู่ในระดับน้อย ( X = ๒.๔๘) (๒) แนวทางการเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามความ
ต้องการของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พบว่า
มีแนวทางการเสริมสร้างความความก้าวหน้าในอาชีพตามความต้องการของครูทั้งหมด ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านการเลื่อนต�ำแหน่งในโรงเรียน ด้านการโอนย้ายหรือเปลี่ยนสายงาน
ด้านการขอมีหรือการขอเลื่อนวิทยฐานะ ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บทความวิจยั ที่ ๑๒ เรือ่ ง “แนวทางการป้องกันและบ�ำบัดรักษาด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน
และจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการใช้สมาร์ตโฟน” โดย นายกิตติ
แพทย์รักษ์ และ รศ.ดร.คริชณะ ฉิมมณี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางในการป้องกันและบ�ำบัดรักษา ดังนี้ (๑) การป้องกันปัญหาสุขภาพร่างกาย
เช่น หลีกเลี่ยงการใช้งานสมาร์ตโฟนด้วยมือและแขนในอิริยาบถเดิม ๆ เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะ
ในท่านอนเป็นท่าที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ และในขณะใช้งานไม่ควรก้มหน้าเกิน ๔๕
องศา เนื่องจากเป็นท่าที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อคอมากที่สุด และในทุก ๆ ระยะเวลา
การใช้งานสมาร์ตโฟน ๓๐-๔๕ นาที ควรพักสายตาประมาณ ๕-๑๐ นาที โดยการหลับตาหรือมอง
ออกไปไกล ๆ บริเวณที่เป็นสีเขียวหรือที่มองแล้วสบายตา (๒) การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใจและ
การเสพติดสมาร์ตโฟน โดยใช้หลักการจิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน เพือ่ เป็นหลักส�ำหรับฝึกฝนอบรมตนเอง
ให้มีสติสัมปชัญญะในการคิดพิจารณาและระลึกรู้ตัวด้วยความรอบคอบ มีความไม่ประมาทในการ
ด�ำเนินวิถชี วี ติ และหน้าทีก่ ารงานด้วยความถูกต้องและมีเหตุผล (๓) การรักษาอาการโรคด้วยการแพทย์
แบบผสมผสาน เช่น การนวดไทย การกดจุด การฝั่งเข็มและการกายภาพบ�ำบัดมาร่วมในการบ�ำบัด
รักษา และในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือมีอาการเรื้อรังอาจมีการใช้ยาหรือการผ่าตัดในการรักษา
ร่วมด้วย
บทความวิจัยที่ ๑๓ เรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การตอบสนองของผู้อ่าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖” โดย นางอรพัทธ ศิริแสง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ผลการวิจัยพบว่า (๑) ผลการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการตอบสนอง ของผู้อ่าน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีของนักเรียน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐.๑๓ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๒) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีหลังการจัด
การเรียนรูว้ รรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ า่ น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ (๓) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์
ใช้ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน อยู่ในระดับมาก
บทความวิจัยที่ ๑๔ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง” โดย นายกิตติชยั แสงสว่าง และ ผศ.ดร.พรเทพ รูแ้ ผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า (๑) รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยใช้รูปแบบการนิเทศโดยผู้บริหารสูงสุด
รองลงมาการนิเทศแบบให้คาํ ปรึกษาแนะนาํ เสนอแนะ (Coaching) และการนิเทศแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น
ตามล�ำดับ (๒) การสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
มีประสิทธิภาพการสอนโดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการแสดงความใส่ใจในการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
การด�ำเนินจัดการเรียนการสอน และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือการจัดบรรยากาศในการสอน (๓) รูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพการสอน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อยู่ในอันดับสูงสุดโดยมีความ
สัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ รองลงมาคือการนิเทศแบบให้
คําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะ (Coaching) และต�่ำสุดคือการนิเทศโดยผู้บริหาร
บทความวิจัยที่ ๑๕ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและคุณลักษณะ
ทางคุณธรรมจริยธรรมของสภานักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์” โดย ดร.สุภคั ตรังรัตนจิต
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของการพัฒนาจิตอาสาเพือ่ เสริมสร้าง
ค่านิยมและคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรมของสภานักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
มี ๑๒ องค์ประกอบ และ ๖๙ ตัวแปร และการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาจิตอาสาเพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมและคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรมของสภานักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบ คือ (๑) ด้านการเรียนรู้บูรณาการสู่จิตอาสา (๒) ด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมจิตอาสา (๓) ด้านส่งเสริมการมีจติ อาสาต่อสังคม และ (๔) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สู่จิตอาสา และเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
บทความวิจยั ที่ ๑๖ เรือ่ ง “การรับรูค้ ณ
ุ ภาพเทคโนโลยีทสี่ ง่ ผลต่อความจงรักภักดีแอพพลิเคชัน่
A-Mobile ตามบทบาทของการบริหารประสบการณ์ลูกค้า” โดย นางสาวภัควิภา สินทระ และ
ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ส�ำราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการวิจยั พบว่า (๑) การรับรู้
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คุณภาพเทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชั่นพร้อมกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (๒) อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพเทคโนโลยีที่มี
ต่อความจงรักภักดีการใช้แอพพลิเคชัน่ ของลูกค้าธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า
ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านประโยชน์จากการใช้งาน ด้านความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี ด้านการ
ยอมรับความเสี่ยง และด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการใช้งาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดี
การใช้แอพพลิเคชัน่ ของลูกค้าธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ (๓) อิทธิพลของการ
บริหารประสบการณ์ลกู ค้าระหว่างการรับรูค้ ณ
ุ ภาพเทคโนโลยีทมี่ ตี อ่ ความจงรักภักดีการใช้แอพพลิเคชัน่
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านการ
สร้างฐานข้อมูลลูกค้า และด้านการเก็บรักษาลูกค้า มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพ
เทคโนโลยีที่มีต่อความจงรักภักดีการใช้แอพพลิเคชั่นของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทความวิชาการที่ ๑๗ เรื่อง “กระบวนการพุทธจิตวิทยาสู่โพธิปัญญา” โดย นายจิรเมธ
ขําสังข์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า การจะเข้าถึงกระบวนการ
พุทธจิตวิทยาสูโ่ พธิปญ
ั ญาได้นนั้ ต้องเข้าใจปัญญาในพระพุทธศาสนาให้ทอ่ งแท้ เพราะพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาแห่งปัญญา และปัญญาจะเป็นหนทางน�ำไปสู้ความพ้นทุกข์ได้ ปัญญานั้น แยกออกได้
เป็น ๒ อย่าง คือ ปัญญาทางโลก กับปัญญาทางธรรม หากมนุษย์พัฒนาตนเองได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ก็จะท�ำให้เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้อื่น ดังสุภาษิตในพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่า “ปญฺญา โลกสฺมิ
ปชฺโชโต” แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก เพราะเมื่อพบปัญญาก็พบความสุขที่แท้จริงได้
บทความวิชาการที่ ๑๘ เรื่อง “การพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา” โดย นางสาว
ธนภรณ์ ตั้งเพชรศิริพงษ์ รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง และ ผศ.ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า การท�ำความดี และการพัฒนาตนของบุคคลตามแนว
พระพุทธศาสนาจะต้องตั้งอยู่บนหลักภาวนา ๔ คือหลัก กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และ
ปัญญาภาวนา จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตนนั้น มี ๓ อย่าง คือ (๑) ประโยชน์บัดนี้ (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)
หรือประโยชน์ขนั้ ทีต่ ามองเห็นกันได้เฉพาะหน้า (๒) ประโยชน์เบือ้ งหน้า (สัมปรายิกตั ถะ) หรือประโยชน์
ขั้นเลยจากตามองเห็น เป็นประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิต หรือมีคุณค่าด้านจิตใจ และความประพฤติที่
ชอบธรรม ซึ่งท�ำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองอย่างลึกซึ้ง (๓) ประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะ) หรือประโยชน์
ขั้นหลุดพ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือโลกซึ่งเป็นสาระแท้จริงของชีวิต
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บทความวิจัยที่ ๑๙ เรื่อง “กลยุทธ์การตลาดบริการของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร”
โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งด�ำเนินสวัสดิ์ นายพิภู ผ่องสุวรรณ, พล.ต.ต.ดร.จักษ์ จิตตธรรม และ รศ.ดร.
สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดบริการ 7Ps ของโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๒๕, S.D. = .๔๖๘) มีรายละเอียดดังนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลงานของนักเรียนที่แสดงคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียน และหลักสูตร/
โปรแกรมทีส่ อดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับสูง (๒) ราคา ประกอบด้วย โรงเรียนความยืดหยุน่ ในการ
ท�ำธุรกรรม และความสมเหตุสมผลค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย (๓) สถานที่ ประกอบด้วย สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน และมีความปลอดภัยในการเดินทาง (๔) การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย
โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย และมีกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียน
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยเพิม่ (๕) บุคคลผูใ้ ห้บริการ ประกอบด้วย รอยยิม้ ของครูและบุคลากรช่วยให้นกั เรียน
มีสภาพแวดล้อมที่ดี บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอน (๖) หลักฐานทาง
กายภาพและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ประกอบด้วย อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (๗) กระบวนการบริการ ประกอบด้วย โรงเรียนมีการก�ำหนดมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน และกระบวนการการบริหารและการท�ำงานของบุคลากร
บทความวิชาการที่ ๒๐ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น�ำกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
ตามแนวพระพุทธศาสนา” โดย พระสุทธิสารเมธี, ดร., ดร.คลฑรรน์รัตน์ ดิษบรรจง, ดร.กฤษฎา
ดิษบรรจง และ พระครูธรรมธรเดโช ฐิตเตโช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า
ความฉลาดทางอารมณ์ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีฐานอยู่ที่สติ ท�ำให้รู้จักตนเอง ตรวจสอบตนเอง
ควบคุมตนเอง พร้อมทั้งสามารถที่จะพัฒนาคุณสมบัติของจิตที่เป็นฝ่ายกุศลให้แสดงออกมาปฏิบัติการ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ที่ท�ำให้ผู้บริหารและทุกคนใน
องค์กรท�ำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความส�ำเร็จด้วยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลัก
ไตรสิกขา คือ (๑) การพัฒนาทางกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกลักษณะที่สง่างาม หน้าตาผ่องใส
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี ด้วยวิธีการประพฤติปฏิบัติตามศีลห้า (๒) การพัฒนาทางจิต เพื่อให้จิตมี
สมาธิ เมือ่ จิตมีสมาธิ สติสมั ปชัญญะก็มมี ากขึน้ ผูบ้ ริหารสามารถคิดพิจารณา ในการวางแผนปฏิบตั งิ าน
ตลอดถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีพิจารณาถึงหลักสามัญลักษณะ กอร์ปด้วย
อนิจจัง เป็นภาวะไม่คงที่ ไม่แน่นอน ไม่ถาวรของสรรพสิ่ง เช่น ปัญหาของตนและองค์กร ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องรู้และเข้าใจพร้อมแก้ไขได้ ทุกขัง เป็นความไม่คงทนต่อสภาพเดิม เช่น คนในองค์กรและองค์กร
ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจยุคโควิด ทัง้ ผูบ้ ริหารและทุกคนในองค์กรต้องยอมรับและพร้อมทีจ่ ะแก้ไข
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ปัญหาไปด้วยกัน อนัตตา เป็นความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เช่น องค์กรอาจถูกปิดกิจการไป หรือคนใน
องค์กรถูกเลิกจ้าง หรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปที่อื่น ผู้บริหารจะต้องรู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ รู้จัก
อดทน อดกลั้น และสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับพนักงาน ผู้บริหารที่ได้รับการฝึกพัฒนาจิตจนมีสมาธิ
แกร่งกล้าจนมีทัศนวิสัยที่ดีต่อองค์กร จะเป็นผู้ที่มีความฉลาด รู้เท่าทันสภาวการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
และพร้อมทีจ่ ะแก้ไขปัญหาให้ลลุ ว่ งไปได้ การฝึกฝนทัศนวิสยั นี้ เป็นกระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา
คือ การฝึกอบรมด้านความประพฤติ เรียกว่า อธิสีลสิกขา การฝึกอบรมด้านจิตใจ เรียกว่า อธิจิตตสิกขา
และการฝึกอบรมทางปัญญา เรียก อธิปัญญาสิกขา
บทความวิจยั ที่ ๒๑ เรือ่ ง “แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามหลักภาวนา
๔ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นครสวรรค์” โดย นางสาวชญานภัส ขาวผ่อง, ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร และ ผศ.ดร.วินัย ทองมั่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนตามหลักภาวนา ๔ ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๓๗, S.D.=๐.๕๗) และแนวทาง
การบริหารกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีดังนี้ (๑) ด้านกายภาวนา ฝึกการอยู่ง่าย กินง่ายส่งเสริม
การออกก�ำลังกาย ให้มีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพดี จัดกิจกรรมการแสดงออกตามความสามารถ
(๒) ด้านศีลภาวนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์กับสังคมเพื่อนมนุษย์ให้เป็นไปในทาง
ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิต ทั้งในครอบครัวและสังคมการท�ำงาน
(๓) ด้านจิตภาวนา ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีจิตใจเมตตา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมการประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความศรัทธา หวงแหน ปกป้อง
ยกย่อง ความเป็นชาติไทย ยึดมั่นศาสนาและจงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย์ (๔) ด้านปัญญาภาวนา ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ฝึกอบรมให้รู้
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงรู้เท่าทันเห็นโลกจัดสื่อ และการปรับปรุงและพัฒนาหาสื่อใหม่ ๆ ที่มี
คุณภาพสร้างทักษะและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
บทความวิจัยที่ ๒๒ เรื่อง “การศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพ ความกังวลต่อไวรัส Covid-๑๙
และภาวะสุขภาพจิต นักศึกษาพยาบาลศาสตร์” โดย ดร.ธิดารัตน์ คณึงเพียร และ นางสาวจิรสุดา
ทะเรรัมย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มีการรับรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมาก โดยการรับรู้ความ
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สามารถของตนเองในการป้องกันโรค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (mean = ๘.๖๙ S.D= ๑.๒๗) ความกังวลใจต่อ
COVID-๑๙ อยูใ่ นระดับปานกลาง (mean = ๘.๒๐ S.D=๑.๔๒) การรับรูค้ วามคาดหวังของผลลัพธ์ของ
การป้องกันโรค การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรค มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p < .๐๕ การรับรู้ความสามารถตนเอง
สามารถของตนเองในการป้องกันโรค ท�ำนายภาวะสุขภาพจิต ได้ร้อยละ ๒.๑๐ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ.๐๕ (R๒ = .๐๑๘ ดังนั้น การส่งเสริมรับรู้ความสามารถของตนเองจะช่วยส่งเสริมสุขภาพ
จิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ได้
บทความวิจัยที่ ๒๓ เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนที่มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ฯ
ของนักศึกษาต่างชาติ” โดย พระอุดมธีรคุณ (ภาวัต วิสุทฺเธสโก) และ นางสาวบัณฑิกา จารุมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า สามารถจ�ำแนกสภาพปัญหาได้ ๓ มิติ ได้แก่
(๑) มิติหลักสูตร (๒) มิติการใช้ชีวิต และ (๓) มิติกระบวนการเรียนการสอน โดยแนวทางปรับปรุง
การจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๓ แนวทาง ได้แก่ (๑) แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร (๒) แนวทางการปรับปรุง
กิจกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษา (๓) แนวการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงตามสภาพจริง
บทความวิชาการที่ ๒๔ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน” โดย ดร.ณัฐวัชร
จันทโรธรณ์ และ ดร.ไพโรจน์ ญัตติอัครวงศ์ มหาวิทยาลัยเกริก ผลการศึกษา พบว่า จากความหมาย
ของการพัฒนาหลักสูตรทีน่ กั การศึกษาได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ท�ำให้สามารถอธิบาย สรุปความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรหมายถึง การจัดท�ำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม
บทความวิจัยที่ ๒๕ เรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง อริยสัจ ๔
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ โรงเรี ย นอุ ด มวิ ท ยา” โดย นายฉั ต รมงคล แก้ ว รั ศ มี
ผศ.ดร.เทียมยศ ปะสาวะโน และ ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลการวิจัยพบว่า (๑) แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง อริยสัจ ๓ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุดมวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ ๘๐.๐๘/๘๘.๘๓ ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ ที่ก�ำหนดไว้ (๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และ (๓) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรื่อง อริยสัจ ๔ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุดมวิทยา อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒
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(17)
บทความวิจัยที่ ๒๖ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
: กรณีศึกษาตามบริบทของวัดโป่งค�ำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน” โดย ดร.จุฑารัตน์ ทองอินจันทร์
พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ (ศิริวรรณ), ผศ.ดร., พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร., พระมหาสมเดช
ตปสีโล, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแห่งเป็นการพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยสอดคล้องหลัก
๓ ห่วง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน และ ๒ เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม
ความส�ำเร็จของการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือมีการร่วมมือกันระหว่างวัด
บ้าน โรงเรียน หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน และการด�ำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม
เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การให้ค�ำแนะน�ำของพระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดโป่งค�ำ ซึง่ เป็นพระสงฆ์นกั พัฒนาผูม้ ศี กั ยภาพ มีภาวะผูน้ ำ� และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล รูปแบบ
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ของคนในชุมชน คือการพัฒนาชุมชนตามบริบทของวัดโป่งค�ำ ใน ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม เพื่อให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
Research Article I “The Analysis of Khmer Kinship Terms in Buri Ram Province”
By  Miss Lalita Pimrat and  Asst.Prof.Dr.Veerakarn Kanokkamalade  Doctor of Philosophy
in Linguistics, Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
The Author proposed That : There are 14 single-word kinship terms and 14 compoundword kinship terms in total. The definitions of kinship terms were classified into six
categories: generation, lineage, gender, age, marriage, and remarriage. The culture was
reflected in the Khmer kinship terms system spoken in Buri Ram province, which
were comprised of five factors: the importance of seniority, an emphasis on genetic
relatedness, preference for direct lineage, equal weight for mother, father, husband,
and wife relatives, and equal weight for male and female relatives.
เนื้อหาของบทความเหล่านี้ เป็นบทความวิจัยเเละบทความวิชาการที่ได้รับจากนักศึกษาและ
คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ล้วนให้มุมมองในมิติทางด้านศาสนาเเละปรัชญา
รวมทั้งพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในสาขาวิชาสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์เเละ
สังคมศาสตร์ได้อย่างครอบคลุมเเละลึกซึ้ง

00.

9-1 (1-24).indd 17

4/28/2022 4:25:14 PM

(18)
ส�ำหรับรายละเอียดบทความทั้งหมดเหลานี้ ผู้ใคร่ต่อการศึกษาเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้จาก
บทความดังกล่าว ในวารสารฉบับนี้ เเละพบกันอีกในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม
– สิงหาคม ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง)
บรรณาธิการ
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
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สารบัญ

เรื่อง											

หน้า

บทบรรณาธิการ

(๖)

การพัฒนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชุมชนตามแนววิถีพุทธ
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
        พระครูสมุทรวชิรานุวัตร พระปิฎกโกศล
        พระครูธรรมธรไพบูลย์ ญาณวิปุโล  
       วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        ดร.เพ็ญจันทร์ แสงอาวุธ  
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี
ดร.ปุญญพล เทพประสิทธิ์
บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
นางสาวรัชนี บินยาเซ็น
บริษัท เดอะ ไดนามิค โค้ชชิ่ง จ�ำกัด
ดร.พรรญเพ็ญ สิทธิพัฒนา ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดเกาะ
ต�ำบลท่าราบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
จ่าสิบเอกประภาส อินทนู ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ดร.สมนึก ชูปานกลีบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้วยกระบวนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
นักเรียนโรงเรียนวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี
พระใบฎีกาพายัพ สิริธมฺโม (เกตุน้อย) ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี   
ดร.สมนึก ชูปานกลีบ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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การพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ระดับประถมศึกษา
เรื่อง สมุนไพรไทยอาหารเป็นยาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
        อาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนามนุษย์สู่ความเป็นเทวดาตามหลักบุญกิริยาวัตถุ
พระครูกาญจนกิจจารักษ์ (บัณฑิต บุญอาจ) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.
ผศ.ดร. อรชร ไกรจักร์  
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๗๑

การบริหารงานกองถ่ายละครโทรทัศน์ไทยตามหลักพุทธธรรม
นางสาวกันยา เกี่ยวสาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๘๔

การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความหมาย
ในชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศักยภาพการจัดการธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ของธุรกิจไมซ์ (MICE) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       นางสาวสุชาดา ทองค�ำเจริญ ผศ.ดร.จันทนา แสนสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์ : บทสังเคราะห์การสร้างคุณค่าในประเทศไทย
     ดร.เดโช แขน�้ำแก้ว
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
แนวทางการเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามความต้องการของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
       นางสาวพรชนก ศิริพฤกษ์พงษ์ ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

00.
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แนวทางการป้องกันและบ�ำบัดรักษาด้วยการแพทย์แบบผสมผสานและ
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการใช้สมาร์ตโฟน
      อาจารย์กิตติ แพทย์รักษ์ รศ.ดร.คริชณะ  ฉิมมณี  
      วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
     นางอรพัทธ ศิริแสง
     โรงเรียนอนุบาลยโสธร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นายกิตติชัย แสงสว่าง ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
รูปแบบการพัฒนาจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรม
ของสภานักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ดร.สุภัค ตรังรัตนจิต
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
การรับรู้คุณภาพเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีแอพพลิเคชั่น A-Mobile
ตามบทบาทของการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
นางสาวภัควิภา สินทระ ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ส�ำราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

00.

๑๖๕

๑๘๒

๑๙๘

๒๑๔

๒๒๗

กระบวนการพุทธจิตวิทยาสู่โพธิปัญญา
      นายจิรเมธ ขําสังข์
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๔๒

การพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา
      นางสาวธนภรณ์ ตั้งเพชรศิริพงษ์  รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผศ.ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๖
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กลยุทธ์การตลาดบริการของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
       ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งด�ำเนินสวัสดิ์ นายพิภู ผ่องสุวรรณ
       พล.ต.ต.ดร.จักษ์ จิตตธรรม รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
การพัฒนาภาวะผู้น�ำกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
       พระสุทธิสารเมธี, ดร. ดร.คลฑรรน์รัตน์ ดิษบรรจง
        ดร.กฤษฎา ดิษบรรจง พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักภาวนา ๔
ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์
       นางสาวชญานภัส ขาวผ่อง ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร
ผศ.ดร.วินัย ทองมั่น
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์      

๒๖๖

๒๗๙

๒๙๒

การศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพ ความกังวลต่อไวรัส Covid-19และภาวะสุขภาพจิต
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
๓๐๘
       ดร.ธิดารัตน์ คณึงเพียร นางสาวจิรสุดา ทะเรรัมย์
        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

00.

การวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนที่มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาต่างชาติ
พระอุดมธีรคุณ (ภาวัต วิสุทฺเธสโก) นางสาวบัณฑิกา จารุมา
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

๓๒๑

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
        ดร.ณัฐวัชร จันทโรธรณ์ ดร.ไพโรจน์ ญัตติอัครวงศ์
        มหาวิทยาลัยเกริก

๓๓๗
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่อง อริยสัจ ๔ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุดมวิทยา
นายฉัตรมงคล แก้วรัศมี ผศ.ดร.เทียมยศ ปะสาวะโน
ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รูปแบบการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :
กรณีศึกษาตามบริบทของวัดโป่งค�ำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน  
ดร.จุฑารัตน์ ทองอินจันทร์ พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ (ศิริวรรณ), ผศ.ดร  
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร. พระมหาสมเดช ตปสีโล, ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
The Analysis of Khmer Kinship Terms in Buri Ram Province
Miss Lalita Pimrat Asst.Prof.Dr.Veerakarn Kanokkamalade
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
ภาคผนวก
- ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาน�ำลงในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- กระบวนการจัดท�ำวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- ขั้นตอนการด�ำเนินงานวารสารมหาจุฬาวิชาการ
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