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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำเพ่ือศึกษำอิทธิพลของรูปแบบกำรปฏิบัติธรรม  

กำรบริหำรจัดกำร ลักษณะสถำนปฏิบัติธรรมท่ีส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน 

ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ เก็บข้อมูลจำกบุคคลที่เคยปฏิบัติธรรมและเข้ำมำปฏิบัติธรรมในหลักสูตรต่ำงๆ ท่ี

ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558รวมจ�ำนวน 400 คน 

วิเครำะห์ผลด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น ผลกำรวิจัยพบว่ำผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญ

วิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวมพบว่ำ รูปแบบกำรปฏิบัติธรรม ได้แก่ ควำมสมบูรณ์ของหลักสูตร สถำนที่

ปฏิบัติธรรม ได้แก่ สถำนท่ี และวิทยำกรมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน 

ค�าส�าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน, รูปแบบกำรปฏิบัติธรรม, ลักษณะสถำนปฏิบัตธรรม

ABSTRACT

 The purpose of this research is to study the impact of the format of meditation retreats 

and the management of facilities where they are held on the degree of fulfillment participants 

experience as they practice meditation. This research employed quantitative research methods 

with data collected from 400 individuals who attended retreat(s) at the Young Buddhist Association 

of Thailand under Royal Patronage (YBAT) from 2016-2017. The data was then analyzed using 

hierarchical regression analysis techniques. This research has found that in terms of the format 

of retreats, the wholesomeness of the program was the most significant factor in helping the 

participants to achieve a fulfilling experience. In terms of logistical factors, it was the venue and 

dhamma lecturers which had the most significant impact.

Keywords: Effectiveness in Meditation, Dhamma Practice Model, Dhamma Practice Venue 
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บทน�า

 สังคมไทยเป็นอีกสังคมหนึ่ง ท่ีก�ำลังเผชิญ

กับป ัญหำ ท่ี เ กิดจำกกำร เปลี่ ยนแปลงของ

สถำนกำรณ์โลกและกระแสสังคมที่เกิดขึ้นอย่ำง

หนักในปัจจุบัน ปัญหำระดับชำติท่ีต้องแก้ไขอย่ำง

เร่งด่วน อำท ิปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำสงัคม รวม

ทั้งปัญหำยำเสพติด ซึ่งเป็นอีกปัญหำส�ำคัญที่มี

สถิติเพ่ิมขึ้นทุกวันจำกอดีตที่ผ่ำนมำ สำเหตุของ

ปัญหำมำจำกกำรไม่รู้จักพอ แก่งแย่งแข่งขันกัน 

ชิงดีชิงเด ่นกันอย่ำงไม่มีคุณธรรม จริยธรรม  

เพ่ือให้ได้ลำภ ยศ สักกำระ สรรเสริญ อ�ำนำจ และ

วัตถุนิยม ท่ีเข้ำใจว่ำจะน�ำควำมสุขมำให้กับตัวเอง

ได้ และค�ำว่ำควำมสขุทีค่นส่วนใหญ่แสวงหำอยู่ใน

ทุกวันน้ี เป็นเพียงควำมสุขชั่วครำว เป็นควำมสุขที่

แขวนอยู่บนเส้นด้ำย โดยเกิดจำกกำรเสพกำมคุณ

อำรมณ์ในด้ำนกำรเห็น กำรสัมผัสในรูป รส กลิ่น 

เสียง ผัสสะ และธรรมำรมณ์โดยกำรแสวงหำเพ่ิม 

เพียงทำงด้ำนทรัพย์สิน เงินทอง วัตถุนิยม กำรมี

อ�ำนำจ และบำรมีในสังคมเท่ำน้ัน โดยไม่สนใจใน

วิธีกำรและแนวทำงท่ีจะได้มำซึ่งสิ่งท่ีตนต้องกำร

นั้นว่ำจะถูกหรือผิดอย่ำงไร คนในสังคมไม่สนใจที่

จะหำควำมสุขท่ีแท้จริงของชีวิต คนในสังคม

ปัจจุบันต้องดิ้นรน แก่งแย่งกัน มีควำมเห็นแก่ตัว

มำก ขำดสต ิขำดเครือ่งยึดเหน่ียวจติใจทีจ่ะให้เกรง

กลวัต่อกำรกระท�ำผดิหรอืบำปกรรม ปล่อยให้กิเลส

เข้ำครอบง�ำจิตใจ ท�ำให้สังคมเกิดควำมวุ่นวำย 

สบัสน หลงทำง ประชำชนปรำศจำกควำมปลอดภัย

ในกำรด�ำเนินชีวิต

 กำรแก้ไขปัญหำนอกจำกจะใช้แนวทำง

ป้องกันปรำบปรำมในด้วยวิธีกำรทำงกฎหมำยของ

ภำครัฐแล้ว กำรน�ำหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธ

ศำสนำ มำประยุกต์ปรับใช้เพื่อเป็นกำรกล่อมเกลำ

จิตใจ ก็นับเป็นอีกวิธีกำรหนึ่งที่ส�ำคัญย่ิงในกำรท่ี

จะแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ทั้งปัญหำเล็ก ปัญหำใหญ่ 

ในสังคมได้เป็นอย่ำงดีย่ิง เพรำะ “จิตใจ” ถือได้ว่ำ

เป็นพ้ืนฐำนที่ส�ำคัญย่ิงท่ีมีอิทธิพลในกำรท่ีจะ 

เลือกท�ำและไม่ท�ำในทุกสิ่งทุกอย่ำงทั้งที่ถูกต้อง

และไม่ถูกต้อง กำรใช้หลักธรรมค�ำสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้ำเข้ำมำช่วยขัดเกลำจิตใจของคนใน

สังคมให้ลดละจำกกิเลส คือควำมโลภ ควำมโกรธ 

และควำมหลง ซึ่งเป็นกิเลสท่ีน�ำพำชีวิตไปสู่ควำม

ทุกข์ให้ลดน้อยลง หรือหมดไปจำกจิตใจ วิธีกำร 

ทีจ่ะน�ำธรรมมำใช้ในกำรพัฒนำจติใจท�ำได้หลำยวิธี 

อำทิเช่น กำรปฏิบัติธรรมและศึกษำหลักธรรมตำม

แนวพุทธศำสนำ ได้แก่ กำรปฏิบัติ สมถกรรมฐำน 

และวิปัสสนำกรรมฐำน หรือกำรเจรญิสตปัิฏฐำน 4 

เพ่ือเป็นกำรท�ำจิตให้สงบ มีสติรู้ อยู่กับปัจจุบัน  

ก่อให้เกิดปัญญำคิด รู้ถึงควำมเป็นจริง รู้ว่ำสิ่งใดดี  

สิ่งใดชั่ว สิ่งใดถูก สิ่งใดผิดสิ่งใดควรท�ำ และสิ่งใด

ควรงดเว้น อันจะเป็นภูมิคุ ้มกันตัวเองได้เป็น 

อย่ำงดี ละจำกกำรกระท�ำผิด คิดชั่ว ท�ำให้เป็นคน 

ที่มีจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักกำรให้และ

กำรเสียสละ ส ่งผลให้สังคมไทยมีควำมสงบ

เรยีบร้อย ประชำชนอยู่กันอย่ำงมมีติรไมตร ีปัญหำ

และภัยสังคมต่ำง ๆ จะลดน้อยลงไป กำรปฏิบัติ

ธรรมและกำรศึกษำหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ  

จึงเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับคนทุกคน ประชำชน

ของประเทศให้รอดพ้นจำกปัญหำต่ำงๆ ในสังคม 

ให้พ้นจำกควำมทุกข์ที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจ�ำ  

ได้พบกับควำมสุขที่แท้จริงของชีวิต รวมทั้งเป็น 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 กำรวิจยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ก�ำหนดวตัถุประสงค์

ของกำรศกึษำไว้ คอื เพ่ือศกึษำอทิธิพลของรปูแบบ

กำรปฏิบัติธรรม กำรบริหำรจัดกำร ลักษณะสถำน

ปฏิบัติธรรมที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญ

วิปัสสนำกรรมฐำน

การทบทวนวรรณกรรม

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบกำร

ปฏิบัติธรรม

 เชมเย สยำดอ หรือพระกัมมัฏฐำนำจริยะ 

อู ชนำกำภิวงศ์ (2557)กล่ำวว่ำ กรรมฐำนใน

พระพุทธศำสนำมอียู ่2 แบบ คอื (1) สมถกรรมฐำน 

หมำยถึง สมำธิ หรือสภำวะจิตท่ีสงบเมื่อจิตเรำ 

ตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว 

ก็เรียกว่ำ จิตมีสมำธิ หำกเรำต้องกำรให้จิตม ี

สมำธิสูงขึ้นๆ ครูบำอำจำรย์จะสอนให้ฝึกปฏิบัติ 

สมถกรรมฐำน โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรบรรลุถึง

สมำธิระดับสูงขึ้นไป ซึ่งเรียกว่ำ ฌำน หรือ อัปปนำ 

(Zhan ในภำษำพม่ำ, Chan ในภำษำจีน และ Zen 

ในภำษำญ่ีปุ่น – ในท่ีน้ี Zen จึงแปลว่ำ “สมำธิ” 

แต่มีบัณฑิตทำงพุทธศำสนำบำงท่ำนแปลค�ำนี้ 

ไว้ว่ำ “สมถกรรมฐำน”) กำรฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐำน 

คือกำรตั้งใจฝึกให้จิตจดจ่ออยู ่กับอำรมณ์ใด

อำรมณ์หนึ่งเพียงอำรมณ์เดียว เช่น ลมหำยใจ,  

กสินต่ำง ๆอสุภ ฯลฯ เพ่ือให้บรรลุถึงสมำธิที่ล�้ำลึก

ในระดับที่สูงขึ้นไป

 พุทธศำสนิกชนส่วนใหญ่ปฏิบั ติสมถ

กรรมฐำนด้วยกำรตำมดูลมหำยใจ ดังท่ีเรียกตำม

ภำษำบำลว่ีำ อำนำปำนสติ กำรปฏิบัตสิมกรรมฐำน

แบบน้ีเริ่มต้นด้วยกำรก�ำหนดดูลมหำยใจเป็น

อำรมณ์เดียวของกรรมฐำน เอำใจจดจ่ออยู ่ ท่ี 

ลมหำยใจเข้ำ-ออกโดยส่งจติไปรบัรูอ้ยู่ทีป่ลำยจมกู 

เมื่อหำยใจเข้ำ ลมหำยใจเข้ำผ่ำนท่ีปลำยจมูก  

จิตรับรู้และก�ำหนดรู้ในใจว่ำ “เข้ำ” หรือ “หำยใจ

เข้ำ” เมือ่หำยใจออก-ลมหำยใจผ่ำนปลำยจมกูออก

มำ จิตรับรู ้และก�ำหนดรู ้ในใจว่ำ “ออก” หรือ 

“หำยใจออก” ให้จิตจดจ่อนิ่งอยู่ท่ีปลำยจมูกและ

ก�ำหนดรู้ “เข้ำ” –“ออก”-“เข้ำ”-“ออก” อยู่อย่ำงน้ี

เรื่อยไป

 (2) วิปัสสนำญำณ หมำยถึง กำรหย่ังรู้ 

ปัญญำทีห่ยัง่เข้ำไปเหน็สภำพธรรมทำงกำยและจติ

ตำมควำมเป็นจริงเรียกว่ำ วิปัสสนำญำณ ในกำร

ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน (กรรมฐำนที่ก่อให้เกิด

ปัญญำ) จนสำมำรถรู้ถึงธรรมชำติท่ีแท้จริงของ

รูป-นำม (สภำพธรรมทำงกำยและจิตหรือ อำกำร

ทำงกำยและจิต-ผู้แปล) ว่ำมีลักษณะเป็น อนิจจัง 

ทกุขงั อนตัตำได้นัน้ ผูป้ฏบิตัจิ�ำต้องมสีมำธิท่ีลกึพอ 

วิธีปฏิบัติก็คือ เอำสติก�ำกับตำมรู้สภำพธรรมทำง

กำยและทำงจิต (อำกำรของกำยและจิต) ตำม

ควำมเป็นจริงอย่ำงต่อเนื่อง ท่ีส�ำคัญก็คือ ผู้ปฏิบัติ

เพียงแต่ตำมรู้อำกำรที่เกิดขึ้นโดยไม่พึงเข้ำไปคิด

แยกแยะวิเครำะห์วิจำรณ์ตัดสินอำกำรเหล่ำน้ัน

 กำรปฏิบัติธรรมกรรมฐำนที่ดีนั้นต ้อง

ประกอบด้วยปัจจัยในกำรปฏิบัติ 4 ประกำร คือ 

บุคคลสัปปำยะ อำวำสสัปปำยะ อำหำรสัปปำยะ 

และสุดท้ำยธรรมสัปปำยะ (พระมหำสุทธิชัย  

ชิดโคกสูง, 2552)

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับสถานท่ี

ปฏิบัติธรรมและการบริหารจัดการ

 กำรท่ีจะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลส�ำเร็จ สถำน

ที่ปฏิบัติธรรมถือว่ำมีส ่วนส�ำคัญประกำรหนึ่ง 

เพรำะหำกสถำนที่ปฏิบัติธรรมไม่อ�ำนวยต่อกำร

ปฏิบัติธรรม เช่น สกปรก มีเสียงรบกวน ผู้ปฏิบัติ
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ย่อมไม่มสีมำธิในกำรปฏิบติักรรมฐำน ดังน้ันในกำร

จะพิจำรณำว่ำสถำนปฏิบัติธรรมใดที่มีมำตรฐำน 

เหมำะสมกับกำรปฏิบัติธรรมนั้น ส�ำนักงำน

พระพุทธศำสนำแห่งชำติ (2554) ได้มีกำรก�ำหนด

หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำคัดเลือก

ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดดีเด่น ไว้ดังนี้

 1.  ด ้ำนสถำนที่  (1) มีควำมสะอำด  

เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก (2) 

มีอำคำร หรือศำลำปฏิบัติธรรมที่สำมำรถให ้

ผูป้ฏิบัตธิรรมนัง่ฟังกำรบรรยำยธรรมและฝึกปฏิบติั

วิปัสสนำกัมมัฎฐำนได้ไม่แออัดเกินไป (3) มี

ท่ีพัก ห้องน�้ำ ห้องสุขำท่ีสะอำด จ�ำนวนเพียง

พอ และแยกตำมเพศของผู้ใช้ ส�ำหรับห้องพัก  

ควรมีกำรป้องกันแมลงและสตัว์ท่ีจะมำรบกวนหรอื

ท�ำอันตรำยได้อย่ำงดี 

 2. ด้ำนวิทยำกร(1) มีพระวิปัสสนำจำรย์

หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐำนที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร

พระวิปัสสนำจำรย์ หรือมีควำมสำมำรถในกำร 

สอนกัมมัฎฐำนตำมหลักมหำสติปัฎฐำนสูตรเป็น

อย่ำงดี สำมำรถตอบข้อซักถำม และสอบอำรมณ ์

กัมมัฎฐำนได้ (2) มีวิทยำกรบรรยำยธรรมที่ผ่ำน 

กำรอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนำจำรย์ หรือมี 

ควำมสำมำรถในกำรเทศนำ และบรรยำยธรรม 

ให้ผูฟั้งเข้ำใจหลกัธรรมและสำมำรถทีน่�ำไปประยุกต์

ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตได้ (3) พระภิกษุหรือบุคคล 

ที่เป็นวิทยำกรในส�ำนักมีควำมประพฤติดี สำมำรถ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

 3. ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรกำรบรหิำรจดักำร 

เป็นกระบวนกำรท�ำงำนร่วมกันเพ่ือได้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งในกำรบริหำร

จัดกำรของแต่ละองค์กำรหรือหน่วยงำนมีควำม

แตกต่ำงกันไปตำมเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำน แต่ใน

ทุก ๆ กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรมีสิ่งที่เหมือน

กันคือ ต้องอำศัยปัจจัยน�ำเข้ำเพ่ือใช้ในกำรบริหำร

จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดผลสูงสุด (สยุมพร  

ปุญญำคม, 2541) ในกำรบริหำรจัดกำรสถำน

ปฏิบัติธรรม คือ(1) เจ้ำสถำนปฏิบัติธรรมมีควำม

สนใจ และเห็นควำมส�ำคัญของกำรศึกษำปฏิบัติ

และเผยแผ่ธรรมอย่ำงแท้จริง(2) มีกำรจัดท�ำบัญชี

รำยรบั – รำยจ่ำย ทีโ่ปร่งใส เป็นระบบ สำมำรถเปิด

เผยและตรวจสอบได้ (3) มีบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่

เพียงพอในกำรท�ำหน้ำท่ีดูแลด้ำนท่ีพัก อำหำร 

น�้ำด่ืม ห้องน�้ำ ห้องสุขำ และกำรอ�ำนวยควำม

สะดวกต่ำงๆ แก่ผู ้ปฏิบัติธรรม (4) มีกำรดูแล 

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทั้งภำยในสถำน

ปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่มี 

ผู ้ปฏิบัติธรรมจ�ำนวนมำก สำมำรถประสำนงำน 

ขอก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ หรือหน่วยอำสำสมัคร 

เพื่อมำดูแลรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงทั่วถึง 

(5) มีกำรดูแลด้ำนสุขอนำมัย กล่ำวคือ มีตู ้ยำ

สำมัญไว้ประจ�ำหรือมีเจ ้ำหน้ำท่ีท่ีสำมำรถให้ 

กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ในกรณีท่ีมีผู้เข้ำปฏิบัติ

ธรรมจ�ำนวนมำก มีกำรจัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่จำก

สถำนพยำบำลอยู่ดแูล กรณีถ้ำหำกมผีูป่้วยฉกุเฉนิ

สำมำรถน�ำส่งสถำนพยำบำลได้ทันทีถ้ำหำกไม่ได้

จัดหำเจ้ำหน้ำที่พยำบำลอยู่ดูแลประจ�ำ ต้องมีกำร

ประสำนไว้กับสถำนพยำบำลใกล้เคยีง ให้สำมำรถ

ปฐมพยำบำลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษำตัวได้

ทันที(6)มีกำรจัดกิจกรรมกำรปฏิบัติธรรมอย่ำงต่อ

เน่ืองตลอดปี และจดัท�ำตำรำงกำรฝึกอบรมปฏบิตัิ

ธรรมไว้อย่ำงชัดเจน ในรูปแบบของแผ่นป้ำย

ประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ หรือเอกสำรสิ่งพิมพ์  

(7) มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือ

สถำนปฏิบัติธรรมที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสำรเผยแพร ่



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
172

หรือติดประกำศไว้ ณ บริเวณที่เห็นได้โดยชัดเจน 

(8) มีกำรประสำนงำนกับชุมชนให้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของวัดในรปูของคณะกรรมกำรด�ำเนนิงำน

ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรจัดอำหำร น�้ำด่ืม และกำร

บริกำรต่ำงๆ (9) มีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัด

โครงกำรปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่ำงๆ และจะต้อง

ไม่เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจ และ (10) มีกำรจัด

เก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ำรับกำรปฏิบัติธรรมอย่ำง

เป็นระบบ สำมำรถสืบค้นได้โดยสะดวก

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ

ท่ีได้จากการปฏิบัติธรรม

 ประโยชน์ของ กำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำน 

โดยสรุปมี 5 ประกำรด้วยกัน (สัทธัมมรังสีสยำดอ, 

2550)  

 1.  ท�ำให้จติของผูป้ฏิบัติผ่องใส ท้ังน้ีเพรำะ 

ในขณะท่ีผู ้ปฏิบัติมีสติตำมก�ำหนดรู ้ป ัจจุบัน

อำรมณ์ อยู ่ เช่นขณะก�ำหนดว่ำ “พองหนอ… 

ยุบหนอ …น่ังหนอ…ถูกหนอ” หรือก�ำหนดว่ำ  

“ขวำย่ำงหนอ…ซ้ำยย่ำงหนอ” ฯลฯ อยู่นั้น จิตของ

ผู้ปฏิ บัติจะประกอบด้วยกุศลเพรำะสติเป็นกุศล

ธรรม ข ณะท่ีสติอันเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่น้ัน 

อกุศลธ รรม (กิเลสธรรมต่ำงๆ เช่น ควำมโลภ  

ควำมโกรธ ควำมหลง ควำมเย่อหย่ิง ควำมถือตัว 

ควำมทะนงตน ฯลฯ) ก็จะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ใน

ขณะน้ั น ผู้ปฏิบัติจึงได้รับประโยชน์ของกำรเจริญ

วิปัสสนำกรรมฐำนประกำรแรก คอืท�ำให้จติผ่องใส 

เพรำะเมื่อไม่มีอกุศลที่ท�ำให้จิตเศร้ำหมอง จิตก็จะ

ผ่องใส น่ันเอง หำกเรำเจริญสติอย่ำงนี้ไปตลอด  

เมื่อตำยลงในขณะจิตที่เป็นกุศลนั้น ก็จะไปเกิดใน

สุคติภูมิอย่ำงแน่นอน 

 2.  ท�ำให้จิตของผู้ปฏิบัติเกิดควำมมั่นคง

หนักแน่นย่ิงกว่ำเดิม หมำยควำมว่ำ ก่อนจะมำ

ปฏิบตัธิรรม เรำทัง้หลำยอำจจะขำดสตทิีต่ำมก�ำหน

ดรูปั้จจบุนัอำรมณ์อยู่ บำงขณะอำจเกิดควำมโลภ-

ควำมปรำรถนำ-ควำมต้องกำรต่ำง ๆ  ครอบง�ำจติใจ

ของเรำ  เมื่อไม่ได้มำตำมที่ต้องกำรก็เกิดควำมไม่

พึงพอใ จ แต่ถ้ำได้สิ่งที่ต้องกำรมำก็เกิดควำม

หลงใหล พอใจ เมื่อประสบกับอำรมณ์ที่ไม่น่ำ

ปรำรถนำ ก็เกิดควำมโกรธ-ควำมไม่พึงพอใจในส่ิง

นัน้ บคุคลทีถู่กควำมโลภ-ควำมโกรธครอบง�ำจติใจ

จัดว่ำเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจไม่มั่น คง เพรำะในขณะ

นั้นจิ ตจะซัดส่ำยหว่ันไหวอยู ่กับอำรมณ์ท่ีน ่ำ

ปรำรถน ำหรือไม่น่ำ ปรำรถนำเหล่ำน้ัน หำกเม่ือ

ท่ำนทั้งหลำยได้เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนอยู่ โดยมี

สติตำมก�ำหนดรู้เท่ำทันปัจจุบันอำรมณ์ ควำมโลภ 

(ควำมป รำรถนำในอำรมณ์ที่ต ้องกำร) หรือค 

วำมโกร ธ (ควำมไม่ปรำรถนำในอำรมณ์ที่ไม่

ต้องกำร) กจ็ะไม่เกิดขึน้ เมือ่เป็นเช่นน้ันท่ำนสำธุชน

ทั้งหล ำยก็จัดว่ำเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจมั่นคงข้ึน  

กว่ำเดิม เมื่อประสบกับอำรมณ์ที่ปรำรถนำก็จะไม่

เกิดควำมโลภ และเมื่อกระทบกระทั่งกับอำรมณ์ท่ี

ไม่น่ำ ปรำรถนำก็จะไม่เกิดควำมโกรธ ประโยชน ์

ข้อที่สองนี้จึงเป็นประโยชน์ที่ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับ

จำกกำรเจริญ วิปัสสนำกรรมฐำน คือ ท�ำให้จิตของ

เรำมั่นคงไม่หว่ันไหวต่อโลกธรรมมำกขึ้น 

 3.  ท�ำให้ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญำ เกิดควำม

เฉลียว ฉลำดมำกขึ้น มีควำมเข้ำใจในหลักธรรม

มำกข้ึ น หมำยควำมว่ำ ก่อนที่ผู ้ปฏิบัติจะได้มำ

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน อำจจะได้อ่ำนหนังสือ

ธรรมะอ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่งมำบ้ำงแล้ว-โดยเฉพำะ

หนังสื อที่ เก่ียวกับกำรปฏิบัติธรรม แต่อำจยังไม่

เข้ำใจ แจ่มชัด ขำดควำมกระจ่ำงในหลักวิชำกำร  

ซึ่งเก่ียวกับธรรมะในพระพุทธศำสนำ หลังจำก 

ที่ท่ำ นท้ังหลำยได้เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน เช่น 
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ประมำณ  10 วันหรือ 1 เดือน เมื่อกลับไปอ่ำน

หนังสื อธรรมะน้ันอีกก็จะพบว่ำ ตนเองมีควำม

เข้ำใจในหลกัธรรมของพระพุทธศำสนำมำกขึน้กว่ำ

เดมิ และเมือ่ได้อ่ำนธรรมะขัน้สงูเก่ียวกับกำรปฏิบติั

ธรรมก็ จะสำมำรถเกิดควำม กระจ่ำง เกิดควำม

เข้ำใจ มำกขึ้นกว่ำตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรม  

กำรท่ี ผู ้ปฏิบัติสำมำรถเกิดควำมเข้ำใจ-ควำม

กระจ่ำ งในกำรอ่ำนหนังสือเป็นผล ของกำรปฏิบัติ

ธรรม คือ มีปัญญำได้แก่ควำมเข้ำใจมำกขึ้น จึงจัด

ว่ำเป็ นประโยชน์อีกประกำรหนึ่งของกำรเจริญ

วิปัสสนำกรรมฐำน

 4.  ท�ำให้ผู้ปฏิบัติหำยจำกโรคประจ�ำตัว 

ซึ่งไม่สำมำรถรักษำได้ หมำยควำมว่ำ ขณะที่ได้

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน มีสติตำมก�ำหนดรู้เท่ำทัน

ปัจจุบันอำรมณ์ มีสมำธิมำกขึ้นแล้ว สติท่ีประกอบ

ด้วยสม ำธินี้จะเป็นสภำวธรรมที่ซักฟอกจิตใจให้

สะอำดบรสิทุธ์ิจำก กิเลส และเมือ่จติมคีวำมผ่องใส

บริสุท ธ์ิจำกกิเลส รูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับจิต 

ก็จะเป็นรูปธรรมท่ีสะอำดผ่องใสและได้รับกำร 

ซกัฟอกอยู่เสมอ เมือ่เป็นเช่นนัน้โรคประจ�ำตวัต่ำงๆ

ท่ีเคย เกิดขึ้นมำและมำปรำกฏในขณะที่ เจริญ

วิปัสส นำกรรมฐำนอยู่ หำกผู้ปฏิบัติได้พยำยำม

ปฏิบัติจนบรรลุถึงอุทยัพพยญำณ (วิปัสสนำญำณ 

ท่ี 4) แล้ว โรคต่ำง ๆ  เหล่ำนัน้มกัจะหำยไป ผูป้ฏิบตัิ

บำงท่ำ นมีโรคประจ�ำตัว คือ โรคปวดต้นคอบ้ำง 

 โรคปวดท่ีไหล่บำ้ง โรคปวดที่หลังบำ้ง โรคปวดเอว

บ้ำง โรคลมที่ปวดท้องบ้ำงอยู่เสมอ ๆ เมื่อผู้ปฏิบัติ

เหล่ำน้ันได้เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนจนบรรลุถึง 

อุทยัพ พยญำณแล้ว โรคดังกล่ำวมักจะอันตรธำน

หำยไปด้วยอ�ำนำจสมำธิของผู ้ปฏิบัตินั่นเอง 

นอกจำกน้ีงำนวิจยัของ พระสมภำร ทวีรตัน์  (2543) 

พบว่ำ หลักวิปัสสนำกรรมฐำนสำมำรถลดควำม

แปรปรว นทำงด้ำนร่ำงกำย และจิตใจในสตรี 

วัยทองได้ ท�ำให้สติสัมปชัญญะดีขึ้น 

 ดร.เฮ อร์เบอร์ เบนสัน ศำสตรำจำรย์ทำง

อำยุรศำสตร์แห่งโรงเรียนแพทย์ มหำวิทยำลัยฮำร์

วำด พบ ว่ำคนที่จิตเป็นสมำธิ ควำมดันอัตรำกำร

หำยใจลดลง หวัใจเต้นช้ำลง คลืน่สมองช้ำและเป็น

ระเบียบขึ้น กำรเผำผลำญอำหำรในร่ำงกำยลดลง 

ควำมตึ งตัวของกล้ำมเนื้อลดลงกำรค้นพบของ

ศำสตรำ จำรย์เบนสันคร้ังนี้  ท�ำให้แพทย์แผน

ปัจจุบันยอมรับว่ำ จิตใจและร่ำงกำยมีควำม 

สัมพันธ์ใกล้ชดิกันจริง พร้อมทัง้เชือ่ว่ำ กำรท�ำสมำธิ

สำมำรถ รักษำโรคได้ เพรำะสมำธิท�ำให้จิตใจ 

และร่ำ งกำยผ่อนคลำย ไม่เครียด นอกจำกนั้น  

กำรปฏิ บัติสมำธิยังท�ำให้ร่ำงกำยหลั่งสำรบีต้ำ  

แอนคอฟินด์ ซึ่งเป็นสำรประเภทฝิ ่นออกมำใน

สมอง มีผลท�ำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกสดชื่น อิ่มเอิบและ 

สุขสบำย

 นำยแพทย์โจน คำบัทซิน นักวิจัยทำงกำร

แพทย์พบว่ำ กำรท�ำสมำธิร่วมกับกำรออกก�ำลังกำย 

และกำรควบคุมอำหำรในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหติสงู 

ควำมดันลดลงมำก ผู้ป่วยไม่ต้องกินยำ หรือในกรณี

ที่ผู้ป่วยที่ใช้ยำลดควำมดันอยู่แล้ว กำรใช้ยำจะลด

ลงมำกทั้งชนิดและขนำด

 งำนวิจัยต่ำงๆ เหล่ำนี้ แสดงให้เห็นว่ำ กำร

ท�ำสมำธิ มีผลให้เกิดกำรผ่อนคลำยควำมเครียด 

สำมำรถรักษำโรคให้หำยได้โดยไม่ต้องใช้ยำหรือ 

ใช้ยำน้อยลง (พินิจ รัตนกุล, 2550)

 5.  ท� ำให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถบรรลุถึงควำม

พ้นทุกข์คือ มรรคผล นิพพำน อันเป็นจุดประสงค์

สูงสุดใ นพระพุทธศำสนำได้ เม่ือผู้ปฏิบัติบรรลุถึง

สังขำรุ เปกขำญำณ และมีบำรมีแก่กล้ำเพียงพอที่

จะบรรลถึุงอรยิมรรคอรยิผลได้ก็จะบรรลถึุงอนุโลม 
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ญำณ…ถึงโคตรภูญำณ…และจำกนัน้ก็จะบรรลถึุง 

โสดำปัต ติมรรค โสดำปัตติผล ขณะนั้นจิตของผู้

ปฏิบัติ จะรับรู้พระนิพพำนอันเป็นสภำพดับสังขำร

ธรรม (คือรูปธรรมกับนำมธรรมเป็นอำรมณ์) จัดว่ำ

ผู ้ปฏิบัติได้สำมำรถบรรลุถึงพระนิพพำนซึ่งเป็น

ประโยชน์ประกำรสดุท้ำย อันเป็นประโยชน์ทีส่�ำคัญ

ท่ีสุดข องกำรปฏิบัติธรรมเมื่อได้บรรลุโสดำปัตติ 

มรรคโสด ำปัตติผลเป็นพระโสดำบันในพระพุทธ

ศำสนำแล้ว จัดว่ำเป็นบุคคลผู้ปิดประตูอบำยได้ 

หมำยถึง จะไม่ตกไปในอบำยภูมทิัง้ 4 คือ ไม่ไปเกิด

เป็นสตัว์นรก-เปรต-อสรูกำย-และสตัว์เดรจัฉำนอกี

ต่อไป ผู้ปฏิบัติท่ีบรรลุธรรมเป็นพระโสดำบันย่อม

ปรำศจำก ควำมลังเลสงสัยในเรื่องน้ี คือ มีควำม

เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ และรับรู้ด้วยตนเองว่ำ เมื่อตน

ได้เสีย ชีวิตลงแล้ว จะไม่ไปเกิดในอบำยภูมิอย่ำง

แน่นอน ควำมเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งจะเกิดข้ึนกับ

พระโสดำ บัน น้ีก็เป็นผลจำกกำรเจริญวิปัสสนำ

กรรมฐำน นั่นเอง แต่ส�ำหรับบุคคลอื่นท่ียังไม่ได้

บรรลเุป็นพระโสดำบนัก็อำจจะไปเกิดใน อบำยภูมิ

ได้กำรปฏบัิตกิรรมฐำนเป็นหลกัค�ำสอนส�ำคัญท่ีสดุ

ในพระพุทธศำสนำ สติปัฏฐำน 4 เป็นหนทำงเอกที่

จะน�ำไปสู่กำรรู้แจ้งสัจธรรม บรรลุนิพพำน ซึ่งเป็น

ภำวะหมดกิเลสอันเป็นจุดหมำยสูงสุดในพระพุทธ

ศำสนำ (พรรณรำย รัตนไพฑูรย์, 2544; ทองล้วน 

คงพิศ, 2544)

ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษำบุ คคลที่เคยปฏิบัติธรรมและเข้ำมำ

ปฏิบัติธ รรมในหลักสูตรต่ำงๆ ท่ียุวพุทธิกสมำคม

แห่งประเ ทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2555 - 2558 มีจ�ำนวนผู้เข้ำมำปฏิบัติธรรม 

140,000 คน

สมมติฐานของการวิจัย

 1. รูปแ บบกำรปฏิบัติธรรมมีผลต่อผล

สัมฤทธ์ิของกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน

 2. กำรบ ริหำรจัดกำรมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน

 3. ลักษ ณะสถำนปฏิบัติธรรมมีผลต่อผล

สัมฤทธ์ิของกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 บุคคลที่เคยปฏิบัติธรรมและเข้ำมำปฏิบัติ

ธรรมในหลั กสูตรต่ำง ๆ ท่ียุวพุทธิกสมำคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2555 - 25 58 มีจ�ำนวนผู ้ เข ้ำมำปฏิบัติธรรม 

140,000 ค นสุ ่มโดยวิธีสุ ่มอย่ำงง่ำย (simple 

random sa mpling) ด้วยควำมน่ำเชื่อมั่นร้อยละ 

95 โดยใช้สตูรของยำมำเน่(Yamane, 1973)ได้กลุม่

ตัวอย่ำงท้ังสิ้น 400 รำย เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

คอื แบบสอบถำมผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรง

ตำมเนื้อหำ (content validity) มีค่ำ IOC มำกกว่ำ 

0.5 ทกุรำยกำรข้อค�ำถำม ควำมเชือ่ถือได้ของมำตร

วัดพบว่ำ สมัประสทิธ์ิควำมเชือ่ถือได้ (Cronbach’s 

alpha) ขอ งมำตรวัดตัวแปรประจักษ์ท่ีใช้ในกำร

วิจัย มีค่ำมำกกว่ำ 0.70 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำร

วิเครำะห์ ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น (hierarchical 

regression analysis) 
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ผลการวิจัย

ตารางท่ี 1 สถำนภำพของผู้เข้ำร่วมปฏิบัติธรรมในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน (n = 400)

คุณลักษณะ ร้อยละ

เพศ

ชำย 22.3

หญิง 77.7

อำยุ

ต่�ำกว่ำ 20 ปี 0.3

20-30 ปี 35.7

31-40 ปี 20.9

41-50 ปี 18.4

51-60 ปี 12.6

มำกกว่ำ 60 ปี 12.1

รำยได้ต่อเดือน

ต่�ำกว่ำ 10,000 บำท 25.5

10,001 – 20,000 บำท 25.2

20,001 – 30,000 บำท 12.6

30,001 – 40,000 บำท 8.1

40,001 – 50,000 บำท 8.7

มำกกว่ำ 50,000 บำท 19.9

ระดับกำรศึกษำ

ต่�ำกว่ำปริญญำตรี 22.5

ปริญญำตรี 53.4

ปริญญำโท 22.8

ปริญญำเอก 1.3
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 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำผู้ปฏิบัติธรรมส่วน

ใหญ่คือเพศหญิง (ร้อยละ 77.7) หนึ่งในสำมมีอำยุ 

20-30 ปี และกว่ำร้อยละ 60 มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปี 

มีเพียงเล็กน้อยที่อำยุต�่ำกว่ำ 20 ปี (ร้อยละ 0.3)  

มีรำยได้ต่อเดือน ต�่ำกว่ำ 10,000 บำท มำกที่สุด 

(ร้อยละ 25.5) รองลงมำคือ 10,001– 20,000 บำท, 

มำกกว่ำ 50,000 บำท, 20,001– 30,000 บำท, 

40,001 – 50,000 บำท และ 30,001– 40,000 บำท 

ตำมล�ำดับ ส่นใหญ่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 

(ร้อยละ 53.4) รองลงมำคือ ปริญญำโท ต�่ำกว่ำ

ปริญญำตรี และปริญญำเอกตำมล�ำดับ 

ตารางท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงชั้นผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน 

ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของแบบจ�าลองเชิงชั้น

แบบจ�าลอง 1 แบบจ�าลอง 2 แบบจ�าลอง 3

รูปแบบการปฏิบัติธรรม

หลักค�ำสอน .143 .105 .045

(2.111) (1.522) (.647)

ควำมสมบูรณ์ของหลักสูตร .380 .319 .281

(6.114) (4.754) (4.213)

การบริหารจัดการ .163 .018

(2.319) (.226)

สถานที่ปฏิบัติธรรม

สถำนที่ .110

(1.965)

วิทยำกร .202

(3.241)

ค่ำคงที่ 1.702 1.414 1.066

R2 .203 .214 .244

D R2 - .011 .030

SEE .552 .549 .540

F 50.560 35.870 25.487

Sig. of F .000 .000 .000

หมายเหตุ: ในวงเล็บคือค่ำ t 

 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
177

 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยผลสัมฤทธ์ิในกำร

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนตำมแบบจ�ำลอง 1 พบว่ำ 

รูปแบบกำรปฏิบัติธรรมอธิบำยกำรผันแปรผล

สัมฤทธ์ิในกำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวม 

ได้ร้อยละ 20.3 โดยที่หลักค�ำสอน และควำม

สมบูรณ์ของหลักสูตร มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในกำร

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวมเมื่อน�ำกำร

บรหิำรจดักำรเข้ำมำวิเครำะห์ในชัน้ทีส่อง ตำมแบบ

จ�ำลอง 2 พบว่ำ อ�ำนำจกำรอธิบำยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อย

ละ 21.4 โดยที่ควำมสมบูรณ์ของหลักสูตร ยังคงมี

ผลต่อผลสมัฤทธ์ิในกำรเจรญิวปัิสสนำกรรมฐำนใน

ภำพรวมเช่นเดียวกับกำรบริหำรจัดกำรมีผลต่อผล

สัมฤทธ์ิในกำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวม 

และเมื่อน�ำสถำนท่ีปฏิบัติธรรมเข้ำมำพิจำรณำใน

ชั้นที่สำม ตำมแบบจ�ำลอง 3 พบว่ำ อ�ำนำจกำร

อธิบำยกำรผันแปรเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 24.4 โดยที่

ควำมสมบูรณ์ของหลักสูตร ยังคงมีผลต่อผล

สัมฤทธ์ิในกำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำนในภำพรวม

ส่วนสถำนทีป่ฏิบตัธิรรม โดยท่ีสถำนท่ี และวิทยำกร

มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน

ในภำพรวม

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 ผลสมัฤทธ์ิในกำรเจรญิวิปัสสนำกรรมฐำน

ขึ้นอยู่กับ (1) รูปแบบกำรปฏิบัติธรรม ได้แก่ ควำม

สมบรูณ์ของหลกัสตูร (2) สถำนท่ีปฏิบติัธรรม ได้แก่ 

สถำนท่ี และวิทยำกรมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในกำร

เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน เน่ืองจำกว่ำ สถำนที่เป็น

สิ่งส�ำคัญในกำรปฏิบัติธรรม หำกผู้ปฏิบัติธรรมได้

เข้ำมำปฏิบัติธรรมในสถำนปฏิบัติธรรมท่ีมีควำม

สะอำด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจำก

ภำยนอกผูป้ฏบัิตธิรรมน่ังฟังกำรบรรยำยธรรมและ

ฝึกปฏบิตัวิิปัสสนำกัมมฎัฐำนโดยไม่รูส้กึแออดัเกิน

ไปท่ีพัก ห้องน�้ำ ห้องสุขำที่สะอำด มีจ�ำนวนเพียง

พอ และแยกตำมเพศของผูใ้ช้ ส�ำหรบัห้องพัก มกีำร

ป้องกันแมลงและสัตว ์ที่จะมำรบกวนหรือท�ำ

อันตรำยได้อย่ำงดี สิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้ผู้ปฏิบัติธรรม

สำมำรถเจริญวิปัสสนำกรรมฐำนย่อมด�ำเนินไป

ด้วยดี มีประสิทธิภำพ มีสมำธิ เช่นเดียวกับด้ำน

วิทยำกรกำรปฏิบัติธรรมแต่ละสถำนปฏิบัติธรรม

ต้องมีอำจำรย์ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งส�ำคัญ เมื่อมี

อำจำรย์ผูใ้ห้กรรมฐำนทีด่ ีมพีระวิปัสสนำจำรย์หรอื

ผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐำนท่ีผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรพระ

วิปัสสนำจำรย์ หรือมีควำมสำมำรถในกำรสอ

นกัมมฎัฐำนตำมหลักมหำสตปัิฎฐำนสูตรเป็นอย่ำง

ดี มีควำมสำมำรถในกำรเทศนำ สำมำรถตอบข้อ

ซกัถำม สอบอำรมณ์กัมมฎัฐำนได้บรรยำยธรรมให้

ผู้ฟังเข้ำใจหลักธรรมและสำมำรถที่น�ำไปประยุกต์

ใช้ในกำรด�ำเนนิชวิีตได้ท�ำให้ผูป้ฏิบตัธิรรมเข้ำใจวธิี

กำรวิปัสสนำกรรมฐำนได้เป็นอย่ำงดี มีผู้ปฏิบัติ

ธรรมท่ีเข้ำมำร่วมปฏิบัติธรรมมีผู้สนับสนุนธรมอ

ย่ำงดีแล้ว กำรปฏิบตัธิรรมย่อมส�ำเร็จด้วยด ีซึง่เป็น

ไปตำมหลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำคดั

เลือก สถำนปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดดีเด ่น 

(ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, 2554) 

นอกจำกนี้รูปแบบปฏิบัติธรรม ได้แก่ หลักค�ำสอน 

และควำมสมบรูณ์ของหลกัสตูร ต้องมหีลกัธรรมใน

กำรปฏิบัติ เพ่ือทรำบแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ถูก

หลัก (พระมหำสุทธิชัย ชิดโคกสูง, 2552)รวมถึง

หลักสูตรท่ีมีเน้ือหำดี และมีระยะเวลำท่ีเหมำะสม

ส่งผลให้กำรวิปัสสนำกรรมฐำนสัมฤทธ์ิผลมำกขึ้น 

ในด้ำนสติปัญญำ มจีติใจมัน่คง มจิีตใจผ่องใส หำก

หลักค�ำสอนดี วิทยำกรมีควำมสำมำรถ สถำนที่

เหมำะสม แต่หลักสูตรไม่เหมำะสม เช่น กำรจัด
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ตำรำงกิจกรรมต่ำง ๆ  ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม ก็

จะท�ำให้ผูป้ฏิบตัธิรรมเกิดผลสมัฤทธ์ิได้ยำกกว่ำ ซึง่

สอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร

ของ สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) และแนวคิดกำรพัฒนำ

หลักสูตรฝึกอบรม ของ สมคิด บำงโม (2541) รวม

ถึงงำนวิจัยของ พระมหำเข็มทอง ตนฺติปำโล (ฤทธ์ิ

ลือไกร) (2554) ที่พบว่ำรูปแบบกำรสอนวิปัสสนำ 

ระยะเวลำในกำรสอนจำกกำรศึกษำมีผลต่อกำร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู ้บริหำรศูนย์ปฏิบัติธรรมยุวพุทธิก

สมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ ต้องพัฒนำรูปแบบ

กำรปฏิบัติธรรม โดยเน้นด้ำนควำมสมบูรณ์ของ

หลักสูตร ให้หลักสูตรมีเนื้อหำสำระครบถ้วน โดย

ใช้เวลำที่เหมำะสม ท�ำให้ผุ้เข้ำอบรมเกิดควำมรู้สึก

คุ้มค่ำ

 2. ผู ้บริหำรศูนย์ปฏิบัติธรรมยุวพุทธิก

สมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ ต้องพัฒนำสถำนท่ี

ปฏิบัติธรรมโดยจัดให้ผู ้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังกำร

บรรยำยธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฎฐำน 

ได้ไม่แออัดเกินไปขณะเดียวกันก็รณรงค์ให้ผู้เข้ำ

ร่วมอบรมรักษำควำมสะอำด และควำมสงบ

 3. ผู ้บริหำรศูนย์ปฏิบัติธรรมยุวพุทธิก

สมำคมในพระบรมรำชูปถัมภ์ ต้องนิมนต์ หรือเชิญ

วิทยำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรสอนกัมมัฎฐำน

ตำมหลักมหำสติปัฎฐำนสูตรเป็นอย่ำงดี โดยผ่ำน

กำรอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนำจำรย์ รวมถึง

พิจำรณำจำกควำมประพฤติดี กำรปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วย
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