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บทคัดย่อ 
  

สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑ เพ่ือศึกษาสภาพผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
คิด เห็นของประชาชนที่ มี ต่ อผลสัมฤทธิ์ จ ากการปฏิบัติ ธ รรมที่ วั ดม เหยงคณ์  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ    
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การศึกษาวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๘ รูป/คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว ด้วยแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณ         
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชากรจ านวน ๒,๐๐๐ คน  ได้แก่ ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ ๐.๘๔๕ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่   
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =๓.๓๘, S.D.= 
๐.๗๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านศีลอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๕๙, S.D.= ๐.๘๒๑)ด้านปัญญาอยู่ในระดับ     
ปานกลาง ( ̅=๓.๓๔, S.D. = ๐.๙๐๐) ด้านสมาธิอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=๓.๒๒, S.D.= ๐.๙๐๐) 
ตามล าดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาพผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์



ข 

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์
จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๑) ประชาชนละเลยในการรักษาศีล ๕ ๒) ไม่มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติธรรม ๓)ไม่มีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญทางด้านปัญญา 
ข้อเสนอแนะ พบว่า ๑) ควรน าศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลหา เพ่ือใหเกิด
การแกไขปญหาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน๒) ควรเรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญการสอนฝึกสมาธิ
และมีชื่อเสียงในสังคมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการฝึกมากยิ่งขึ้น๓)ควรจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ
เจริญทางด้านปัญญา 
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Abstract 
 Objectives of this research were: 1. To study effectivess conditions of 
Achievement from Dharmma Practice of the People at Wat Maheyong, Pranakhon Si 
Ayutthaya Province 2. To compare people’s opinions on effectivess of Achievement 
from Dharmma Practice of the People at Wat Maheyong, Pranakhon Si Ayutthaya 
Province and 3. To study problems, obstacles and recommendations for effectivess 
of Achievement from Dharmma Practice of the People at Wat Maheyong, Pranakhon 
Si Ayutthaya Province,   

 Methodology was the mixed methods: The qualitative research collected 
data from 8 key informants by face-to-face in-depth-interviewing with structured in-
depth-interview script analyzed data by descriptive interpretation.The quantitative 
research collected data with questionnaires that had total reliability value at 0.845 
from 2,000 samples who were people who came to practice Dhamma mediation at 
at Wat Maheyong, Pranakhon Si Ayutthaya District, Pranakhon Si Ayutthaya Province. 
Data were collected by the researcher and analyzed by statistics of frequenxy, 
percentage, mean and standard deviation  

Findings were as follows: 

1. Effectivess conditions of Achievement from Dharmma Practice of the 
People at Wat Maheyong, Pranakhon Si Ayutthaya Province, by overall, was at 
moderate level ( ̅=3.38,SD=0.750). Also all aspects were at high levels, from high to 
low as follows:  Aspect of Sila, precepts, was at high level   ̅=3.59,SD=0.821, Aspect 
of Panna,wisdom, was at moderate level   ̅=3.34,SD=0.900 Aspect of Samadhi, 
concentration, was at moderate level at   ̅=3.22,SD=0.900, respectively. 
 

2. Results of people’s opinions comparison on effectivess conditions of 
Achievement from Dharmma Practice of the People at Wat Maheyong, Pranakhon Si 



ง 

Ayutthaya Province, were that people with different gender, age and occupations did not 
have  different  opinions on the effectivess of Achievement from Dharmma Practice of 
the People at Wat Maheyong, Pranakhon Si Ayutthaya Province,at the statistically 
significant difference at 0.05, rejecting the setr hypothesis. The people with different 
educational levels  had different  opinions on effectivess  of Achievement from 
Dharmma Practice of the People at Wat Maheyong, Pranakhon Si Ayutthaya Province, 
at the statistically significant difference at 0.05, accepting  the set hypothesis. 

3. Problems, obstacles and recommendations: 1) people ignores observing 
5 precepts, 2) there was not motivation for Dhamma practice, 3) there was not 
Dhamma practice for mindfulness and wisdom growth.  

Recommendations: 1) there should be observing 5 precepts integrated 
with daily life to enhance 5 precepts observation values to solve social problems 
sustainably. 2) well known and experienced meditation masters should be invited to 
conduct the practicing to motivate more meditation practitioners, 3) there should be 
Dhamma practice to enhance wisdom.  
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ เพราะได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ที่ได้อนุเคราะห์
ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขสารพนธ์จนส าเร็จด้วยดีตลอดมา 
ทั้ งนี้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบป้องกันคือ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา ที่ได้เมตตาแนะน า
ปรับปรุงสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
พระเดชพระคุณ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพทุธ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้วิจัย คอยอ านวยความสะดวกและแนะน าผู้วิจัยเป็นอย่างดีเสมอมา 

กราบขอบพระคุณ  พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมร งสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ 
พระญาณกร ปุณฺณโก ,ดร. ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระมหาปรีชา เขมนนฺ โท ,ดร.             
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ และขออนุโมทนากับนายไพรัชช์ อินทสังข์ ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์  
นางสุพัตรา บุญอนันธนสาร ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ นางสาวปานฤทัย ภัยลี้ ผู้มาปฏิบัติธรรม
ที่วัดมเหยงคณ์ นางสาวกนกวรรณ ลิ้มไพบูลย์ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมและนางสาวสุภัสสรา แก้วเจริญผล 
ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ที่ให้ความเมตตาในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
พระทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม (ดิษฐลักษณ์) 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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บทที่ ๑ บทน า ๑ 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๓ 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๔ 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๕ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๖ 
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ ๖ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม ๑๕ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักไตรสิกขา ๒๓ 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๓๒ 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๓๕ 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๔๖ 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๔๗ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๔๗ 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๔๗ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๔๙ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๑ 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๕๒ 



ช 

 
สารบัญ (ตอ่) 

 
          เรื่อง  หน้า 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๕๔ 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๕ 
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ 
      ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕๗ 
๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ 
     ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๖๑ 
๔.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์  
      อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗๐ 
๔.๕ แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์  
      อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ข้อมูลจากการสัมภาษเชิงลึก) ๗๒ 
๔.๖ องค์ความรู้ ๗๙ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๘๓ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๘๓ 
๕.๒ อภิปรายผล ๘๔ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๘๖ 

บรรณานุกรม ๘๘ 

ภาคผนวก ๙๓ 
ภาคผนวก ก เครื่องมือในการวิจัย ๙๔ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ๑๐๓ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความ 
                เที่ยงตรงของแบบสอบบถาม ๑๑๑ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (แบบสอบถาม) ๑๑๖ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (สัมภาษณ์) ๑๑๘ 
ภาคผนวก ฉ รูปภาพสัมภาษณ์ ๑๒๗ 

ประวัติผู้วิจัย ๑๓๒ 
 

 

 

 



ซ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ ๑๔ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม ๒๒ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักไตรสิกขา ๓๑ 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๒ 
๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๕๕ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการผลสัมฤทธิ์จากการ

ปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ภาพรวมทั้ง ๓ ด้าน     ๕๗ 

๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ด้านศีล) ๕๘ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         
(ด้านสมาธิ) ๕๙ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในผลสัมฤทธิ์ จากการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
(ด้านปัญญา) ๖๐ 

๔.๖ ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัด 
มเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ ๖๑ 

๔.๗ ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัด  
มเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ ๖๒ 

๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับความสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ๖๓ 

๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่างวุฒิ
การศึกษา กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม ๖๔ 

๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่างวุฒิการศึกษา กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม
ของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศีล ๖๕ 

 



ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 

๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่างวุฒิการศึกษา กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสมาธิ 

 
 

๖๖ 
๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด

ระหว่างวุฒิการศึกษา กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม
ของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญญาา ๖๗ 

๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่          
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอาชีพ ๖๘ 

๔.๑๔ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ๖๙ 
๔.๑๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่         

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านศีล   ๗๐ 
๔.๑๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่         

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านสมาธิ   ๗๑ 
๔.๑๗ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่         

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านปัญญา ๗๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

สารบัญแผนภาพ 
  แผนภาพที่                                                                                            หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย         ๔๖ 
๔.๑ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปัญหาและอุปสรรคในการรักษาศีลของประชาชนที่มา
ปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และแนวทางในการก้ไขปัญหาและอุปสรรค        ๗๔ 

๔.๒ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสมาธิของประชาชนที่มา
ปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และแนวทางในการก้ไขปัญหาและอุปสรรค        ๗๖ 

๔.๓ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปัญหาและอุปสรรคในการเจริญปัญญาของ
ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และแนวทางในการก้ไขปัญหา
และอุปสรรค        ๗๗ 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย        ๗๙ 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย        ๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฎ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค ์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (ไทย) = วินัยปิฎก ปริวารวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.

๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 
ย ๒๗/๘๒ – ๘๕/๖๐๘ – ๖๐๙.  
ขุ.ธ. ไทย ๒๕/๒๒๖/๑๐๓. 
ขุ.ธ. ไทย ๒๕/๓๗/๓๗.  
ขุ.ป. ไทย ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
ขุ.ม. ไทย ๒๙/๗๔/๒๒๔.  
ที.ปา. ไทย ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
ที.ม.อ. บาลี ๒/๒๖.  
ขุ.อป. ไทย ๓๓/๕ -๖ /๒๔๔-๒๔๕. 
ม ม.ม. ไทย ๔๓๔/๕๔๓ – ๕๔๖.  
ม.มู. ไทย ๑๒/๑๓๕/๑๒๖ – ๑๒๘.  
ม.อุ. บาลี ๑๔/๒๗๕/๑๘๖. ๑๔๐. 



  

 

 

 

บทท่ี ๑ 

บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ความส าเร็จเกิดจากเหตุจาก

ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเหตุ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ประชาชนเป็นเหตุให้มาปฏิบัติธรรม ประชาชนมีความทุกข์มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้เข้า
มาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมที่วัดที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้มาปฏิบัติธรรม ประชาชนที่มี
ทุกข์ที่ไม่ได้หาทางออกด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มักจะหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย ด้วยไม่รู้ถึง
การปฏิบัติธรรมที่ส านักปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขสู่ความพ้นทุกข์ จึงเป็นเหตุแห่งการเผยแผ่
ผลสัมฤทธิ์เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขสู่ความพ้นทุกข์ตลอดถึงการท าวิจัย เพ่ือผลสัมฤทธิ์ ถึงซึ่ง
ความสุข สู่ความพ้นทุกข์ ดังในหลักหรือแก่นของพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ 
ปฏิเวธ คือเล่าเรียนแล้วน ามาปฏิบัติเมื่อน าปฏิบัติแล้วย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์นั้นจะเป็นไป
ตามการปฏิบัติของแต่ละบุคคล สู่ความพ้นทุกข์ ถึงซึ่งความสุข มากน้อยแตกต่างกัน) หมายความว่า 
ปฏิบัติธรรมตามค าสอนในพระพุทธศาสนาในหลักใหญ่ ๓ ข้อคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ท าความชั่วทั้ง
ปวงเป็นศีล ท าแต่ความดีเป็นสมาธิ ท าใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นปัญญา เพ่ือสู่ผลสัมฤทธิ์คือ 
มรรค ผล นิพพาน ความพ้นทุกข์ภาวะที่เป็นสุขสูงสุด เป็นที่สุด ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงที่สุดแต่ก็น าไปสู่ถึงซึ่ง
ความสุขสู่ความพ้นทุกข์ในการด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ โดยย่อคือการมี
สติใน กาย เวทนา จิต ธรรม เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบ เป็นสมาธิ (สมถกรรมฐาน) เมื่อจิตเข้าสู่ปัญญา
พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นของ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นปัญญา (วิปั สสนา
กรรมฐาน) เมื่อจิตเข้าสู่วิปัสสนาก็จะด าเนินไปตามล าดับวิปัสสนาญาณ ๑๖ สู่ มรรค ผล นิพพาน  

ส านักปฏิบัติธรรม ในปัจจุบันจะเป็นวัดที่มหาเถรสมาคมยกขึ้นให้เป็นส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองด าเนินงานของมหาเถรสมาคม 
โดยมีการจัดบวชเนกขัมมภาวนา โดยปฏิบัติกิจวัตรข้อปฏิบัติของวัดส านักปฏิบัติธรรมนั้นๆ ได้แก่ 
บวชเนกขัมมะถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาวไม่ปลงผม ท าวัตรสวดมนต์เช้า - เย็น ฟังธรรม เดินจงกรม นั่ง
กรรมฐาน กวาดลานวัด-ท าความสะอาดวัด สอนปฏิบัติกรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของ
คณะสงฆ์ไทย ซึ่งในแต่ละส านักฯ ก็จะมีอุบายการสอนในเบื้องต้นที่แตกต่างกัน เช่น ก าหนดภาวนาว่า 
พุท โธ หรือ ก าหนดภาวนาว่า ยุบหนอ พองหนอ เป็นต้น ซึ่งอยู่ในแนวทางหลักมหาสติปัฏฐานสูตร
การปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดมีขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ก็จะเป็นไปตามก าลัง



๒ 

ตามล าดับการปฏิบัติของแต่ละคน ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีศีลการปฏิบัติก็จะไม่สามารถด าเนินสู่สมาธิปัญญา
ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถด าเนินสู่ปัญญาได้ แต่ถ้าผู้ปฏิบัติเคยท าความเพียรศีลสมาธิ
สะสมบุญบารมีมาแต่อดีตชาติจนแก่กล้าแล้วก็จะเป็นอุปนิสัยสืบมาถึงชาติปัจจุบันเจริญวิปัสสนาอย่าง
เดียวเข้าสู่วิปัสสนาญาณได้  

ประชาชนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม ได้แก่  
๑.) บุคคลที่มีศรัทธาความเพียรใน ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือผลสัมฤทธิ์น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและความสะสมข้ึนซึ่งบุญน าสุขมาให้ ซึ่งจะน าไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นที่สุด  
๒.) บุคคลที่มีความทุกข์ หาทางออกด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิด

ความสบายใจมีความสุขขึ้น (บุคคลที่มีความทุกข์ ความไม่สบายใจ ก็จะน าไปสู่ความไม่สบายกาย 
น ามาซึ่งความตึงเครียด ท าให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ อาการทางสมองประสาท ความดัน หัวใจ อัมพฤกษ์ 
อัมพาต ฯลฯ ตลอดจนถึงการคิดฆ่าตัวตาย ในข่าวไทยรัฐออนไลน์ในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ว่า จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่าประชากรในโลกกว่า ๘ แสนคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุก
ปี ส่วนสถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ออกมา
ระบุว่า อยู่ที่ ๖.๓๔ ต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยปี ๒๕๖๑ มีคนไทยฆ่าตัวตายส าเร็จ ๔,๑๓๗ คน 
เฉลี่ยวันละ ๑๑-๑๒ คน โดยปัจจัยของการฆ่าตัวตายส าเร็จ ได้แก่ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
สาเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ความน้อยใจ ถูกดุด่าต าหนิ การทะเลาะกับคนใกล้ชิด ๔๘.๗% ความรักหึงหวง 
๒๒.๙% และต้องการคนใส่ใจดูแล ๘.๓๖% ส่วนปัญหาด้าน การดื่มสุรา ๑๙.๖% มีอาการมึนเมา
ระหว่างท าร้ายตัวเอง ๖% และปัญหาด้านการเจ็บป่วยทางจิตพบภาวะโรคจิต ๗.๔๕% โรคซึมเศร้า 
๖.๕๔% และมีประวัติท าร้ายตัวเองซ้ า ๑๒% ) 

วัดมเหยงคณ์ เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติธรรม
ด้วยการรับประชาชนที่เดินทางมา บวชเนกขัมมะถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาวไม่ปลงผม ท าวัตรสวดมนต์
เช้า - เย็น ฟังธรรม เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน กวาดลานวัด-ท าความสะอาดวัด สอนปฏิบัติกรรมฐาน
ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทย สรุปก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง ได้ด าเนินการ
พัฒนาวัดให้เกิดความสัปปายะในการปฏิบัติธรรม ตามหลักสัปปายะ ๗๑ ได้แก่ ๑) อาวาสสัปปายะ    
ที ่  อยู่เหมาะสม ผู้คนไม่พลุกพล่านจนเกินไป ๒) โคจรสัปปายะ มีที่หาอาหารเหมาะสม  ๓) ภัสสสัป
ปายะ การพูดคุยที่เหมาะสม  ๔) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่เหมาะกัน ๕) โภชนสัปปายะ อาหารที่
เหมาะกัน ๖) อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติที่เหมาะสม ๗) อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่
เหมาะสม  ซึ่งทางวัดได้มีการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวจึงปรากฏเป็นรูปธรรมดังนี้ 

๑. สร้างสถานที่ให้สัปปายะเพ่ือรองรับผู้ปฏิบัติธรรม  
๒. ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมเพื่อให้ความรู้ทั้งพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป  
๓. เป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชน  
๔. จัดบวชเนกขัมมภาวนาอบรมจริยธรรมการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป  

                                           
๑ วิสุทฺธิ. ๑/๑๖๑; วินย.อ.๑/๕๒๔; ม.อ.๓/๕๗๐. 



๓ 

ประชาชนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม ได้แก่ บุคคลที่มีศรัทธาท าความเพียรใน ศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นบุคคลที่ใส่ใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว บุคคลที่มีความทุกข์ ที่ไม่ได้หาทางออกโดยเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม เพราะส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงผลสัมฤทธิ์จากกาปฏิบัติธรรมแล้วมีความสบายใจมีความสุขขึ้น และยัง
ไม่รู้จักวัดส านักปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ วัดได้ จึงมีความสนใจ 
เพ่ือที่จะเผยแผ่สื่อถึงผลสื่อถึงการชักชวนผู้มีความไม่สบายใจมีทุกข์เข้าวัดปฏิบัติธรรม และเพ่ือการวัด
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จึงด าเนินการวิจัยผลสัมฤทธิ์
จากการปฏิบัติธรรมแล้วมีผลในพ้ืนฐาน ด้วยพระบรมศาสดาทรงห้ามพูดอวดคุณที่ไม่มีในตนแม้มีจริง
ก็ห้าม ผลในพ้ืนฐานที่ประชาชนทั่วไปจะพึงมีพึงได้ที่เข้าใจง่ายคือ มีความสบายใจมีความสุขขึ้น ใน
ด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา จึงได้ท าการวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๑.๒ ค าถามการวิจัย 

๑.๒.๑ สภาพทั่วไปของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจากที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะของการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอะไรบ้าง 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมทีว่ัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม
ของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง ผลส าฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาจาก แนวคิดผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรม ศีล 
สมาธิ ปัญญา๒ 

                                           
๒ พุทธทาสภิกขุ, วิธีแก้ปัญหาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แสงธรรม, ม.ม.ป.), หน้า ๑๙๘. 



๔ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรไว้ดังนี้ 

๑. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ, อายุ, 
ระดับการศึกษา, และอาชีพ  

๒. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒,๐๐๐ คน๓  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 

พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๖ เดือน 

 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานในการวิจัยไว้ดังนี้ 

๑.๕.๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธย แตกต่างกัน 

๑.๕.๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

๑.๕.๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนทีว่ัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

๑.๕.๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนทีว่ัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

 
 
 
 

                                           
๓ สถิติการลงทะเบียนผู้มาปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะของวัดมเหยงคณ์ในงานวันปีใหม่ ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓. 



๕ 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติธรรม หมายถึง ความส าเร็จเกิดจากเหตุจากประโยชน์ที่ได้จากการ

ปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเหตุให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ถึงซึ่งความสุข สู่ความพ้น
ทุกข์  

ศีล คือ พ้ืนฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือ ปฏิบัติ 
เป็นหลักของชีวิตในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและ วาจาให้ตั้งอยู่ใน
ความดีงามมีความปกติสุขเพ่ือให้เป็นกติกาข้อห้ามที่ใช้แก้ปัญหาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งท าให้เกิดความสงบสุข
และไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

สมาธิ คือ เป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตเช่น กิจกรรมฝึกโยคะในชุมชนบ้านไร่ ซึ่งเป็นการฝึก 
ก าหนดลมหายใจเข้าออกแต่สมาธิในความหมายของการฝึกปฏิบัติคือการท าใจให้นิ่งซึ่งต่าง จาก
ร่างกายที่ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งแข็งแรงแต่จิตใจนั้นตรงกันข้ามคือ จิตใจหวั่นไหวย่อมอ่อนแอ แต่หากหยุด
นิ่งเฉยได้แล้วจะยิ่งมีพลังเหมือนการรวมโฟกัสของแสงให้เป็นจุดเดียวกันย่อมมี พลังที่จะจุดไฟให้ติด
ได้  

ปัญญา คือ ความรู้ทั่วถึงเหตุถึงผลรู้อย่างชัดเจนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเช่น การ รักษาศีล
ทั้ง ๕ ข้อ ท าให้เรารู้สิ่งที่ควรท าควรเว้นเป็นต้นเป็นธรรมที่คอยก ากับศรัทธาเพ่ือให้ เชื่อประกอบด้วย
เหตุผลไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย 

วัดมเหยงคณ์ หมายถึง เป็นวัดส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอยุธยา วัดที่ตั้งอยู่ที่ ๙๕ 
หมู่ ๒ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประชาชน หมายถึง ประชาชนจากที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ เดินทางมา
ปฏิบัติธรรม ที่วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

๑.๗.๒ ท าให้ทราบการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม
ของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

๑.๗.๔ น าองค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไป
ประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสม ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 



  

 

 

 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้เรียบเรียงแนวคิด และศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
หัวข้อเรื่องดังนี้  

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักไตรสิกขา 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ 
จากการศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ จากการปฏิบัติ ธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยจ าเป็นต้องทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “achievement” ซึ่งมีนักวิชาการให้ความหมายไว้
หลายทัศนะดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์หมายถึง หมายถึง งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการท างานที่ได้ผลผลิต 
(Outputs)ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิต
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ  ความส าเร็จที่ได้รับจากความพยายาม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือระดับความส าเร็จที่ได้รับในแต่ละด้าน โดยเฉพาะหรือโดยทั่วไป  

ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การท างานที่ได้ผลผลิต (out put) )ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ 
(Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์จนเป็นที่น่าพอใจ ตามความพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่



๗ 

ต้องการหรือความส าเร็จในแต่ละด้าน ตลอดจนผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

ผล  แปลว่า สิ่งที่เกิดจากเหตุ, ประโยชน์ที่ได้  
สัมฤทธิ์  แปลว่า ความส าเร็จ  
ผลสัมฤทธิ์ จึงแปลว่า ความส าเร็จ เกิดจากเหตุจากประโยชน์ที่ได้ (แต่นิยมเรียก

ผลสัมฤทธิ์ในงานวิชาการ ทั่วๆไปนิยมเรียกแค่ ผล ไม่มีสัมฤทธิ์ต่อท้าย) 
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม จึงแปลได้ว่า ความส าเร็จเกิดจากเหตุจากประโยชน์ที่ได้

จากการปฏิบัติธรรม 
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา จึงแปลได้ว่า ความส าเร็จเกิดจากเหตุ

จากประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา อันได้แก่ ผลสัมฤทธิ์จากการรักษาศีล ๕ 
ในปรมตฺถโชติกาว่าการปฏิบัติรักษาศีล ๕ ช้อที่ ๑ คือไม่ฆ่าสัตว์ทั้งมนุษย์และเดรัจฉาน ได้รับผลถึง 
๒๓ ประการ  

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ;RBM) ในช่วงเวลาตั้งแต่
ปี ค.ศ. ๑๙๘๐ เป็นต้นมา รัฐบาลของประเทศต่างๆได้มีความพยายามที่จะท าการปฏิรูประบบ
ราชการ โดยต้องการที่จะปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการให้มีความทันสมัย ขจัดความไม่
คล่องตัวทางการบริหาร ตลอดจนได้เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การบริหารแบบเดิมที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญต่อปัจจัยน าเข้าและกฎระเบียบ มาใช้วิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management ; RBM) เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐกิจให้มีลักษณะเป็นอย่างภาคธุรกิจเอกชน๑ 
โดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน ก าหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์การ พร้อมทั้งต้องสร้างตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานที่ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได ้

๑) ความหมายและแนวความคิดของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น มักจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น การ

บริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective ; MBO) การบริหารแบบเน้น
ผลส าเร็จ (Managing for Results) การบริหารที่เน้นผล (Results-Oriented Management) หรือ
การบริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management)  ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

Canadian International Development Agency ; CIDA กล่าวว่า การบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นวิธีการในการปรับปรุงการบริหารให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) และ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย ประเมินความเสี่ยง ก ากับติดตามกระบวนการด าเนินงานเพ่ือการบรรลุผลตาม

                                           
๑ ทศพร  ศิริสัมพันธ์, “การบริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management)”, รวม

บทความวิชาการ ๑๐๐ ปี รัฐประศาสนศาสตร์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า 
๑๔๕. 



๘ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางบริหารและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน๒ 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหารที่เน้นการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์การต้องยอมรับ
และค านึงถึงผลงาน รวมทั้งต้องให้ความส าคัญกับจัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการให้รางวัล
ตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay) ๓ 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ว่าเป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือความสัมฤทธิ์ผล
เป็นหลัก ใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวบ่งชี้เป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม   
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและแสดงผลงานต่อสาธารณะ๔ 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การบริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management ; RBM) เป็นการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวัด
ผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ ทั้งในแง่ของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators ; KPIs) รวมทั้ง
การก าหนดเป้าหมาย (Targets) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกขององค์การ และตลอดถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders)  
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การ 

การบริหารงานของภาครัฐในอดีตจะเน้นที่การการบริหารปัจจัยน าเข้า ( Inputs) ซึ่งได้แก่ 
ทรัพยากรต่างๆ ที่รัฐจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน คือ เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ โดยเน้นการท างาน
ตามกฎ ระเบียบ และความถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐาน แต่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะ
เน้นที่ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน โดยจะให้ความส าคัญท่ีการก าหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/งาน เป้าหมายที่ชัดเจน การก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการของทุกโครงการใน
องค์การให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการก าหนดตัวบ่งชี้
วัดผลการท างานหลัก (Key Performance Indicators)ไว้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนใน
องค์การ การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ การยืดหยุ่นทางการบริหารและ
สนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้
ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 

                                           
๒ Canadian International Development Agency} Results Based Management in CIDA: An 

Introductory Guide to Concept and Principles, http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf, 2001. 
๓ ทศพร  ศิริสัมพันธ์, “การบริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management)”, รวม

บทความวิชาการ ๑๐๐ ปี รัฐประศาสนศาสตร์ไทย, (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔๖.  

๔ ทิพาวดี เมฆสวรรค์,  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 



๙ 

เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับบริการจากองค์กร
ของรัฐได้เป็นอย่างด ี

ดังนั้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM) จึงเป็นการ
บริหารเพื่อการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริหารมาอย่างประหยัด (Economy) เน้นใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Effectiveness) 

๒) กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญๆ ๔ ขั้นตอน ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้๕  
๑. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งองค์การจะต้องท าการก าหนดทิศทางโดยรวมว่า

ต้องการที่จะท าอะไรอย่างไร  ซึ่งเป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ (SWOT Analysis) และให้ได้มาซึ่ง
เป้าประสงค์สุดท้ายที่ต้องการขององค์การหรือวิสัยทัศน์ (Vision) อันจะน าไปสู่การก าหนดพันธกิจ 
(Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์การด าเนินงาน (Strategy) 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จขององค์การ (Critical Success Factors) และสร้าง
ตัวบ่งชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ในด้านต่างๆ 

๒. การก าหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้วัดผลด าเนินงาน เมื่อผู้บริหารขององค์การได้ท า
การตกลงร่วมเก่ียวกับตัวบ่งชี้วัดผลการด าเนินงานแล้ว จะเริ่มด าเนินการส ารวจเพ่ือหาข้อมูลหลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพในปัจจุบัน (Baseline Data) เพ่ือน ามาช่วยในการก าหนดความชัดเจนของตัวบ่งชี้
ดังกล่าว ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานที่หรือความ
ครอบคลุม (Place) อันเป็นเป้าหมายที่ต้องการของแต่ละตัวบ่งชี้ 

๓. การวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี 
เป็นต้น เพ่ือแสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจจะจัดให้มีคณะบุคคลเพ่ือท าการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานเป็นเรื่องๆไปก็ได้ 

๔. การให้รางวัลตอบแทน หลังจากท่ีได้พิจารณาผลการด าเนินงานแล้ว ผู้บริหารจะต้องมี
การให้รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้อาจจะมีการให้ข้อเสนอแนะ
หรือก าหนดมาตรการบางประการเพื่อให้มีการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 

                                           
๕ Richard S, Williams, Performance Management: Perspectives on Employee 

Performance, An International Thomson Publishing Company, 1998. และ ทศพร  ศิริสัมพันธ์, “การ
บริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management)”, หน้า ๑๕๑-๑๕๒. 



๑๐ 

๓) ลักษณะขององค์การที่บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
องค์การที่ได้ ใช้ระบบการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะทั่วๆไป 

ดังต่อไปนี้๖  
๑. มีพันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การที่ชัดเจน และมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นที่

ผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่เน้นกิจกรรมหรือการท างานตามกฎระเบียบ 
๒. ผู้บริหารทุกระดับในองค์การต่างมีเป้าหมายของการท างานที่ชัดเจน และเป้าหมาย

เหล่านั้นสั้นกระชับ ไม่คลุมเครือ และเป็นเป้าหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององค์การนั้น 
๓. เป้าหมายจะวัดได้อย่างอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้ เพ่ือให้สามารถ

ติดตามผลการปฏิบัติงานได้ และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะงานที่
เทียบเคียงกันได ้

๔. การตัดสินในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหรือโครงการต่างๆ จะพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน สวัสดิการและรางวัลแก่เจ้าหน้าที่
ที่จะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 

๕. เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ว่างานที่องค์การคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค์การจะคิดเสมอว่า
งานที่ตนท าอยู่นั้นเพ่ือให้เกิดผลอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและ
องค์การอย่างไร และทุกคนรู้สึกรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมกับก าลัง
ความสามารถของแต่ละคน 

๖. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน  สู่หน่วยงานระดับล่าง
เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต้นและ 
ระดับกลาง ซึ่งเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดีได้เป็นผู้แก้ปัญหาและสะสมประสบการณ์เพ่ือก้าวสู่ผู้บริหาร
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป ซึ่งนอกจากช่วยลดขั้นตอนในการท างาน แก้ปัญหาการท างานที่ล่าช้าแล้ว ยังเป็น
การเพ่ิมความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการท างานอีกด้วย 

๗. มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อการท างานที่สร้างสรรค์ เป็นองค์การที่มุ่งมั่นจะ
ท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นองค์การเอ้ือการเรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อความคิด
และความรู้ใหม่ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี 

๘. เจ้าหน้าที่มีขวัญและก าลังใจดี เนื่องได้มีโอกาสปรับปรุงงานและใช้ดุลยพินิจในการ
ท างานที่กว้างขวางข้ึน ท าให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ ส่วนเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็จะได้การตอบ
แทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๔) การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย ตัวบ่งชี้วัดผลส าเร็จ

ของกิจกรรม การจัดเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า การวัดผล
การปฏิบัติงานจะช่วยให้องค์การ/ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลและสารสนเทศย้อนกลับที่แสดงถึงผลส าเร็จ
ของการด าเนินงาน ปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การแสดงถึงการมีพันธะ หน้าที่และ

                                           
๖ ทิพาวดี เมฆสวรรค์,  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์, หน้า ๒๑-๒๓. 



๑๑ 

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ก าหนดนโยบาย แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ฯลฯ การเสริมสร้างการ
เรียนรู้ให้แก่บุคลากรและองค์การเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการบริหาร การพัฒนาองค์การ การ
ออกแบบ/ทบทวนโปรแกรม กระบวนการด าเนินงานขององค์การหรือของทีมงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการด าเนินงาน รวมทั้งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่พึงต้องด าเนินการคู่ขนาน
หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการผลงาน มีกิจกรรม/กระบวนการที่ส าคัญ  

การก าหนดผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้วัดผลงานและมาตรฐาน) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการวัดผล
การปฏิบัติงาน ผู้ด าเนินการ/องค์การจะต้องระบุหรือคัดเลือกกิจกรรมหลักที่มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ และพันธกิจขององค์การ พร้อมทั้งระบุหรือก าหนดตัวบ่งชี้วัดผลงานและมาตรฐานที่
ต้องการบรรลุถึงของแต่ละกิจกรรม การก าหนดตัวบ่งชี้วัดผลงานเพ่ือด าเนินการวัดผลการปฏิบัติงาน
จะด าเนินการภายใต้กรอบของระบบการด าเนินงานทั่วไป โดยมีจุดเน้นในการด าเนินการ 

การด าเนินกิจกรรมจะมีจุดเริ่มต้นที่วัตถุประสงค์การด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ การระบุถึง
รายละเอียดของผลงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) ที่คาดหวัง ที่ส่วนใหญ่จะต้องพัฒนามาจากวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งมีปัจจัยน าเข้า อันได้แก่ ทรัพยากรที่จะเป็นส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าให้เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ การวัดผลการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปจะมีจุดเน้นของการด าเนินการ ๓ ด้าน อันได้แก่ 

(๑) ความประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในการผลิตหรือการ
ด าเนินกิจกรรม 

(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสร้างผลผลิตในระดับท่ีสูงกว่าปัจจัย
น าเข้า ความมีประสิทธิภาพสามารถวัดได้โดยน าปัจจัยน าเข้าจริงหารด้วยผลผลิตจริง หากได้ค่าน้อย
แสดงว่ามีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกว่าการเพ่ิมข้ึนของปัจจัยน าเข้า ซึ่งหมายถึงการด าเนินกิจกรรม/องค์กร
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า ว่าได้ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 

ตัวบ่งชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จะประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญดังต่อไปนี้๗  

(๑) ตัวบ่งชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) ได้แก่ จ านวนทรัพยากรโดยรวมที่ใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมหรือบริการ เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์ เช่น จ านวนเงินที่ใช้ จ านวนบุคลากรที่
จ าเป็นในการให้บริการ จ านวนวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต เป็นต้น 

                                           
๗ ทศพร  ศิริสัมพันธ์, “การบริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management)”, หน้า ๑๔๘–๑๕๐. 

และ สุพจน์  ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน, (เชียงราย: เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
กลยุทธ์ สถาบันราชภัฏเชียงราย ,๒๕๔๓), หน้า ๑๓๗-๑๓๘.  



๑๒ 

(๒)  ตัวบ่งชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปริมาณ จ านวน
สิ่งของที่ผลิตได้จากการด าเนินกิจกรรม  เช่น จ านวนผู้เข้ารับอบรมการพัฒนาอาชีพ จ านวนนักเรียนที่
รับเข้าเรียน จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษา เป็นต้น 

(๓)  ตัวบ่งชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรม เช่น จ านวนผู้จบการศึกษาท่ีมีงานท า จ านวนกิโลเมตรของทางด่วนที่มีสภาพอยู่ในเกณฑ์
ดี และยังรวมถึงตัวบ่งชี้วัดผลลัพธ์คุณภาพของการบริการ (Quality Indicators) เช่น จ านวนสินค้าที่
บกพร่อง จ านวนใบแจ้งหนี้ที่ผิดพลาด จ านวนหนี้ค้างช าระ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การท างานขององค์การ เป็นต้น 

(๔)  ตัวบ่งชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้วัดผลงานที่
แสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของผลผลิต หรือระยะเวลาในการให้บริการต่อรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ของนักเรียนส าเร็จการศึกษา เวลาการท างานในการปรับสภาพพ้ืนผิวถนน ๑ กิโลเมตร 

(๕)  ตัวบ่งชี้วัดความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่แสดงค่าใช้จ่าย
ของผลลัพธ์ที่แสดงถึงความคุ้มค่า (Value for money) ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม เช่น ต้นทุน
เฉลี่ยในการช่วยให้ผู้ว่างงานได้งานภายหลังการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ซ่อมบ ารุงรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน 

(๖)  ตัวบ่งชี้วัดปริมาณงาน (Workload Indicators)  หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงความ
ต้องการในการใช้บริการ หรือภาระงานในหน้าที่ของบุคลากร เช่น จ านวนแพทย์ต่อประชากร จ านวน
พยาบาลต่อคนไข้ใน จ านวนใบสมัครงานที่ได้รับในแต่ละวัน เป็นต้น 

(๗)  ตัวบ่งชี้สารสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) หมายถึง ข้อมูลที่
อธิบายถึงองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้หรืออยู่
นอกเหนือการควบคุมขององค์การก็ได้ เช่น อัตราส่วนของนักเรียนต่อครู อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ที่ใช้ในการซ่อมถนน ร้อยละของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ เป็นต้น 

ในกระบวนการบริหารงานแบบมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์  การวัดผลการปฏิบัติ งานจะ               
มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ระบบการ
วัดผลการปฏิบัติงานที่ดีจึงควรเป็นระบบที่สามารถผลิตข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความก้าวหน้าของ
ผลการด าเนินงานที่มีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์และทันกาล  

การวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การเป็นพันธะหน้าที่ที่ผู้บริหารและองค์การสาธารณะ
ต้องด าเนินการ เพ่ือชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายขององค์การทราบถึงความส าเร็จและความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น รวมทั้งอธิบายสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดสภาพการณ์ดังกล่าว เพ่ือที่จะได้ช่วยให้ผู้มี
อ านาจตัดสินใจสามารถวินิจฉัยสั่ง และเป็นเครื่องมือทางการบริหารส าหรับองค์การยุคใหม่เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ปัจัยส าคัญส าคัญที่จะท าให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความส าเร็จอยู่ที่ความ

เข้าใจแนวคิด วิธีการและประโยชน์ของวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 



๑๓ 

รวมถึงความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่จะสามารถปรับตัวและสามารถท างานภายใต้
ระบบงานที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้๘   

๑. ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและสนับสนุน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประสบ
ความส าเร็จก็ต่อเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ คือ สนับสนุนใน
การจัดท าระบบวัดผลการปฏิบัติงาน การใช้ข้อมูลผลการวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ 
การสร้างสิ่งจูงใจเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการมอบอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 

๑.๑ การก าหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน ผู้บริหารขององค์การจะต้องให้
ความส าคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการเพ่ือให้เกิดผล  

๑.๒ การใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานในการบริหาร ผู้บริหารจะต้องระลึกเสมอว่าการวัดผล
ไม่ได้ท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ข้อมูลจากการวัดผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานในการท างานให้ดียิ่งขึ้น แก้ปัญหาได้ถูกต้องมากขึ้น  
ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพ่ือก าหนดมาตรการที่จะปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป 

 ๒. การจัดระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน การจัดท าระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
จะต้องค านึงเสมอว่า ระบบข้อมูลนั้นสามารถที่จะแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์สู่
เป้าหมายขององค์การได้ ซึ่งจะต้องจัดท าเพ่ิมเติมขึ้นจากระบบข้อมูลเดิม ที่เน้นปัจจัยน าเข้าและ
กิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้น 

๒.๑ การพัฒนาตัวบ่งชี้ การเลือกตัวบ่งชี้ที่จ าเป็นต่อการให้บริการและการตัดสินใจนั้น 
จะต้องเลือกตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องพัฒนาโดย
ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานด้านนั้นๆกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานนั้นๆด้วย โดยตัวบ่งชี้จะมีทั้งส่วนของ
ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ รวมถึงตัวบ่งชี้ที่แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่
ควรจะให้มีตัวบ่งชี้ในจ านวนเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการจัดท าและรักษาระบบข้อมูล
นี้ด้วย 

๒.๒ การวางระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ
จะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของโครงการหรืองานที่จะวัดผลการปฏิบัติงาน โดยต้องค านึงถึง
การจัดท ารายงานผลซึ่งจะแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่จะรายงานเป็นช่วงเวลาตามก าหนดทุกครึ่งปี
หรือหนึ่งปี เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนหรือการจัดท างบประมาณประจ าปี และ
ส่วนที่ เป็นการายงานเฉพาะกิจที่สามารถเรียกดูข้อมูลตัวบ่งชี้ ได้ทันในกรณีที่ เกิดปัญหาขึ้น             
ซึ่งความส าเร็จในการจัดท าระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ใช้ประโยชน์ได้จึงอยู่ที่การจัดท าข้อมูลที่
สะท้อนผลงานจริง ทันเวลา และมีปริมาณข้อมูลที่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัด 

                                           
๘ ทิพาวดี เมฆสวรรค์,  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์, หน้า ๔๐-๔๔. 



๑๔ 

 ๓. การพัฒนาบุคลากรและองค์การ ผู้บริหารทุกระดับถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินงานโครงการต่างๆให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่จะต้องให้การพัฒนาผู้บริหารไว้ล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์
ของงาน ภายใต้สภาวะที่มีความคล่องตัวและมีอ านาจในการบริหารเพ่ิมขึ้น ผู้บริหารทุกคนจะต้องมี
ความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตัดสินใจในการท างานประจ าวัน ในขณะเดียวกันจะต้องมีระบบการพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความช านาญที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้มีศักยภาพที่จะสับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ได้
ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเข้าใจเรื่องการวัดและการใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานประจ าวันด้วย 

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ เป็นการการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results  
Based Management ;RBM) เป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่ประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้ว น ามาใช้ใน
การปฏิรูประบบราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งประเทศ
ไทยโดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็ก าลังจะใช้วิธีการบริหารรูปแบบใหม่นี้ ผสานกับ
เปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting System 
;PBBS) ท าการปฏิรูปองค์การภาครัฐ ให้สามารถจัดบริการสาธารณะให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
มากขึ้น หัวใจส าคัญของส าเร็จในการใช้วิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นอยู่ที่การสร้างตัวบ่งชี้ผล
การปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators ;KPIs) ที่มีความตรง เป็นที่ยอมรับ และสะดวกใน
การน าไปใช้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศส าหรับการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานของ
องค์การ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ทศพร  ศิริสัมพันธ์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๔๕) 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อปัจจัย
น าเข้าและกฎระเบียบ มาใช้วิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Results Based Management ; RBM) เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารรัฐกิจให้มีลักษณะเป็นอย่างภาคธุรกิจเอกชน 

ทิพาวดี เมฆสวรรค์  
(๒๕๔๓, หน้า ๓) 

การบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือความสมัฤทธิ์ผลเป็นหลัก ใช้
ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวบ่งชี้เป็นตัวสะท้อนผลงาน
ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและแสดงผลงานต่อสาธารณะ 

Richard S, Williams  
(1998, P.151-152) 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด้วยขั้นตอนที่
ส าคัญๆ ๔ ขั้นตอน  
๑. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ  
๒. การก าหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้วัดผลด าเนินงาน  
๓. การวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  
๔. การให้รางวัลตอบแทน  



๑๕ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 
จากการศึกษาแนงคิดเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ อธิบายค าว่า “ปฏิบัติธรรม” หมายถึง 
“ประพฤติตามธรรม, เจริญภาวนา”๙  

ในพจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ค านิยามความหมายค าว่า “ปฏิบัติ” 
ไว้ว่า หมายถึง  “ประพฤติ, กระท า, บ ารุง, เลี้ยงดู” ส่วนค าว่า “ธรรม” หมายถึง สภาพที่ทรงไว้, 
ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจธรรม, ความจริง, เหตุ, ต้นเหตุ, สิ่ง, ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, 
สิ่งที่ใจคิด, ความถูกต้อง, ความประพฤติชอบ, หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน้าที่, ความชอบ, 
ความยุติธรรม, พระธรรม, ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น๑๐ 

จ าลอง  ดิษยวนิช  ให้แนวทางในการลดความเครียดด้วยการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่า 
“จิตภาวนา” ซึ่งอาจเป็นการเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้  โดยใช้สติเป็นเครื่อง
ก าหนด  เช่น เห็นก็รู้ว่าเห็น  ไม่ต้องปรุงแต่งว่าเห็นแล้วชอบ ไม่ชอบ๑๑ 

มหาเถรสมาคมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดทั่วประเทศจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดขึ้น เพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนา 
โดยมุ่งให้แต่ละคณะสงฆ์จังหวัดควรมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ด้านการฝึกอบรมสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างน้อย ๑ แห่ง ต้องด าเนินการตามความ
ในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งระบุไว้ว่า 

“การจัดตั้ งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจั งหวัด ให้ เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธาน
คณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด คัดเลือกวัดที่เหมาะสม 
ให้เจ้าอาวาสวัดที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม ยื่นหนังสือขอจัดตั้งตามแบบของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เสนอคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พิจารณาแล้วให้ประธาน
คณะกรรมการรายงานเสนอเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา
อนุมัติ เพ่ือมีพระบัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรม ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียน
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด และจัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจ าปี ตามโครงการเงิน
อุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรม” เป็นการด าเนินการโดยเฉพาะของเจ้าคณะปกครองฝ่าย
สงฆ์ ในนามของคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ผ่านไปเป็นเวลา ๖ ปี แต่
สถานการณ์การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดกลับไม่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้การจัดตั้งส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น กองพุทธศาสนศึกษา 

                                           
๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนา

อินเตอร์พริ้น, ๒๕๔๖), หน้า ๖๔๗. 
๑๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๗. 
๑๑ จ าลอง  ดิษยวนิช, สุขภาพจิตกับวิปัสสนา, วิปัสสนาสาร, ๔๕, (๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒): ๓๘–๔๒. 



๑๖ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงก าหนดขั้นตอนเสนอเรื่องขอจัดตั้ งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้๑๒ 

ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าคณะจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดคัดเลือกวัดที่เหมาะสม แล้วแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกทราบ 

ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดยื่นหนังสือขอจัดตั้งต่อคณะกรรมการจัดตั้งตามแบบที่ก าหนด (แบบ สธจ. ๑) 

ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าคณะจังหวัด ประธานคณะกรรมการจัดตั้ง รายงานเสนอเจ้าคณะภาค
ตามแบบท่ีก าหนด (แบบ สธจ. ๒) 

ขั้นตอนที่ ๔ เจ้าคณะภาคพิจารณาลงนามเสนอความเห็นและรายงานเสนอต่อ  เจ้าคณะ
ใหญ ่

ขั้นตอนที่ ๕ เจ้าคณะใหญ่พิจารณาลงนามเสนอความเห็นน าเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม
ด้วยตนเองในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง หรือส่งเรื่องโดยตรงให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือส่งเรื่องคืนให้ เจ้าคณะจังหวัดด าเนินการจัดส่งให้ส า นักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด าเนินการจัดท าวาระเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ 

ขั้นตอนที่ ๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมน าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณามีมติ
อนุมัติจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

ขั้นตอนที่ ๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดท ามติมหาเถรสมาคมแจ้งให้เจ้าคณะ
จังหวัดทราบ และขึ้นทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

ขั้นตอนที่ ๘ เจ้าคณะจังหวัดแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่เป็นสถานที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดทราบเพ่ือด าเนินกิจกรรมจัดการศึกษาปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธบริษัทต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๙ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนประจ าปี ตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรมมหาเถร
สมาคมปกครองดูแลคณะสงฆ์ วัดเป็นเสมือนนิติบุคคลตามกฎหมายมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด      
มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจของมหาเถรสมาคมในมาตรา ๑๕และเจ้าอาวาสในมาตรา ๓๗ 

 ๒.๒.๑ การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมในวัด 
การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นภาระหนึ่งของพระสงฆ์ มหาเถรสมาคม ใช้อ านาจหน้าที่

ตามมาตรา ๑๕ ออกระเบียบส่งเสริมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เพ่ือรองรับประชาชน
พุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาอันเป็นการรักษาหลักธรรมค าสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนา โดยมีคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นรองประธานคณะกรรมการ     
เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอของจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ โดยมีเจ้าคณะใหญ่เป็นประธานที่

                                           
๑๒ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓),  หน้า ๗. 



๑๗ 

ปรึกษา เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เป็นที่ปรึกษาคณะสงฆ์จังหวัดการจัดการอบรมปฏิบัติธรรม
จัดเป็นการศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เพราะมีทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ธรรมะ การฝึกอบรมจิตใจ เห็นธรรมะตามความเป็นจริง การสืบต่อปฏิบัติตามพระ
ธรรมค าสั่ งสอนของพระพุทธเจ้า การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติได้องค์ความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติการจัดการอบรมปฏิบัติธรรม ต้องมีการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนสามารถให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ทั้งสามารถจัดได้ในทุกระดับการศึกษาเพ่ือเป็นการศึกษาพ้ืนฐาน และสามารถผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยวัดจัดเป็นส านักปฏิบัติธรรมจัดการอบรมปฏิบัติธรรมให้การศึกษา
และปฏิบัติตามพระสัทธรรม  

ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในมหาสติปัฏฐานสูตร อันเป็นการแสดงถึง
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมว่า “เอกายโน อย  ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน  วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน  สม
ติกฺกมาย,ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย, ญายสฺส อธิคมาย, นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิท จตฺตาโร 
สติปฏฺฐานา.”๑๓ 

แปลว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย ๑ 
เพ่ือระงับความโศก ๑ เพ่ือระงับความคร่ าครวญ ๑ เพ่ือดับทุกข์ ๑ เพ่ือดับโทมนัส ๑ เพ่ือบรรลุ
อริยมรรค ๑ เพ่ือเห็นแจ้งพระนิพพาน ๑ ทางเดียวนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔๑๔  

สรุป วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมมี ๕ ประการ คือ 
๑. เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 
๒. เพ่ือระงับความโศก และความคร่ าครวญ 
๓. เพ่ือดับทุกข์ และโทมนัส 
๔. เพ่ือบรรลุอริยมรรค 
๕. เพ่ือเห็นแจ้งพระนิพพาน 
การปฏิบัติธรรมมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์การศึกษาในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “การจัด การศึกษาอบรม
ต้องให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม” และตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา มาตรา ๖ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. ว่า “ต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” การจัดการอบรมปฏิบัติ
ธรรม จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง จึงเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ 

 

                                           
๑๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘. 
๑๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 



๑๘ 

 ๒.๒.๒ หลักการจัดการอบรมการปฏิบัติธรรม 
การปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง เพ่ือตัดละกิเลสตัณหาเห็น

ธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย
จุดมุ่งหมาย คือ พระนิพพาน การปฏิบัติธรรม สอดคล้องกับ มาตรา ๘ ที่ระบุว่า “เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ มีการพัฒนาสาระ และ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” การศึกษาในทางพระพุทธศาสนามีหลักการศึกษาตามศีล 
สมาธิ ปัญญา มีหลักการการปฏิบัติที่ชัดเจนดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร วินีต
วัตถุ นิคัณฐสูตร หรือในคัมภีร์ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค จุดประสงค์ก็เพ่ือผู้ศึกษาปฏิบัติเกิดปัญญาญาณ
เห็นแจ้งตามความเป็นจริง ดังมาตรา ๒๒ ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” 

มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ วัด เป็นสถาบันศาสนา ร่วมกับองค์กรของรัฐ คือ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถร่วมมือกันจัดตั้งและบ ารุงส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด และ
สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชน ตามมาตรา ๑๒ และสามารถจัดการศึกษาอบรม
ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้ รวมทั้งแก่สถานศึกษาและศูนย์การเรียนที่สนใจ ตามมาตรา๑๘ การ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติโดยกองพุทธ
ศาสนศึกษา จัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจ าปี ตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติ
ธรรม เมื่อจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแล้ว ตามมาตรา ๑๔ ตามสิทธิขององค์กร 

การอบรมปฏิบัติธรรม มีรูปแบบการจัดการศึกษา ได้แก่ การศึกษาในระบบ คือ จัดเป็น
หลักสูตร มีตัวอย่าง คือ บทเรียนปฏิบัติธรรมในชั้นเรียนบทเรียนศีลธรรมในวิชาสังคมศึกษาในทุก
ระดับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็จัดเป็นวิชาธรรมภาคปฏิบัติ จัดเป็นหลักสูตรในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คือ พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม การศึกษานอกระบบ คือ จัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็น
ระยะๆ ตามช่วงเวลา และการศึกษาตามอัธยาศัย คือ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติได้ตลอดเวลา
ตามท่ีต้องการ ดังมาตรา ๑๕ และสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็
ได้ ตามศักยภาพขององค์กร และเป็นไปตามมาตรา ๒๓ คือ เพราะได้รับการอบรมปฏิบัติธรรมจึงเกิด
ความรู้คู่คุณธรรม ผู้ปฏิบัติรู้ธรรมตามความเป็นจริง ฝึกตน ได้ธรรมท าให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

การปฏิบัติธรรมมีกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ การสาธิตการปฏิบัติ การ
บรรยายธรรม การสอบ-ส่งอารมณ์ ปรับอินทรีย์ มีเนื้อหาตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร ใช้หลักการ
ก าหนดรู้ด้วยอาตาปี สติมา สัมปชาโน ปฏิบัติจดจ่อ ติดต่อ ต่อเนื่อง จนเกิดปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรม
ตามความเป็นจริง มีการจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมให้สัปปายะ จัดบริการสื่อมีหนังสือสวดมนต์ วิดีทัศน์
สาธิตการปฏิบัติ หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรมไว้ให้ศึกษา เป็นไปตามมาตรา ๒๔ ที่มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจ



๑๙ 

เรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

การจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมในทุกกลุ่มชน เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสมาปฏิบัติธรรม และ
ร่วมมือกับองค์กรจัดการปฏิบัติธรรม ดังมาตรา ๒๙ ที่ให้ร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน การจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการส่งเสริมสนับสนุนวิปัสสนาจารย์ ศึกษาปฏิบัติธรรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองแล้วจะได้เป็น
ประโยชน์ต่อการสอนการอบรม ดังมาตรา ๓๐ ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับการเรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

ในการจัดการอบรมปฏิบัติได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นประเมินผลก่อนและหลัง
การปฏิบัติ ก่อนการปฏิบัติสอบถาม เรื่อง ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ก่อนเข้ารับการอบรม
ของผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีความพร้อมของสถานที่และความพร้อมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติความคิดเห็น
หรือคาดหวังอ่ืนๆ และหลังปฏิบัติธรรมสอบถาม เรื่อง ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นต่าง ๆ หลั งเข้ารับ
การอบรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีความพึงพอใจ สถานที่ บุคคล หลักสูตรการอบรม สิ่งแวดล้อม สัป
ปายะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่มีต่อการฝึกปฏิบัติธรรมและจัดการอบรมติดต่อต่อเนื่องไปแก่ผู้สนใจการปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๒๖ ที่ให้สถานศึกษาจัดประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของการเรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษารวมทั้งการจัดสรรโอกาสการเข้า
ศึกษาต่อและน าผลการประเมินผู้เรียนดังกล่าว มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 ๒.๒.๓ การขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
มหาเถรสมาคมออกระเบียบการขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ มี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
ข้อ ๑ วัดซึ่งเป็นที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่พักสงฆ์ตามมติมหาเถร
สมาคม 

ข้อ ๒ มีสัปปายะ เช่น อาวาสสัปปายะ เป็นต้น 
ข้อ ๓ วัดที่เคยเป็นส านักปฏิบัติธรรมมาก่อน ยกข้ึนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ข้อ ๔ เจ้าอาวาสเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรมตามหลัก

มหาสติปัฏฐานสูตร 



๒๐ 

ข้อ ๕ มีหลักฐานถูกต้อง ตรงตามแบบเอกสาร (แบบฟอร์ม) ที่ก าหนดไว้๑๕ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดคุณสมบัติของส านักปฏิบัติธรรม 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาส านักปฏิบัติธรรม ไว้ ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านสถานที่ (๒) 

ด้านวิทยากรและ (๓) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งแต่ละด้านมีข้อก าหนดเป็นรายละเอียด ดังนี้๑๖ 
ด้านสถานที่ 
๑. ด้านความสะอาด สงบ สว่าง บริเวณร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
๒. มีห้อง อาคาร หรือศาลาปฏิบัติ ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายและฝึก

ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ไม่แออัดเกินไป 
๓. มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอและแยกตามเพศของผู้ใช้ ส าหรับ

ห้องพักควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้เป็นอย่างดี 
ด้านวิทยากร 
๑. มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฏฐานที่มีความรู้ ความสามารถในการสอน

กัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร โดยสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้ 
๒. มีวิทยากรบรรยายธรรมที่มีความรู้ ความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้

เข้าใจหลักธรรม และน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
๓. พระภิกษุหรือบุคคลอื่นที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ด้านการบริหารจัดการ 
๑. เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษา ปฏิบัติและเผย

แผ่ธรรมอย่างแท้จริง 
๒. มีการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายอย่างเป็นระบบ ที่มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผย

และตรวจสอบได้ 
๓. มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า 

ห้องสุขาและอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
๔. มีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติ

ธรรมจ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแล
รักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

๕. มีการดูแลด้านสุขอนามัย กล่าวคือ มีตู้ยาสามัญไว้ประจ าหรือมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมาก ควรจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จาก
สถานพยาบาลอยู่ดูแล ถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถน าส่งสถานพยาบาลได้ทันที ถ้าหากไม่ได้จัด

                                           
๑๕ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐๐. 
๑๖ ฝ่ายวิชาการคณะท างานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, 

คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กองพุทธศาสนศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๗๓–๗๕. 



๒๑ 

เจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจ า ก็ต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียงให้สามารถปฐม
พยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที 

๖. มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติไว้
อย่างชัดเจน 

๗. มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านักท่ีจัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสาร หรือติด
ประกาศไว้ ณ บริเวณท่ีเห็นได้โดยชัดเจน 

๘. มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดด้านต่าง ๆ เช่น การจัด
อาหาร น้ าดื่มและการบริการต่างๆ เป็นต้น 

๙. มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ แต่ต้องไม่เป็นใน
ลักษณะเชิงธุรกิจ 

สรุป รูปแบบของสถานที่ท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม มีลักษณะ ดังนี้ 
๑. สถานที่ เว้นที่เป็นโทษ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เรียกว่า สัปปายะ ๗ หรือ สัปปายะ ๕  

อันได้แก ่
๑. อาวาส (ท่ีอยู่ ) คือ เสนาสนะสัปปายะ 
๒. โคจรคาม 
๓. ภัสสะ (การพูดคุย) คือ ธัมมัสสวนสัปปายะ 
๔. บุคคล คือ ปุคคลสัปปายะ 
๕. โภชนะ คือ อาหารสัปปายะ 
๖. ฤดู คือ อุตุสัปปายะ 
๗. อิริยาบถ 

๒. บุคลากร กัลยาณมิตร คือ อาจารย์ผู้คอยชี้แนะ แนะน า ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร 
ถ้าเจ้าส านักเป็นวิปัสสนาจารย์ยิ่งดี มีเจ้าหน้าที่พร้อม  

สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๔๗) 

“ปฏิบัติธรรม” หมายถึง “ประพฤติตามธรรม , เจริญ
ภาวนาน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๑๗) 

“ปฏิบัติ” ไว้ว่า หมายถึง  “ประพฤติ, กระท า, บ ารุง, เลี้ยง
ดู” ส่วนค าว่า “ธรรม” หมายถึง สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, 
ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจธรรม, ความจริง, เหตุ, ต้นเหตุ, 
สิ่ง, ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, สิ่งที่ใจคิด, ความถูกต้อง, 
ความประพฤติชอบ, หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน้าที่
, ความชอบ, ความยุติธรรม, พระธรรม, ค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้ 

จ าลอง  ดิษยวนิช 
(๒๕๔๒, หน้า ๓๘-๔๒) 

“จิตภาวนา” ซึ่งอาจเป็นการเจริญสมถกรรมฐานหรือ
วิปัสสนากรรมฐานก็ได้  โดยใช้สติเป็นเครื่องก าหนด  เช่น 
เห็นก็รู้ว่าเห็น  ไม่ต้องปรุงแต่งว่าเห็นแล้วชอบ ไม่ชอบ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(๒๕๔๓, หน้า ๗) 

การขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
๑ เป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่พัก
สงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคม 
๒ มีสัปปายะ  
ข๓ วัดที่เคยเป็นส านักปฏิบัติธรรมมาก่อน ยกขึ้นเป็นส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
๔ เจ้าอาวาสเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร 
๕ มีหลักฐานถูกต้อง ตรงตามแบบเอกสาร (แบบฟอร์ม)      
ที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา 
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา มีหลักอยู่ ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา 

รวมเรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งมีนักปราชญ์หลายท่านได้ให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับไตรสิกขา 
ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของไตรสิกขา 

จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับไตรสิกขา ได้มีนักปราชญ์ ราช
บัณฑิต ให้ความหมายของค าว่า “ไตรสิกขา” ไว้ดังนี้ 

ค าว่า “ไตรสิกขา” แยกศัพท์ออกเป็น “ไตร” กับ “สิกขา” ค าว่า ไตร หรือตรี 
(ภาษาอังกฤษ = Three) เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า ๓ ตรงกับภาษากรีกว่า Tri ตรงกับภาษาลาตินว่า 
Tres ตรงกับภาษามคธหรือบาลีว่า ติ หรือ เต ซึ่งก็แปลว่า ๓ เช่นกัน ส่วนค าว่า สิกขา เป็นภาษามคธ
หรือภาษาบาลี แปลว่า “ข้อที่พึงหรือข้อที่ต้องศึกษาและปฏิบัติ” ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า “ศิกฺษา” 
ภาษาไทยน ามาใช้เป็นศึกษาหลักไตรสิกขามาในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค และอังคุตร
นิกาย ติกนิบาต๑๗ 

พุทธทาส กล่าวว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ถือว่าเป็นทฤษฎี ถ้าเป็นการปฏิบัติต้องเป็น
ปัญญา แล้วเป็นศีล แล้วเป็นสมาธิ ส าหรับศีล สมาธิ ปัญญา ที่วางไว้เป็นรูปทฤษฎีนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิดถูก
ตามรูปของทฤษฎี คือเรียงตามล าดับจากต่ าไปหาสูง แต่พอถึงที่ปฏิบัติแล้ว ต้องดึงปัญญามาน าหน้า
และปัญญานั้นจะงอกงามเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ ไป เพราะว่ามีสมาธิแล้ว ปัญญาก็จะงอกงามกว่าเดิม 
ปัญญาจูงให้ศีล สมาธิเดินไปถูกทางแล้ว ก็จะเพ่ิมก าลังให้แก่ปัญญาให้สูงขึ้นไป๑๘ 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก ให้ความหมายว่า ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ แต่พูดในฐานะ
ที่เป็นระบบฝึกฝนอบรม เมื่อจัดเป็นระบบฝึกฝนอบรมก็จะฝึกฝนสามมิติ เท่านั้นคือ ทางด้านปัญญา  
ทางด้านศีล ทางด้านจิตทางด้านปัญญา เป็นเรื่องทางความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง
ทางด้านศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย ทางวาจาให้อยู่ในกรอบ สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านจิต เป็นการพัฒนาจิตให้มีสมาธิ พัฒนาจิตให้มีความเพียร พัฒนาจิตให้มีสติ ดังนั้น ศีล สมาธิ 
ปัญญา ๓ องค์ประกอบนี้เป็น ๓ มิติ ต้องท าไปด้วยกัน เรื่องเดียวกันท าไปด้วยกัน เพ่ือจุดประสงค์
เดียวกัน จึงตรัสรวมกัน ไม่ได้หมายความว่าต้องท าศีลก่อนให้สมบูรณ์ แล้วต้องมาท าสมาธิ ท าสมาธิ
สมบูรณ์แล้วมาท าปัญญา๑๙ 

                                           
๑๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๐๐, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๑/๒๕๙. 
๑๘ พุทธทาสภิกขุ, วิธีแก้ปัญหาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แสงธรรม,ม.ม.ป.), หน้า ๑๙๘. 
๑๙ เสฐียรพงษ์ วรรณปก, “มัชฌิมาปฏิปทา: สายกลางสองมิติ” ในคอลัมน์ ธรรมะใต้ธรรมาสน์, 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด (๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๔๙): ๒๙. 



๒๔ 

โดยสรุป ไตรสิกขา ก็คือสิกขา ๓ หมายถึง ข้อส าหรับศึกษา การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึง
ศึกษา การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา ๓ อย่างคอื 

๑) อธิสีลสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางประพฤติ (ทางกาย วาจา) อย่างสูง  คือ 
ศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม ให้ถูกต้องตามหลักจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึง
ปฏิบัติอยู่ในหลัก มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลักอินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และ
สันโดษ 

๒) อธิจิตตสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดสมาธิอย่างสูง คือศึกษาเรื่อง
จิตอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ ได้แก่การบ าเพ็ญสมถกัมมัฏฐานของผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสีลขันธ์จน
ได้บรรลุฌาน ๔ 

๓) อธิปัญญาสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดอบรมปัญญา เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง   
(รู้แจ้งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) คือ ศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง 
ได้แก่ การบ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุวิชชา ๘ คือเป็นพระอรหันต์๒๐  
เรียกง่าย ๆ ว่า ศีล (morality) สมาธิ (concentration) และปัญญา (wisdom) 

๒.๓.๒ หลักไตรสิกขา 

นักปราชญ์ ราชบัณฑิต ได้กล่าวถึงหลักไตรสิกขาไว้มากมาย จากการศึกษาเอกสารและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายหลักไตรสิกขาไว้ในเรื่อง “พระพุทธศาสนา
พัฒนาคนและสังคม”๒๑ ว่า การศึกษา (สิกขา) แยกซอยออกไปเป็น ๓ ด้าน โดยสอดคล้องกับ
องค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิต ของมนุษย์ ที่มี ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่า 
ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑) อธิสีลสิกขา คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทาง
กายและวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีผลดี สิ่งแวดล้อม ที่เราเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ มี ๒ ประเภท คือ 

(๑) สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์ รวมทั้งสัตว์อ่ืน 

(๒) สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี 
และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ 

                                           
๒๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๐), หน้า ๑๒๗. 
๒๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

http://www.seameo.org/vl/payutto/index.htm. [๕ กุมภาพันธ ์๒๕๕๐]. 



๒๕ 

พุทธทาส ได้กล่าวขอบเขตของศีลไว้ว่า ศีลมีขอบเขตเฉพาะทางกายและวาจาที่ปรากฎ
ภายนอก คือถ้าภายนอกเรียบร้อยตามวินัย แม้ใจจะเสียไปบ้างก็ไม่นับว่าเสียในส่วนศีล๒๒  ดังนั้นพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จึงได้แบ่งศีลออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ๔ หมวด๒๓ คือ 

(๑) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เมื่อคนอยู่ร่วมกัน หรือท างานท า
กิจการร่วมกัน เป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน เป็นองค์กร ตลอดจนเป็นประเทศชาติ จะต้องมีกฎเกณฑ์
กติกาตลอดจนกฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรียบร้อย ความประสานสอดคล้อง  ความ
เกื้อหนุนต่อกันความร่วมรับผิดชอบและสามัคคี ที่จะเอ้ือโอกาส หรือเป็นหลักประกันให้ชีวิตความ
เป็นอยู ่และกิจการต่างๆ ด าเนินไปด้วยดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น เช่น 
โรงเรียนก็ต้องมีกฎกติกาที่เป็นวินัยแม่บทของตนเช่นเดียวกัน ส าหรับสังคมคฤหัสถ์หรือสังคมแห่ง
มนุษยชาติทั้งหมด ก็คือ ศีล ๕ 

(๒) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวร) เรารับรู้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์ คือ ตา ห ู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟังไม่เป็น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเกิดโทษ 
เช่น เกิดความลุ่มหลงมัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเป็นต้น ตลอดจนน าไปสู่การใช้มือและ
สมองเพ่ือการแย่งชิงหรือท าลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้ อินทรีย์ ให้ดู ฟัง เป็นต้นอย่างมีสติ 
เมื่อดูเป็น ฟังเป็น เช่น ดูทีวีเป็น ฟังวิทยุเป็น รู้จักใช้ตาหู แสวงหาความรู้เป็นต้น ก็จะได้ปัญญา  ได้
คุณภาพชีวิต และน าไปสู่การใช้มือและสมองเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันและท าการสร้างสรรค์หลักปฏิบัติ
ที่ส าคัญในการใช้อินทรีย์ คือ 

๑) รู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่จะดู จะฟัง เป็นต้น แยกแยะได้อย่างรู้เท่าทันว่าสิ่งใด 
รายการใดดีงามหรือไม ่เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นภัย แล้วหลีกละเว้นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นโทษภัย 
และรับดูรับฟังสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ 

๒) ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้ รู้จักประมาณ รู้พอดี ไม่ปล่อยตัวให้ลุ่มหลง
มัวเมา ตกเป็นทาสของสิ่งที่ดูที่ฟังเป็นต้นนั้น อันจะท าให้สิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา เสียสุขภาพ 
เสียการงาน เสียการเล่าเรียน เป็นต้น 

๓) ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง ไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจ แต่รู้จักดู รู้จักฟัง
ให้ได้คุณค่าท่ีดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น โดยเฉพาะที่ส าคัญคือ ต้องให้ได้ปัญญา และคติที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคม 

(๓) การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การท ามาหาเลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรมหลักใน
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ถ้ามีผู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เป็นมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะ

                                           
๒๒ พุทธทาสภิกขุ, เร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: จักรานุกุลการพิมพ์,๒๕๒๙), 

หน้า ๕๙. 
๒๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์

กรมการศาสนา, ๒๕๔๙), หน้า ๗. 



๒๖ 

ชั่วร้ายเสื่อมเสียแล้ว ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก จึงต้องย้ าเน้นกันอย่างยิ่งในเรื่องการ
พัฒนาสัมมาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพ คือหาเลี้ยงชีวิตโดย
ทางสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลักษณะที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

- เป็นอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อเวรภัย หรือสร้างความเดือดร้อนเสียหาย
แก่สังคม 

- เป็นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ชีวิต และสังคมในทางใดทางหนึ่ง 

- เป็นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผู้ท าได้พัฒนาชีวิตของตนให้งอกงามยิ่งขึ้น ทั้งด้านพฤติกรรม
ด้านจิตใจ และด้านปัญญา 

- เป็นอาชีพการงานที่ไม่ท าลายคุณค่าของชีวิต และไม่เสื่อมเสีย คุณภาพชีวิต แต่ท าให้
ชีวิตของตนมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ 

- เป็นอาชีพการงานที่ท าให้ได้ปัจจัยเลี้ยงชีวิตมาด้วยเรี่ยวแรงก าลังกาย ก าลังสติปัญญา 
ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝีมือของตน และท าให้ได้ฝึกฝนพัฒนาความเชี่ยวชาญจัดเจน 
หรือฝึกปรือฝีมือในทางสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป 

(๔) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย์ ในที่สุดก็
มาลงที่การกิน ใช้เสพบริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก่อปัญหาอย่างมาก
ทั้งแก่ชีวิต แก่สังคม และแก่โลก เพราะเขาจะกิน ใช้ บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลาย 
รวมทั้งเทคโนโลยีด้วยโมหะ ก่อให้เกิดความลุ่มหลง มัวเมา ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ความเสื่อมเสียคุณภาพ
ชีวิต การใช้จ่ายสิ้นเปลือง การขัดแย้ง แย่งชิง เบียดเบียนกันในสังคม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และการก่อมลภาวะ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช้ เสพ บริโภค ให้เป็นพฤติกรรมที่
เกิดจากปัญญาที่รู้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ 
เริ่มแต่รับประทานอาหารเพ่ือบ ารุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี  ไม่ใช่กินเพียงเพ่ือเอร็ดอร่อย 
อวดโก้อวดฐานะ หรือตื่นตามค่านิยมฟู่ฟ่า ให้เป็นการกินด้วยปัญญาที่ท าให้รู้จักประมาณในการ
บริโภค หรือกินพอดี ที่เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา ตลอดจนการใช้สอยสิ่งต่างๆ อย่างประหยัด ซึ่งท า
ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดโดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุดปัจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช้ปัญญาท าความเข้าใจ 
แล้วบริโภคปัจจัยทั้งหลายให้ได้ผลตรงพอดี ตามคุณค่าแท้ที่เป็นจุดหมายของการบริโภคสิ่งนั้นๆ ศีล
หมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 

๑) บริโภคด้วยความรู้ตระหนักว่าการมี-ใช้-บริโภคสิ่งเหล่านั้นมิใช่เป็น จุดหมายของ
ชีวิตแต่มันเป็นปัจจัย เครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เรา สามารถพัฒนาชีวิตและท าการสร้างสรรค์ประโยชน์
สุขท่ีสูงยิ่งขึ้นไป 

๒) บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภค ใช้สอยสิ่งนั้นๆ 
เช่น การสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยปกป้องเท้า มิให้เป็นอันตรายจากสิ่งกระทบกระทั่งและ
เชื้อโรค เป็นต้น และเพ่ือช่วยให้เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็ว ทนนาน เป็นต้น มิใช่สวมใส่เพ่ืออวดโก้แสดง
ฐานะกันตามค่านิยมท่ีเลื่อนลอย 



๒๗ 

๓) บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให้ได้ปริมาณ ประเภทและคุณสมบัติของสิ่งที่
บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ของการบริโภคสิ่งนั้น เช่น บริโภคอาหารในปริมาณและ
ประเภท ซึ่งพอดีกับความต้องการของร่างกายที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี 

๔) สามารถละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิต เช่นสิ่งที่ท าลาย
สุขภาพเป็นต้น โดยไม่เห็นแก่การเสพรส หรือ ความโก้หรูหรา เป็นต้น 

 

๒) อธิจิตตสิกขา หมายถึงการฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะ
จิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือ เจตนาและ
เป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่ เบื้องหลัง  ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนา ให้ดีงามแล้ว ก็จะ
ควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุข ความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจยิ่งไปกว่า
นั้น ปัญญาจะเจริญงอกงามได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา เอาใจใส่มีความเพียรพยายามที่จะ
คิดค้น ไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ 
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน กระวนกระวาย คือต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ชัดเจน เจาะลึกทะลุได้  และ
มองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างานและพัฒนาอย่างได้ผลการพัฒนา
จิตใจนี้มีสมาธิเป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลาง จึงเรียกง่ายๆ ว่า "สมาธิ" และ อาจแยกออกได้เป็นการ
พัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในด้านต่างๆ คือ 

๑) พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้
ดีงามให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ เช่น หลักอิทธิบาท ๔ จาคะ คือ ความมีน้ าใจเสียสละ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญูกตเวทิตา หิริ คือ ความละอายต่อบาป ละอายใจต่อการท าความชั่ว โอตตัปปะ 
คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชั่วคร้ามขยาดต่อทุจริต คารวะ คือ ความเคารพ ความใส่ใจรู้จัก
ให้ความส าคัญแก่สิ่งนั้นนั้น อย่างถูกต้องเหมาะสม มัทวะ คือ ความอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนวล  ไม่
กระด้าง 

๒) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ท าให้
จิตใจมีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้าสามารถ ท ากิจหน้าที่ได้ผลดี เช่น ฉันทะ คือความใฝ่
รู้ใฝ่สร้างสรรค์ วิริยะอุตสาหะ จิตตะ คือ ความมีใจจดจ่อ หรือสิ่งที่ท า สัจจะ คือ ความตั้งใจจริง 
อธิษฐาน คือ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ตบะ คือ พลังเผากิเลส สติ คือ ความระลึกนึกได้ สมาธิ คือ ภาวะ
จิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่ 

๓) พัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ คุณสมบัติที่ควรเสริมสร้าง
ขึ้นให้มีอยู่ประจ าในจิตใจ เพ่ือความมีสุขภาพจิตที่ดี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายอย่างโดยเฉพาะ  
เช่น ปราโมทย์ คือความร่าเริง สดชื่น ปีติ คือ ความอ่ิมใจ ปัสสัทธิ คือ ความสงบเย็น สุข คือ ความ
คล่องใจ สันติ คือ ความสงบ เกษม คือ ความปลอดโปร่ง สีติภาพ คือ ความเย็นสบาย เสรีภาพ คือ 
ความมีใจเสรี เป็นอิสระ ปริโยทาตตา คือ ความผ่องใส วิมริยาทิกัตตา คือ ความมีใจไร้พรมแดน การ
พัฒนาในด้านจิตใจนี้ เมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไป ความส าคัญของสมาธิที่เป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลาง  จะยิ่ง
เด่นชัดมากขึ้น และเมื่อสมาธิเจริญขึ้นไปจนจิตแน่วดิ่ง อยู่ตัวอย่างแท้จริงแล้ว ผู้บ าเพ็ญสมาธินั้นก็จะ
บรรลุภาวะจิตที่เรียกว่า "ฌาน" ซึ่งเป็นสมาธิจิตขั้นสูง 



๒๘ 

การพัฒนาจิตใจ หรือเรื่องของสมาธิทั้งหมดนี้ แม้จะมีประโยชน์มากมาย น าไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง เช่น ในเรื่องพลังจิต และในด้านการหาความสุข ทางจิตใจ แต่คุณค่า
แท้จริงที่ท่านมุ่งหมาย ก็คือเพ่ือเป็นฐานหรือเป็นเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญา การท างานทาง
ปัญญาที่ยิ่งละเอียดซับซ้อน และลึกซึ้งมากขึ้น ก็ยิ่งต้องการสมาธิจิตสูงขึ้น การพัฒนาจิตใจหรือสมาธิ
นี้จึงมีความส าคัญมาก 

๓) อธิปัญญาสิกขา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็น
ตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะ
มีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเปน็ตัว ปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อ
จิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้  การพัฒนา
ปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้าน และมี หลายขั้นหลายระดับ เช่น 

๑) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ ความรู้ความ
เข้าใจข้อมูลความรู้ รวมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายได้ถูกต้องชัดเจน การรับรู้
เรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ หรือตามที่มันเป็น ความรู้จักจับสาระของ
ความรู้หรือเรื่องราวต่างๆ รู้จุด รู้ประเด็น สามารถยกขึ้นพูด ยกขึ้นชี้แสดง หรือยกขึ้นวางเป็นหลักได้ 
ความรู้จักสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความต้องการของตน ให้ผู้อ่ืนรู้ตาม เห็นตาม เป็นต้น 
การคิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรง ความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัย
ของเรื่องราวต่างๆ ที่จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหา และท าการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้ ความรู้จักจัดท า
ด าเนินการหรือบริหารจัดการกิจการต่างๆ ให้ส าเร็จผล ตามที่มุ่งหมาย ความรู้จักเชื่อมสัมพันธ์
ประสบการณ์ ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมที่ชัดเจน หรือโยงออก
ไปสู่ความหยั่งรู้ หยั่งเห็นใหม่ๆได้ 

๒) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  ความรู้ เข้าใจในระบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย ที่อิงอาศัย สืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย มองเห็นภาวะและ
กระบวนการ ที่ชีวิตสังคม และโลกคือหมู่สัตว์ มีความเป็นมา และจะเป็นไป ตามกระแสแห่งเจตจ านง 
และเหตุปัจจัยที่ตนประกอบ สร้างสม จัดสรร และ มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืนทั้งหลาย เรียกง่ายๆ      
ว่าเป็นไปตามกรรม 

๓) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความรู้เข้าใจเข้าถึงเท่าทัน
ความจริงของสังขาร คือโลกและชีวิต ทีเ่ปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถ 
วางใจ ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้ โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วย
ปัญญาอย่างแท้จริง 

การศึกษา ๓ ด้านที่ เรียกว่าไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญานี้  เป็นหลักใหญ่ของ
พระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของการ พัฒนาคน จากหลักไตรสิกขานี้ 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรม และข้อธรรมแยกย่อยออกไปมากมาย อย่างที่เรามักเห็นหรือได้ยิน
เป็นหมวดๆ หรือเป็นชุด ๆ มี ๓ ข้อบ้าง ๔ ข้อ บ้าง ๕ ข้อบ้าง ฯลฯ หลักธรรมแต่ละหมวด แต่ละชุด
เหล่านั้น ก็คือข้อปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมในขั้นตอน หรือในส่วนปลีกย่อยต่างๆ แต่ละ



๒๙ 

หมวด แต่ละชุดมักจะมีสาระบางส่วนของไตรสิกขา ครบทั้ง ๓ อย่าง ประสานหรือ บูรณาการกันอยู่
ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นๆ 

หลักไตรสิกขา มีความสัมพันธ์กับหลักอัฏฐังคิกมรรค คือ มรรคมีองค์ ๘ (เรียกเต็ม ๆ ว่า 
อริยอัฏฐังคิกมรรค) ซึ่งแปลว่า ทางมีองค์ ๘ ที่รู้จักกันในชื่อว่าทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา/The 
Middle Way) นั้น เมื่อย่นย่อลง ก็ได้เท่ากับไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ได้แก่ สีล สมาธิ และปัญญา     
เป็นแต่ในทางสายกลาง จัดเอาปัญญาข้ึนก่อนเท่านัน้ ข้อ ๑ และ ๒ จัดเป็น ปัญญา คือ 

๑) เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ ) ในระดับสูง คือ เห็นในอริยสัจจ์  ๔๒๔ ไตรลักษณ์ ๓๒๕ 
ปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตา ๑๒๒๖ ในระดับทั่วไป คือ เห็นถูกต้องตามท านองคลองธรรม       
เห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุด เป็นต้น 

๒) ด าริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ได้แก่ ในระดับสูง คือ เนกขัมมะสังกัปปะ (ด าริชอบใน
การออกจากกาม) อพยาปาทสังกัปปะ (ด าริชอบในความไม่พยาบาท) และอวิหิงสาสังกัปปะ        
(ด าริชอบในความไม่เบียนเบียด) ในระดับทั่วไป คือ มโนสุจริต การกระท าชอบทางใจ จัดอยู่ในกุศล
กรรมบถ ๑๐๒๗ 

๒.๑ ไม่คิดอยากได้ของผู้อื่น 

๒.๒ ไม่มีจิตคิดร้ายต่อผู้อ่ืน มีจิตใจเมตตากรุณา 

๒.๓ มีความเห็นชอบ เช่น ทานมีผล การบูชามีผล วิบากกรรมดีกรรมชั่วมี เป็นต้น 

ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ รวม ๓ ข้อ จัดเป็นศีล คือ 

๓) เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) ได้แก่วจีสุจริต ๔ กระท าชอบทางวาจา จัดอยู่ในกุศล
กรรมบถ ๑๐ 

๓.๑ ละการพูดเท็จ ไม่กล่าวค าโกหกเพราะเห็นแก่ประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน 

๓.๒ ละการพูดค าส่อเสียด สมานฉันท์ความแตกร้าว ส่งเสริมความสมัคร 

๓.๓ ละค าพูดหยาบ พูดแต่ค าอ่อนหวาน 

๓.๔ ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดค าท่ีมีเหตุผล มีสาระประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 

๔) กระท าชอบ (สัมมากัมมันตะ) ได้แก่ กายสุจริต ๓ การกระท าชอบทางกาย จัดอยู่ใน
กุศลกรรมบถ ๑๐ 

๔.๑ ละการฆ่า การเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล 

                                           
๒๔ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๔/๑๖. 
๒๕ ส .สฬ. (ไทย) ๑๘/๑/๑. 
๒๖ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑/๑ ; ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๑. 
๒๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๓๖๗ ; องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๖๕/๒๗๑. 



๓๐ 

๔.๒ ละการขโมยสิ่งของๆ ผู้อื่น เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น 

๔.๓ ละการประพฤติผิดในกาม การล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ 

๕) เลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) ได้แก่ อาชีวปาริสุทธิ จัดอยู่ใน วิริยสังวร รวมอยู่ใน
สังวร ๕และ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ รวม ๓ ข้อ จัดเป็นสมาธิ 

๖) พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) ในระดับสูง คือ ปธาน ๔๒๘ คือ เพียรปิดกั้นยับยั้งอกุศล
ธรรม เพียรละบาป เพียรก่อกุศลธรรม และเพียรรักษากุศลธรรม ในระดับทั่วไป คือ มีจิตใจตั่งมั่นเป็น
สมาธิ มีความมานะพยายาม เป็นต้น 

๗) ระลึกชอบ (สัมมาสติ) ในระดับสูง คือ สติปัฏฐาน ๔๒๙ ได้แก่ การตั้งสติก าหนด
พิจารณากาย เวทนา จิตและธรรม ในระดับทั่วไป คือ ความมีสติ คือ ความระลึกได้ นึกได้ ส านึกรู้ตัว
อยู่เสมอ และสัมปชัญญะ คือ ความรู้ชัดในสิ่งที่นึกได้ เข้าใจชัดตามความเป็นจริง จัดอยู่ในธรรมมี
อุปการะมาก ๓๐  

๘) ตั้งจิตมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) ในระดับสูง คือ ฌาน คือ การเพ่ง ๔๓๑ ได้แก่ ปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ในระดับท่ัวไป คือ ความตั้งจิตมั่นชอบในการศึกษาเรียนรู้และคิด
วิเคราะห์อย่างตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร 

สรุปได้ว่า หลักไตรสิกขานั้นมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับหลักมรรค ๘ และหลักธรรมอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน าไปสู่การอธิบายหลักไตรสิกขาให้กว้างขวางและลุ่มลึกมากขึ้น  รวมไปถึงการน า
หลักธรรมไปสู่การจัดการศึกษาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวข้อธรรมในระดับสูง       
ไม่สามารถท่ีจะวัดผลประเมินได้ด้วยการสังเกตพฤติกรรมได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
๒๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๙/๘๕. 
๒๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๕๗. 
๓๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๘/๒๙๐. 
๓๑ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒/๔. 



๓๑ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักไตรสิกขา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พุทธทาสภิกขุ 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๔๗) 

ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ถือว่าเป็นทฤษฎี ถ้าเป็นการปฏิบัติต้อง
เป็นปัญญา แล้วเป็นศีล แล้วเป็นสมาธิ ส าหรับศีล สมาธิ 
ปัญญา ที่วางไว้เป็นรูปทฤษฎีนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิดถูกตามรูปของ
ทฤษฎี คือเรียงตามล าดับจากต่ าไปหาสูง แต่พอถึงที่ปฏิบัติ
แล้ว ต้องดึงปัญญามาน าหน้าและปัญญานั้นจะงอกงาม
เพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ ไป เพราะว่ามีสมาธิแล้ว ปัญญาก็จะงอก
งามกว่าเดิม ปัญญาจูงให้ศีล สมาธิเดินไปถูกทางแล้ว ก็จะ
เพ่ิมก าลังให้แก่ปัญญาให้สูงขึ้นไป 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๙) 

ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ แต่พูดในฐานะที่เป็นระบบ
ฝึกฝนอบรม เมื่อจัดเป็นระบบฝึกฝนอบรมก็จะฝึกฝนสามมิติ 
เท่านั้นคือ ทางด้านปัญญา  ทางด้านศีล ทางด้านจิตทางด้าน
ปัญญา เป็นเรื่องทางความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ค่านิยมที่
ถูกต้องทางด้านศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย ทาง
วาจาให้อยู่ในกรอบ สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจทางด้าน
จิต เป็นการพัฒนาจิตให้มีสมาธิ พัฒนาจิตให้มีความเพียร 
พัฒนาจิตให้มีสติ ดังนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา ๓ องค์ประกอบนี้
เป็น ๓ มิต ิต้องท าไปด้วยกัน เรื่องเดียวกันท าไปด้วยกัน เพ่ือ
จุดประสงค์เดียวกัน จึงตรัสรวมกัน ไม่ได้หมายความว่าต้อง
ท าศีลก่อนให้สมบูรณ์ แล้วต้องมาท าสมาธิ ท าสมาธิสมบูรณ์
แล้วมาท าปัญญา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๒๗) 

หลักไตรสิกขา แยกซอยออกไปเป็น ๓ ด้าน โดยสอดคล้อง
กับองค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิต ของมนุษย์ ที่มี ๓ ด้าน 
คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ่งมี
สาระส าคัญดังนี้ 
๑) อธิสีลสิกขา คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม  
๒) อธิจิตตสิกขา หมายถึงการฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ  
๓) อธิปัญญาสิกขา หมายถึง การพัฒนาปัญญา  
 

 
 
 
 



๓๒ 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
วัดมเหยงคณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา           

แห่งที่ ๔ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เดิมเป็นพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลัง
กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ วัดนี้ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๕ ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่นอกเขตเมืองมาทางทิศตะวันออก ถ้าเดินมาจากถนนสายเอเชียแยกเข้า
สู่ถนนโรจนะเพ่ือมุ่งเข้าเกาะเมืองพอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้มเลี้ยวขวาอ้อมวงเวียนมาตามถนน
ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ก็จะถึงทางเข้าวัดมเหยงคณ์ ท่านจะมองเห็นผนังอุโบสถก่อด้วยอิฐ
สีแดงตระหง่านแต่ไกล  

ปัจจุบันนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดมเหยงคณ์เป็นโบราณวัตถุ โบราณสถานของชาติ 
ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยมีพระภาวนาเขมคุณ วิ. ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
วัดมเหยงคณ์ ต าบลหันตรา  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นโบราณสถานที่
ขึ้นทะเบียนใน ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ล าดับที่ ๖๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ ๕๙ หน้า ๕๘๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๘๔) 

ประวัติ วัดมเหยงคณ์ ตั้งอยู่หมู่ ๕ ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นอกเกาะกรุงศรีอยุธยาด้านตะวันออกตรงข้ามวัดกุฎีดาว ในบริเวณที่เชื่อกันว่า
เป็นเขตอโยธยาตอนเหนือ อันหมายถึงชุมชนเมืองโบราณก่อนที่จะมีการสร้างกรุงศรีอยุธยา พ้ืนที่มี
ลักษณะเป็นที่ดอน ด้านทิศตะวันออกของวัดเป็นสระน้ า ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการขุดดินรอบๆ 
ยกระดับของวัดให้สูงขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าท่วมเมื่อถึงฤดูน้ า มีคลองอยู่ ๓ ด้านเป็นเสมือนเกาะ
สามเหลี่ยมมีคลองหันตรา (หรือคลองบ้านม้าในปัจจุบัน) คลองระฆัง และแม่น้ าป่าสัก ล้อมรอบ 

เมื่อเข้าสู่บริเวณวัด จะเห็นสภาพของโบราณสถานวัดมเหยงคณ์ ที่อยู่ในสภาพค่อนข้าง
ช ารุดทรุดโทรม มีวัชพืชขึ้นรกเต็มไปหมด 

อาณาเขตโดยรอบทางทิศเหนือติดกับถนน ถัดออกไปเป็นส่วนของที่พักของผู้ที่มาปฏิบัติ
ธรรมที่ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ เลยออกไปเป็นโบราณสถานวัดสีกาสมุด 

ทิศใต้ติดกับถนน ถัดออกไปเป็น คลองโบราณ ถัดออกไปอีกเป็นต าหนักวัด มเหยงคณ์ ซึ่ง
ใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ระหว่างที่มาท าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมเหยงคณ์ พ.ศ. 
๒๒๕๒ ในช่วงอยุธยาตอนปลาย 

ทิศตะวันออก ติดกับส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ 
ทิศตะวันตกติดกับถนน ถัดไปเป็นคลอง 
วัดมเหยงคณ์ เป็นวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดขนาดใหญ่และมีความส าคัญมา

กวัดหนึ่งในช่วง ๖๐ ปีก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองทั้งทาง
เศรษฐกิจและศาสนาของอยุธยาตอนปลายได้เป็นอย่างดี  

วัดมเหยงคณ์ได้รับการดูแลขุดแต่งเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒ โดยส านักงาน
โครงการประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 

หลักฐานพงศาวดารระบุว่า วัดมเหยงคณ์สร้างขึ้นในรัชสมัยเจ้าสามพระยา (ครองราชย์ 
พ.ศ. ๑๙๖๗-๑๙๙๑) หรือหลังการสร้างกรุงศรีอยุธยาแล้วประมาณ ๘๐-๑๐๐ ปี   และอีก ๑๐๐ ปี
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กว่าต่อมา ในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒ พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่าได้ใช้วัด
แห่งนี้เป็นที่ตั้งกองทัพหลวงบัญชาการรบ และเมื่อกษัตริย์อยุธยาเป็น ฝ่ายแพ้สงคราม พระมหินทราธิราช
ก็ได้รับอัญเชิญให้เข้าเฝ้าฯ กษัตริย์พม่าผู้ชนะ ณ พลับพลาที่วัดนี้ 

วัดมเหยงคณ์ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระเจ้าท้ายสระ (ครองราชย์ 
พ.ศ. ๒๒๕๒-๒๒๗๕) โดยเริ่มการบูรณะในปี พ.ศ. ๒๒๕๒ และบูรณะเสร็จในอีก  ๓ ปีถัดมา ในปี 
พ.ศ. ๒๒๕๖ ได้มีงานฉลองวัดนี้โดยมีมหรสพสมโภช ๗ วัน  

เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา วัดมเหยงคณ์เป็นพระอารามหลวงฝ่ายอรัญวาสี หลังกรุงศรีอยุธยา
แตกได้กลายเป็นวัดร้างอยู่นาน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๗ มีพระสงฆ์มาตั้งส านักปฏิบัติกรรมฐานขึ้นใน
บริเวณวัดร้าง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้จัดตั้งวัดมเหยงคณ์ขึ้นใหม่ในบริเวณที่ติดกับวัดมเหยงคณ์
เดิม  

โบราณสถานภายในวัด 
เขตพุทธาวาสมีแนวก าแพงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (๙๕.๒๐×๒๑๔ เมตร) มีซุ้มประตูทางเข้าทั้ง ๔ 

ด้าน จากซุ้มประตูด้านหน้าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกมีฉนวนทางเดินตรงไปยังอาคารส าคัญสุดคือ 
อุโบสถ ส่วนพ้ืนที่สองฟากนอกฉนวนกับก าแพงทั้งด้านเหนือและใต้มีสิ่งก่อสร้างเป็นเจดีย์ทรงแปด
เหลี่ยม ต่อด้วยวิหารและเจดีย์ทรงระฆังคว่ า เขตอุโบสถมีแนวก าแพงแก้วล้อมรอบ (๓๘×๗๒ เมตร) ที่
ย่อเหลี่ยมหรือย่อมุมก าแพงมีเจดีย์ลังกาขนาดเล็กอยู่ทั้ง ๔ มุม เสาบริเวณมุมของก าแพงเป็นเสาหัว
เม็ดทรงมัณฑ์ตามศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยพระเจ้าท้ายสระ โปรดเกล้าฯ ให้รื้ออุโบสถหลัง
เก่าลง เหลือเพียงฐานและสร้างใหม่ครอบฐานเดิม พร้อมทั้งท าระบบระบายน้ าฝนที่ตกลงบนระเบียง 
โดยฝั่งท่อระบายน้ าไว้ใต้พ้ืนดิน 

อุโบสถขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่ขนาดครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ในเขตก าแพงแก้ว (๑๘×๓๖.๘๐ เมตร) 
ตั้งอยู่กึ่งกลางของแผนผังวัด ซึ่งซากผนังและเสาของอุโบสถแสดงให้เห็นถึงความใหญ่โตของอุ โบสถ
หลังนี้ เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขทั้งด้านหน้าและหลัง ด้านหน้ามี
ประตู ๓ ช่อง ด้านหลังมีประตู ๒ ช่อง ภายในอุโบสถมีฐานชุกชีขนาดใหญ่ ๒ แท่น ซึ่งแต่เดิมคงเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่หักล้มลงมาเป็นส่วนๆ ชี้ให้เห็น
ว่าพระพุทธรูปในอุโบสถนี้ท าขึ้นจากแกนที่เป็นหินทรายแล้วจึงฉาบด้วยปูนและลงรักปิดทอง มีการ
น าเอาพระพุทธรูปสมัยใหม่มาประดิษฐาน 

รอบตัวพระอุโบสถมีก าแพงแก้วล้อมรอบ ๒ ชั้น มีลักษณะเป็นก าแพงสี่เหลี่ยม ลักษณะ
ของอาคารเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในมีเสาแปดเหลี่ยม ๒ แถวๆ ละ ๘ ต้น  แบ่งขนาด
ออกเป็นห้องเสา คือ มีความกว้าง ๓ เมตร และยาว ๙ ห้อง ห้องเสาละ ๓.๖๐ เมตร มีผนังทั้ง ๔ ด้าน 
แผนผังของพระอุโบสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในเขตก าแพงแก้วทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
พระอุโบสถ พบใบเสมา ๑ ใบ มีลักษณะเป็นเสมาที่ท าด้วยหินชนวนสีเขียว มีขนาดกว้าง ๑ เมตร สูง 
๒ เมตร และหนา ๒๐ เซนติเมตร แบบเดียวกันที่เอาไปไว้ ณ อุโบสถวัดราชเตชะ ในปัจจุบันตัวอาคาร
อยู่ในสภาพปรักหักพัง และผนังสกัดด้านหน้าทลายลงแล้ว ปูนฉาบผนังอาคารโดยทั่วไป หลุดออกมา
เกือบหมด ท าให้เห็นแนวอิฐก่ออย่างชัดเจน   ที่มีลักษณะเป็นการก่ออิฐแบบสั้นสลับยาวภายในแถว
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เดียวกันอย่างเป็นระเบียบ เหมือนกันหมดทั้งตัวอาคาร ซึ่งเป็นลักษณะการก่ออิฐแบบที่นิยมท ากันใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย 

ฐานใบเสมา เป็นฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีฐานเขียงรองรับขาสิงห์ และฐานบัวย่อ
มุมไม้สิบสองรองรับฐานบัวกลม รวมความสูงเกือบ ๑.๕๐ เมตรก่อนถึงใบเสมา ปรากฏพบให้เห็น
จ านวน ๘ ฐานด้วยกัน อยู่ในสภาพที่ปรักหักพังลงไปมาก มีเพียงฐานด้านทิศเหนือเท่านั้นที่อยู่ใน
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 

ที่อุโบสถแห่งนี้ ปัจจุบันยังมีชาวไทยที่ศรัทธาในพุทธศาสนาได้มานั่งท าสมาธิ เนื่องจากมี
พระสงฆ์ได้มาจัดสร้าง “วัดมเหยงคณ์” ขึ้นใหม่พ้ืนที่ด้านตะวันออกของเขตโบราณสถาน ถัดจาก
อุโบสถเป็นเจดีย์ประธาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกนอกก าแพงแก้วของอุโบสถด้านหลังวัด เป็นเจดีย์ทรง
ระฆังคว่ าตั้งอยู่บนฐานเขียงทรงกลม ๓ ชั้น มีซุ้มรอบๆ องค์เจดีย์ ๒๐ ซุ้ม เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปหินทราย ซึ่งปัจจุบันช ารุดทุกองค์ มีฐานทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ ๓๒ 
เมตร มีบันไดขึ้นทั้ง ๔ ทิศ (เจดีย์องค์เดิมได้พังทลายถึงส่วนกลางขององค์ระฆังไปแล้ว ที่เห็นใน
ปัจจุบันต่อเติมให้เกือบสมบูรณ์โดยทางวัดเอง บนพื้นยังมียอดของเจดีย์องค์เดิมจัดวางอยู่) 

โดยรอบฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นยืนเต็มตัวสูง ๑.๐๕ เมตร ประดับอยู่ ๘๐ เชือก เรียกได้ว่า
เป็นเจดีย์ช้างล้อม ซึ่งช้างนอกจากจะเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับคติพุทธศาสนาแล้ว ในสมัยพระเจ้า
ท้ายสระ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่นิยมจับช้างป่าด้วย และในบางปีทรงให้ต่อเรือก าปั่นขนาดใหญ่
บรรทุกช้างออกไปขายยังอินเดีย โดยบรรทุกช้างได้ถึง ๓๐ เชือกต่อล า 

ถัดจากฐานเจดีย์ช้างล้อม มีเจดีย์ทรงลังกาเป็นเจดีย์มุมทั้ง ๔ ทิศ และนอกเขตก าแพง
พุทธาวาสด้านทิศตะวันตกมีเจดีย์ทรงลังกาอยู่ ๓ องค์ ส่วนนอกเขตก าแพงพุทธาวาสด้านทิศใต้มีซาก
ของอาคาร ซึ่งคาดว่าอาจะเป็นที่ประทับของพระเจ้าท้ายสระเมื่อเสด็จมาทรงงานการบูรณะวัด หรือ
อาจเป็นอาคารในเขตสังฆาวาสของวัดแห่งนี้ 

เนื่องจากวัดมเหยงคณ์ตั้งอยู่ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นเขต “อโยธยา” ดังนั้นจึงได้รับการ
พิจารณาว่ารูปแบบพระเจดีย์ช้างล้อมน่าจะเป็นอิทธิพลทางศาสนาและศิลปะจากแคว้นสุโขทัย ซึ่งเป็น
แคว้นที่มีอายุก่อนการเกิดของอยุธยา ๑ ศตวรรษ อย่างไรก็ตามหลักฐานพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า วัดมเหยงคณ์ที่ตกทอดมาเป็นโบราณสถานมาถึงปัจจุบันนี้ เป็นผลมาจากการ
บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าท้ายสระหรือสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ซุ้ มประตูทาง เข้ า  ซุ้ มประตู จะมี ลั กษณะเป็นซุ้ มบั นแถลงซ้ อนลดชั้ น  ๒  ชั้ น                        
โค้งแหลมก่ออิฐลดระดับ ๒ ชั้น ในส่วนกลม แต่มีฐานล่างอยู่ระดับเดียวกัน และก่อเป็นซุ้มโค้งเล็กลด
ระดับอีก ๒ ซุ้ม ในแต่ละด้านของซุ้มประตู แต่มีฐานล่างอยู่ระดับเดียวกัน เป็นฐานบัวซึ่งมีลูกแก้ว
อกไก่ มีทั้งหมด ๖ ซุ้มประตูด้วยกัน ได้แก่ ซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก เป็นทางเข้าที่ต่อเนื่อง
กับฉนวนทางเดินไปยังพระอุโบสถ ขนานทางเดินกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยังปรากฏรูข้างหลังไม้ของประตู
ด้านบน และด้านล่าง และแนวที่ว่างใส่กรอบประตู เนื่องจากไม่มีปูนฉาบทับเป็นทางยาว 
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ซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตก ปรากฏข้างหลังบนเป็นไม้อยู่ในช่องซุ้มประตูตรงเข้าไป
เป็นทางขึ้นสู่เจดีย์ช้างล้อม ยังปรากฏเป็นหลังคาก่ออิฐทรงโค้งแหลมอย่างเห็นได้ชัด และซุ้มประตู
ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้อีกด้านละ ๒ ซุ้ม 

เจดีย์ทองแดง สร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอุโบสถ นอกก าแพงแก้ว เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมมีฐานทักษิณ ๒ ชั้น ส่วนยอดหักหายไปแล้ว 
ภายในองค์เจดีย์กลวง มีบันไดขึ้นสู่คูหาเจดีย์ทางด้านตะวันออก มีผู้สันนิษฐานว่าเดิมคงมีแผ่นโลหะที่
เรียกกันว่า “ทองจังโก้” หุ้มองค์เจดีย์ แต่ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นทองแดง จึงเรียกกันว่า “เจดีย์
ทองแดง”  

ฉนวน หน้าอุโบสถมี “ฉนวน” คือ ทางเดินจากท่าน้ ามายังอุโบสถ เป็นเส้นทางส าหรับ
พระมหากษัตริย์ พระมเหสีและเจ้านายฝ่ายใน เดิมด้านหน้าอุโบสถมีคลอง เมื่อเสด็จพระราชด าเนิน
ทางเรือมาถึงท่าน้ าก็เสด็จขึ้นผ่านฉนวนเข้าสู่อุโบสถได้เลย ปัจจุบันนี้หน้าอุโบสถไม่มีคลองแล้ว คงมี
แต่สระน้ า ๒ แห่ง ฉนวนทางเดินนี้กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐ เมตร สองข้างก่อก าแพงสูง
ประมาณ ๑.๖๐ เมตร 

สระน้ า เป็นสระน้ าผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๑๐.๕ ×๗ เมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระ
อุโบสถปรากฏพบให้เห็นขอบสระบางส่วน นอกนั้นมีเนินดินปกคลุมอยู่รวมทั้งวัชพืชที่ปกคลุมอยู่อย่าง
หนาแน่น แสดงให้เห็นถึงการทรุดตัว ขอบสระมีการแตกร้าวอยู่ทั่วไปทั้งด้านในและด้านนอก 

ต าหนักพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ตั้งอยู่ห่างประตูก าแพงวัดด้านใต้ ราว ๗๓.๕๐ เมตร     
เป็นต าหนักซึ่งเสด็จไปประทับเดือนหนึ่งบ้าง สองเดือนบ้าง ว่าราชการที่ต าหนักนี้ ต าหนักเป็นรูป
สี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า ก่ออิฐถือปูน ยาว ๒๕.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐.๔๐ เมตร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา 
ผนังด้านใต้สูง ๔.๕๕ เมตร ยาว ๑๐.๘๕ เมตร หนา ๑ เมตร ผนังด้านตะวันตก สูง ๓.๘๕ เมตร ยาว 
๘ เมตร พบกระเบื้องดินเผากาบคล้ายมีรูปเทพพนม และลายกนก 
 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชน
พบว่ามีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 

พระมหาสุริยันต์ บุญยอด และสุวัฒน์ เงินฉ ่า ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ      
ผู้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมีวัดปัญญานันทาราม  ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า วิธีการปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ ๔ ด้าน 
คือ ๑) ด้านกาย ๒) ด้าน วาจา ๓) ด้านความคิด และ ๔) ด้านอารมณ์ สตรีผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด        
มีความรู้และความ เข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถน ามา เป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวันและใช้ได้ในชีวิตจริง   
มีสติ จดจ่อต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ มากระทบ 
อายตนะทั้ง ๖ สตรีผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถก าหนดสติระลึกรู้ได้ทันปัจจุบัน มีการคิดตริตรอง และ
พิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และ สามารถใช้



๓๖ 

ปัญญาในการมีความยั้งคิดและหยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่าทันไม่หลงหรือไม่ คล้อยตามอารมณ์ใน
เรื่องนั้นๆ รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น และสามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ทั้งหมด 
สอดคล้องกับสตรีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรม ที่ ไม่พึงประสงค์ พบว่า     
มีคะแนนเฉลี่ยที่แสดงระดับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับงานวิจัยในด้าน กาย วาจา ความคิด และ
อารมณ์ ก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในระดับปานกลาง และ หลังการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๔ ด้านเมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นราย คู่ (t-dependent) แล้ว
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๓๒ 

พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท (เทวินบุรานุวงศ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม: กรณีศึกษาส านักปฏิบัติผลการวิจัยพบว่าวิปัสสนากรรมฐานวัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ ด้านการบริหาร
จัดการพบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน๓๓ 

พระมานัส ฐานิสฺสโร (อุ่นเรือน) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑๘” ผลการวิจัย
พบว่า  

๑.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัด 
ราชบุรี แห่งที่ ๑๘ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสถานที่ใช้ในการฝึกอบรม , ด้านรูปแบบการอบรม , ด้านเนื้อหาสาระ และด้านวิทยากรอยู่ 
ในระดับมากทุกด้าน  

๒. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติ 
ธรรมประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑๘ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคล 
ด้านเพศ, อายุ, อาชีพ และระดับการศึกษาของประชาชน มีผลท าให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
การเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑๘ โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง 
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง 

๓. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑๘ ได้แก่ (๑) ด้านสถานที่ใช้ฝึกอบรม ได้แก่ จัดตาราง หรือแผนที่นั่ง 

                                           
๓๒ พระมหาสุริยันต์ บุญยอด. “ความพึงพอใจของผ้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมีวัดปัญญานันทาราม  

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ฉบับปีท่ี ๑ เล่มที่ ๔ (มกราคม–เมษายน, ๒๕๕๘): ๒๔๑–๒๕๐. 

๓๓ พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท (เทวินบุรานุวงศ์) , “กลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม: 
กรณีศึกษาส านักปฏิบัติผลการวิจัยพบว่าวิปัสสนากรรมฐานวัดมเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๓๗ 

เวลา ปฏิบัติธรรม มีการระบุหมายเลขเพ่ือความเป็นระเบียบ , จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่
ต้องการ มาลงทะเบียนปฏิบัติธรรม ใ ห้สามารถเข้าใจและลงทะเบียนได้ง่าย และควรจัดสถานที่เพ่ิม
หรือถ้าจัด ไม่ได้ ก็ไม่ควรรับผู้ เข้ารับการอบรมมากเกินไป (๒) ด้านรูปแบบการสอน ได้แก่            
ควรสนับสนุนให้ พระสงฆ์หันมาใช้สื่อประกอบการบรรยายธรรม เพ่ือสร้างความสนใจแก่กลุ่มผู้ฟัง  
เจ้าส านักปฏิบัติ ธรรมควรจัดให้มีการอบรมเทคนิคในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยอบรม 
และ ควรให้การ สนับสนุนการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยอาจร่วมมือกัน
จัดท าเพ่ือ เผยแผ่ใน ระดับอ าเภอ เป็นต้น (๓) ด้านเนื้อหาสาระ ได้แก่ ควรสนับสนุนให้พระสงฆ์หันมา
ใช้สื่อประกอบการ บรรยายธรรม เพ่ือสร้างความสนใจแก่กลุ่มผู้ฟัง, เจ้าส านักปฏิบัติธรรมควรจัดให้มี
การอบรมเทคนิคใน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยอบรม และควรปรับปรุงเนื้อหาให้เข้าใจ
ง่าย และเข้ากับ สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือสามารถปฏิบัติได้ (๔) ด้านวิทยากร ได้แก่ วิทยากรควรมี
การอบรมเพ่ือให้ สามารถตอบปัญหาที่ผู้ปฏิบัติธรรมถามได้ทุกค าถาม , วิทยากรควรเตรียมความ
พร้อมให้พร้อมที่จะ สอนการปฏิบัติธรรม และวิทยากรควรพร้อมรับฟังข้อซักถามต่างๆ จากผู้ปฏิบัติ
ธรรมด้วยความอดทน ไม่เบื่อหน่าย๓๔ 

รักษิณา ทับทิมไสย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัด
สิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชนอายุระหว่าง ๒๐–๗๐ ปี” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ๒๐ ปี – ๓๐ ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
อาชีพรับราชการ/พนักงาน รายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๑ -๑๒,๕๐๐ บาท มีสถานภาพสมรสแล้ว 

๒. การตัดสินใจด้านสถานที่ พบวา โดยภาพรวมกลุ่มตัวอ่างมีการตัดสินใจ  ่ในระดับมาก 
พบว่า ด้านห้องน ้า ห้องสุ ขา มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจของพุทธศาสนิกชนมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านที่พักอาศัย ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านสถานที่รับประทานอาหาร ด้านสถานที่จอดรถ และ
ด้านห้องปฏิบัติธรรม 

๓. การตัดสินใจในด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการ
ตัดสินใจในระดับมาก พบว่า ด้านการต้อนรับ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพุทธศาสนิกชนมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ของบุคลากรภายในวัด ด้านการให้ข้อมูล และด้านการความ
ปลอดภัย มีอิทธิพลน้อยที่สุด 

๔. การตัดสินใจเจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพของการให้บริการ พบวา โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่าง
มีการตัดสินใจในระดับมาก พบว่า  การรับเรื่องการให้ค าแนะน าติดตามตามความต้องการ มีอิทธิพล
การตัดสินใจสูง รองลงมาคือ บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามข้อมูลตามความ

                                           
๓๔ พระมานัส ฐานิสฺสโร (อุ่นเรือน), “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมใน

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑๘”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิง
พุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๓๘ 

ต้องการของท่านอย่างครบถ้วน การกระตือรือร้นช่วยเหลือแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงตามความต้องการ
ของท่าน 

๕. การเปรียบเทียบการตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จ าแนกตาม เพศอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ พบวา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ แตกต่างกนมี การ
ตัดสินใจเพ่ือไปปฏิบัติธรรมไม่แตกต่างกนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ 

๖. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมกับปัจจัยด้านสถานที่ ด้านการ
อ านวยความสะดวก ในภาพรวมไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันของ
พุทธศาสนิกชน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพการให้บริการ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันของพุทธศาสนิกชน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
๐.๐๕๓๕ 

ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระ
นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า พระนิสิต
ต้องการพัฒนาจิต การปฏิบัติธรรมและการจัดรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมโดยใช้หลัก
ภาวนา ๔ คือ 

๑. กิจกรรมกายภาวนา คือการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติที่หลากหลาย เพ่ือฝึก
การควบคุม ส ารวมระวัง ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในอิริยาบถใหญ่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน และ
อิริยาบถย่อย เช่น การบริโภคอาหาร ขับถ่ายเป็นต้น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก    
ซ่ึงสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวทางกาย 

๒. กิจกรรมศีลภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ใน กฎระเบียบ
ตามที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด ในข้อปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของผู้เรียนและผู้ปฏิบัติ การรักษาศีล 
และพระวินัย 

๓. กิจกรรมจิตภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติได้อบรมทางจิตเพ่ือ
พัฒนาสติให้เกิดสมาธิตั้งมั่นจดจ่อ ในระหว่างที่เรียนและฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก แช่มชื่น 
และสนใจในการสอนและการฝึกปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมการฝึกสมาธิ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับจริตของผู้ปฏิบัต ิ

๔. กิจกรรมปัญญาภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผุ้เรียน และผู้ปฏิบัติเกิดความรู้      
ความเข้าใจ ในหลักสูตรการเรียนรู้อย่างชัดแจ้ง๓๖ 

                                           
๓๕ รักษิณา ทับทิมไสย, การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมทีวัด อัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน 

อายุระหวาง ๒๐-๗๐ ปี, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๕). 
๑๙ ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖). 



๓๙ 

พระลิขิต ทินฺนปญฺโญ (เมืองจันทร์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการสัปปายะใน
ส านักปฏิบัติธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของ
ส านักปฏิบัติธรรมควรมีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ มีความสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น มีจัด
สถานที่ส าหรับการเดินจงกรมปฏิบัติธรรม การจัดการสัปปายะเพ่ือการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่
เหมาะแก่จริตของผู้ปฏิบัติ พระวิปัสสนาจารย์ ควรมีความรู้ความสามรถ เข้าใจในการถ่ายทอดความรู้
หลักวิปัสสนากัมมัฏฐาน และมีข้อวัตรปฏิบัติที่น่าศรัทธาเลื่อมใส๓๗ 

สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม หมายถึง ความส าเร็จที่เกิดจากเหตุจาก
ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม ความที่เกิดจากเหตุจึง เกี่ยวข้องกับเรื่อง “กลยุทธ์การบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษาส านักปฏิบัติผลการวิจัยพบว่าวิปัสสนากรรมฐานวัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เกี่ยวข้องกับ “บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดมเหยงคณ์ 
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เกี่ยวข้องกับ “ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานบวชเนกขัมมภาวนาของวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สรุปทั้ง ๓ เรื่องก็
เป็นตัวเหตุคือการบริหารงานให้เกิดผลส าเร็จของวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการ
วิจัยของทั้ง ๓ เรื่องก็อยู่ในระดับมาก 

ดวงกมล ทองคณารักษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสม
ส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย”ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ทั้งสมถและวิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม เช่นการตัดปลิโพธ การแสวงหา
กัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม และสัปปายะในการปฏิบัติธรรม ล้วนมี
ผลต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม นอกจากนี้รูปแบบการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรมของชาว
ต่างประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติธรรมแยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม เช่น 
การจัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการปฏิบัติแต่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรม 
โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อน และโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมขั้นสูง ตลอดจนการจัดบวชให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ นอกจากนี้ควรประยุกต์
หลักสัปปายะ ๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม๓๘ 

บรรจง โสดาดีและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารพัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได้ ๖ ด้าน คือ ๑) แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานที่ ๒) แนวทางพัฒนาด้านบุคลากร ๓) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ๔) แนวทาง

                                           
๒๐ พระลิขิต ทินฺนปญฺโญ เมืองจันทร์ “รูปแบบการจัดการสัปปายะในส านักปฏิบัติธรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ,ปีท่ี  ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่มที่    ๓  นมิถุนายน
๒๕๖๐, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ , ๒๕๔๗). 

๓๘ ดวงกมล ทองคณารักษ์, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศ
ไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๒). 



๔๐ 

พัฒนาด้านด้านรูปแบบปฏิบัติ/วิธีฝึกปฏิบัติ ๕) แนวทางพัฒนาด้านผลกระทบ ๖) แนวทางพัฒนาด้าน
งบประมาณ๓๙ 

แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านัก
ปฏิบัติ ธรรม” ผลการวิจัยพบวา สภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติธรรมที่บริหารโดยคณะสงฆและโดย
คฤหัสถมีดังนี้    ฝายคณะสงฆมีการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เจาส านักเปนผูบริหารแตผู
เดียว ในการจัดองคการ การบริหารงานบุคคลดวยหลักใชคนใหเหมาะสมกับงาน การอ านวยการ ผูน า
เปนผูอ านวยการเพ่ือก าหนดการท างานตามสายงาน พุทธวิธีการก ากับดูและใชหลักธรรมคือหลัก
ไตรสิกขา และหลักเมตตา  

สวยฝายคฤหัสถพบวาการวางแผนมีคณะกรรมการมูลนิธิบริหารในองคกรขนาดใหญ
และขนาดกลาง การจัดองคกรมีส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเปนฝายอ านวยการ และ
ปฏิบัติการตาง ๆ การบริหารงานบุคคลใชการแบงงานตามหนาที่ ผูน าของฝายคฤหัสถมีการ
อ านวยการตามกระบวนการของการสั่งการตามล าดับขั้น การบริหารงานบุคคล การก ากับดูแลใช
หลักทางตะวันตกผสมผสานกับภูมิธรรมทางตะวันออก  

การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมโดยคณะสงฆพบวามีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ 
พัฒนาสื่อ และพัฒนาหลักสูตร สวนรูปแบบฝายคฤหัสถพบวาเปนการพัฒนา ๖ ดาน ไดแก พัฒนา
โครง สรางในการบริหารในการบริหาร พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ พัฒนารางกายและจิตใจ พัฒนา
หลักสูตร และพัฒนาสถานที่ รูปแบบการปฏิบัติทางฝงคณะสงฆใชหลักสติปฏฐาน ๔ สวนการปฏิบัติ 
โดยคฤหัสถ เปนศูนยการเรียนรูทางธรรมครบวงจร โดยมีหลักสูตรเปนตัวก าหนดใหสอดคลองกับ       
ผูปฏิบัติ รูปแบบพุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม ฝายคณะสงฆใชหลักในการบริหาร 
สอดคลองกับพุทธวิธีบริหารของพระพุทธเจา๔๐ 

อุทัย สติม่ัน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดความรูส าหรับส านักปฏิบัติ
ธรรมในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา วัด หรือ ส านักปฏิบัติธรรม เปนสัญลักษณของความสงบ รื่น
รมย เพราะ เปนที่พักของผูมีบาปกรรมอันสงบระงับแลว เปนที่อยูของผูเห็นภัยในวัฏฏะ หางไกลจาก
ความชั่วทุกรูปแบบเปนที่อาศัยของผูที่มีความบริสุทธิ์สะอาดทางกาย วาจา ใจ รูปแบบการจัดการ
ความรูของส านักปฏิบัติธรรม คือการด าเนินการในลักษณะแบบธรรมเนียมดั้งเดิม ยังไมไดน ารูปแบบ 
การจัดการความรูที่เปนกระบวนการอยางชัดเจน ท าใหประสิทธิภาพในการจัดการความรูจึงยังไม
ปรากฏชัด ทั้งนี้เพราะไมไดมีการวิเคราะหถึงเปาหมาย รวมถึงเหตุผลและความจ าเปนในการที่จะใช
ความรูมา   เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการส านัก ปฏิบัติธรรมอยางเต็มที่ แตมีกระบวนการ
ด าเนินงานในปจจุบันจึงเปนลักษณะแบบสังคมธรรมชาติสวนองคประกอบของการจัดการความรูนั้น 
ตองประกอบดวยองคประกอบ ๓ ประการ คือ  

                                           
๓๙ บรรจง โสดาดีและคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
๔๐ แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ, “พุทธวิธีบริหารเพื่อการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม”, วิทยานิพนธ

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   



๔๑ 

๑) ดานคน ตองมีโครงสรางของการจัดการความรูที่เอ้ือตอความส าเร็จของการจัดการ 
ความรู ผูบริหารสูงสุดในองคกรจะตองเห็นคุณคาในการจัดการความรูและด าเนินการผลักดัน การ
จัดการความรู ที่ส าคัญคนในองคกรจะตองมีความกระหายใครเรียนรูมีวัฒนธรรมในการเรียนรู         
มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  

๒) ดานเทคโนโลยี ส านัก ปฏิบัติธรรมจะตองมีระบบ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพราะจะชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูได อย่างสะดวก
และรวดเร็ว เชน สื่ออินเทอรเน็ต เปนตน  

๓) ดานกระบวนการส านักปฏิบัติธรรมจะตองมีกระบวนการท าการจัดการความรู         
ที่ชัดเจนเปนระบบและมีประสิทธิผล ตัวอยางของกระบวนการที่ถูกน ามาประยุกตใชในวงการราชการ 
เชน กระบวนการจัดการความรูตามแนวทางของ ก.พ.ร.๔๑  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ส านักปฏิบัติธรรมเปนไปเพ่ือ
ใหเปนศูนยกลางของการศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา และใหการบริการในทุกดาน ดังนั้นสถานที่
ของส านักตองมีสภาพที่สะอาด รมรื่น สวยงาม การบริหารการจัดการตองมีกลยุทธในพัฒนาที่
หลากหลาย เพราะเปนงานที่ตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ชาญฉลาดในหลักการบริหาร และความ    
ผูน าของผูที่เปนเจาส านัก ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ ส านักตองไดรับการพัฒนาใหผูมีคุณวุฒิทั้งดานปริยัติ 
และมีประสบการณในดานการปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐานตามสมควรแกภูมิธรรมความสามารถ
ของแตละทาน สามารถท่ีแนะน าผูอ่ืนได มีศีลาจารวัตรเปนที่เลื่อมใสของผูเขามาศึกษาปฏิบัติธรรมทุก
เพศทุกวัย และ ทุกวุฒิภาวะของผู เขารับการอบรม พรอมทั้งพัฒนาวัดใหเปนส านักปฏิบัติธรรมที่
เพียบพรอมดวยความเปนสัปปายะ เหมาะแกการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม สอดคลองกันกับองค
ประกอบของการฝกอบรมปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน ๕ ประการ กลาวคือ มีสถานที่ของส านัก
เหมาะสมแกการปฏิบัติ หลักสูตรการอบรมดี วิทยากรมีคุณวุฒิ มีความรู และ มีประสบการณ        
การบริหารกิจกรรมของส านักเปนระบบ เจาอาวาสเอาใจใส ผูเขารับการปฏิบัติธรรม มีความตั้งใจ     
ก็ยอมไดประโยชนจากการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวาง ใหผู
ปฏิบัติตามค าสอนไดทั้งรูทั้งเห็นหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจา คือพระสัจธรรม อันเปนธรรมที่
มีอยูตลอดตามความเปนจริง 

 

  

                                           

 ๔๑ อุทัย สติมั่น, “การพัฒนารูปแบบการจัดองคความรูส าหรับส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 



๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาสุริยันต์ บุญยอด และสุวัฒน์ 
เงินฉ ่า (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. ฉบับปีที่ ๑ เล่มที่ ๔. )
(มกราคม–เมษายน, ๒๕๕๘) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผ้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี
วัดปัญญานันทาราม  ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่าวิธีการปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านกาย ๒) ด้าน วาจา 
๓) ด้านความคิด และ ๔) ด้านสตรีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยที่แสดงระดับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับงานวิจัยในด้าน กาย 
วาจา ความคิด และอารมณ์ ก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
อยู่ในระดับปานกลาง 

พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท (เทวินบุรานุวงศ์), 
 (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  “กลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรม : กรณีศึกษาส านักปฏิบัติผลการวิจัยพบว่าวิปัสสนา
กรรมฐานวัดมเหยงคณ์  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ” 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๓ 
ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ ด้านการบริหาร
จัดการพบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

พระมานัส ฐานิสฺสโร (อุ่นเรือน),
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  , “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ราชบุรี แห่งที่ ๑๘” ผลการวิจัยพบว่า ๑.ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ๒. ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติ 
โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง 
๓. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการเข้าปฏิบัติ
ธรรมในส านักปฏิบัติธรรม ได้แก่ (๑) ด้านสถานที่ใช้ฝึกอบรม 
ได้แก่ จัดตาราง หรือแผนที่นั่ง เวลา ปฏิบัติธรรม มีการระบุ
หมายเลขเพ่ือความเป็นระเบียบ 

 

 



๔๓ 

ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) 

 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่”ผลการวิจัยพบว่า ๑. กิจกรรมกายภาวนา คือการ
จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติที่หลากหลาย  
๒. กิจกรรมศีลภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน และผู้
ปฏิบัติตั้งอยู่ใน กฎระเบียบตามที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด  
๓. กิจกรรมจิตภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนและ         
ผู้ปฏิบัติได้อบรมทางจิตเพ่ือพัฒนาสติให้เกิดสมาธิตั้งมั่นจดจ่อ 
ในระหว่างที่เรียนและฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก แช่มชื่น  
๔. กิจกรรมปัญญาภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผุ้เรียน 
และผู้ปฏิบัติเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรการเรียนรู้
อย่างชัดแจ้ง 

พระลิขิต ทินฺนปญฺโญ (เมืองจันทร์), 
 (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบการจัดการสัปปายะในส านัก
ปฏิบัติธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติธรรมควรมี
ความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ มีความสะอาด ปลอดภัย 
ร่มรื่น มีจัดสถานที่ส าหรับการเดินจงกรมปฏิบัติธรรม การ
จัดการสัปปายะเพ่ือการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เหมาะ
แก่จริตของผู้ปฏิบัติ พระวิปัสสนาจารย์ ควรมีความรู้ความ
สามรถ เข้าใจในการถ่ายทอดความรู้หลักวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
และมีข้อวัตรปฏิบัติที่น่าศรัทธาเลื่อมใส 

ดวงกมล ทองคณารักษ์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒) 

ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสม
ส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า
การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งสมถและ
วิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม เช่นการ
ตัดปลิโพธ การแสวงหากัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานที่
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม และสัปปายะในการปฏิบัติธรรม 
ล้วนมีผลต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม นอกจากนี้การปฏิบัติธรรมที่
เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรมของชาวต่างประเทศใน
ประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติธรรมแยกตามกลุ่มของ
ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ควรประยุกต์หลักสัปปายะ ๗ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม  



๔๔ 

ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
บรรจง โสดาดี และคณะ, 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙) 

 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑”ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑ สรุปได้  ๖ ด้าน คือ ๑) แนวทางพัฒนาด้าน
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ๒) แนวทางพัฒนาด้าน
บุคลากร ๓) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการ          
๔) แนวทางพัฒนาด้านด้านรูปแบบปฏิบัติ/วิธีฝึกปฏิบัติ      
๕) แนวทางพัฒนาด้านผลกระทบ ๖) แนวทางพัฒนาด้าน
งบประมาณ 

แมชีเณรัชฌา ศักดิศ์ิริสัมพันธ์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   
 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรม ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติธรรม    
ฝายคณะสงฆมีการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว      
เจาส านักเปนผูบริหาร ในการจัดองคการ การบริหารงาน
บุคคลดวยหลักใชคนใหเหมาะสมกับงาน การอ านวยการ     
ผูน าเปนผูอ านวยการเพ่ือก าหนดการท างานตามสายงาน 
พุทธวิธีการก ากับดูแลใชหลักธรรมคือหลักไตรสิกขา และ
หลั ก เมตตา  ส วยฝ ายคฤหัสถ พบว าการวางแผนมี
คณะกรรมการมูลนิธิบริหารในองคกรขนาดใหญ และขนาด
กลาง ผูน าของฝายคฤหัสถมีการอ านวยการตามกระบวนการ
ของการสั่งการตามล าดับขั้น การบริหารงานบุคคล ใชหลัก
ทางตะวันตกผสมผสานกับภูมิธรรมทางตะวันออกมีการ
พัฒนา ๖  ดาน ไดแก พัฒนาโครง สรางในการบริหารในการ
บริหารพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ พัฒนารางกายและจิตใจ 
พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาสถานที่ รูปแบบพุทธวิธีบริหาร
เพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
อุทัย สติมั่น, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).   

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดองคความรู
ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า
วัด หรือ ส านักปฏิบัติธรรม เปนสัญลักษณของความสงบ      
เปนที่อาศัยของผูที่มีความบริสุทธิ์สะอาดทางกาย วาจา ใจ 
รูปแบบการจัดการความรู ของส านักปฏิบัติธรรม คือการ
ด า เนินการในลักษณะแบบธรรมเนียมดั้ ง เดิม ท า ให
ประสิทธิภาพในการจัดการความรูจึงยังไมปรากฏชัด ทั้งนี้
เพราะไมไดมีการวิเคราะหถึงเปาหมาย รวมถึงเหตุผลในการ
ที่จะใชความรูมา เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมอยางเต็มที่ องคประกอบของการจัดการความรู
นั้น ประกอบดวย ๓ ประการ คือ ๑)ดานคน ตองมีโครง    
สรางของการจัดการความรูที่เอ้ือตอความส าเร็จของการ
จัดการความรู การจัดการความรู ที่ส าคัญคนในองคกรจะ    
ตองมีความใครเรียนรู มีทัศนคติที่ดี ๒)  ดานเทคโนโลยี 
ส านักปฏิบัติธรรมจะตองมีระบบ IT และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ  ๓) ดานกระบวนการส านักปฏิบัติธรรมจะตอง
มีกระบวนการท าการจัดการความรู ที่ชัดเจนเปนระบบและ
มีประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๓ ด้านคือ ๑. ด้านศีล ๒. ด้านสมาธิ           
๓. ด้านปัญญา ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒.๑  

 ตัวแปรต้น                                             ตัวแปรตาม  
(Independent Variable)                          (Dependent  Variable) 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 
 

   ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม
ของประชาชนที่  วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ ด้าน
คือ 
๑. ด้านศีล 
๒. ด้านสมาธิ  
๓. ด้านปัญญา  
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 



 

 

 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวา

สวรวิหาร กรุงเทพมหานคร” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๘ รูป/คน  (Key Informants) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยศึกษาจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

ก. งานวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 

 

 

 



๔๘ 

๓.๒.๑ ประชากร (Population) 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม ที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒,๐๐๐ คน ๑ 

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่าง ได้ท าการสุ่มมาจาก ประชาชนผู้มาปฏิบัติ
ธรรมที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๒,๐๐๐ คน โดยค านวณตามสูตรของ ทาโร่ 
ยามาเน่๒ (Taro Yamane) ดังนี้  

n = 
 

๑     ๒  

n =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =    จ านวนประชากร 
e =    ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 
 

ประชากรทั้งหมด ๒,๐๐๐ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 

n =
๒ ๐๐๐

๑ ๒ ๐๐๐  ๐ ๐๕ ๒ 

n = 
๒ ๐๐๐

๑ ๕
 

n = 
๒ ๐๐๐

๖
 

n = ๓๓๓.๓๓ 

ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๓๓ คน 

ข. งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

ไวยาวัจกร และผู้มาปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๘ 
รูป/คน ได้แก่  

๑. พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมร สี) เ จ้ า อ า ว า ส วั ด ม เ ห ย ง ค ณ์  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

                                           
๑ สถิติการลงทะเบียนผู้มาปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะของวัดมเหยงคณ์ในงานวันปีใหม่ ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓. 
๒ Yamane, Taro,‘ An Introductory Analysis’.  (New York: Harper and Row, 1970), P.15. 
 



๔๙ 

๒. พระญาณกร ปุณฺณโก,ดร.                 ผูช้่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ อ าเภอ 
พระนยครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓. พระมหาปรีชา เขมนนฺโท,ดร.          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ อ าเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔. นายไพรัชช์ อินทสังข์                     ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์ อ าเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕. นางสุพัตรา อนันธนสาร                   ผู้มาปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ อ าเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖. นางสาวปานฤทัย ภัยลี้                  ผู้มาปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ อ าเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗. นางสาวกนกวรรณ ลิ้มไพบูลย์            ผู้มาปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ อ าเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘. นางสาวสุภสัสรา แก้วเจริญผล          ผู้มาปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ๓.๓.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดย
ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นศึกษา
เกี่ยวกับจากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบสอบถาม 
 ๓. น าเสนอโครงร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และน าเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) แบบสอบถาม แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
รายข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) และปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ดังต่อไปนี้ 
  ๑. รศ. อนุภูมิ โชวเกษม อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒. ผศ.ดร. ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๓. ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๔. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๕๐ 

  ๕. อาจารย์  ดร.กาญจนา  ด าจุติ  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔. น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบ จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าแอลฟา (Crobach’s Alpha) 
ของความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๔๕ 
 ๕. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามค าแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๖. พิมพ์เครื่องมือการวิจัยฉบับที่สมบูรณ์ส าหรับน าไปใช้จริงต่อไป 

 ลักษณะสร้างเครื่องมือ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมของวัดรองรับ QR code ส าหรับ ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  

 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา 

 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) มี  ๕  ระดับ  ตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert)๓ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕  หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ    มากที่สุด 
 ๔  หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ    มาก 
 ๓  หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ    ปานกลาง 
 ๒  หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ    น้อย 
 ๑  หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ    น้อยที่สุด 

 ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ส าหรับ ผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๓.๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ลักษณะการ

                                           
๓ Likert, Rensis . “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in 

Fishbeic, M (Ed.), Attitude Theory and Measurement, (New York: Wiley & Son 1967), pp. 90-95. 



๕๑ 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือศึกษา ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๓. การสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์โดยปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 ๕. น าเสนอเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 
 ๖. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 
 ๗. จัดพิมพ์เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ฉบับที่สมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บข้อมูลจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่
สร้างไว้ 

๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruenu : IOC) ได้ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 
๐.๖๐ ซึ่งอธิบายได้ว่า เครื่องมือมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 

๔. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 
 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ก. เชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรง
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 

 ๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือถึง เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  



๕๒ 

 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจกและรับกลับคืน
ด้วยตนเอง 

 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา ก่อน
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 

ข. เชิงคุณภาพ 

 การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑) ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ได้แก่ 

 ๑.๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ พร้อมกัน
นั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการ
สัมภาษณ์ 

 ๑.๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ  
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
และ ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และ

ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพ่ือท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย   

๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และพรรณนาความเป็นไปได้ของ ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถิติดังนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 



๕๓ 

๒. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้สถิติการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แต่ละหัวข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์พิจารณาให้
ค่าเฉลี่ย๔  ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อย  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อยที่สุด 
๓. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้วจัดกลุ่ม

ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

๔. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอเขียน
เป็นความเรียง หรือตาราง 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

                                           
๔ สิน  พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒. 



 

 

 

 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
กับประชากรกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นพระสงฆ์ จ านวน ๓๓๓ รูป เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าอยู่ในระดับ
ใด และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth 
Interview)  กับพระสังฆาธิการผู้ที่ มีบทบาทส าคัญในเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ รูป/คน เพ่ือเสนอแนะแนวทางในผลสัมฤทธิ์
จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยมีดังนี้ 

๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์สงฆ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ

ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๓  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์สงฆ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ

ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๔.๔  ข้อเสนอแนะต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๕ แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้อมูลจากการสัมภาษเชิงลึก) 

๔.๖ องค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ ง ในส่วนขอ งเพศ อายุ             

ระดับการศึกษา และอาชีพได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
(n = ๓๓๓) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ   

ชาย ๘๙ ๒๖.๗๓ 
หญิง ๒๔๔ ๗๓.๒๗ 
รวม ๓๓๓ ๑๐๐.๐๐ 

๒. อาย ุ   
๑๕ - ๒๕ ปี ๕๕ ๑๖.๕๒ 
๒๖ - ๓๕ ปี ๘๖ ๒๕.๘๓ 
๓๖ - ๔๕ ปี ๘๓ ๒๔.๙๒ 
๔๖ ปีขึ้นไป ๑๐๙ ๓๒.๗๓ 
รวม ๓๓๓ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๗๔ ๕๒.๒๕ 
ปริญญาตรี ๑๓๑ ๓๙.๓๔ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๘ ๘.๔๑ 
รวม ๓๓๓ ๑๐๐.๐๐ 

๔. อาชีพ   
เกษตรกรรม ๗๐ ๒๑.๐๒ 
ข้าราชการ ๑๕๐ ๔๕.๐๕ 
พนักงานลูกจ้าง ๙๘ ๒๙.๔๓ 
อ่ืนๆ ๑๕ ๔.๕๐ 

รวม ๓๓๓ ๑๐๐.๐๐ 

 



๕๖ 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นเพศหญิง จ านวน 
๒๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๗ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๓ 
ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔๖ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๓ 
รองลงมามีอายุ ๒๖ - ๓๕ ปี  จ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๓ ถัดมามีอายุ ๓๖ - ๔๕ ป ี
จ านวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๒ สุดท้ายมีอายุ ๑๕ - ๒๕ ปี จ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๕๒ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๗๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๒๕ รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๔ 
สุดท้ายมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๑ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการจ านวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๕ 
รองลงมา มีอาชีพพนักงานลูกจ้าง ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๓ รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม
จ านวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๒ สุดท้ายมีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ๔.๕๐
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๗ 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมใน ๓ ด้านคือ ๑) ด้านศีล) ๒) ด้าน
สมา ธิ  ๓ )  ด้ า นปัญญา  ดั ง ร า ยละ เ อี ย ดที่ แ ส ด งตั ว อย่ า งค่ า เ ฉ ลี่ ย  ( Mean =  
 ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) ในตารางที ่๔.๒-๔.๕ ตามล าดับดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม
ของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมทั้ง ๓ ด้าน     

(n = ๓๓๓) 
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ

ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านศีล ๓.๕๙ ๐.๘๒๑ มาก 
๒) ด้านสมาธิ ๓.๒๒ ๐.๙๐๐ ปานกลาง 
๓) ด้านปัญญา ๓.๓๔ ๐.๘๑๕ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๓๘ ๐.๗๕๐ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =๓.๓๘ , 
S.D.= ๐.๗๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี ้

๑. ด้านศีล อยู่ในระดบัมาก ( ̅ =๓.๕๙, S.D.= ๐.๘๒๑) 
๒. ด้านปัญญา อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๓๔, S.D. = ๐.๙๐๐) 
๓. ด้านสมาธิ อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=๓.๒๒, S.D.= ๐.๙๐๐) 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศีล 

(n = ๓๓๓) 

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศีล 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ท่านสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้ ๔.๑๓ ๐.๙๙๗ มาก 
๒. ท่านเข้าใจหลักการและวิธีการในการรักษาศีล

เป็นอย่างด ี
๓.๕๕ ๐.๙๐๒ มาก 

๓. ท่านตั้งใจและประพฤติศีลอย่างเคร่งครัด ๓.๕๐ ๑.๐๙๔ มาก 
๔. ท่านเห็นคุณค่าและประโยชน์จากการรักษาศีล ๓.๔๖ ๑.๐๑๙ ปานกลาง 
๕. ท่านมีความสุขจากการรักษาศีล ๓.๓๓ ๑.๐๒๐ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๕๙ ๐.๘๒๑ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ด้านศีล) อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๕๙,  S.D. = 
๐.๘๒๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ ๑. มีท่านสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้ มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๕๙ 

ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสมาธิ 

(n = ๓๓๓) 

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสมาธิ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ท่านสามารถฝึกสมาธิได้ตามก าหนดระยะเวลา
ที่ทางวัดก าหนดไว้ 

๓.๓๓ ๑.๐๖๑ ปานกลาง 

๒. ท่านมีจิตที่สงบและและตั้งม่ันเพิ่มมากขึ้น ๓.๐๔ ๑.๓๔๕ ปานกลาง 
๓. ท่านสามารถก าหนดรู้ เท่าทันจิตของตนเอง..   

(ไม่ฟุ้งซ่าน) 
๒.๙๘ ๑.๑๖๔ ปานกลาง 

๔. ในขณะปฏิบัติธรรมท่านเกิดสมาธิชั่วขณะ จวน
จะแน่วแน่  

๒.๘๘ ๑.๑๘๗ ปานกลาง 

๕. ท่านสามารถข่มนิวรณ์ที่ เกิดขึ้นได้เช่นกาม 
คิดร้าย ฟุ้งซ่าน ลังเลสงสัย 

๓.๘๗ ๑.๐๘๓ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๒๒ ๐.๙๐๐ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ด้านสมาธิ) อยู่ในระดับมาก  ( ̅= ๓.๒๒, S.D. 
= ๐.๙๐๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ ๕. ท่านสามารถข่มนิวรณ์ที่เกิดขึ้นได้เช่นกาม คิดร้าย 
ฟุ้งซ่าน ลังเลสงสัย มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญญา 

(n = ๓๓๓) 

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญญา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีสติระลึกรู้กาย ใจ เช่น กายเคลื่อนไหวใจ
รับรู้ 

๓.๔๑ ๐.๙๑๙ ปานกลาง 

๒. ท่านเข้าใจกฎของพระไตรลักษณ์ (สังขารไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา) 

๓.๓๐                                                                                                                                          ปานกลาง 

๓. ท่านมีปัญญาเกิดจากการฟัง ๓.๔๘ ๑.๐๒๕ ปานกลาง 
๔. ท่านมีปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาตริตรอง

ใคร่ครวญธรรม 
๓.๒๕ ๐.๙๖๗ ปานกลาง 

๕. ท่านมีปัญญาเกิดจากการปฏิบัติธรรม ๓.๒๕ ๑.๐๐๑ ปานกลาง 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๓๔ ๐.๘๑๕ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ด้านปัญญา) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅= ๓.๓๔, 
S.D. = ๐.๘๑๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ ๓.ท่านมีปัญญาเกิดจากการฟัง มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖๑ 

๔.๓  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ตามสมมติฐานที่ ๑– ๔ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันต่อ ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับความสัมพันธ์

ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ 

(n = ๓๓๓) 
รายการ สถานภาพ n Mean S.D. T Sig 
ด้านศีล 

 
เพศชาย ๘๙ ๓.๕๖ ๐.๘๒๕ -.๔๑๐ ๐.๖๘๒ 
เพศหญิง ๒๔๔ ๓.๖๑ ๐.๘๒๑ 

ด้านสมาธิ เพศชาย ๘๙ ๓.๑๕ ๐.๙๕๒ -.๘๘๘ ๐.๓๗๕ 
เพศหญิง ๒๔๔ ๓.๒๕ ๐.๘๘๑ 

ด้านปัญญา เพศชาย ๘๙ ๓.๓๓ ๐.๙๑๗ -๐.๑๓๙ ๐.๘๙๐ 
เพศหญิง ๒๔๔ ๓.๓๔ ๐.๗๗๖ 

ภาพรวมทุกด้าน 
เพศชาย ๘๙ ๓.๓๕ ๐.๘๐๗ -๐.๕๕๙ ๐.๕๗๗ 

เพศหญิง ๒๔๔ ๓.๔๐ ๐.๗๓๐ 

จากตารางที่  ๔.๖ เพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และรายด้านพบว่าไม่แตกกันทุกด้าน  

 

 

 

 



๖๒ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันต่อ ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๗  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับความสัมพันธ์

ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ 

    (n = ๓๓๓) 

จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน และรายด้านพบว่า ไมแ่ตกต่างกันทุกด้าน  

 
 
 
 
 
 
 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านศีล 
 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๙๐๘ ๓ .๙๖๙ ๑.๔๔๓ ๐.๒๓๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๒๐.๙๖๓ ๓๒๙ .๖๗๒   

รวม ๒๒๓.๘๗๐ ๓๓๒    
ด้านสมาธิ 

 
ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๔๑ ๓ .๖๘๐ ๐.๘๓๙ ๐.๔๗๓ 
ภายในกลุ่ม ๒๖๖.๘๔๔ ๓๒๙ .๘๑๑   

รวม ๒๖๘.๘๘๕ ๓๓๒    

ด้านปัญญา 
 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๐๘ ๓ .๗๓๖ ๑.๑๐๙ ๐.๓๔๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๘.๒๖๘ ๓๒๙ .๖๖๓   

รวม ๒๒๐.๔๗๖ ๓๓๒    
รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๒.๓๑๖ ๓ .๗๗๒ ๑.๓๗๖ ๐.๒๕๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๘๔.๕๙๒ ๓๒๙ .๕๖๑   

รวม ๑๘๖.๙๐๘ ๓๓๒    

 



๖๓ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันต่อ ผลสัมฤทธิ์จาก
การปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๘  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับความสัมพันธ์

ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

    (n = ๓๓๓) 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษา กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๑ และรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกด้าน จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธี ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๓๙ - ๔.๔๒ ดังนี้ 

 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านศีล 
 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๕๔๓ ๒ ๒.๒๗๑ ๓.๔๑๗* ๐.๐๓๔ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๙.๓๒๘ ๓๓๐ .๖๖๕   

รวม ๒๒๓.๘๗๐ ๓๓๒    
ด้านสมาธิ 

 
ระหว่างกลุ่ม ๗.๙๙๗ ๒ ๓.๙๙๙ ๕.๐๕๘** ๐.๐๐๗ 
ภายในกลุ่ม ๒๖๐.๘๘๗ ๓๓๐ .๗๙๑   

รวม ๒๖๘.๘๘๕ ๓๓๒    

ด้านปัญญา 
 

ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๐๕๘ ๒ ๕.๐๒๙ ๗.๘๘๗** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๐.๔๑๘ ๓๓๐ .๖๓๘   

รวม ๒๒๐.๔๗๖ ๓๓๒    
รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๗.๒๗๑ ๒ ๓.๖๓๕ ๖.๖๗๘** ๐.๐๐๑ 

ภายในกลุ่ม ๑๗๙.๖๓๗ ๓๓๐ .๕๔๔   

รวม ๑๘๖.๙๐๘ ๓๓๒    

 



๖๔ 

ตารางท่ี ๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     
วุฒิการศึกษา กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม 

 (n = ๓๓๓) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

๓.๔๒ ๓.๓๑ ๓.๖๖ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๔๒ - -๐.๐๓ ๐.๕๒* 

ปริญญาตรี ๓.๓๑ - - ๐.๕๕* 

สูงกว่าปริญญาตรี ๓.๖๖ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๙ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวม เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการกับความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่ม
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๕๒) 
และกลุ่มการศึกษาปริญญาตรี มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๕๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     
วุฒิการศึกษา กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศีล 

 (n = ๓๓๓) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

๓.๖๙ ๓.๘๔ ๓.๔๔ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๖๙ - -๐.๐๖ ๐.๓๙* 

ปริญญาตรี ๓.๘๔ - - ๐.๔๔* 

สูงกว่าปริญญาตรี ๓.๔๔ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๑๐ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ศีล  เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการกับความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๓๙) และกลุ่มการศึกษาปริญญาตรี มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๔๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     
วุฒิการศึกษา กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสมาธิ 

 (n = ๓๓๓) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

๓.๔๗ ๓.๔๘ ๒.๙๑ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๔๗ - ๐.๐๐ ๐.๕๖* 

ปริญญาตรี ๓.๔๘ - - ๐.๕๖* 

สูงกว่าปริญญาตรี ๒.๙๑ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๑๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
สมาธิ เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการกับความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มการศึกษาต่ า
ปริญญาตรี มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๕๖) และกลุ่มการศึกษา
ปริญญาตรี มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๕๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     
วุฒิการศึกษา กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญญา 

 (n = ๓๓๓) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

๓.๑๗ ๓.๐๙ ๒.๕๑ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๑๗ - -๐.๐๒ ๐.๖๒* 

ปริญญาตรี ๓.๐๙ - - ๐.๖๔* 

สูงกว่าปริญญาตรี ๒.๕๑ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๑๒ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญญา 
เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการกับความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มการศึกษาต่ าปริญญาตรี มีระดับ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า  กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๖๒) และกลุ่มการศึกษาปริญญาตรี มีระดับค่าเฉลี่ย
มากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการกับความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๓  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพกับความสัมพันธ์

ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอาชีพ 

   (n = ๓๓๓) 

จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ 
กับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน และรายด้านพบว่า ไมแ่ตกต่างกันทุกข้อ 

 

 

 

 

 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านศีล 
 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๙๐๐ ๓ ๐.๖๓๓ ๐.๙๓๙ ๐.๔๒๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๒๑.๙๗๐ ๓๒๙ ๐.๖๗๕   

รวม ๒๒๓.๘๗๐ ๓๓๒    
ด้านสมาธิ 

 
ระหว่างกลุ่ม ๒.๗๖๙ ๓ ๐.๙๒๓ ๑.๑๔๑ ๐.๓๓๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๖๖.๑๑๕ ๓๒๙ ๐.๘๐๙   

รวม ๒๖๘.๘๘๕ ๓๓๒    

ด้านปัญญา 
 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๔๘ ๓ ๐.๖๘๓ ๑.๐๒๘ ๐.๓๘๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๘.๔๒๘ ๓๒๙ ๐.๖๖๔   

รวม ๒๒๐.๔๗๖ ๓๓๒    
รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๕๐ ๓ ๐.๔๑๗ ๐.๗๓๙ ๐.๕๓๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๘๕.๖๕๘ ๓๒๙ ๐.๕๖๔   

รวม ๑๘๖.๙๐๘ ๓๓๒    

 



๖๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ ยอม
รับ 

ปฏิ 
เสธ t F p 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

  -๐.๕๕๙  ๐.๕๗๗ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

   ๑.๓๗๖ ๐.๒๕๐ 

สมมติ ฐานที่  ๓  ป ระชาชนที่ มี ร ะดั บ
การศึ กษาต่ า งกั น  มี ความคิ ด เห็ นต่ อ 
ผลสั ม ฤทธิ์ จ า กก ารปฏิ บั ติ ธ ร ร มขอ ง
ป ร ะ ช า ช น ที่ วั ด ม เ ห ย ง ค ณ์  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

  

 

๖.๖๗๘** ๐.๐๐๑ 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

   ๐.๗๓๙ ๐.๕๓๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มี

อายุต่างกัน และมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

๔.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑๕ – ๔.๑๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านศีล   
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑) ควรน าศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลหา 

เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน ๑๙ คน 
๒) ควรมีการจูงใจการพัฒนากิจกรรมอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนให้

เป็น ผู้มีศีล ๕ ๑๒ คน 
๓) ควรเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ส ารวมระวังในศีล ๕ มากยิ่งข้ึน ๙ คน 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านบุคลากร   พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นดังนี้ ควร
น าศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลหา เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาสังคมรวม
กันอยางยั่งยืน จ านวน ๑๙ คน  ควรมีการจูงใจการพัฒนากิจกรรมอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนให้
เป็น ผู้มีศีล ๕ จ านวน ๑๒ คน และควรเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ส ารวมระวังในศีล ๕ มากยิ่งขึ้น 
จ านวน ๙ คน ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านสมาธิ   

 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑) ควรเรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญการสอนฝึกสมาธิและมี
ชื่อเสียงในสังคมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการฝึกมากยิ่งขึ้น ๑๑ คน 

๒) ควรพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการฝึกสมาธิจากน้อยไปมากเพ่ือผู้ปฏิบัติ
ธรรมจะได้มีเวลาในการปรับตัว ๘ คน 

๓) ควรเพิ่มช่วงเวลาสนทนาธรรมและฟังธรรมบรรยายจากวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นที่รู้จักในสังคม ๗ คน 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านสมาธิ    พบว่า ประชาชน แสดงความเห็นดังนี้ ควร
เรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญการสอนฝึกสมาธิและมีชื่อเสียงในสังคมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ฝึกมากยิ่งขึ้น จ านวน ๑๑ คน  ควรพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการฝึกสมาธิจากน้อยไปมากเพ่ือผู้ปฏิบัติ
ธรรมจะได้มีเวลาในการปรับตัว จ านวน ๘ คน และควรเพ่ิมช่วงเวลาสนทนาธรรมและฟังธรรม
บรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่รู้จักในสังคม จ านวน ๗ คน ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านปัญญา 

 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑) ควรจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญทางด้านปัญญา ๑๐ คน 
๒) ควรพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และใจ ๙ คน 
๓) ควรใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและหยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่า

ทันไม่หลงหรือไม่ คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ ๘ คน 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านปัญญา    พบว่า ประชาชนแสดงความเห็นดังนี้ ควร
จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญทางด้านปัญญาจ านวน ๑๐ คน ควรพิจารณาสิ่งมากระทบใน
การรับรู้อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จ านวน ๙ คน และควรใช้ปัญญาในการมี
ความยั้งคิดและหยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่าทันไม่หลงหรือไม่ คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ 
จ านวน ๘ คน ตามล าดับ 

 
๔.๕ แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ข้อมูลจากการสัมภาษเชิงลึก) 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาศีลของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดม
เหยงคณ์ และแนวทางในการก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

               ๑) เนื่องว่ามีผู้สนใจเข้ามามาก วันธรรมดาเป็นร้อย วันศุกร์เสาร์อาทิตย์สามสี่ร้อยคน วัน
ส าคัญสองสามพันคน ที่พักอาศัยห้องน้ าต้องสร้างเพ่ิมข้ึนมารองรับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการแล้ว
เสร็จเป็นบางหลัง๑  

๒) ขาดบุคคลากรในการช่วยงานทุกวันนี้มีน้อยแนวทางในการแก้ปัญหานั้นเปิดรับสมัคร
บุคลากรผู้ที่ศรัทธาเพ่ิมข้ึน๒  

                                           
๑ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมร งสี), เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ์ พระญาณกร ปุณฺณโก,ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๓. 



๗๓ 

๓) ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาศีลอยู่ที่การรักษาศีลขอประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมเอง 
วัดแก้ไขโดยให้มีการอบรมเรื่องการรักษาศีลก่อนที่จะขอบวชและจะมีเจ้าหน้าที่วัดคอยดูแลและ
แนะน าอยู่๓  

๔) อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองการรักษาศีลต้องปฏิบัติตามระเบียบขอบเขตของวัดมเหยงคณ์ควบคุม
ด้วยและให้การอบรมก่อนที่จะขอบวช๔  

๕) ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารักษาศีลและปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้มากขึ้นเนื่องจากเป็นที่
รู้จักกว้างขวางจากคนที่มาแล้วกลับออกไปบอกต่อๆกันจากสื่อต่างๆ คนที่มามากนี้จะมีระดับศีลและ
ปัญญาทางธรรมที่แตกต่างๆกันมาก บางคนก็ศรัทธามาก-น้อยต่างกัน จึงเกิดการแตกต่างของคนที่มา
จ านวนมากนี้ คนที่ศรัทธามากต้องการปฏิบัติจริงจัง ก็อาจขุ่นเคืองใจบ้างจากการได้เห็นได้สัมผัสคน
ที่มาปฏิบัติไม่จริงจัง ไม่เคร่งครัดระเบียบวินัยของวัดเพราะจ านวนคนที่มามากขึ้นอย่างรวดเร็วทางวัด
ควรมีเจ้าหน้าที่หรือเอกสารป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติทราบและปฏิบัติตามระเบียบต่างๆให้
เคร่งครัดยิ่งขึ้น๕  

๖) ทางวัดชี้แนวทางก่อนปฏิบัติธรรมให้ทราบอย่างละเอียดแล้วท าให้ไม่ค่อยมีปัญหา
อุปสรรคในการรักษาศีล แต่ส าหรับผู้มาใหม่บางท่านเท่าที่เห็นอาจมีบางข้อที่รักษาศีลไม่บริสุทธิ์แต่ก็
ไม่ได้ถึงกับศีลขาด แต่ทางวัดก็มีแม่ชีหรือเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าอยู่ตลอดเวลา๖  

๗) ผู้ปฏิบัติต้องตั้งใจในการรักษาศีล โดยการใช้ก าลังความเพียรและความบากบั่น เพ่ือให้
มีสติในการรักษาศีลให้ครบ ๘ ข้อและที่ส าคัญไม่ควรพกโทรศัพท์เพราะเป็นตัวให้เกิดความหลงและ
ท าให้ผิดศีลได้๗  

๘) ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาศีลคือการมีห่วงและไม่ปล่อยวาง การมาเข้าวัดส่วน
ใหญ่มักเข้าเพราะมีปัญหาและความททุกข์มา จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการรักษาศีล๘ 

 

 

 

 

 

                                           
๓ สัมภาษณ์ พระมหาปรีชา เขมนนฺโท,ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ์ นายไพรัชช์ อินทสังข์, ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์, ๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
๕ สัมภาษณ์ นางสุพัตรา บุญอนันธนสาร ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ์ นางสาวปานฤทัย ภัยลี้ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
๗ สัมภาษณ์ นางสาวกนกวรรณ ลิ้มไพบูลย์ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุภัสสรา แก้วเจริญผล ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 



๗๔ 

 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญหา
และอุปสรรคในการรักษาศีลของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และแนวทางในการก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาศีลของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และแนวทางใน
การก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

ที่พักอาศัย ห้องน้ า
ไม่พียงพอต่อผู้มา

ปฏิบัติธรรม  

ปฏิบัติต้องตั้งใจใน
การรักษาศีล โดยการ
ใช้ก าลังความเพียร
และความบากบั่น 

ปฏิบัติเองการรกัษาศีล
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบเขตของวัด 

ขาดบุคคลากรใน
การช่วยงาน 

การมีห่วงและไม่
ปล่อยวาง 

ทางวัดชีแ้นวทางก่อน
ปฏิบัติธรรมให้ทราบ

อย่างละเอียด 

ในการรักษาศีลอยู่ที่
การรักษาศีลของ

ประชาชนที่มาปฏิบัติ
ธรรมเอง 

ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือเอกสาร
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ปฏิบัติทราบและปฏิบัติ
ตามระเบียบต่างๆให้

เคร่งครัดยิ่งข้ึน   

ปัญหาและอุปสรรคในการรักษา
ศีลของประชาชนที่มาปฏิบตัิ
ธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และ

แนวทางในการก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค 

 



๗๕ 

๔.๕.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสมาธิของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดม
เหยงคณ์ และแนวทางในการก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

๑) สถานที่ฝึกสมาธิต้องสงบวิเวกเพราะสมาธิเป็นอันตรายต่อสมาธิ แต่ด้วยยังมีการ
ก่อสร้างจึงต้องพยายามควบคุมเสียงการท างานของช่างจนกว่างานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ด้วยสัปปา
ยะ๙       

๒) มีเสียงรบกวนผู้ปฏิบัติธรรม แนวทางการแก้ปัญหานั้นลดการก่อสร้างให้น้อยลง๑๐  
๓) ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสมาธิของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมก็ขึ้นออยู่กับการท า

ความเพียรของประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรมเองวัดมีแนวทางการแก้ไขโดยด าเนินการความสัปปายะไว้ให้
และประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมควรมาท าความเพียรปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ๑๑  

๔) ปัญหาและอุปสรรคอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอง 
ต้องมาปฏิบัติบ่อยๆเพราะวัดมเหยงคณ์มีความสัปปายะพร้อม๑๒  

๕) ที่วัดมเหยงคณ์จะเปิดกว้างให้ผู้ปฏิบัติไม่บังคับเข้มงวดมากนักเน้นให้ปฏิบัติเอง การ
สอนก็จะไม่ตึงเกินไป ดูกาย-ใจตนอง ไม่ใช่แบบบทเรียนในห้องเรียน ผู้ย ังใหม่กับการปฏิบัติจึงอาจจะ
ไม่ได้รับความรู้และวิธีการได้เต็มที่นัก คิดว่าวัดควรมีบุคลากรคอยแนะน าเสริมช่วยเหลือคนปฏิบัติ
ใหม่ๆ๑๓  

๖) การฝึกสมาธิก็จะมีเสียงตามสายคอยน าการปฏิบัติ ท าให้การท าสมาธิเป็นไปได้สงบ
โดยเร็ว และก็ข้ึนอยู่กับระดับสมาธิของแต่ละบุคคลว่าจะไปต่อได้ถึงระดับใด และหลังจากปฏิบัติพระ
อาจารย์ก็จะมีให้สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆและส าคัญมากๆ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่า
การปฏิบัติของตนเองมาถูกทางหรือไม่หรือมีปัญหา ก็จะได้ถามและแก้ไขได้ทันที๑๔  

๗) ต้องใช้ความตั้งใจในการปฏิบัติให้มาก โดยการฝึกฝนบ่อยๆ ใช้ก าลังความเพียรและ
ความบากบั่น๑๕  

๘) ปัญหาและอุปสรรคส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เราไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก อากาศร้อนจัด ที่ท าให้เกิดอุปสรรคในการฝึกสมาธิ๑๖ 

 
 
 
 

                                           
๙ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมร งสี), เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระญาณกร ปุณฺณโก,ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์ พระมหาปรีชา เขมนนฺโท,ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายไพรัชช์ อินทสังข์, ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์, ๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๓ สัมภาษณ์ นางสุพัตรา บุญอนันธนสาร ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๔ สัมภาษณ์ นางสาวปานฤทัย ภัยลี้ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๕ สัมภาษณ์ นางสาวกนกวรรณ ลิ้มไพบูลย์ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวสุภัสสรา แก้วเจริญผล ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 



๗๖ 

 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญหา
และอุปสรรคในการฝึกสมาธิของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และแนวทางในการก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสมาธิของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และแนวทางใน
การก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 

สถานที่ฝึกสมาธิต้อง
สงบวิเวกเพราะสมาธิ
เป็นอันตรายต่อสมาธ ิ

ต้องใช้ความ
ตั้งใจในการ

ปฏิบัติให้มาก 

ในการปฏิบัติเอง 
ต้องมาปฏิบัติ

บ่อยๆ 

มีเสียงรบกวนผู้
ปฏิบัติธรรม 

สภาพแวดล้อม สภาพ
อากาศ ที่เราไม่

สามารถควบคุมได้ 

การฝึกสมาธิก็จะมี
เสียงตามสายคอย

น าการปฏิบตั ิ

วัดมีแนวทางการแก้ไข
โดยด าเนนิการความสัป

ปายะไว้ให้และ
ประชาชนที่มาปฏิบัติ
ธรรมควรมาท าความ

วัดควรมีบุคลากรคอย
แนะน าและชว่ยเหลอื
ผู้ที่มาปฏิบัติใหม ่ๆ 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึก
สมาธิของประชาชนที่มาปฏิบตัิ

ธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และ
แนวทางในการก้ไขปัญหาและ

อุปสรรค 

 



๗๗ 

๔.๕.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญปัญญาของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดม
เหยงคณ์ และแนวทางในการก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

๑) การเจริญวิปัสสนาสามารถอยู่กับเสียงได้ แต่อย่างไรก็ต้องจัดให้สงบวิเวก แยกเป็นโซน 
ของพระภิกุของอุบาสกอุบาสิกา๑๗  

๒) ขาดการเจริญสติ แนวทางการแก้ไขปัญหา แนะน าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญ ศีล สมาธิ 
ปัญญา๑๘  

๓) ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญปัญญาของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมก็ขึ้นออยู่กับการ
ท าความเพียรของประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรมเองวัดมีแนวทางการแก้ไขโดยด าเนินการความสัปปายะ
ไว้ให้และประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมควรมาท าความเพียรปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ๑๙  

๔) ปัญหาและอุปสรรคอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอง 
ต้องมาปฏิบัติบ่อยๆ เพราะวัดมเหยงคณ์มีความสัปปายะพร้อม๒๐  

๕) ผู้ปฏิบัติส่วนมากยังไม่สามารถแยกแยะเจริญสมาธิและเจริญปัญญา ต้องเข้ามาเรียนรู้
ปฏิบัติจริง และฟังธรรมค าสั่งสอนให้มากๆจึงจะเข้าใจและเจริญปัญญาได้ ซึ่งจะมีคุณค่าและ
ประโยชน์มากต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติ คิดว่าการให้ความรู้เผยแพร่ค าสอนจากเสียงตามสายในวัดและแผ่น 
MP๓ ของพระอาจารย์มีประโยชน์มากถ้าได้ฟังซ้ าๆบ่อยๆจึงจะเข้าใจยิ่งขึ้น๒๑  

๖) การเจริญปัญญาเป็นระดับที่สูงขึ้น แต่ทางวัดก็มีเสียงพระอาจารย์น าตลอด หรือบาง
วันพระอาจารย์ก็น าปฏิบัติเอง ท าให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติไปได้ถูกทาง และทางวัดมี
สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ท าให้การพิจารณาธรรมเป็นไปตามจริงและเห็นผลจริง๒๒  

๗) ต้องละบัญัติให้ได้และพยายามรู้สติตามความเป็นจริงนั่นคือรู้ตามความเป็นจริงนั่นเอง 
รู้ปัจจุบันจะท าให้เกิดปัญญาได้๒๓  

๘) ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญปัญญา อาจมาจากความไม่เพียรพยายามฝึกฝน ไม่มี
ความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบ และรยะเวลาในการมาวัดปฏิบัติน้อย๒๔ 

 
 
 
 

                                           
๑๗ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมร งสี), เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระญาณกร ปุณฺณโก,ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๙ สัมภาษณ์ พระมหาปรีชา เขมนนฺโท,ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายไพรัชช์ อินทสังข์, ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์, ๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์ นางสุพัตรา บุญอนันธนสาร ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ นางสาวปานฤทัย ภัยลี้ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ นางสาวกนกวรรณ ลิ้มไพบูลย์ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๔ นางสาวสุภัสสรา แก้วเจริญผล ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 



๗๘ 

 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญหา
และอุปสรรคในการเจริญปัญญาของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และแนวทางในการก้
ไขปัญหาและอุปสรรค ดังแผนภาพที่ ๔.๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญปัญญาของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และแนวทางใน
การก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 

 
 
 
 

การเจริญวิปัสสนา
สามารถอยูก่ับเสียงได้ 

พยายามรู้สติตาม
ความเป็นจริงนั่นคือรู้
ตามความเป็นจริง 

ผู้ปฏิบัติส่วนมากยังไม่
สามารถแยกแยะ

เจริญสมาธิและเจริญ
ปัญญา 

ขาดการเจริญสติ 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

ไม่เพียรพยายาม
ฝึกฝน ไม่มีความ
อดทนต่อสิ่งที่มา

กระทบ 

มีความก้าวหน้าใน
การปฏิบัตไิปได้ถูก

ทาง 

การเจริญปัญญาของ
ประชาชนที่มาปฏิบัติ
ธรรมก็ขึ้นออยู่กับการ
ท าความเพียรเพยีร
ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ 

ปัญหาและอุปสรรค
อยู่ที่ผู้ปฏบิัติเอง 

ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญ
ปัญญาของประชาชนที่มา

ปฏิบตัิธรรมที่วัดมเหยงคณ์ และ
แนวทางในการก้ไขปัญหาและ

อุปสรรค 

 



๗๙ 

๔.๖ องค์ความรู ้
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สามารถสรุปองคค์วามรู้ได้ดังนี้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

ด้านศีล  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 

ด้านสมาธ ิ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  

 

ผลการสัมภาษณ์  เนื่องว่ามีผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมาก ท าให้ที่พักอาศัย ห้องน้ า ต้องสร้างเพิ่มขึ้นมารองรับ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการแล้วเสร็จเป็นบางหลัง  และขาดบุคลากรในปฏิบัติงาน แนวทางในการแก้ปัญหานั้นเปิดรับสมัครบุคลากรผู้ที่ศรัทธาเพิ่มขึ้นสถานที่ฝึก
สมาธิต้องสงบวิเวก แต่ด้วยยังมีการก่อสร้างจึงต้องพยายามควบคุมเสียงการท างานของช่างจนกว่างานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  ด้วยสัปปายะ การเจริญ
วิปัสสนาสามารถอยู่กับเสียงได้ แต่อย่างไรก็ต้องจัดให้สงบวิเวก แยกเป็นโซน ของพระภิกุของอุบาสกอุบาสิกา 

 

เพื่อศึกษาสภาพผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชน
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น

ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมุติฐานการวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาพผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐานที่ ๒ 
ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาตา่งกัน มี

ความคิดเห็นแตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มี
อาชีพต่างกนั มคีวามคดิเห็นไม่

แตกต่างกนั 
จึงปฏิเสธสมุติฐานการวิจัย 

 

ด้านปัญญา 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านศีล  
ควรน าศลี ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกดิค่านิยม
ในการรักษาศีลหา เพื่อใหเกิดการแกไ้ขปญหา

สังคมรวมกันอยางยั่งยืน 

ด้านสมาธ ิ

ควรเรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
การสอนฝึกสมาธิและมีชื่อเสียงในสังคม
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการฝึกมากยิ่งขึ้น 

เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ด้านปัญญา 
ควรจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพ่ือ
เจริญทางด้านปัญญา 



๘๐ 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

๑. ด้านศีล อยู่ในระดบัมาก  
๒. ด้านปัญญา อยู่ในระดับปานกลาง  
๓. ด้านสมาธิ อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมี
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มี
การศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 

การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ ข้อเสนอแนะควรน าศีล ๕ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลหา เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน 

ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านสมาธิ ข้อเสนอแนะควรเรียนเชิญวิทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนฝึกสมาธิและมีชื่อเสียงในสังคมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการฝึกมากยิ่งขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านปัญญาข้ปเสนอแนะควรจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญทางด้านปัญญา 

ผลการสัมภาษณ์  เนื่องว่ามีผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมาก ท าให้ที่พักอาศัย 
ห้องน้ า ต้องสร้างเพ่ิมขึ้นมารองรับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการแล้วเสร็จเป็นบางหลัง  และขาด
บุคลากรในปฏิบัติงาน แนวทางในการแก้ปัญหานั้นเปิดรับสมัครบุคลากรผู้ที่ศรัทธาเพ่ิมขึ้นสถานที่ฝึก
สมาธิต้องสงบวิเวก แต่ด้วยยังมีการก่อสร้างจึงต้องพยายามควบคุมเสียงการท างานของช่างจนกว่า
งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ด้วยสัปปายะ การเจริญวิปัสสนาสามารถอยู่กับเสียงได้ แต่อย่างไรก็ต้องจัด
ให้สงบวิเวก แยกเป็นโซน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

๔.๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการสงเคราะห์งานวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
 
 

ด้านศีล 
   -สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้ 
   -เข้าใจหลักการและวิธีการในการรักษาศีลเป็นอย่างดี 
   -ต้ังใจและประพฤติศีลอย่างเคร่งครัด 
   -เห็นคุณค่าและประโยชน์จากการรักษาศีล 
   -มีความสุขจากการรักษาศีล 

ด้านสาธ ิ
   -สามารถฝึกสมาธิได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ทางวัด
ก าหนดไว ้
   -มีจิตที่สงบและและตั้งมั่นเพ่ิมมากขึ้น 
   -สามารถก าหนดรู้เท่าทันจิตของตนเอง (ไม่ฟุ้งซ่าน) 
   -ในขณะปฏิบัติธรรมเกิดสมาธิชั่วขณะ จวนจะแน่วแน่ 
   -สามารถข่มนิวรณ์ที่เกิดขึ้นได้เช่นกาม คิดร้าย ฟุ้งซ่าน 
ลังเลสงสัย 

ด้านปัญญา 

   -มีสติระลึกรู้กาย ใจ เช่น กายเคลื่อนไหวใจรับรู้ 

   -เข้าใจกฎของพระไตรลักษณ์ (สังขารไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา) 

   -มีปัญญาเกิดจากการฟัง 

   -มีปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาตริตรองใคร่ครวญธรรม 

   -มีปัญญาเกิดจากการปฏิบัติธรรม 



๘๒ 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศีล(การรักษากายาวาจาให้เรียบร้อย) ดังนี้ 
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้ เข้าใจหลักการและวิธีการในการรักษาศีลเป็นอย่างดี มีความ
ตั้งใจและประพฤติศีลอย่างเคร่งครัด เห็นคุณค่าและประโยชน์จากการรักษาศีล และมีความสุขจาก
การรักษาศีล 

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสมาธิ (ความสงบ ตั้งมั่น) ดังนี้ สามารถฝึกสมาธิได้ตามก าหนด
ระยะเวลาที่ทางวัดก าหนดไว้ มีจิตที่สงบและและตั้งมั่นเพ่ิมมากขึ้นสามารถก าหนดรู้เท่าทันจิตของ
ตนเอง (ไม่ฟุ้งซ่าน) ในขณะปฏิบัติธรรมท่านเกิดสมาธิชั่วขณะ จวนจะแน่วแน่ และสามารถข่มนิวรณ์ที่
เกิดข้ึนได้เช่นกาม คิดร้าย ฟุ้งซ่าน ลังเลสงสัย 

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญญา ดังนี้ มีสติระลึกรู้กาย ใจ เช่น กายเคลื่อนไหวใจรับรู้  เข้าใจกฎ
ของพระไตรลักษณ์ (สังขารไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา) แลละมีปัญญาเกิดจากการฟัง มีปัญญาเกิด
จากการคิดพิจารณาตริตรองใคร่ครวญธรรม และมีปัญญาเกิดจากการปฏิบัติธรรม 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓. 
เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Methods 
Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๓๓ รูป  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
จ านวน ๘  รูปหรือคน ทั้งนีจ้ากผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพเป็นเพศหญิง จ านวน ๒๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๗ มีอายุ ๔๖ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๐๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๓ มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๒๕ มีอาชีพข้าราชการจ านวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๕  

๒) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์
จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ̅ =๓.๓๘ , S.D.= ๐.๗๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบ
ทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ๑) ด้านศีล (  ̅=๓.๕๙, S.D.= ๐.๘๒๑) ๒. ด้านปัญญา 
( ̅ = ๓.๓๔, S.D. = ๐.๙๐๐) ๓. ด้านสมาธิ ( ̅=๓.๒๒, S.D.= ๐.๙๐๐) ตามล าดับ 



๘๔ 

๓) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนทีวั่ดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
คือ อายุ พรรษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษา แผนกสามัญศึกษา วุฒิการศึกษา แผนก
นักธรรม วุฒิการศึกษา แผนกบาลี พบว่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน  และมี
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัด  
มเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มี
การศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 

๔) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

๑) ควรน าศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลหา เพ่ือใหเกิดการแก
ไขปญหาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน 

๒) ควรมีการจูงใจการพัฒนากิจกรรมอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนให้เป็น ผู้มีศีล ๕ 
๓) ควรเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ส ารวมระวังในศีล ๕ มากยิ่งขึ้น 
๔) ควรน าศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลหา เพ่ือใหเกิดการแก

ไขปญหาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน 
๕) ควรมีการจูงใจการพัฒนากิจกรรมอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนให้เป็น ผู้มีศีล ๕ 
๖) ควรเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ส ารวมระวังในศีล ๕ มากยิ่งขึ้น 
๗) ควรจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญทางด้านปัญญา 
๘) ควรพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
๙) ควรใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและหยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่าทันไม่หลงหรือไม่ 

คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
มหาสุริยันต์ บุญยอด และสุวัฒน์ เงินฉ ่า ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผ้ปฏิบัติธรรม
เนกขัมมบารมีวัดปัญญานันทาราม  ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” พบว่า 
วิธีการปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านกาย ๒) ด้าน วาจา 
๓) ด้านความคิด และ ๔) ด้านอารมณ์ สตรีผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด มีความรู้และความ เข้าใจในการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถน ามา เป็นการปฏิบัติ



๘๕ 

ธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวันและใช้ได้ในชีวิตจริง มีสติ จดจ่อต่อเนื่อง โดยมีการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ มากระทบ อายตนะทั้ง ๖ สตรีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญสามารถก าหนดสติระลึกรู้ได้ทันปัจจุบัน มีการคิดตริตรอง และพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และ สามารถใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและ
หยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่าทันไม่หลงหรือไม่ คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ดีข้ึน และสามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ทั้งหมด สอดคล้องกับสตรีกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยที่แสดงระดับพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับงานวิจัยในด้าน กาย วาจา ความคิด และอารมณ์ ก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
อยู่ในระดับปานกลาง๑ 

๕.๒.๒ ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาส่งผลต่อระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเรื่องผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของรักษิณา ทับทิมไสย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจ
เข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชนอายุระหว่าง ๒๐ – ๗๐ ปี”.ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบการตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จ าแนกตาม เพศอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และสถานภาพ พบวา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ แตกต่างกนมี การตัดสินใจเพ่ือไป
ปฏิบัติธรรมไม่แตกต่างกนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕๒ 

๕.๒.๓ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่า เพศ อายุ อาชีพไม่ส่งผลต่อระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเรื่องผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมานัส ฐานิสฺสโร (อุ่นเรือน) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ราชบุรี แห่งที่ ๑๘” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้า
ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติ ธรรมประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑๘ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
พบว่า สถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศ, อายุ, อาชีพ และระดับการศึกษาของประชาชน มีผลท าให้

                                           
๑ รักษิณา ทับทิมไสย, “การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมทีวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน 

อายุระหวาง ๒๐-๗๐ ปี”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๕). 
๒ พระมหาสุริยันต์ บุญยอด. “ความพึงพอใจของผ้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมีวัดปัญญานันทาราม  

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ฉบับปีท่ี ๑ เล่มที่ ๔ (มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘): ๒๔๑–๒๕๐. 

 



๘๖ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 
๑๘ โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง๓ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดยมีลักษณะที่ส าคัญในแต่ละด้าน คือ  

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑. ควรให้คณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม มีการสงเสริมการอบรมพระกัมมัฏฐาน หลักสูตร 
พระวิปสสนาจารยใหทั่วถึง และจริงจัง เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหปฏิบัติ และน ามาเผยแผ่แก่ประชาชน
ให้ถูกต้อง 
 ๒. ควรให้เจาส านักปฏิบัติธรรม ศึกษารูปแบบการออกแบบบริเวณสถานที่ แลวน ามา
ปรับภูมิทัศนภายในบริเวณสถานที่ส านักใหรมรื่น สะอาด เหมาะแกการปฏิบัติธรรมมากขึ้น โดยใหผู
มาปฏิบัติธรรมมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ เพ่ือปลูกจิตส านึกใหมีความเปนเจาของ และชวย 
พัฒนาส านักปฏิบัติธรรมใหมีโอกาสเจริญเติบโต 

 ๓. ควรให้หนวยงานรัฐ และคณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม มีการประสานความรวมมือให
มีการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาประจ าประเทศไทย เพ่ือเปนแหลงทุนการกูยืมส าหรับส านัก
ปฏิบัติธรรม ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม  

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

๑. ประชาชนควรมีความความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักศีล สมาธิ 
ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง และสามารถน ามา เป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและใช้ได้ในชีวิตจริง  

๒. มีสติ จดจ่อต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ 
มากระทบ  

๓.ก าหนดสติระลึกรู้ได้ทันปัจจุบัน มีการคิดตริตรอง และพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  

 ๔. สามารถใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและหยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่าทันไม่หลง
หรือไม่ คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น  

๕. สามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ทั้งหมด  

                                           
๓ พระมานัส ฐานิสฺสโร (อุ่นเรือน), “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมใน

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑๘”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิง
พุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๘๗ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑. ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติธรรมของประชาชน ในพ้ืนที่อ่ืน 
๒. ควรศึกษาเรื่อง แนวทางในการปฏิบัติธรรมของประชาชน ทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ 

๓. ควรศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาวิธีการและรักษา
รูปแบบ รวมถึงส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม ให้คงอยู่เป็นโครงการพัฒนาสังคมให้ได้รับความสุขต่อไป



๘๘ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 

________. อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือพระสังฆาธิการวาดวยเรื่องการคณะสงฆและการศาสนา. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐. 

กรมการศาสนา. คูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ . 
กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๔๓. 

กรมการศาสนา. ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา. กองพุทธศาสนสถาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๔๒. 

กรมการศาสนา. หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน . กรุงเทพมหานคร: เอพีกราฟ
คดีไซน, ๒๕๓๙. 

กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ 
ระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 

กีรติ ศรีวิเชียร. อดีต ปจจุบัน และอนาคตแหงบทบาทของสังคมวัดในการแสวงหาเสนทางการ
พัฒนาชนบทของพระสงฆไทย. กรุงเทพเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๗. 

 
 



๘๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ทิพาวดี เมฆสวรรค์.  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ . กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓. 

ฝ่ายวิชาการคณะท างานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน . 
คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองพุทธ
ศาสนศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์
กรมการศาสนา, ๒๕๔๙. 

พุทธทาสภิกขุ. เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: จักรานุกุลการพิมพ์, ๒๕๒๙. 

พุทธทาสภิกขุ. วิธีแก้ปัญหาชีวิต. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แสงธรรม, ม.ม.ป. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนา

อินเตอร์พริ้น, ๒๕๔๖. 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓. 
สิน  พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 

๒๕๔๗. 
สุรพล สุยพรหม และคณะ. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ พิมพ์ครั้งที๑่, ๒๕๕๕. 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. “มัชฌิมาปฏิปทา: สายกลางสองมิติ”. ในคอลัมน์ ธรรมะใต้ธรรมาสน์ . 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙. 
 
 (๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ:์ 

กันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนโดยใช้กลวิธี”. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน. บัณฑิตวทิยาลัย: มหาวทิยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ, ๒๕๖๐. 

กฤติกา ครุฑกาศ. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องน้ า ฟ้า และดวงดาว ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์และการจัดการเรียนรู้
แบบปกติของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ”. ปริญญาครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. บัณฑิตวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี, ๒๕๕๘. 



๙๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

นิธนันท์ เครือค า. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้กลวิธี”. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. 
บัณฑิตวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๓. 

พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท (เทวินบุรานุวงศ์). “กลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา
ส า นั ก ปฏิ บั ติ ผ ล ก า ร วิ จั ย พบ ว่ า วิ ปั ส สน าก ร รม ฐ า น วั ด ม เ หย งค ณ์  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระมานัส ฐานิสฺสโร (อุ่นเรือน). “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมใน
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดราชบุรี  แห่งที่  ๑๘”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ธนาธิป ลอแก้ว. “แนวทางการปฏิบัติธรรมของศูนย์พระพุทธศาสนานานาชาติวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ว ร วิ ห า ร ” .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ศิ ล ป ะ ศ า ส ต ร์ ม ห า บั ณ ฑิ ต .  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒. 

ดวงกมล ทองคณารักษ์. “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศ
ไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ. “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม”. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖.   

รักษิณา ทับทิมไสย, “การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมทีวัด อัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน 
อายุระหว่าง ๒๐-๗๐ ปี”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๕. 

อุทัย สติมั่น. “การพัฒนารูปแบบการจัดองคความรูส าหรับส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย”. วิทยา
นิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

 

 

 



๙๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๓) บทความวิชาการ 

ทศพร  ศิริสัมพันธ์. “การบริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management)”. รวมบทความ
วิชาการ ๑๐๐ ปี รัฐประศาสนศาสตร์ไทย . กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระมหาสุริยันต์ บุญยอด และสุวัฒน์ เงินฉ ่า. “ความพึงพอใจของผ้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมีวัด
ปัญญานันทาราม  ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ฉบับปีที่ ๑ เล่มที่ ๔. 
(มกราคม–เมษายน. ๒๕๕๘): ๑๕. 

พระลิขิต ทินฺนปญฺโญ (เมืองจันทร์ ) รูปแบบการจัดการสัปปายะในส านักปฏิบัติธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ”วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.   ปีที่ ๑๓  ฉบับ

พิเศษ เล่มที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๐ . บัณฑิตวิทยาลัย:   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๗. 

สิริรัตน์ เทียมเสรีวงศ์. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานธุรกิจ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนแบบวัฎจักร การเรียนรู้ (๔ MAT) 
ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนแบบปกติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๓. 

 (๔) รายงานการวิจัย: 

ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ. “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”. รายงานการวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖. 

บรรจง โสดาดีและคณะ. “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
๑๑”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

 (๕) สัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมร งสี). เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ พระญาณกร ปุณฺณโก,ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๘ มกราคม ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ พระมหาปรีชา เขมนนฺโท,ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ นายไพรัชช์ อินทสังข์,. ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์, ๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ นางสุพัตรา บุญอนันธนสาร, ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ นางสาวปานฤทัย ภัยลี้, ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์, ๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ นางสาวกนกวรรณ ลิ้มไพบูลย์, ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ นางสาวสุภัสสรา แก้วเจริญผล, ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 



๙๒ 

สัมบรรณานุกรม (ต่อ) 
 

๒. ภาษาอังกฤษ  

๑. Primary Sources 

Canadian International Development Agency} Results Based Management in CIDA: An 
Introductory Guide to Concept and Principles. http://www.acdi-
cida.gc.ca/cida_ind.nsf, 2001. 

Likert. Rensis . “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in 
Fishbeic. M (Ed.). Attitude Theory and Measurement. New York: Wiley & 
Son, 1967. 

Richard S. Williams. Performance Management: Perspectives on Employee 
Performance. An International Thomson Publishing Company, 1998.  

Yamane. Taro.‘ An Introductory Analysis’.  New York: Harper and Row, 1970.



 

 

 

ภาคผนวก



๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัตธิรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพ
ให้แก่พระสงฆ์ ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อไป 
 ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 
 แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดม
เหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์จาก
การปฏิบัติธรรมของประชาชนที่ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จึง
ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ 
 

พระทรงศักดิ์  ถิรธมฺโม 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 



๙๖ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ท าแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน [  ] หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของ 

๑. เพศ                           [  ]  ชาย 

                                       [  ]  หญิง 

๒. อาย ุ                              [  ]  ๑๕-๒๕ 

                                      [  ]  ๒๖-๓๕ 

                                         [  ]  ๓๖-๔๕ 

                                        [  ]  ๔๕ ปี ขึ้นไป 

๓. ระดับการศึกษา                 [  ]  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

                                        [  ]  ปริญญาตรี 

                                         [  ]  สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพ                            [  ]  เกษตรกรรม 

                                       [  ]  ข้าราชการ 

                                       [  ]  พนักงานลูกจ้าง 

                                       [  ]  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับ “ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

ค าชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างรอบคอบ ว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดท า
เครื่องหมาย   ลงในช่องที่ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านศีล (การรักษากายาวาจาให้เรียบร้อย)      

ท่านสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้      

ท่านเข้าใจหลักการและวิธีการในการรักษาศีลเป็นอย่างดี      

ท่านตั้งใจและประพฤติศีลอย่างเคร่งครัด      

ท่านเห็นคุณค่าและประโยชน์จากการรักษาศีล      

ท่านมีความสุขจากการรักษาศีล      

ด้านสมาธิ (ความสงบ ตั้งม่ัน)      

ท่านสามารถฝึกสมาธิได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ทางวัดก าหนด
ไว้ 

     

ท่านมีจิตที่สงบและและตั้งมั่นเพ่ิมมากข้ึน      

ท่านสามารถก าหนดรู้เท่าทันจิตของตนเอง (ไม่ฟุ้งซ่าน)      

ในขณะปฏิบัติธรรมท่านเกิดสมาธิชั่วขณะ จวนจะแน่วแน่       

ท่านสามารถข่มนิวรณ์ที่เกิดข้ึนได้เช่นกาม คิดร้าย ฟุ้งซ่าน ลังเล
สงสัย 

     

ด้านปัญญา      

ท่านมีสติระลึกรู้กาย ใจ เช่น กายเคลื่อนไหวใจรับรู้      

ท่านเข้าใจกฎของพระไตรลักษณ์ (สังขารไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา) 

     

ท่านมปีัญญาเกิดจากการฟัง      



๙๘ 

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ท่านมีปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาตริตรองใคร่ครวญธรรม      

ท่านมีปัญญาเกิดจากการปฏิบัติธรรม      

 

ตอนที่ ๓  แบบสอบถามปลายเปิด (Open) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมใน
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ต าบลหันตรา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.ด้านศีล 

ปัญหา อุปสรรค 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................... .............................

...................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ................................... 

ข้อเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... ......................................

............................................................................................................................. ...................................

...........................................................................................................................................................  

๒.ด้านสมาธิ 

ปัญหา อุปสรรค 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. .............................. 

 



๙๙ 

ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................ ....................................................................

............................................................................................................................. ...................................

......................................................................................................................................................... .. 

๓.ด้านปัญญา 

ปัญหา อุปสรรค 

...................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................
ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................ ................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ..............................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 

 อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

************ 

ตอนที ่๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ.............................................ฉายา............................................นามสกุล.......................................... 

อายุ.................พรรษา.................ระดับการศึกษา...........................วิทยาฐานะ ปธ. นธ.........................  

ต าแหน่ง.............................................วัด............................ต าบล........................อ าเภอ......................... 

จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.............................................. 

 

วัน เดือน ปี ผู้ให้สัมภาษณ์ 

วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ตอนที่ ๒  ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. ท่านคิดว่า ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาศีลของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์มี
อะไรบ้าง และวัดมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ? 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................... .................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................... ................................................................. 



๑๐๒ 

๒. ท่านคิดว่า ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสมาธิของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์มี
อะไรบ้าง และวัดมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

๓. ท่านคิดว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญปัญญาของประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์มี
อะไรบ้าง และวัดมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ? 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................... .................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

 

ผู้สัมภาษณ์ 

พระทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐๔ 



๑๐๕ 



๑๐๖ 



๑๐๗ 



๑๐๘ 



๑๐๙ 



๑๑๐ 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 
 



๑๑๓ 

 



๑๑๔ 

 



๑๑๕ 

 
 

 

 

 

 



๑๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (แบบสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๗ 

 



๑๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๑๙ 

 

 

 



๑๒๐ 

 

 



๑๒๑ 

 
 

 



๑๒๒ 

 



๑๒๓ 

 



๑๒๔ 

 



๑๒๕ 

 



๑๒๖ 

 
 

 

 

 



๑๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
รูปภาพสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

 

  สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมร งสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓. 

 

  สัมภาษณ์ พระญาณกร ปุณฺณโก,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 



๑๒๙ 

 

  สัมภาษณ์ พระมหาปรีชา เขมนนฺโท,ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัมเหยงคณ์ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

  สัมภาษณ์ นายไพรัชช์ อินทสังข์, ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์ ๗ มกราคม ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 

 

  สัมภาษณ์ นางสุพัตรา บุญอนันธนสาร ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

  สัมภาษณ์ นางสาวปานฤทัย ภัยลี้ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 



๑๓๑ 

 

  สัมภาษณ์ นางสาวกนกวรรณ ลิ้มไพบูลย์ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

  สัมภาษณ์ นางสาวสุภัสสรา แก้วเจริญผล ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

 

 
 

 



๑๓๒ 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ   พระทรงศักดิ์  ถิรธมฺโม (ดิษฐลักษณ์) 
ว/ด/ป /เกิด  วันที่ ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๐๓ 

ภูมิล าเนาเดิม  อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อุปสมบท  วัดอินทาราม ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันทีอุ่ปสมบท  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๑ 

สังกัดวัด  วัดมเหยงคณ์  ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 

ต าแหน่ง  คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และเหรัญญิกวัดมเหยงคณ์ 
                             ประธานองค์การตวจสอบและประเมินผลวัดมเหยงคณ์ 

                             หัวหน้าฝ่ายการเงินวัดมเหยงคณ์ 

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก 

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา – ป. ๑ – ป. ๓ โรงเรียนวัดทอง ป. ๓ – ป. ๗  
โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 

                             มัธยมศึกษาตอนต้น – ม.ศ. ๑ – ม.ศ. ๓  
โรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) 

                             มัธยมศึกษาตอนปลาย – ม.ศ. ๔ – ม.ศ. ๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

                             ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส. ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                             ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดมเหยงคณ์  ต าบลหันตรา อ า เภอพระนครศรีอยุ ธยา  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

โทร.   ๐๘๙๒๕๙๘๔๘๘ 

รหัสนิสิต                  ๖๑๐๑๒๐๔๒๑๐ 
 


