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ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน :
บทบาทการจัดกิจกรรม การปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระธรรมสิงหบุราจารย
(จรัญ ฐิตธมฺโม) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืน
The Center Meditstion Weluwan KhonKaen :
The Project Meditation Role of Dhamma Singbhuragran
at Moral Development, and Ethics Sustaitability.
ดร.สุชาติ บางวิเศษ1
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย ลําดวน2
ดร.มนตรี ศรีราชเลา3
บทคัดยอ
วิทยานิพนธนี้ เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ มีความมุงหมายของการวิจยั คือ 1) เพือ่ ศึกษาประวัตศิ นู ยปฏิบตั ธิ รรม
สวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน ดานการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ของพระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม)
2) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน และวัดที่มี
การจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม กรรมฐานของ
ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน ผานกิจกรรมการปฏิบัติธรรม กรรมฐานของพระธรรมสิงหบุราจารย
(จรัญ ฐิตธมฺโม) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อยางยั่งยืน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสํารวจเบื้องตน
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบสนทนากลุม มีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขอมูลเชิงเอกสาร และขอมูลภาคสนาม
จากเกณฑการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทําใหไดกลุมตัวอยาง คือศูนยปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน และวัดที่จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จํานวน 4 วัด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายบุคคล จํานวน
129 รูป/คน จําแนกเปน กลุมผูรู จํานวน 32 รูป/คน กลุมผูปฏิบตั ิ จํานวน 37 รูป/คน และกลุมผูใหขอมูลทัว่ ไป จํานวน
60 รูป/คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน กันยายน 2557 ถึง เดือน ธันวาคม 2558
ผลการวิจัยพบวา
1. ประวัติ ความเปนมาศูนยปฏิบตั ธิ รรมสวนเวฬุวนั จังหวัดขอนแกน มีกจิ กรรมตามโครงการ ทีม่ คี วามพรอม
ดานตัวบุคคล ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ดานเครื่องมือ/อุปกรณ ดานทุนหรือรายได ดานระยะเวลา/สิ่งแวดลอม ดานวิธี
การขัน้ ตอน ดานการประเมิน และดานปญหาหรืออุปสรรค โดยภาพรวมมีความพรอม และมีความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน สําหรับปญหาที่พบคือในวันสําคัญทางพุทธศาสนา สถานที่จอดรถ ศาลา
ปฏิบัติธรรมมีพื้นที่ไมเพียงพอตอความตองการของผูที่เขารวมกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน
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3

นิสิตปริญญาโท, สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร คณะวัฒนธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารยประจําสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร คณะวัฒนธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารยประจําคณะวัฒนธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2. สภาพปจจุบนั และปญหาศูนยปฏิบตั ธิ รรมสวนเวฬุวนั จังหวัดขอนแกน และวัดทีม่ กี ารจัดกิจกรรมปฏิบตั ธิ รรม
กรรมฐาน สภาพปจจุบนั มีความพรอมในการจัดกิจกรรม สําหรับผูเขารวมตามโครงการปฏิบตั ธิ รรม กรรมฐาน โดยสวน
มากจะเปนนักเรียน นักศึกษา รองลงมาเปนเยาวชน และประชาชนทั่วไป สวนสภาพปญหา พบวาศูนยปฏิบัติธรรม
มีการประชาสัมพันธทางสือ่ ในระดับนอย และขาดการประชาสัมพันธในหลายชองทาง รองลงมาคือสถานทีจ่ อดรถ และ
ศาลาปฏิบตั ธิ รรมมีพนื้ ทีค่ บั แคบไมเพียงพอตอความตองการ ของผูเขารวมกิจกรรมตามโครงการปฏิบตั ธิ รรม กรรมฐาน
3. บทบาทการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม กรรมฐานของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน
ที่สงผลตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยางยั่งยืน ประกอบดวยองคประกอบ 8 ดาน ประกอบดวย ดานตัวบุคคล
ดานผูมีสวนไดเสีย ดานเครือ่ งมือ/อุปกรณ ดานทุนหรือรายได ดานระยะเวลา/สิง่ แวดลอม ดานวิธกี ารขัน้ ตอน ดานการ
ประเมิน และดานปญหาหรืออุปสรรค ปจจัยที่ สงผล 2 ดานคือการพัฒนาทางดานคุณธรรมที่ปลูกฝงจิตสํานึก 36 ขอ
เชน เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี ประพฤติตนเปนแบบอยาง รูจักแบงปน รูจักเสียสละ และการพัฒนาจริยธรรมที่ปรับ
พฤติกรรม 33 ขอ เชน เปนผู ปรารถนาดีต อผู อื่น มีความจริงใจ เอาใจใสตองาน รู คิดไตตรองดวยสิติป ญญา
มีสัมมาคารวะ และมีความยุติธรรม
คําสําคัญ : กิจกรรมการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
Abstract
The purposes of this research were to : 1) to study the center meditation Weluwan Khonkaen
the project meditations, of dhamma singbhuragran at moral development, and ethics sustainability
of meditation contemplation of dhamma singbhuragran 2) to study of state and problems of study
the center meditation Weluwan Khonkaen the project meditation, of dhamma singbhuragran at
moral development, and ethics sustainability 3) to study the way of the center meditation Weluwan
Khonkaen the project meditation, of dhamma singbhuragran at moral development, and ethics
sustainability affect to development of moral sustainability. The tool used for collecting date was
of this research was a basic questionnaire observation interviewing and focus group discussion were
documents and a ﬁled part. The sample was purposive sampling from the center meditation
Weluwan Khonkaen and 4 temples which had the meditation activity of 129 monks/persons for kept
data one by one, 32 monks/persons of analyze of known group, 37 monks/persons made a practice,
and 60 monks/persons giving general information. To kept data collection between in September
2014 to in December 2015.
The results of the study were:
1. The history of the center meditation Weluwan Khonkaen had activity of project that had
preparedness in aspects: personal stakeholder equipment fund or earnings times/envelopment
method evaluation and problem as a whole had preparedness and appropriate for doing activity of
meditation contemplation project. The problems of important day were park and pavilion wasn’t
enough for people to meditation practice.
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2. The state and the problem of the center meditation Weluwan Khonkaen of the temple
that had activity of meditation. The state had preparedness for doing activity. The most of people
came to practice was student teenager and general people. The problems were the public relations
weren’t enough, the park and pavilion was narrow for the people to meditation practice.
3. The way for doing meditation practice of the center meditation Weluwan Khonkaen had
effect to development and the moral and the ethics sustainability had 8 elements include :
personal stakeholder equipment fund or earnings times/envelopment method evaluation and
problem as a whole and 2 factors which were 36 items include human relations, behave
exemplary, know share and know sacriﬁces of the moral development that cultivate of conscious
mind and 33 items include desire goof for others, sincerity, focus on the job, knowing and thinking,
have respect and the justice of the ethics development of behavior.
Keywords : The Project Meditation, Moral and Ethics Development.
บทนํา
บุญ ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสนของ
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) กลาววาบุญ คือ เครื่อง
ชําระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบ
ทางกายวาจาและใจ กุศลธรรม บารมี คือคุณความดีที่
บําเพ็ญอยางยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง สิ่งที่จะ
นําพามนุษยเราไปสูการสรางบุญกุศลที่มีวิวัฒนาการใน
อดีตถึงปจจุบัน สิ่งสําคัญคือสภาพของสถาบันครอบครัว
ถือวาเปนทุนทางสังคม (Social Capital) ทีต่ องไดรับการ
ดูแลในสังคมหมูมนุษยไมวาจะเปนชาติใด ภาษาใด ชาวบาน
มีความจําเปนทีต่ องอาศัยปจจัย 4 สิง่ ทีจ่ าํ เปนตอการดํารง
ชีวิตอันไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยู
อาศัย (กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์และคณะ. 2553 : 105-108)
คือวิธีชําระกิเลสในใจกิเลสของคนเรานั้นมีมากมายสรุป
แลวก็มีอยู 3 สาย คือ สายโลภะ สายโทสะ สายโมหะ
(อกุศลมูล 3) ดังนั้น พระพุทธองคจึงทรงแสดงบุญกิริยา
วัตถุไว 3 ประการ เพื่อเปนคูปราบกับกิเลสทั้ง 3 สาย
จึงจะสามารถรักษาใจไวได (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ.
2555 : 12-14)
สําหรับการให ทาน คือ การเสียสละใหปนสิง่ ของ
ของตน เพื่อชวยเหลือและอนุเคราะหผูอื่น เปาหมาย :
เพื่อกําจัดกิเลสสายโลภะ ความโลภอยากได สวนคําวา

สีลมัย คือบุญสําเร็จดวยการรักษาศีล ศีล หมายถึง การ
รักษากาย วาจา ใหเรียบรอย (พุทธทาสภิกขุ. 2556 : 32)
และสุดทาย ภาวนามัย คือ บุญสําเร็จดวยการ
เจริญภาวนาภาวนา หมายถึง การอบรมพัฒนาจิตใหเกิด
ความรูในทางที่ถูกตามความเปนจริง เพื่อกําจัดกิเลสสาย
โมหะ คื อ ความหลงไมรู จริ ง ใหหมดไป ในสวนของ
สมถกรรมฐาน (การฝกสมาธิทําใจใหสงบ) และวิปสสนา
กรรมฐาน (การฝกอบรมปญญาดวยการพิจารณาสิ่งตาง ๆ
ตามกฎไตรลักษณ) เรียกวา ภาวนามัยปญญาผลที่จะได
รับทําใหเปนคนฉลาด มีเหตุมีผล กระทําสิ่งใดก็ทําดวย
ความเขาใจจริง ไมหลงงมงาย รู สิ่งตาง ๆ ตามความ
เปนจริง ในสวนขององคประกอบกรรมฐาน สวนสําคัญ
คือ 1) สติปฏฐานสี่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม รวมคือ
อารมณทีเ่ ปนเปาหมาย หรือเครือ่ งเพงพิจารณาของใจใน
การบําเพ็ญเพียร 2) สมถกรรมฐาน คือการกําหนดเอารูป
ธรรมเปนอารมณ สงผลใหการปฏิบัติสามารถบรรลุถึง
ฌานที่เรียกวารูปฌานได 3) วิป สสนากรรมฐาน คือ
อารมณอันเปนที่ตั้งแหงการงานทางใจ ที่จะใหเห็นแจง
รูปนามใหเห็นแจง ไตรลักษณใหเห็นแจง อริยสัจจใหเห็น
แจง 4) อารมณของสมถกรรมฐาน คือสิง่ ทีย่ ดึ เหนีย่ ว หรือ
อุปกรณในขณะเจริญกรรมฐาน และ 5) อารมณของ
วิป สสนากรรมฐาน คืออารมณหรือสิ่งที่เปนเครื่องมือ
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สําหรับเจริญวิปสสนากรรมฐาน องคประกอบที่กลาวมา
นี้ ในบทบาทการจัดกิจกรรมปฏิบตั ธิ รรมกรรมฐาน จะสง
ผลตอการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมอยางยั่งยืน คือ
สภาพคุ ณ งามความดี ที่ มี คุ ณ คาทางจิ ต ใจ และการ
ประพฤติที่มีธรรมะ เปนตัวกําหนดจริยธรรม คือธรรมที่
เปนขอปฏิบัติ และเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
สํ า หรั บ ศู น ยปฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น จั ง หวั ด
ขอนแกน เปนสาขาของวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรนี ี้ ไดจัด
โครงการฯ ตามแนวคิดของหลวงพอ หลายประการ เชน
การสรางคน ใหเปนคนดี การมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคม การสรางพืน้ ทีเ่ ชิงสรางสรรค การสืบสานวัฒนธรรม
ฟนฟูอัตลักษณของชุมชน การสรางเสริมวินัยของนิสิต
นักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม โดยทานใหคติธรรม
เตือนใจวา โปรดทําตามพระพุทธเจา วาสรางคนดีกวา
สรางวัตถุ สรางคนใหมีความรู สรางคนใหมีความดี มีสติ
ปญญา ทําอยางไรเราถึงจะสนองพระเดชพระคุณหลวง
พอดําได ในสวนนี้คือที่มาของการสรางศูนยปฏิบัติธรรม
เวฬุวัน จังหวัดขอนแกน ที่เปนศูนยรวมของเยาวชน
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนยปฏิบตั ธิ รรม
สวนเวฬุวัน. 2556 : 2-12)
ดวยเหตุผลดังกลาวมานัน้ ผูวิจยั ในฐานะอาจารย
ผูสอนนักศึกษา และมีความศรัทธาในหลักธรรมคําสอน
ของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรม
สิงหบุราจารย) ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่จะ
ทําใหนิสติ นักศึกษา และประชาชนมีความรูสึก รูรับผิดชอบ
ในการครองตน ครองคน ครองงาน และอยู รวมกัน
ในสังคมนี้อยางมีความสุข จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ตามบทบาทการ
พัฒนากิจกรรมปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ของพระธรรม
สิงหบุราจารย (จริญ ฐิตธมฺโม) ที่ส งผลตอการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอยางยั่งยืน
คําถามการวิจัย
1. บทบาทของศู น ยปฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น
ดานการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน มีการ
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ดําเนินการอยางไร เกี่ยวของดานใดบาง และมีปญหา
อุปสรรคใดบาง
2. บทบาทศู น ย ปฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น
ดานการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน มีการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
ชุมชนหรือไม อยางไร
3. แนวทางการจัดกิจกรรม การปฏิบัติธรรม
กรรมฐานที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ที่สงผลตอการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอยางยั่งยืน ควรมีอะไรบาง
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาประวัตศิ นู ยปฏิบตั ธิ รรมสวนเวฬุวนั
จังหวัดขอนแกน ดานการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม
กรรมฐาน ของพระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม)
2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาในการ
ดํ า เนิ น งานของศู น ยปฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น จั ง หวั ด
ขอนแกน และวัดที่มีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม
กรรมฐาน
3. เพื่อศึกษาบทบาทการจัดกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรม กรรมฐานของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัด
ขอนแกน ผานกิจกรรมการปฏิบัติธรรม กรรมฐานของ
พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) ที่สงผลตอการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อยางยั่งยืน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผู วิจัยไดศึกษา ทฤษฎี แนวคิดพฤติกรรมทาง
สังคม ตามองคประกอบโครงสรางในทุกกลุมพฤติกรรม
มีอยู 8 ดาน (สมชาย ลําดวน. 2552 : 11-14) นํามาใช
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 1) คนหรือบุคคล
2) ผูมีสวนไดเสีย 3) เครื่องมือ 4) ทุน/รายได 5) ระยะ
เวลา 6) วิธีการขั้นตอน 7) การประเมิน และ 8) อุปสรรค
ปญหา
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรทีใ่ ชใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ไดแกผูเขาอบรมปฏิบตั ธิ รรมกรรมฐาน ตาม
โครงการฯ ทั้ง 3 กลุม คือ 1) นักเรียน 2) นิสิต นักศึกษา
และ 3) ขาราชการและประชาชนทั่วไป ผูวิจัยไดกลุม
ตัวอยางจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู วิจัยทําการคัดเลือกกลุ มตัวอยางแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) จํานวน 129 รูป/คน มีราย
ละเอียด ดังนี้
1.1 กลุมผูรู (Key Informants) ไดแก พระ
สงฆ และฆราวาสของวัด ทีใ่ หขอมูลในแนวลึก และสําคัญ
เกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา และการจัดกิจกรรม
ตามโครงการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ของวัด และศูนย
ปฏิบัติธรรม ซึ่งสามารถใหขอมูลไดเที่ยงตรง จํานวน 32
รูป/คน
1.2 กลุ มผู ปฏิบัติ (Causal Informant)
ไดแกพระสงฆ วิทยากร ผูบริหารศูนยฯ นักเรียน นักศึกษา
ขาราชการ และประชาชนทั่วไป ที่เขารวม และเกี่ยวของ
กับกิจกรรมตามโครงการปฏิบตั ธิ รรมกรรมฐาน จํานนวน
37 รูป/คน
1.3 ผูใหขอมูลทัว่ ไป (General Informant)
ไดแก ผู เคยผานการเขารวมโครงการปฏิ บั ติ ธ รรม
กรรมฐาน เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน และ
ผูปกครองนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เขารวมโครงการ
ปฏิบัติธรรม กรรมฐาน รวม จํานวน 60 คน
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการเก็ บ รวบรวมขอมู ล
ประกอบดวย 1) แบบสํารวจ (Inventory) 2) แบบสังเกต
(Observation Guide) 3) แบบสั ม ภาษณ ใชแบบ
สัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured Interview
Guide) 4) แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion Guide)
3. การเก็ บ รวบรวมขอมู ล เปนการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใช 1) แบบสํารวจ (Inventory) 2) แบบสังเกต
(Observation Guide) 3) แบบสั ม ภาษณ ใชแบบ

สัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured Interview
Guide) 4) แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion Guide) เก็บขอมูลภาคสนามที่ศึกษา พื้นที่
ในการวิจัย ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน และพื้นที่วิจัย
เสริมคือวัดปาธรรมอุทยาน และวัดปาเทพนิมิต จังหวัด
ขอนแกน วัดศรีสวัสดิ์ วัดขุนพรหมดําริ จังหวัดมหาสารคาม
4. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในการ
ศึกษากิจกรรมการปฏิบตั ธิ รรม กรรมฐาน ของศูนยปฏิบตั ิ
ธรรมสวนเวฬุวนั จังหวัดขอนแกน เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผูวิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล โดยการเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive
Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ประวัตศิ นู ยปฏิบตั ธิ รรมสวนเวฬุวนั จังหวัด
ขอนแกน ดานการจัดกิจกรรมการปฏิบตั ธิ รรม กรรมฐาน
ของพระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) ตามลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ประวั ติ ศู น ยปฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น
ผูสราง : พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม)
เจาอาวาสวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปน
ปณิธานของการสรางศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ของ
พระเดชพระคุณหลวงพอตั้งปณิธานในการสรางศูนย
ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน มี 2 ประการ คือ ประการที่ 1
เพือ่ เปนการกตัญ กู ตเวที ตอครูบาอาจารย และประการ
ที่ 2 เพื่อเปนสถานที่สรางคน ตองสรางคนมิไดสรางวัตถุ
เพื่ อ ปลุ ก คนใหตื่ น พั ฒ นาคนใหเปนงาน ตองสราง
ทรัพยากรมนุษยของชาติ
1.2 ดานการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม
กรรมฐาน ผูวิจยั ไดศึกษาเกีย่ วกับองคประกอบโครงสราง
กลุมพฤติกรรม 8 ดาน 1) ดานตัวบุคคล พบวา การเขา
รวมโครงการปฏิบตั ธิ รรม ทําใหไดความรู แนวคิด การฝก
สมาธิ จากวิทยากรฝายฆราวาส ฝายพระสงฆ 2) ดานผูมี
สวนไดสวนเสีย พบวาผู เขารวมโครงการปฏิบัติธรรม
มี เ ยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป
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มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาจิตใจ สมาธิ ปญญา 3) ดาน
เครือ่ งมือ พบวาศูนยปฏิบตั ธิ รรม มีการดําเนินงานตามโครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมมาหลายป สวนของเครือ่ งมือ อุปกรณทีใ่ ชใน
กิจกรรมปฏิบตั ธิ รรม หนังสือบทสวดมนต เสือ้ ผา อาหาร
เครือ่ งดืม่ ยารักษาโรค ศาลาทีพ่ กั สําหรับผูเขารวมปฏิบตั ิ
ธรรม 4) ดานทุน/รายได พบวาเงินทุนและงบประมาณ
ที่ ท างศู น ยปฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น ไดรั บ จากทางวั ด
อัมพวัน สวนที่สองไดรับจากการทําบุญ การบริจาค
5) ดานระยะเวลา พบวาศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
มีกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ทุกเดือนอยาง
ตอเนือ่ ง 6) ดานวิธกี ารขัน้ ตอน พบวา ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ผูมารับการอบรม มีความสะดวกในการลงทะเบียนเขารับ
การปฏิบัติธรรม 7) ดานการประเมิน พบวา จากสภาพ
ของประชาชน และเยาวชนในการเขารวมโครงการปฏิบตั ิ
ธรรมในแตละโครงการนั้น สามารถเปนตัวบงชี้ไดวา
วัด หรือศูนยปฏิบัติธรรมมีความพรอม และสามารถ
พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสํานึกของเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา ไดอยางยั่งยืน 8) ดานปญหาหรือ
อุปสรรค พบวาสถานที่จอดรถสําหรับผูเขารวมโครงการ
ปฏิบัติธรรม กรรมฐานมีสถานที่คับแคบ ไมเพียงพอ
2. สภาพปจจุบนั และปญหาในการดําเนินงาน
ของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน สรุปไดตามรายละเอียด
ดังนี้ 1) ดานตัวบุคคล ปจจุบันการแตงตั้งไวยาวัจกร
วัด กรรมการบริหารเงินสงฆ ขาดชวงการบริหารงาน จึงทําให
การบริหารงานภายในวัดดานตัวบุคคลขาดความตอเนือ่ ง
ในการทํางาน และสภาพปญหา พระ เณร และประชาชน
ที่เขามาภายในวัด มีหลากหลายประเภท และบางครั้ง
ก็อาจจะทําใหเกิดความเสียหายกับทางวัดได 2) ดานผูมี
สวนไดสวนเสีย คือ สภาพปจจุบัน มีเยาวชน นักเรียน
นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป ที่ เ ขามาปฏิ บั ติ ธ รรม
จํานวนมาก และสภาพปญหา กิจกรรมการบรรพชา
สามเณร จะพบปญหาบางรูปทีย่ งั ปฏิบตั ติ ามภารกิจไมได
ครบถวน อาจเนื่องจากอายุยังนอย ทําใหเกิดปญหา
กับทางวัด ศูนยปฏิบตั ไิ ด 3) ดานเครือ่ งมือ คือสภาพปจจุบนั
ดานเครือ่ งมือ อุปกรณทีเ่ กีย่ วของกับการเขารับการอบรม
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ศาสนาสถานที่เปนศาลาปฏิบัติธรรม เครื่องใชที่เปน
ชุดขาวใหบริการ ยารักษาโรค และอาหารจากโรงทาน
และสภาพปญหา ขาดการดูแล รักษาเครื่องมือ อุปกรณ
เครือ่ งใชรวมกัน 4) ดานทุน/รายได คือสภาพปจจุบนั ดานทุน/
รายไดทางวัดไดรับ เงินที่ไดมาโดยการบริจาค เงินไดมา
จากการทํ า บุ ญ ทอดถวายผ าป า กฐิ น ประจํ า ป
ของประชาชนทีม่ จี ติ ศรัทธากับทางวัด และศูนยปฏิบตั ธิ รรม
และสภาพปญหา คณะกรรมการวัดขาดการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ยอดเงินรายได และที่มาของเงิน มีปญหาการ
ไมนําเงินเขาระบบบัญชี อยางถูกตอง หรือคณะกรรมการ
ขาดความรู ความเขาใจในการจัดทําระบบบัญชี 5) ดาน
ระยะเวลา และสภาพแวดลอม สภาพปจจุบันดานระยะ
เวลาในการจัดกิจกรรม บางกิจกรรม โครงการอาจยัง
ไมเหมาะสมกับชวงระยะเวลา เร็วไปบาง และนานไปบาง
และสภาพปญหา ดานสภาพแวดลอม จะขึ้นอยูกับชวง
ฤดูกาล หนาฝนอาจเจอพายุฝน หรือชวงฤดูรอน อากาศ
จะรอนมาก 6) ดานวิธกี ารขัน้ ตอน คือ มีการประชาสัมพันธ
ใหเยาวชน ประชาชนทั่วไปรับทราบ มีฝายแผนกตางๆ
สําหรับลงทะเบียน ใหบริการเรื่องของเอกสาร ชุดขาว
ปฏิบัติธรรม 7) ดานการประเมิน คือ ดานการประเมิน
ศูนยปฏิบตั ธิ รรม ไดมีการรับลงทะเบียน กรอกขอมูลผูเขา
รวมโครงการ เก็บเปนสถิตไิ วในแตละโครงการ และสภาพ
ปญหาอาจพบปญหาเกี่ยวกับวิธีการประเมิน ขาดการ
ประเมินที่หลากหลายรูปแบบ 8) ดานปญหา/อุปสรรค
คือ สภาพปจจุบัน ของผู เขารับการอบรมปฏิบัติธรรม
มาจากหลากหลายอาชีพ ศาลาที่พัก การสื่อสาร การ
ทําความเขาใจ มีการจัดทําแผนที่ แผนภาพในการให
บริการ และสภาพปญหา โครงการ หรือกิจกรรม ขาดการ
เขารวมอยางตอเนื่องใหครบระยะเวลาที่กําหนด และใน
ชวงเทศกาล วันสําคัญทางพุทธศาสนา อุปกรณ เครือ่ งใช
ภายในศูนยปฏิบัติธรรมอาจไมเพียงพอกับความตองการ
ของผูเขารับการอบรมปฏิบัติธรรม
3. บทบาทการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม
กรรมฐาน ที่สงผลตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ยัง่ ยืนประกอบดวยองคประกอบ 8 ดาน ปจจัยที่ สงผล 2

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

ดานคือการพัฒนาทางดานคุณธรรมทีป่ ลูกฝงจิตสํานึก 36
ขอ และการพัฒนาจริยธรรมที่ปรับพฤติกรรม 33 ขอ
โดยสรุปบทบาทการจัดกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรม กรรมฐานทีส่ งผลตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
อยางยั่งยืน จะตองผานกิจกรรม ตามโครงการ ปลูกฝง
จิตสํานึก และปรับพฤติกรรม ของนักเรียน นักศึกษา
เยาวชน และประชาชนทั่วไป สิ่งสําคัญตองเกิดจากการ
มีสวนรวมของคณะกรรมการ ศูนยปฏิบัติธรรม หมูบาน
ชุมชน สถานศึกษา และครอบครัว ทีจ่ ะนําไปสูการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนระบบ และยั่งยืนได
อภิปรายผลการวิจัย
1. ประวัตศิ นู ยปฏิบตั ธิ รรมสวนเวฬุวนั จังหวัด
ขอนแกน ดานการจัดกิจกรรมการปฏิบตั ธิ รรม กรรมฐาน
ตามองคประกอบ 8 ดาน โดยผลการวิจยั พบวาศูนยปฏิบตั ิ
ธรรมสวนเวฬุวนั มีกจิ กรรมโครงการปฏิบตั ธิ รรมกรรมฐาน
อยางตอเนื่อง ไวรองรับความตองการ ของผูเขามาอบรม
สอดคลองกับ พระภิชยพล หงวนไธสง (2554 : 80-89)
ไดทําการวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑในวัด : การพัฒนา การ
จัดการ และการสืบสานวัฒนธรรมโดยการมีส วนรวม
ของชุมชนอีสานใต เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ จากการศึกษา
วิ จั ย สภาพป จจุ บั น พบว า 1) มี ก ารจั ด การความรู
ในพิพธิ ภัณฑในวัด 2) มีคณะทํางาน คือพระสงฆในวัดและ
ชุมชนรวมมือกัน เปนการมีสวนรวมของชุมชนแบงหนาที่
ในการดูแลรับผิดชอบ จัดเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน
2. สภาพปจจุบนั และปญหาในการดําเนินงาน
ของศู น ยปฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น จั ง หวั ด ขอนแกน
พบวาการแตงตั้งไวยาวัจกรวัด กรรมการบริหารเงินสงฆ
ขาดชวงการบริหารงาน จึงทําใหการบริหารงานภายในวัด
ดานตัวบุคคลขาดความตอเนื่องในการทํางาน ทางศูนยฯ
จําเปนตองมีการพัฒนา การอบรม จิตใจ สอดคลองกับ
สมชาย ลําดวน (2552 : 226-228) ไดทําการวิจัยเรื่อง
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทางจิตใจ ที่ศูนยปฏิบัติธรรม
วัดศรีสวัสดิ์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจัยพบวา สมถะ กรรมฐาน เปนวิธีการฝกอบรม

จิตใจใหเกิดสมาธิ สวนวิปสสนากรรมฐานเปนวิธีการฝก
อบรมจิตใจใหเกิดปญญา จนปลอยวางทุกสิ่งทุกอยางได
และยังสอดคลองกับ พระชัยพร จันทวงษ (2555 :
123-140) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติ
วิปสสนาภาวนาตามแนวสติปฏฐาน 4 ผลการวิจัยพบวา
ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเปนศรัทธา 2 ประการ
คือ ศรัทธาทีป่ ระกอบดวยปญญา กับศรัทธาทีไ่ มประกอบ
ดวยปญญา เมือ่ เกิดปญญาหยัง่ รูในรูปนามทีม่ คี วามแปลก
ออกไป เปนสภาวะที่เชื่อมั่นในคุณงามความดีทุกอยาง
ความสําคัญของศรัทธาคือการพัฒนาเพื่อใหพนจากทุกข
3. บทบาทการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม
ดานตัวบุคคล การพัฒนาทางดานคุณธรรม ที่ปลูกจิต
สํานึก คือ 1) เกิดความรัก ความใกลชิดกับวิทยากร พระ
สงฆ ผูใหความรู 2) เกิดการมีสวนรวมกับเพื่อนที่เขารวม
กิจกรรม โครงการ 3) เกิดการนอบนอม มีสมั มาคารวะตอ
วิทยากร ผูเชี่ยวชาญ 4) เกิดความจริงใจ เอาใจจดจอตอ
งาน และ5) เกิดการรูคิดไตรตรองดวยสติปญญา และการ
พัฒนาทางดานจริยธรรม ทีป่ รับพฤติกรรม คือ 1) การรูจัก
การแบงปนความรู การชวยเหลือกิจกรรมของกรรมการ
2) การเปนผู มีจิตใจอันเปนกุศลทํางานเพื่อประโยชน
สวนรวม 3) การถามตอบในหลักธรรมคําสอน ดวยถอยคํา
สุภาพ ออนหวาน 4) การเปนผูประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางเสมอตนเสมอปลาย และ 5) การมีอัธยาศัยที่ดี
กับเพื่อนรวมกิจกรรม วิทยากร พระสงฆ และผู ใหญ
สอดคลองกับ นริศรา ทองมาก (2557 : 8-9) ไดทําการ
วิจยั เรือ่ ง สภาพและแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 ผลการศึกษาพบ
วา 1) สภาพกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครู
ดานความชื่ อ สั ต ย ดานความรั บ ผิ ด ชอบ ดานความ
ประหยัดพอเพียง ดานความยุติธรรม ดานความอดทน
ดานความเสียสละ และดานความขยันหมัน่ เพียร โดยภาพ
รวมอยูในระดับมากที่สุด 2) แนวทางการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของครู จะเห็นไดวาครูเนนการ
ปฏิบัติในการละลด หรือเลิกอบายมุข สิ่งเสพติด รูจัก
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ควบคุมพฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงครวมกับผูอืน่ สอดคลอง
กับ พระมหาอาจริยพงษ คําตัน๋ (2556 : 12-14) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมและคา
นิยมทีพ่ งึ ประสงคของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติตน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของ
นักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับแนวทางการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มี 5
แนวทาง คือ 1)การพัฒนาดวยกระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอน 2) การพัฒนาดวยการเปนแบบอยางทีด่ ี 3)
การพัฒนาดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมทีพ่ งึ ประสงค 4) การพัฒนาดวยการจัดสภาพ
แวดลอมภายในโรงเรียน และ 5) การพัฒนาดวยการสราง
ความมีส วนรวม และสอดคลองกับพระบํารุง โพธิ์ศรี
(2555 : 30-35) ไดทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง ปจจั ย ที่ มี ผ ล
ตอการปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบวา แนวทางในการสงเสริมปจจัยทีม่ ผี ลตอการ
ปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรมแกนักศึกษา คือ 1) สมาชิก
ในครอบครัวตองรูจักรักสามัคคีกัน 2) บิดามารดาสราง
ความสัมพันธใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว 3) สถานศึกษา
ตองมีเครือขายใหครู อาจารย ผูปกครอง นักศึกษาเขารวม
เครือขายคุณธรรม และมีการรวมทํากิจกรรมอยางเปน
กัลยาณมิตร 4) ครู อาจารยตองประพฤติเปนแบบอยาง
ตอลูกศิษย 5) สมาชิกในชุมชนตองมีความรัก สามัคคีกัน
และยังสอดคลองกับ สุระ ออนแพง (2556 : 22-26) ได
ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการ
วิจยั พบวา องคประกอบและวิธพี ฒ
ั นาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนมี 4 วิธี ดังนี้ 1) การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู 2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 3) การจัด
กิจกรรมโดยผูปกครองมีสวนรวม 4) การจัดกิจกรรมตาม
วิถีชีวิตในชุมชน และองคประกอบในการบริหารเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มี 5 ขั้นตอน 1) ทบทวน
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พันธกิจ 2) การวางแผน 3) การดําเนินงาน 4) การติดตาม
ประเมินผล และ 5) การรายงานผล
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สภาพและปญหาศูนยปฏิบตั ธิ รรม พบวา
ผู เขารวมโครงการปฏิบัติธรรม ยังไมไดศึกษาระเบียบ
แนวปฏิบัติของศูนยปฏิบัติธรรม ควรมีการประสานงาน
กับผูมีสวนรวมในการทํางานตามกิจกรรมโครงการ และ
ผู เขารวมโครงการฯ ในทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ ใหบรรลุ ผ ล
ตามเปาหมาย
1.2 บทบาทการจัดกิจกรรมการปฏิบตั ธิ รรม
กรรมฐานของศู น ยปฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น จั ง หวั ด
ขอนแกน พบวา หมูบานชุมชนตองเขามามีสวนรวม กับ
คณะกรรมการของวัด ตองปลูกฝงคานิยมของเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สู การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนระบบ และยั่งยืน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรม
พัฒนาวัด สังคม และวัฒนธรรม ผานกิจกรรมหลักของ
ศูนยปฏิบัติธรรม เพื่อการมุงสูความสําเร็จในการพัฒนาวัด
สังคม และวัฒนธรรม
2.2 ควรศึกษาวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการบริหาร
ศูนยปฏิบัติธรรม ของวัดในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ที่ ส งผลตอการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกสารอางอิง
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