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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีมีตอการเปล่ียนแปลง
ชีวิตของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี  
โดยการเก็บขอมูลภาคสนามต้ังแต 2 คร้ัง ระหวางป พ.ศ. 2557 ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี 
ซ่ึงประกอบดวยพระสงฆ จํานวน 1 รูป แมชีจํานวน 3 คน ผูปฏิบัติธรรมชาย จํานวน 6 คน ผูปฏิบัติ
ธรรมหญิง จํานวน 15 คน รวม 25 รูป/คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 
สรุปผลการวิจัย   
 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวทางของโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปา 
เจริญราช จังหวัดปทุมธานี ตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 ยึดหลักสติปฏฐาน 4 เปนสําคัญ  คือ 
 1.  กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การพิจารณารางกายวาเปนของไมสวยไมงาม และมี
การเส่ือมสลายไปอยูตลอดเวลา 
  2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การพิจารณาถึงส่ิงท่ีพอใจ ส่ิงท่ีไมพอใจ ท้ังส่ิงท่ีสุข
และทุกขใหรูทันปจจุบัน 
 3.  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน นั่งนานๆ ไมมีเวทนา แตบางคร้ังจิตเกิดความฟุงซาน  
ใหนําจิตจากหนาทองไปสัมผัสท่ีหัวใจ แลวภาวนาในใจ “ฟุงซาน – หนอ” ภาวนาตลอดจนกวาจิต
จะหายฟุงซาน 
 4.  ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน นั่งนานบางทีไมมีเวทนาและไมมีความฟุงซาน แตเกิด
ธรรมารมณ เชน ตาเห็นรูป เกิดรูปารมณ หูไดยินเสียง เกิดสัททารมณ เปนตน ใหนําจิตไปสัมผัส
ตามอาการ แลวภาวนาตามอาการท่ีเกิดข้ึน วา “เห็นหนอ” 
  กําหนดการปฏิบัติของโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ คือในวันท่ี 1 - 8 ของทุกเดือน
ตลอดท้ังป โดยผูท่ีเขารวมโครงการ ตองอยูปฏิบัติใหครบโครงการตลอดท้ัง 8 วัน โดยจะตองมา
สมัครลงทะเบียนภายในวันท่ี 1 ไมเกิน 12.00 น. เทานั้น และจะไมรับผูปฏิบัติระหวางโครงการ  
การปฏิบัติมีพระวิปสสนาจารยคอยสงอารมณกรรมฐาน นําเดินจงกรมต้ังแตระยะท่ี 1 - 6 ตามเวลา
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ท่ีกําหนด และสอนนั่งสมาธิภาวนา โดยจะเนนท่ีการภาวนาแบบพองหนอ ยุบหนอ สวนใครจะ
ภาวนาแบบพุทโธ หรือแบบสัมมาอรหัง ก็ไดเชนกัน มีการสอบอารมณ เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมท่ีเกิด
สภาวธรรมท่ีไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง หลวงพอไดเปดโอกาสใหกับผูปฏิบัติไดสอบถาม  
ไดบอกเลา ถึงวิธีการปฏิบัติของตนไมวาจะเปนการเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา หรือสภาวธรรม
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึน หลวงพอจะแนะนําถึงวิธีการปฏิบัติตอสภาวธรรมนั้นๆ ใหเราไดปฏิบัติอยางถูกตอง
และพัฒนาสวนท่ียังขาดอยูใหเกิดความสมดุลกัน และยังมีการปดวาจา งดการสนทนา การสง
สัญญาณ การส่ือสารดวยเทคโนโลยีตางๆ อันท่ีจะเปนการกระทํา ทําจะทําใหผูปฏิบัติสงจิตออกขาง
นอกท่ีไมใชเร่ืองภายในกายและจิตใจของตนเองโดยสอบถามไดเฉพาะเจาหนาท่ี และพระวิปสสนา
จารยเทานั้น โดยกลาวปดวาจาใหสัจจะตอหนาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆและพระวิปสสนา
จารย ดังนั้นผูปฏิบัติตองรักษาสัจจะนั้น เพ่ือใหผูปฏิบัติไดเขาถึงสภาวธรรม อันเปนสภาวะภายใน
ของตนเอง ศึกษาสภาวะธรรมหรือสภาวะอารมณของตนเองเทานั้น ซ่ึงจะเปนคุณประโยชนสูงสุด
กับผูปฏิบัติธรรมเอง 
 จากการเก็บขอมูลภาคสนามทําใหทราบถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงชีวิตของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ 
วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี ตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 พบวาผูปฏิบัติเขามาปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานเพราะสาเหตุสวนใหญมีปญหาในชีวิตท่ีทําใหทุกขอยางหนัก ทุกขท้ังรางกายและจิตใจ
รองลงมาคือมีโรคประจําตัว มีความเครียด มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เบ่ือหนายการ 
เวียนวายตายเกิด และมีความรักเคารพ ศรัทธาพระครูปลัดดร. วีระนนท  วีรนนฺโท จึงตองการที่จะ
เขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการคลายความทุกข ใหมีสติอยูกับปจจุบัน มีสมาธิ และมีปญญาให
มากข้ึน ใหสามารถใชชีวิตในปจจุบันไดอยางปกติสุข ควบคุมอารมณในการทํางานไดดีข้ึน 
 จากแบบสัมภาษณ ผูปฏิบัติไดผานการเขาอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมาแลว
อยางนอย 2 คร้ังข้ึนไป ส่ิงท่ีวัดควรปรับปรุง เห็นไดวา ผูปฏิบัติมีการพัฒนาชีวิตจิตใจท่ีดีข้ึน จึงทํา
ใหผูคนรอบขาง เชน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของผูปฏิบัติ และไดพากัน
เขามาปฏิบัติดวย จึงไดมจีํานวนผูปฏิบัติเพ่ิมข้ึนทุกคอรส จนปจจุบันจํานวนผูปฏิบัติมากข้ึน ทําให
สถานท่ีคับแคบลง ทางวัดก็ไดมีการวางแผนขยายสถานท่ีปฏิบัติตามความศรัทธาของผูท่ีมารวม
ทําบุญตอไป 
 หลังการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานแลว พบวา ผูปฏิบัติมีสติ มีความอดทน มีปญญา
แกไขปญหาไดดีข้ึน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน โรคท่ีเปนอยูก็
หายอยางนาอัศจรรย และเม่ือปฏิบัติมีสติปญญามากข้ึน สามารถสงจิตชวยเหล่ือครอบครัว  
สอนลูกหลานใหเปนคนดีมีความสุข ทําใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงกับบุคคลรอบขาง พาบิดา
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มารดา สามีภรรยา เพ่ือรวมงาน เขาวัดปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ทําใหเกิดความสุข ความมีปญญา
เทาเทียมกันในการเห็นส่ิงท่ีถูกตองตามความเปนจริงในพระพุทธศาสนา บางคนยอมท่ีจะชดใช
กรรมใหหมดไปในชาตินี้ โดยการบวชเปนพระภิกษุสงฆหรือเปนแมชี ยอมสละทุกอยางเพ่ือ 
ความหลุดพนทุกขจากการตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป 

 
อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาเ ร่ือง  ประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่ มีตอการ
เปล่ียนแปลงชีวิตของผูปฏิบัติกรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัด
ปทุมธานี พบวาผูปฏิบัติมีการเปล่ียนแปลงชีวิตท่ีดีข้ึน ในดานจิตใจทําใหเกิดสติ เกิดปญญา ตามรู  
ตามเห็น สภาวะจิตท่ีกําลังทํางานอยูกับปจจุบัน ไมสงจิตออกนอนกกายท้ังอดีตหรืออนาคต  
จุดประสงคเพื่อเกิดปญญารูเห็นตามความเปนจริง โดยประคองจิตใหอยูกับสติเสมอ อันเปนการ
พัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง รูเทาทันสุขและทุกขวาไมจีรังยั่งยืนมีเกิดข้ึนตั้งอยูและดับไปเปนธรรมดา  
ดังพระธรรมเทศนากัณฑแรกท่ีพระพุทธเจาไดทรงโปรดแกปญจวัคคียท้ัง 5 ดังนี้ “ยังกิญจิ สะมุทะ
ยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ แปลวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีอันเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงท้ังปวงนั้นมี
อันดับไปเปนธรรมดา” ถาเรามีสติมีปญญา รูความไมเท่ียงแทของสังขารธรรมท้ังหลายก็จะรูชัดวานี่
คือธรรมชาติของทุกชีวิตท่ีไมมีใครหนีพน การจะหลุดพนหรือหนีพนได ก็ตองเพียรพยายาม 
ตั้งสัจจะในการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องกันทุกวัน แมกลับจากการปฏิบัติท่ีวัดแลว ก็ควร
ปฏิบัติทุกลมหายใจเขาออก ตามรูตามดูตลอดเวลาทุกขณะจิต จิตก็จะเขาสูการหลุดพนไดในไมชา
ไมนาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณราย  รัตนไพฑูรย (2544, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิธี
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 ศึกษาแนวการสอนของพระธรรมธีรราชมหามุนี 
(โชดก  ญาณสิทฺธิ) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา สติปฏฐาน 4 เปนหนทางเอกท่ีจะนําไปสูการรูแจงสัจธรรม  
บรรลุนิพพานเปนภาวะหมดกิเลสอันเปน 
 จุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา โดยใชหลักสติปฏฐาน 4 คือการพิจารณากาย เวทนา 
จิต ธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติและสอนในภาคทฤษฎี สอนใหผูปฏิบัติเขาใจท้ังหลักสมถกรรม
ฐานและวิปสสนากรรมฐานควบคูกันไป   
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ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ท้ังภาครัฐและเอกชนควรรวมมือ ใหมีการจัดการเรียนการสอนเร่ืองศีลธรรมและ
คุณธรรม รวมท้ังสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหเด็กไดเรียนรูจักการปฏิบัติธรรมในภาคปฏิบัติจริง
อยางมีความสุข เปนคนดีของสังคมตอไป 
 2.   ภาครัฐและเอกชนควรมีการสงเสริมใหขาราชการหรือพนักงานทุกคนไดเขารวม
โครงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาจิตใจใหทํางานอยางมีคุณธรรม ควรจัดใหมีกิจกรรม
ประจําเดือนอยางสมํ่าเสมอ 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 
 
 1.   ควรมีการวิจัยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกับนักเรียนในโรงเรียนทุกแหงใน
ประเทศไทย 
 2.   ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบกลุมผูมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกับผูท่ีไมเคยไดรับ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน วามีพฤติกรรมที่แตกตางกันเปนอยางไรบาง 
 3.  ควรมีการวิจัยเร่ืองสุขภาพกับการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน วาหลังจากปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานแลว สุขภาพโรครายท่ีเปนอยูหายไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 


