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สติมา – ปญญาเกิด 

Mindfulness First – Wisdom Follows 
 

เพียงจันทร โรจนวิภาต1,  รุงโรจน พุมร้ิว1,  เฉลิมพล ตันสกุล1,   

พักตรพิมล มหรรณพ1, พัฒนา มูลพฤกษ1 

 

บทคัดยอ                               

วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังน้ี  เพื่อฝกทักษะสติในชีวิตประจําวันใหระลึกกาย-ใจในอิริยาบถ   

หลัก   ฝกทักษะการน่ังสมาธิ  การเดินจงกรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน  ใหมีสมาธิมากขึ้น  วิธีการ

ดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบกึ่งทดลองกลุมเดียว  นักศึกษาชั้นปที่1 คณะสาธารณสุขศาสตร    มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรีลงนามรวมการวิจัย  9 คน 

 ผลการศึกษา การประเมินตนเองกอนฝกทักษะ ใหผลดังน้ี  ผูเขารวมทั้งหมดเปนเพศหญิง ศาสนา

พุทธ มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด มีประสบการณการปฏิบัติสติมาแลว ประเมินตนเองดวยคะแนนสูงสําหรับ

การน่ังสมาธิและการทําวัตรสวดมนต  คะแนนประเมินตํ่าคือ การเดินจงกรม หลังจากการฝกทักษะสติ 10

คร้ัง ผลการประเมินตนเองที่ไดคาสูงสุด คือ การฝกสติ และการทําวัตรสวดมนตรองลงมาคือ การเดินจงกรม

อันดับสามคือการน่ังสมาธิและสนทนาธรรม ผูใหการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ อยากใหมีโครงการใน

ลักษณะน้ีอีก ควรเปดโอกาสใหทุกชั้นปเขารวมดวยและควรปรับเวลาใหสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนใน

การพัฒนาดานจิตวิญญาณ เพื่อใหมีสุขภาวะที่สมบูรณตอไป 

 

Abstract 

 The mainobjective was the mindfulness practice of postures in everyday life. The 

practice were sitting meditation, walking meditation purposed for increasing the learning 

effectiveness. The study was a Quasi-experiment, one-group pre-test post-test. Nine consented 

participants were first year students, Faculty of Public Health, Bangkokthonburi University. 

Results: All participantswere female, Buddhist, hometown outside Bangkok and have 

mindfulness experiences. The self-assessment before practice gave high score in 

sittingmeditation and chanting the low  score in walking meditation, The self assessment at after 

provided the highest  score in moving mindfulness and chanting, follow up was the walking  

meditation. The participants suggested for more member in practice class, switched for the 

convenience time in order to fulfill the health status. 

คําสําคัญ: การฝกทักษะสติ การพัฒนาดานจิตวิญญาณ การมีสติระลึกรู                                                                                                                                                                                                                        

________________________ 
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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บทนํา 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (1) โดยมี

ปรัชญาและวัตถุประสงคมุงใหการผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากลใหการ

ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยูบนฐานความเชื่อวากําลังคนที่มีคุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความ

เปนพลเมืองดีที่สรางสรรคประโยชนตอสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย  

ภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อกํากับสงเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เนนการพัฒนาผูเรียนให

มีลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  สามารถดํารงตนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการสื่อสารแบบไร

พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานน้ัน องคประกอบแรกของการพัฒนาผลการเรียนรู คือ ดานคุณธรรม  

จริยธรรม   

 คํานิยามสุขภาวะ (health) โดยองคการอนามัยโลก (2)บุคคลที่มีสุขภาวะ เมื่อมีความอุดมสมบูรณ  

4ดาน คือ ดานกายภาพ (physical)จิตประสาท (mental)  สังคม (social)และจิตวิญญาณ (spiritual)          

การพัฒนาสุขภาวะดานจิตวิญญาณเปนความสําคัญตอความพรอมในการเรียนรูวิชาการในระดับอุดมศึกษา 

และสงผลตอการเพิ่มพูนประสิทธิผลของการเรียนรูในองคประกอบแรก คือ ดานคุณธรรม  จริยธรรม  การ

พัฒนาดานจิตวิญญาณ  เร่ิมตนจาการมีสติ ระลึกกาย-ใจ เปนความระลึกไดถึงอารมณรูปนาม (3) อยางไรก็ดี 

“สติ” ในที่น้ีจะมีความลึกซึ้งกวาสติในความหมายทั่วไปที่ใชกันอยู  เมื่อไดรับการฝกทักษะดวยวิธีการตางๆ 

บุคคลจะบังเกิด “สติ”  ที่แทที่จะเปนบาทฐานของ “สมาธิ” ตอไปการฝกสติเพื่อใหเกิดสมาธิน้ี  เปนเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาจิตวิญญาณ และเปนกระบวนการที่มีอยู ในทุกศาสนาสําคัญของโลกมิใช เพียงใน

พระพุทธศาสนาเทาน้ันเมื่อเกิดสมาธิที่ถูกตอง คือ สัมมาสมาธิ  การสั่งสมสมาธิที่ถูกตองซึ่งจะตอง

ประกอบดวยกุศล เมตตา บารมีอ่ืนๆดวย  จะนําใหเกิดปญญาในระดับตางๆ ตอไป  หากบุคคลยังไมสามารถ

บรรลุไดถึงปญญาในขั้นสูง  การมีสติ  สมาธิ อยูเปนนิจก็จะทําใหบุคคลน้ันเปน กัลยาชน เปนบุคคลที่เปนที่

รัก มีความสุขในสังคม (4) 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ  นักศึกษา  มีการเปลี่ยนแปลง

ตนเอง เขาใจในสภาพความเปนจริงของกายใจตนเอง และผูอ่ืนตามหลักศาสนาตางๆ  จะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตนเองถึงระดับจิตสํานึก เรียกวา เกิดการเปลี่ยนแปลงดานใน (transformative)(5)การเรียนรู

เพื่อการเปลี่ยนแปลงน้ีประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการ คือ1.ประสบการณ (experience)  2.การ

ใครครวญอยางมีจิตวิญญาณ (critical reflection) และ 3.การแลกเปลี่ยนความคิดอยางมีเหตุผล (rational 

discourse) (6) การปฏิบัติธรรม  คือ การเปลี่ยนแปลงอะไรๆ มาเปนความรูสึกตัวเร่ืองกาย  เร่ืองใจทั้งหมด           

เปนสมบัติของความรูสึกตัว การมีสติระลึกรู เปนสติระดับแรก ซึ่งมีอยูในทุกคนและสัตวบางชนิด (7) การ

ปฏิบัติธรรมที่สําคัญที่สุด  คือ  การมีสติในชีวิตประจําวัน เหตุใกลของสติ คือ ถิรสัญญา (การจําสภาวะได) 

(8) การจําสภาวะของกาย – ใจ การรูสภาวะของกาย – ใจ ตองอาศัยการฝกทักษะสติ  เพื่อใหระลึกรู  สภาวะ

ของกาย – ใจ  ในปจจุบันใหชํานาญ 
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เพื่อใหเกิดความสมบูรณดานจิตวิญญาณ  การวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค 1. ฝกทักษะสติในชีวิตประจําวัน           

2. เรียนรูวิธีการทําสมาธิดวยวิธีน่ังสมาธิ และเดินจงกรม 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิชาการ โดยมี

สมาธิกับการเรียนไดดีขึ้น 

 

ระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยน้ี เปนลักษณะ การวิจัยปฏิบัติการ (action research) รูปแบบกึ่งทดลอง (Quasi-

Experiment, one group pre-test, post-test) 

 

เคร่ืองมือการวิจัย 

1. สําเนาบทสวดมนตทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น และบทสวดแผเมตตาแดสรรพสัตวตางๆ 2. หนังสือ

ธรรมะบรรยายพระอาจารยในพระพุทธศาสนา หรือฆราวาสผูทําหนาที่  บรรยายธรรม ประกอบสื่อให

นาสนใจขึ้น3. แบบประเมินกอน – หลัง การปฏิบัติในลักษณะแบบสอบถาม ประเมินตนเองของผูปฏิบัติ    

4.สมุดบันทึกการปฏิบัติหรือสภาวธรรมบางอยางที่อาจจะเกิดขึ้น  เพื่อใหประโยชนในการสนทนาธรรม

ตอไป         

 

วิธีการวิจัยขั้นที่ 1 กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ  นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร  จํานวนประมาณ 70 คน 1.1 ทําการบอก

กลาว ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมตางๆ  ประกอบเอกสารชี้แจงโครงการสําหรับผูเขารวมการวิจัย า และ

หนังสือยินยอมตนใหทําการวิจัย ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่สนใจ  เพื่อพิจารณา  หากยินยอมตนเขารวม

โครงการวิจัย  ใหลงลายมือ ไดผูยินยอมตนเขารวมการวิจัย จํานวน 9 คน 1.2 เตรียมกลุมผูยินยอมตนเขา

รวมงานวิจัย  ดวยการทําความรูจัก  ทําความเขาใจ  โดยการอธิบายใหชัดเจนในโครงการวิจัยและรวมกัน

กําหนด วัน – เวลา เพื่อการปฏิบัติทักษะสติ  ไดผลเปนประมาณสัปดาหละ 2 คร้ัง  ไดเวลาปฏิบัติ คือ 8.00 - 

8.50 น. ระยะเวลาประมาณ 50 นาที 1.3  ประเมินตนเองกอนเร่ิมโครงการในหัวขอความรู  ความเขาใจ ใน

รูปแบบการปฏบิัติ  ความคาดหวังจากโครงการ 

ผูยินยอมตนเขารวมงานวิจัยจํานวน 9 คน มีผูใหการประเมินกอนเร่ิมโครงการ จํานวน  6 คน  ขั้นที่ 

2  กําหนดวัน – เวลา สถานที่สําหรับการปฏิบัติตลอดโครงการหองปฏิบัติกิจกรรม คือ หอง 10-202  ซึ่งเปน

ลักษณะหองประชุม  มีโตะ – เกาอ้ีรอบ  และมีพื้นที่วางตรงกลาง สามารถใชสําหรับ  การน่ังสมาธิบนพื้น

ราบ  และสามารถเดินจงกรม  การปฏิบัติฝกทักษะสติ  กําหนดต้ังแต 28 พฤศจิกายน 2559  ถึง 23 

กุมภาพันธ 2560 มีกิจกรรมฝกทักษะสติ  จํานวน 10 คร้ัง พรอมกิจกรรมดังน้ีคือ 

1.อธิบายความหมายของสติ  สวดมนตทําวัตรเชา 2.แนะนําความสําคัญของศีล  นําการน่ังสมาธิ  รูลมหายใจ 

3 .สวดมนตทําวัตรเชาสอนเดินจงกรม 4. แนะนําการสรางสติโดยการเคลื่อนไหว ทําวัตรเชา         5. 

สนทนาธรรม  ทบทวนทักษะแบบตางๆ 6. ทําวัตรเชา  และบททําวัตรเย็น และแผเมตตา 7. ทําวัตรเชาแบบ
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แปล บทแผเมตตา (3 คร้ัง) และ 10.วัตรเชา อธิบายคําแปล แผเมตตา พรอมสรุปปดโครงการ เก็บแบบ

ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ขั้นที่ 3  ประเมินผลประเมินผลจากแบบสอบถามกอนและหลังการปฏิบัติใน

โครงการวิจัย   

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ใชสถิติพรรณนา เพื่อแสดงการบรรยายลักษณะของตัวอยางในตัวแปรตางๆที่สําคัญ  ทั้งกอนและ

หลังการทดลอง  ดวยคาสถิติของการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  ไดแก  คาฐานนิยม  คามัธยฐาน  คาเฉลี่ย  

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  คาตํ่าสุด  คาสูงสุด ตามที่เหมาะสมกับตัวแปรแตละตัว 

 

ผลการศึกษา 

 จากการบอกกลาวถึงโครงการวิจัย  มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร ลงนามในใบ

ยินยอมตน เพื่อรวมในการวิจัยจํานวน 9 คน มีผูใหการประเมินตนเองกอนเร่ิมโครงการโดยละเอียด 6 คน 

คุณลักษณะของผูใหการประเมินกอนเร่ิมโครงการมีรายละเอียด ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1คุณลักษณะของผูเขารวมโครงการ 

คุณลักษณะรายละเอียด 

1. อายุ   19 ป (5 คน) 18 (1 คน) 

2. เพศ เพศหญิงทั้งหมด 

3. ระดับการศึกษา                             นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร 

4. ที่พัก                                               มีพักในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    5 คน 

มีพักนอกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1  คน 

5. ภูมิลําเนาเดิม                                 สกลนคร  มหาสารคาม  ยโสธร  ระนอง  ขอนแกน (2 คน) 

6. เกรดเฉลี่ย                                      1.92    2.5    2.62   2.64 (3 คน) 

 

ประสบการณการปฏิบัติธรรมดานการฝกทักษะสติ  การน่ังสมาธิ  การเดินจงกรม  และการทําวัตร

สวดมนต  พบวา  การทําวัตรสวดมนต   และการน่ังสมาธิ   ทุกคนเคยมีประสบการณมากอน  ที่มีประสบ 

การณนอยที่สุด  คือ การเดินจงกรม    สถานที่และวิทยากรทั้งหมด  ไดมาจากภูมิลําเนาเดิม   โดยเฉพาะ

โรงเรียนมัธยมและวัดในละแวกบานพักใน ภูมิลําเนาเดิม รายละเอียด ในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ประสบการณการปฏิบัติธรรมและการประเมินตนเองกอนรวมโครงการ 

 

คุณลักษณะรายละเอียด 

- ประสบการณฝกทักษะสติ  เคย  5คน   ไมเคย  1 คน 



5 
 

คุณลักษณะรายละเอียด 

- สถานที/่วิทยากร สําหรับผูที่เคยโรงเรียนกุดแฮดวัฒนราษฎรผดุง, โรงเรียนมัธยม (เดิม 

ที่เรียน)โรงเรียน/ครู อินพิวร สาสุนทร 

- ประสบการณน่ังสมาธิเคย  6คน 

- สถานที/่วิทยากรโรงเรียนกุดแฮดวัฒนราษฎรผดุง, โรงเรียนมัธยม (เดิม 

ที่เรียน),  วัดภูเพชร/พระอาจารยโอ,  วัด, หองพระ, หองนอน และอ่ืนๆ 

- ประสบการณเดินจงกรม  เคย  4คน   ไมเคย  2 คน 

- สถานที่/วิทยากรโรงเรียนกุดแฮดวัฒนราษฎรผดุง, โรงเรียนเลิงนกทา,วัดศรีประทุม/พระครูศรีประ

ทุม วัดเวฬุวัน                                                      

- การรวมสวดมนต ทําวัตรเชา – ทําวัตรเย็นเคย  6 คน 

- สถานที่วัดศรีจันทราราม,วัดที่หมูบานคุยแพร 

- วัดภูเพชร, วัดศรีประทมุ 

 

 การใหคะแนนทักษะตนเองในการปฏิบัติดานตางๆ  โดยกําหนด เชน เสกล ต้ังแต 0 จนถึงสูงสุด = 

100 พบวา  คาเฉลี่ยของเสกลสูงสุด  คือ การน่ังสมาธิ (  = 41.67 , SD = 10.21 )  และการทําวัตรสวด

มนต (  = 41.66 , SD = 21.89 )  ทักษะที่ตํ่าสุด  คือ การเดินจงกรม (  = 27.08 , SD = 18.39 )  

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การประเมินทักษะตนเองในการปฏิบัติดานตางๆ  กอนเร่ิมโครงการ 

ผลการประเมิน  ( คะแนน 0  ถึง 100) 

n = 6 คะแนน  SD 

การฝกสติ  12.5,  25 (2),  37.5 (2), 50  31.25 13.11 

การน่ังสมาธิ   25, 37.5 (2), 50 (3)  41.67 10.21 

การเดินจงกรม  0, 12.5, 25, 37.5 (2), 50 27.08 18.39 

การทําวัตรสวดมนต 12.5, 25, 37.5, 50 (2), 75  41.66 21.89 

      

จากแบบสอบถามถึงเหตุผลท่ีทานสนใจเขารวมโครงการน้ี  ไดเหตุผลดังน้ี- อยากฝกสมาธิ  จะไดมี

สมาธิในการเรียนมาขึ้น  (2)- อยากฝกใหสมองปลอดโปรง  และนอนไมหลับ- อยากฝกใหตัวเองมีสติมาก

ขึ้น เพื่อใชในการเรียน  และใชในชีวิตประจําวัน-  อยากทําสมาธิ  ฝกสติ  เพื่อทําใหจิตใจไมฟุงซาน  มีสติอยู

เสมอ- เมื่อไดทําสิ่งน้ีไปแลว  จะทําใหเรามีความคิดที่มีสติ  มีสมาธิ  จึงอยากเขารวมโครงการน้ี  - เพราะ

อยากฝกสติ  ใหเรามีสมาธิมากขึ้น  และฝกความอดทน- ต่ืนแตเชาเปนการฝกใหเปนนิสัย  เพื่อการทําวัตร

เชา- มีการสวดมนต  เพื่อใหจิตใจสบาย- มีสติในการเรียน 
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จากแบบสอบถามถึงจุดมุงหวังท่ีทานสนใจเขารวมโครงการน้ี  ไดจุดมุงหวังดังน้ี- หวังวาจะทําให

ตัวเองมีสติ  มีสมาธิในการเรียน  การศึกษามากยิ่งขึ้น  ผอนคลายความกังวล  สมองปลอดโปรง    ไมเกิด

ความเครียด  ที่จะสงผลเสียตอรางกายตนเอง- ผลการเรียนดีขึ้น (2)- หลับสบาย- ทําใหรูสึกดีตลอดเวลา  ไม

เครียด  - จิตใจมีสติ สัมปชัญญะ  มีสมาธิ  เพื่อฝกใหจิตมีความบริสุทธิ์นําสิ่งน้ีไปใชในชีวิตประจําวันได  ทํา

อะไรตองคิดใหดี (2)- การมีสติที่ดี  มีสมาธิ  ใหจิตใจสงบ ไมวอกแวก  และใหมีความจําที่ดี  มีสมาธิ  ในสิ่ง

น้ันๆ-อยากมีความรูมากขึ้น  มีสติในการเรียนหนังสือ  ไมวอกแวก  คิดกอนทํา  เปนคนเรียบรอยขึ้น  

สุขภาพจิตดี  หนาตาแจมใส  ฝกการต่ืนแตเชา  รับผิดชอบมากขึ้น 

การจัดกิจกรรม10 คร้ังคร้ังที่ 1, 2, 3 มีผูเขารวมสูงสุด คือ 7 คน  ในชวงทายจะมีผูเขารวมนอยลง  

คร้ังที่นอยที่สุด  คือ     คร้ังที่ 8   มีเพียงจํานวน 1 คน  คามัธยฐานของจํานวนผูเขารวม = 4.5  คนผูเขารวม

กิจกรรมที่มารวมความถี่สูงสุด  คือ    9  คร้ังผูมาเขารวมนอยที่สุด  คือ      1  คร้ัง 

ผลการประเมินตนเองในการปฎิบัติดานตางๆ  เมื่อสิ้นสุดโครงการ  (จากผูใหการประเมิน  3 คน)

การฝกสติและการทําวัตรสวดมนต  ใหคะแนนการประเมินสูงสุด  คือ   = 91.67 , SD = 14.43  การเดิน

จงกรม ใหคะแนนรองลงมาคือ  = 83.33,  SD= 14.43รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การประเมินตนเองในการปฎิบัติดานตางๆ  เมื่อสิ้นสุดโครงการ   

 

ผลการประเมิน  ( คะแนน 0  ถึง 100) 

    n = 3 คะแนน  SD 

การฝกสติ  75, 100, 100 91.67  14.43 

การน่ังสมาธิ  75, 75, 75 75 0 

การเดินจงกรม  75, 75, 100 83.33 14.43 

การทําวัตรสวดมนต 75, 100, 100 91.67  14.43 

การสนทนาธรรม   50, 75, 100 75 2 

 

การประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรม  เมื่อสิ้นสุดโครงการ   

กิจกรรมที่ใหเมื่อสิ้นสุดโครงการ  ในระดับมาก 4 กิจกรรม ไดแก การฝกสติ  การน่ังสมาธิ   การ

วัตรสวดมนตและการสนทนาธรรม 

กิจกรรมท่ีตองการเพิ่มเติม-อยากใหมีผูเขารวมโครงการน้ีหลายชั้นป-เปดเปนชมรมธรรมะ  เพื่อ

ศึกษาปฎิบัติธรรมะอยางแทจริง ชวยในเร่ืองเรียนได-มีเวลาในการทําโครงการมากกวาน้ี-อยากใหเปลี่ยน

เวลาเปนหลังเลิกเรียน-อยากทราบเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธเจา  ความเปนมา  การตรัสรู  จนถึงการ

ปรินิพพานปญหาขอขัดของท่ีเกี่ยวกับโครงการน้ี-เวลาในการทํานอยเกินไป- มีคนรวมโครงการนอย-ต่ืน

สาย  และไปสวดมนตไมทันในบางคร้ัง-ต่ืนสาย  แตยังไปได 
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ขอความบรรยายความรูสึกทั่วไป เมื่อไดฝกสติ ดวยวิธีตาง ความประทับใจเกี่ยวกับโครงการน้ี  และ

การบรรลุความคาดหวังจากโครงการน้ี-มีความรูสึกวา  จิตใจ  รางกาย  มีความสงบ  โปรงใส  ปลอดโปรง  

สามารถฝกสติ  ทําจิตใจไมใหฟุงซาน  คิดดีมีหลักการเหตุผล-ความประทับใจอยางมาก  คือ  การไดฝกสติ 

อบรม  ฝกวินัย     ทําใหคิดดี ทําดี  อะไรปลอยไดก็ปลอย  อาจารยและผูเขารวมโครงการน้ีมีความตองการที่

อยากศึกษาในเร่ืองธรรมะกันอยางมาก  อยากใหมีโครงการน้ีจัดขึ้นอีกเร่ือยๆ-บรรลุผล เพราะไดฝกปฎิบัติ

อยางจริงจัง  ไดสัมผัสบทสวดมนตอยางแทจริง    ทําใหเขาใจในการทําโครงการน้ี  บรรลุเปาหมายไดอยาง

สวยงาม-รูสึกมีสติมากขึ้น  รูวาตัวเองทําอะไร  รูจักความโกรธ  ก็หายโกรธ-ประทับใจในโครงการน้ีมาก  

อยากใหจัดโครงการน้ีอีก-บรรลุความคาดหวัง  เพราะโครงการน้ีไดสอนการมีสติ  สมาธิ  การรูจักการระงับ

อารมณ  รูจัดตัวตน  รูจักความโกรธ  ความหลง  และระงับความโกรธ  ความหลงได-มีสติมากขึ้น  จะทํา

อะไร  เราก็สามารถคิดกอนทําไดเสมอ-เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ดี  เพราะเราเรียนสายน้ี  อยางนอยเวลาเรา

พบปะผูคน เราจะไดมีสติวาเราทําอะไรอยู-บรรลุความคาดหวังจากโครงการ  เพราะอาจารยชอบเลาเร่ือง

ธรรมะใหฟง ทายการปฎิบัติหรือกอนปฎิบัติสรุปจากแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 ผูใหการประเมินทั้ง 3 คน  บอกวาหากมีโครงการลักษณะน้ีอีก  มีความประสงคจะเขารวมดวย 

 

อภิปรายและสรุปผล  

 โครงการวิจัยน้ี เปนรูปแบบ  action research เนนการฝกปฏิบัติทักษะไมจําเปนตองใชตัวอยางใน

การศึกษาจํานวนมาก  ตองการผูที่มีความสนใจ  ต้ังใจปฎิบัติจริง  วิธีการฝกเนนการแนะนําวิธีมาตรฐาน การ

ฝกปฎิบัติตองกระทําดวยตนเอง  เมื่อเขาใจหลักการวิธีการแลวตองปฎิบัติใหสม่ําเสมอ  จนเกิดเปนนิสัย  ได

เปนอุปนิสัย  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง จนตนเองและผูอ่ืนที่อยูรอบขางอาจจะรูสึกได  และสิ่งที่

เกิดขึน้น้ีจะเชื่อมโยงไปยังการเปลี่ยนแปลงดานใน  ทําใหเกิดสุขภาวะดานจิต 

 การฝกปฎิบัติทักษะสติน้ี  สามารถปฎิบัติไดในทุกศาสนา  เพราะสติเปนองคธรรมที่เปนกลางอยูใน

ทุกศาสนา  สติเปนองคธรรมที่มีอุปการคุณสูง การฝกสติใหอยูในอุปนิสัย  จะยังประโยชนในคราวจําเปน  

เชน  เกิดเหตุการณฉุกเฉิน  สติจะเปนสิ่งที่แกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางดีเมื่อเร่ิมโครงการ  พบวา  

นักศึกษาที่เขารวมโครงการฝกทักษะสติ  เปนนักศึกษาที่มีพื้นฐานความสนใจในการปฎิบัติธรรมอยูเปน

พื้นฐานอยูเดิมแลว   

 การเปดโอกาส  จัดสถานที่และบรรยากาศที่เหมาะสมกับการฝกปฎิบัติ สติ สมาธิ  เปนการสราง

เสริมใหเกิดการพัฒนาในกลุมบุคคล  ที่พรอมจะสรางพื้นฐานดานพระพุทธศาสนา  เพื่อสรางความมั่นคง  

และเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตอไป 

เหตุผลที่ไมสามารถเขารวมการปฎิบัติไดทุกคร้ัง  และทําใหตองมีการเลื่อนกําหนดทํากิจกรรม 

1. นักศึกษาป 1 มักมีกิจกรรมนอกสถานที่  ซึ่งเปนกิจกรรมบังคับ เชน  กิจกรรมรักษาดินแดน  

กิจกรรมเยี่ยมชมนอกสถานที่ ซึ่งมีความสําคัญกับวิชาชีพตอไปในอนาคต 

2. ระยะเวลา 8.00 – 8.50 น.  นักศึกษาบางสวนไมสามารถบริหารจัดการเวลาได  ทําใหขาดหายไป 
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3. เจ็บปวยหรือมีธุระสําคัญที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  หรือมีความจําเปนบางประการ  เชน เกิดนํ้าทวมใน

ตางจังหวัด ทําใหกลับกรุงเทพไมไดตามกําหนด 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ  มีความหนักแนน  ไมหว่ันไหว  ไมใชอารมณ  แมจะมีผูเขาฝกสติจํานวน

นอยในแตละคร้ังของกิจกรรม 

การฝกทักษะสติ  เพื่อเปนบาทฐานใหเกิดสัมมาสมาธิ  และเปนเบื้องตนของการเกิดปญญา  กิจกรรมที่

กระทําสําเร็จในโครงการเพื่อการฝกสติ  คือ  -การสวดมนตทําวัตรเชา  และการสวดแผเมตตาการน่ังสมาธิ  

และกําหนดลมหายใจ-การเดินจงกรมดวยความรูตัว-การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกสติ -การรูสึกตัวในอิริยาบถ

ประจําวัน 

ผูรวมโครงการไดเรียนรูพื้นฐานของการศึกษาทักษะการปฎิบัติสติ ใหครบองคประกอบสําคัญคือ 

ทาน   ศีล  ภาวนา  เพื่อใหเกิดผลอันเปนที่ประสงค  คือ  เกิดศีล  เกิดสมาธิ  และเกิดปญญา  เมื่อทราบ

องคประกอบที่สําคัญ และผลอันจะเกิดขึ้นแลว ยอมเปนแนวทางที่จะตองปฎิบัติตอไปในชีวิต  เพื่อใหมีชีวิต

ตามแนวทางของสุขภาวะที่ครบถวนทุกองคประกอบตอไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

วัตถุประสงคของการฝกทักษะสติดวย  การน่ังสมาธิ  เดินจงกรม  การเคลื่อนไหว  การรูสึกตัวใน

อิริยาบถยอยประจําวันตางๆ  บรรลุดวยดี  การในการเรียนดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิชาการ  หาก

วัดดวยผลการเรียน  ยังไมสามารถวัดไดชัดเจน  ดวยระยะเวลายังไมครบรอบของการประเมินผลการเรียน  

แตดวยคํากลาวของผูปฎิบัติทักษะสติในโครงการ  พอใหทราบถึงการมีสมาธิในการเรียนดีขึ้นความแจมใส  

ความคิด การมีพฤติกรรมที่เปนระเบียบวินัยมากขึ้น 

การเพิ่มทักษะสติใหกับนักศึกษา  เปนการสรางคุณสมบัติที่ดีใหมีอยูในตัวนักศึกษา  ถึงแมจะยังไม

เห็นผลชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น  แตองคธรรมที่มีอุปการคุณมาก เชน  สติ  หากดํารงอยูในบุคคลใด ไมวา

อายุ  เพศ  ศาสนาใด ยอมยังผลใหเกิดเปนประโยชนไดโดยเสมอกัน 
 

เอกสารอางอิง 

_________ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ราช  

กิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 295ง.13 พฤศจิกายน 2558 

K. UemuraY.InabaS.Ohsawa and Y.Fhushimi, Pratical Health Statistics : A SEAMIC Textbook,    

Southeast Asian Medical Information Center International Medical Foundation of 

Japan. 2000. 

พระปราโมทย  ปราโมชโช, หัวใจกรรมฐาน :  หนังสือชุดทางออกเลมท่ี 3  สํานักพิมพธรรมดา 

กรุงเทพมหานคร 2557 

ประเวศ  วะสี  การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพสูสุขภาวะจากการมีจิตใจสูงท้ังประเทศ  มูลนิธิวัดสดศรี –สฤษด์ิ

วงศ 2547 
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ศูนยจิตตปญญาศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล สมสิทธิ์ อัศดรนิธิ บรรณาธิการ จิตตปญญาศึกษา คืออะไร 

สํานักพิมพ 21Century  Co.Ltd2552 

โครงการศูนยจิตตปญญาศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล จิตตปญญาศึกษา   : การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย 

หลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ  เขียนคําทานคําเขียน  สํานักพิมพ สวนอักษร มีนาคม 2558   209 หนา 

สุรพล สายพานิช รวบรวม ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพอปราโมทย  ปราโมชโชพิมพคร้ังที่ 5 

สํานักพิมพธรรมดา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมษายน 2555    459 หนา 

พระจุลนายก (พระอาจารยสุชาติ  อภิชาโต)  ธรรมะในศาลา เลม 1 บริษัท  ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการ

พิมพ จํากัด  มกราคม  2558  347หนา 

พระมหาเถรญาณติโลกะ  ความจริงอันประเสริฐตามพุทธวจนะ  ผูแปลจากภาษาอังกฤษ  ประเสริฐ เรือง

สกุล 2551 

พระเทพสิงหหุราจารย (หลวงพอจรัล จิตธัมโม) การพัฒนาจิตธรรมสภา กรุงเทพมหานคร 

ตารธางตุลกุ เขียน นัยนา นาควัชระ แปล สูอิสรภาพท่ีแท มูลนิธิโกมลคิมทอง 2554 

พระราชเทวี(ชัยวัฒนธมฺมวฑฺฒโน) ธรรมะในพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช ธรรมะเฉลิมพล พระเกียรติ ฉลองสิริรางสมบัติครบ 60 ป ธรรมสภาและสถาบันบันลิ

ธรรม 2549 


