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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิ
ตามแนวพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 2) ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  4 ที่เรียนรายวิชา ภาคปฏิบัติ: การฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานด้วย Paired Samples t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (t = 11.040)  2) การศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นชื่นชมว่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิมากขึ้น 
จิตใจสงบ เข้าใจในมิตรภาพต่ออาจารย์และเพ่ือนๆ มากยิ่งขึ้น ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้
ต่อไปเพราะมีประโยชน์ จากการสัมภาษณ์พบว่า การสอนของอาจารย์แต่ละท่านได้ให้ความรู้และ
สติปัญญาส าหรับใช้ด าเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น วิธีการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติโดยก าหนดลมหายใจเข้า
ออกพร้อมกับการนับเลขก ากับไปด้วยท าให้รู้เท่าทันความคิดตนเอง รู้วิธีการจัดการกับความวิตกกังวล
ต่างๆ ที่จะรบกวนจิตใจในขณะฝึกสมาธิ   และความวิตกกังวล ความเครียด ความไม่พอใจต่างๆ 
ลดลงในช่วง 3 วันสุดท้ายของการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติสมาธิผ่านไป 4 วัน มีความรู้สึกในมิตรภาพ
ต่อครูอาจารย์  เพ่ือนๆ มากยิ่งขึ้น   และกลุ่มตัวอย่าง เสนอแนะว่า ควรเพ่ิมระยะเวลาฝึกสมาธิให้
มากขึ้น และขยายไปสู่ชั้นปีอื่นๆ เช่น ปีที่ 1 และปีท่ี 3 

 
ABSTRACT 

The research aimed to 1) compare learning achievement of Practice of 
Buddhist Meditation Course by comparing the achievement before joining the 
project, and after joining the project and 2) study the comments and suggestions 
regarding teaching and learning management. The samples are 66 students of B.A. 
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degree, who learned Practice of Buddhist Meditation Course in 2nd Semester/2014. 
The tools of the research are questionnaire and formal interview.  The statistics are 
Means, Standard Deviation and Paired Samples t-test 

The results of the research are as follows:  1) learning achievement before 
and after learning Buddhist meditation practice course differed significantly by 0.05. 
Learning achievement after joining the project is higher than before joining the 
project (t = 11.040), 2), for the study of the comment and suggestion, the samples 
appreciated the course because it developed their minds to concentrate more, helps 
them get inner peace more than before and lets them more understand and more 
recognize teachers and friends, therefore the program should maintain this course 
forever. The interviews showed that the teaching of all teachers helped students to 
gain knowledge and intellect for a better life. To practice Anapanasati Meditation 
along with a count of the number is useful for having mindfulness and cessation of 
anxiety in the last 3 days of the practice. All of them acknowledged that after 4 days 
the practice of Buddhist Meditation Course helped them to more realize friendship 
among teachers and friends. They all suggested to keep this course for the future 
and to extend the course to the first and the third year students of the program. 

 
ค าส าคัญ 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน อานาปานสติ รายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 
Keywords 
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ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ  มาตรา 6 ได้ก าหนดเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาไว้ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  อย่างมี
ความสุข” (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2542)  ดังนั้น พันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา 
คือการพัฒนานักศึกษาที่เป็นเยาวชนของชาติให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา การพัฒนาเยาวชนของชาตินอกจากจะให้เป็นคนเก่ง สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้แล้ว  
สิ่งที่ส าคัญไม่น้อยคือการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คือมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือสนอง
เจตนารมณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ไว้ว่า “เป็นคนดี 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

134 

มีปัญญา น าพาสุข” (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) แนวทางการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีนั้นมีหลาย
แนวทาง แนวทางหนึ่งที่มีประวัติและพัฒนาการ   มายาวนานนั่นก็คือแนวทางการพัฒนาคนให้    
เป็นคนดีตามแนวทางของพระพุทธศาสนา แนวทางนี้อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพ่ือความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา  และ
มหาวิทยาลัยมหิดลดังกล่าวนั้น (สมบูรณ์ วัฒนะ, 2558) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสน
ศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรไว้ว่า “คุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นองค์ประกอบจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ความรู้ ความเข้าใจค า
สอนในศาสนาเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมดีงามที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อ่ืน 
ประเทศชาติ และโลก” 
 จากปรัชญาของหลักสูตร จะเห็นได้ว่า สมรรถนะหลักของหลักสูตรคือการสร้างเยาวชนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมและน าไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม ดังนั้น ในหลักสูตรนี้ จึงได้ให้
ความส าคัญกับวิธีสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษา โดยบรรจุไว้ใน
รายวิชา ศศศศ 318 ภาคปฏิบัติ: การปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา และเปิดการเรียนการสอน
ตลอดมา ดังนั้น เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ติดตามและประเมินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ โดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 
2/2557 ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 นี้ ได้น าผลการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 มาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถในการสอน จาก
องค์กรภายนอกจ านวน 4 ท่าน จัดตารางเวลาปฏิบัติสมาธิค่อยๆ เพ่ิมความเข้มข้นในการฝึกเพ่ิม
ช่วงเวลาสนทนา รับฟังบรรยาย และได้น านักศึกษาไปฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ ส านักปฏิบัติธรรม
บ้านพ่ีสอนน้อง หมู่บ้านต้นล าไย ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา 

ในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. เพ่ือศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มประชากรคือ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จ านวนทั้งหมด 80 คน  ที่เรียนรายวิชาภาคปฏิบัติ: การฝึกสมาธิ
ตามแนวพุทธศาสนา (ศศศศ 318) ในภาคการศึกษาที่  2/2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบ
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สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและจากประสบการณ์ในการสอนรายวิชานี้ในระยะ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยทีมวิจัยของวิทยาลัย จึงน าไปใช้ในการสอบถาม และสัมภาษณ์ แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธินี้ เป็นรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนสมาธิ
นิยมใช้วิธีการสอบอารมณ์ คือใช้ค าถามที่ส าคัญแสดงถึงพัฒนาการและประโยชน์ที่ได้ของผู้รับการฝึก 
งานวิจัยนี้จึงใช้ค าถามเพ่ือสอบอารมณ์ และเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีมากและเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่ าง  มี
อิสระในการตอบ จึงจัดท าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามแทนการสอบอารมณ์ด้วยการถามด้วย
วาจา แบบสอบถามประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมด 80 คน  ได้
กลุ่มตัวอย่าง 66 คน ที่ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 82 จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 80 
คน และได้เลือกสัมภาษณ์นักศึกษาอีก 10 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 66 คน ที่เรียนครบทุกวัน และทุก
กิจกรรม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย Paired Samples 
t-test 

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ค าตอบของค าถามแบบ
ปลายปิดแบบประเมินค่า 5 ระดับโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ Paired Samples t-test เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
ฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
 
ผลการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
 

ตารางที่  1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว   
พระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธ ิ
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ก่อนเรียน/  
n = 66 

หลังเรียน/  
n = 66 

X  S.D. X  S.D. 

1. มีความรู้สึกมั่นใจว่าจะได้ความรู้และประโยชน์ต่างๆ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ 

3.55 0.74 4.50 0.58 

2. สถานท่ีปฏิบัติธรรมเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาจิตใจ 3.68 0.82 4.48 0.56 
3. การได้ถือศีล 8 และทานอาหารเพียงสองมื้อท าให้การด าเนิน

ชีวิตเรียบง่าย มีเวลาท าประโยชน์มากข้ึน 
3.61 0.74 4.33 0.77 

4. อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต่างมีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์สูง มีวิธีการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.62 0.71 4.67 0.53 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ก่อน เรียน/  
n = 66 

หลัง เรียน/  
n = 66 

X  S.D. X  S.D. 

5. การสอนของอาจารย์แต่ละท่านได้ให้ความรู้และ
สติปัญญา ส าหรับใช้ด าเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

3.71 0.73 4.59 0.55 

6. การปฏิบัติสมาธิโดยการก าหนดนับเลขคู่กับการ
หายใจเข้าหายใจออก ท าให้จิตใจมีสมาธิไวขึ้น 

3.62 0.71 4.50 0.63 

7. การปฏิบัติสมาธิโดยการก าหนดนับคู่การหายใจเข้า
หายใจออกท าให้สามารถก าหนดรู้ได้ไวว่าตนเองก าลัง
มีสมาธิกับลมหายใจหรือไม่ 

3.62 0.83 4.47 0.63 

8. ความวิตกกังวลเป็นห่วงเรื่องต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การฝึกสมาธิลดลงมากในช่วง 3 – 4 วันสุดท้าย 

3.61 0.69 4.36 0.90 

9. สามารถรู้เท่ากันความคิดตนเองได้มากขึ้น 3.62 0.81 4.58 0.63 
10. ในช่วง 2-3 วันสุดท้าย เวลานั่งสมาธิ เดินจงกรม

จิตใจท่านเป็นสมาธิไวขึ้นกว่าวันแรกๆ 
3.39 0.83 4.35 0.66 

11. บางครั้ง ในขณะเดินเล่นหรือท ากิจกรรมจิตอาสา 
จิตใจของท่านก็สามารถตามรู้ลมหายใจ และเป็นสมาธิ 

3.47 0.76 4.42 0.70 

12. มีสติยั้งคิดได้ว่าอะไรที่ท าแล้ว ถึงแม้จะสนุกแต่ไม่มี
ประโยชน์ เสียเวลาในการเรียน ก็จะไม่ท า 

3.33 0.82 4.33 0.66 

13. เกิดการเรียนรู้จากภายในตนเองท าให้พบความนิ่ง 
สงบ รู้เท่าทันใจตนเอง 

3.50 0.77 4.42 0.63 

14. จิตใจมีสมาธิ สงบ ผ่อนคลาย สุขกายสุขใจ 3.45 0.84 4.45 0.72 
15. มีวิธีคิดในการจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น เครียด โกรธ 

อิจฉา ลดลง 
3.50 0.74 4.44 0.78 

16. สามารถลดความคิดโลภ โกรธ ความไม่พอใจ 
ความเครียดได้ 

3.62 0.81 4.48 0.68 

17. มีความเข้าใจเห็นใจ รักเพ่ือน  ๆครูอาจารย์ผู้อื่นมากขึ้น 3.58 0.82 4.53 0.68 
18. การบ าเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะตามหมู่บ้าน

และสถานที่ปฏิบัติธรรม ท าให้รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้
ท าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่มีความสุขลึกๆ 

3.77 0.78 4.47 0.70 

19. โดยภาพรวมท่านได้ประสบการณ์ดีๆ มีประโยชน์ใน
การเรียนรายวิชานี้ 

3.59 0.85 4.47 0.68 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ก่อน เรียน/  
n = 66 

หลัง เรียน/  
n = 66 

X  S.D. X  S.D. 

20. ก่อนเข้าเรียนท่านคาดหวังน าประสบการณ์ดีๆ จาก
กิจกรรมการเรียนวิชานี้ไปใช้ในชีวิต และหลังจาก
เรียนจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

3.68 0.78 4.58 0.60 

คะแนนค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยเทียบก่อนและหลังเรียน 

X = 3.58  
S.D =0.55 

X =  4.47  
S.D =0.47 

t =11.040, df = 64, Sig. (2-tailed) = 0.000 
 
จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม

แนวพระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (t = 
11.040) เมื่อพิจารณาผลการศึกษาเป็นรายข้อ พบรายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 1 มีความรู้สึกม่ันใจว่าจะได้ความรู้และประโยชน์ต่างๆ จากกิจกรรมการเรียนการ
สอนนี้ พบว่า ก่อนเรียนได้คะแนนค่าเฉลี่ย X =3.55,  S.D. = 0.74 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
4.50, S.D. =0.58 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา  
ระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ท าให้กลับมาแล้วสงบมากขึ้น     
รู้จักตนเองและรู้จักผู้อ่ืนมากขึ้น สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันในทุก
ขณะจิตของเราได้” และ “ท าให้เข้าใจตนเองมากข้ึน และมีทัศคติที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน และ สามารถน า
ค าสอนต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกสมาธิและจากการเรียนรู้มาพัฒนาความคิดของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังท าให้ตัวเองเป็นคนมีระเบียบ มีความรอบคอบในการตัดสินใจ และ คิดถึงคนอ่ืนรอบข้าง
มากกว่าคิดถึงตัวเอง” 

ข้อที่ 2 สถานที่ปฏิบัติธรรมเหมาะสมเอ้ือต่อการพัฒนาจิตใจ  พบว่า ก่อนเรียนได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.68, S.D. = 0.82 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.48, S.D. = 0.56 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ชอบสถานที่ปฏิบัติธรรม เพราะมีความร่มรื่น สิ่งอ านวยความสะดวก
พร้อม” และ “สถานที่มีความสงบ สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการท าสมาธิ เพราะบรรยากาศที่ดีท าให้
ไม่ตึงเครียด” 

ข้อที่ 3 การได้ถือศีล 8 และทานอาหารเพียงสองม้ือท าให้การด าเนินชีวิตเรียบง่าย มี
เวลาท าประโยชน์มากขึ้น พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.61, S.D. = 0.74 อยู่ในเกณฑ์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

138 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้
คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.33, S.D. = 0.77 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า“ชอบกิจกรรมรู้จัก
ตนเองของอาจารย์วันเพ็ญ โดยแบ่งลักษณะนิสัยของเราออกเป็นสัตว์ 4 ประเภท ท าให้เรารู้จักตนเอง 
และ รู้จักเพ่ือนมากขึ้น เป็นเหตุผลให้เราเข้าใจเพ่ือนมากขึ้นอีกด้วย” และ “ชอบกิจกรรมดอกบัวขอ
โทษ โดยที่ดอกบัวอยู่ที่ใครให้เอาดอกบัวไปให้คนที่เราอยากให้บอกความรู้สึกที่มี  ไม่ว่าจะเป็นการ
ขอบคุณ หรือ ขอโทษ กิจกรรมนี้ท าให้ข้าพเจ้ากับเพ่ือนที่ทะเลาะกันมา 3 ปีมีโอกาสได้คุยกัน ทั้งที่คิด
ว่าจะไม่มีวันนั้นอีกแล้ว ได้ขอบคุณคนที่อยากขอบคุณ ได้มีโอกาสพูดกับคนที่ไม่เคยพูดด้วย”  

ข้อที่ 4 อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต่างมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูง มีวิธีการ
ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.62, S.D. = 0.71 อยู่ใน
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง
เรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.67, S.D. = 0.53 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึก
สมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า  
“วิทยากรที่มาอบรมแต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้และความสามารถที่หลากหลายการเข้าร่วมอบรมใน
ครั้งนี้จึงได้ทักษะกระบวนการของชีวิตหลากหลายด้าน กล่าวคือ ได้รู้จักวิธีพิจาณาจิตของเราก าหนด
จิตให้รู้เท่าทันแล้วก็จะได้มีสติอยู่กับตนเอง ได้เรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้น ามาปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับจริตของตนเอง อีกทั้งยังได้ทักษะในการเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยไมตรี ทักษะการ
ใช้ชีวิตให้เป็นคนที่มีใจเป็นกลางสามารถยอมรับฟังผู้อ่ืนได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการได้พัฒนาชีวิตไปอีกใน
ระดับหนึ่ง” 

ข้อที่ 5 การสอนของอาจารย์แต่ละท่านได้ให้ความรู้และสติปัญญา ส าหรับใช้ด าเนิน
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.71, S.D. = 0.73 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับ  ปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 4.59, S.D. = 0.55 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “การที่ได้เข้าร่วม
อบรมของวิทยากรแต่ละท่านนั้น ท าให้ผู้เรียนนั้นมีจิตใจที่ดีขึ้น มีสมาธิและสติในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเดิน กวาดพ้ืน ล้างจาน รวมถึงการพูดจาที่ไพเราะ (มธุรสวาจา) เพราะเมื่อเรามีสติและ
มีสมาธิมากขึ้นแล้วจะท าให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่า เราก าลังท าอะไรอยู่  (คิดก่อนท า) และยังท าให้เรา
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและรองรับอารมณ์ของคนในสังคมหรือบุคคลแปลกๆ ได้มากขึ้น ท าให้
เราใจเย็นและมีความเข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของคนๆ นั้น ฝึกให้เรามีคุณธรรม จริยธรรมมาก
ขึ้น” และ “ได้เรียนรู้กระบวนการใช้การใช้สติพิจารณาอาการต่างๆ ของร่างกายให้เรามีสติอยู่กับ
ปัจจุบันมากขึ้น ได้ให้ชีวิตเป็นคนที่มีจิตใจที่เปิดกว้าง มีปัญญาในการคิดสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความ
เป็นจริงเพื่อไม่ให้เราเกิดทุกข์มาก” 

ข้อที่ 6 การปฏิบัติสมาธิโดยการก าหนดนับเลขคู่กับการหายใจเข้าหายใจออก ท าให้
จิตใจมีสมาธิไวขึ้น  พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.62, S.D. = 0.71 อยู่ ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

139 

คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.50, S.D. = 0.63 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า  “ท าให้จิตใจไม่
วอกแวกออกไปจากลมหายใจ เพราะถ้าเรานับหลุดเมื่อไหร่ ใจเราก็หลุดออกทันที ถือเป็นการช่วย
เตือนตัวเองว่า ให้มีสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่วอกแวก นิ่ง และโล่งสบาย ท าให้รู้ว่าความคิดของเรา
มักหลุดไปในทางใด เรื่องอะไร เป็นต้น” และ “การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ (การก าหนดลม
หายใจ) เข้าออกพร้อมกับการนับเลข ท าให้เรามีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้น เพราะถ้าหากเราไม่มีสติเรา
ก็จะนับเลขผิด ลืมว่าเรานับถึงเลขที่เท่าไหร่และครั้งที่เท่าไหร่แล้ว เมื่อข้าพเจ้าได้ลองฝึกจึงรู้ว่าตัวเอง
นั้นสมาธิสั้นมาก นับได้ไม่กี่รอบ แต่เมื่อฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ว ก็ท าให้มีสมาธิมากข้ึนและสามารถนับ
ไดห้ลายรอบมากขึ้น จิตนิ่งขึ้น” 

ข้อที่ 7 การปฏิบัติสมาธิโดยการก าหนดนับคู่การหายใจเข้าหายใจออกท าให้สามารถ
ก าหนดรู้ได้ไวว่าตนเองก าลังมีสมาธิกับลมหายใจหรือไม่ พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
3.62, S.D. = 0.83 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
ระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.47, S.D. = 0.63 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ว่า “ท าให้เรามีสติรู้ว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ เพราะในขณะที่เราฝึกสมาธิแบบอานาปานสตินั้น
ถ้าจิตใจของเราวอกแวกนั้น การก าหนดลมหายใจก็จะต้องเริ่มนับใหม่ ดังนั้นการที่เราท าอะไรนั้นเรา
จะต้องมีสติ และเราสามารถน าเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการด าเนินชีวิตได้ ถ้าเราเป็นคนมีสติ รู้ว่า
ตัวเองก าลังท าอะไร เราก็จะไม่เกิดความประมาทในการด าเนินชีวิต” 

ข้อที่ 8 ความวิตกกังวลเป็นห่วงเรื่องต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิลดลงมาก
ในช่วง 3 – 4 วันสุดท้าย พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.61, S.D. = 0.69 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้
คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.36, S.D. = 0.90 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า   “การปฏิบัติ
สมาธิแล้วท าให้ความเครียดและความวิตกกังวลลดลง เพราะท าให้ใจสงบ ไม่เกิดความฟุ้งซ่าน รู้จัก
การปล่อยวาง และรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น ในช่วง 3 วันสุดท้าย ของการปฏิบัติ รู้สึกจิตใจสงบมากยิ่งขึ้น
เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่ที่ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เพื่อนๆ ร่วมทาง ท าให้มีความสุขไม่เครียดไม่วิตกกังวล
ใดๆ และคิดอยากจะมาปฏิบัติอีกครั้งเมื่อมีโอกาส” 

ข้อที่  9 สามารถรู้ เท่ากันความคิดตนเองได้มากขึ้น  พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.62, S.D. = 0.81 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.58, S.D. = 0.63 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ท าให้รู้ว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่ เพราะว่าถ้าจิตจดจ่อกับตัวเลขเรา
ก็จะไม่คิดสิ่งใด มีสมาธิอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อใดคิดเรื่องอ่ืนจิตเราก็จะตามทันว่าตอนนี้ก าลังคิดอะไร
อยู่ แล้วก็ดึงกลับมา รู้สึกว่ามีสติรู้เท่าทันลมหายใจของเราได้เป็นอย่างดี” 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

140 

ข้อที่ 10 ในช่วง 2-3 วันสุดท้าย เวลานั่งสมาธิ เดินจงกรมจิตใจท่านเป็นสมาธิไวขึ้นกว่า
วันแรกๆ พบว่า ก่อน เรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.39, S.D. = 0.83 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X =4.35, S.D. = 0.68 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า  “ได้รู้จักตนเองมาก
ยิ่งขึ้น มีสติในการด าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น” 

ข้อที่ 11 บางครั้ง ในขณะเดินเล่นหรือท ากิจกรรมจิตอาสา จิตใจของท่านก็สามารถตาม
รู้ลมหายใจ และเป็นสมาธิ พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.47, S.D. = 0.76 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้
คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.42, S.D. = 0.70 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  

ข้อที่ 12 มีสติยั้งคิดได้ว่าอะไรที่ท าแล้ว ถึงแม้จะสนุกแต่ไม่มีประโยชน์ เสียเวลาในการ
เรียน ก็จะไม่ท า พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.33, S.D. = 0.82 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 4.33, S.D. = 0.66  อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก  

ข้อที่ 13 เกิดการเรียนรู้จากภายในตนเองท าให้พบความนิ่ง สงบ รู่เท่าทันใจตนเอง 
พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.50, S.D. = 0.77 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
4.42, S.D = 0.63 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
ระดับมาก  

ข้อที่ 14 จิตใจมีสมาธิ สงบ ผ่อนคลาย สุขกายสุขใจ  พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.45, S.D. = 0.84 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.45, S.D. = 0.72 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  

ข้อที่ 15 มีวิธีคิดในการจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น เครียด โกรธ อิจฉา ลดลง พบว่า 
ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.50, S.D. = 0.74 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
ฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.44, S.D. = 
0.78 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก 
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “จัดการโดยวิธี เมื่อวิตกกังวลจะต้องนั่งนิ่งๆหยุด
สักพักให้จิตสงบแล้วก็พอสงบแล้วก็ปฏิบัติต่อ และในส่วนความวิตกกังวลความเครียด ความไม่พอใจ
ต่างๆ ก็ลดลงเนื่องจากเราปล่อยวางสิ่งต่างๆ ไปไม่ต้องมีวิตกกังวลกับเรื่องอ่ืน รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า
ขณะนี้เราท าอะไรอยู่ อยู่กับปัจจุบันขณะ” 

ข้อที่ 16 สามารถลดความคิดโลภ โกรธ ความไม่พอใจ ความเครียดได้ พบว่า ก่อนเรียน 
ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.62, S.D. = 0.81 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิ
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ตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.48, S.D. = 0.68 อยู่ใน
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ความวิตกกังวล และ ความเครียดที่เข้ามาสอดแทรก
ตลอดเวลา ตอนที่นั่งสมาธิ เราก็พยายามที่จะนึกถึงแสงสว่างให้มันเป็นจุดเดียว แค่จุดใดจุดหนึ่ง โดย
เพ่งไปที่นั่น นับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยไม่ให้ใจเราวอกแวกออกไปได้ ช่วงแรกๆ ของการนั่งสมาธิ จะ
ทรมาน และรู้สึกว่ายาวนาน แต่ช่วงวันหลังๆ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าล าบากอะไรอีกแล้ว 2 วันสุดท้าย ตนสมา
รถนั่งสมาธิได้นานที่สุด ตั้งแต่เคยนั่งมา อยู่ที่ราวๆ 45 นาที โดยไม่ง่วงเลย” 

ข้อที่ 17 มีความเข้าใจ เห็นใจ รัก เพื่อนๆครูอาจารย์ผู้อ่ืนมากขึ้น  พบว่า ก่อนเรียน ได้
คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.58, S.D. = 0.82 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.53, S.D. = 0.68 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “รู้สึกในมิตรภาพที่ดีข้ึนมากกับทุกคนอย่างชัดเจน เพราะว่าเรา
มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยกันทั้งอาจารย์ และเพ่ือนๆ ซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ในรูปแบบนี้” และ “กิจกรรมดอกบัวขอโทษ โดยที่ดอกบัวอยู่ที่ใครให้เอาดอกบัวไปให้คนที่เราอยาก
ให้ บอกความรู้สึกที่มี ไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณ หรือ ขอโทษ กิจกรรมนี้ท าให้ข้าพเจ้ากับเพ่ือนที่
ทะเลาะกันมา 3 ปี มีโอกาสได้คุยกัน ทั้งที่คิดว่าจะไม่มีวันนั้นอีกแล้ว ได้ขอบคุณคนที่อยากขอบคุณ 
ได้มีโอกาสพูดกับคนที่ไม่เคยพูดด้วย” 

ข้อที่ 18 การบ าเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะตามหมู่บ้านและสถานที่ปฏิบัติธรรม ท า
ให้รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ท าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่มีความสุขลึกๆ พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.77, S.D. = 0.78 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก หลั งเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.47, S.D. =0.70 อยู่ ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “กิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชน เพราะท าให้เราค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน เพราะการที่เราได้ท าอะไรโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนนั้นเป็น
การกระท าที่ดี ในขณะที่เราเดินเก็บขยะก็มีป้าที่อายุมากแล้ว เอากล้วยมาให้เรากินและกล้วยอร่อย
มาก เป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นเงิน แต่น้ าใจที่คนในหมู่บ้านให้นั้นมัน
มากกว่าเงินหลายร้อยเท่า” และ “กิจกรรมท าความสะอาดวัด ส่วนตัวได้ท าหลายอย่างคือ ล้าง
ห้องน้ า กวาดลานวัด เก็บขยะตามถนน เป็นกิจกรรมที่เห็นทุกคนร่วมมือกันดี โดยที่ไม่มีท่าทีรังเกียจ 
เป็นงานที่อยากท ามานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสได้ท า ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ท าอะไรแบบนี้ เป็นความทรง
จ า และ ประสบการณ์ท่ีดีมากๆ” 

ข้อที่ 19 โดยภาพรวมท่านได้ประสบการณ์ดีๆมีประโยชน์ในการเรียนรายวิชานี้ พบว่า 
ก่อน เรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.59, S.D. = 0.85 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก หลัง เรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.47, S.D. =0.68 
อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก 
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ท าให้มองโลกในแง่บวกมากขึ้น เข้าใจเพ่ือนๆ
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และมีทัศคติที่ดีขึ้นต่อเพ่ือนบางคนที่รู้สึกไม่ดีในตอนแรก ส าหรับความรู้สึกต่ออาจารย์ มีความรู้สึกว่า
อาจารย์ทุกท่านมีความเมตตาในการสอน ได้รับข้อคิดดีๆ จากอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เพ่ือน ามาปรับใช้
ในชีวิต และท าให้เข้าใจถึงเจตนาของอาจารย์ผู้สอนที่อยากจะให้น าการปฏิบัติสมาธินี้ไปปรับใช้ในชีวิต
ของเราจริงๆ”   

ข้อที่ 20 ก่อนเข้าเรียนท่านคาดหวังน าประสบการณ์ดีๆจากกิจกรรมการเรียนวิชานี้ไป
ใช้ในชีวิต และหลังจากเรียนแล้วจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป  พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.68, S.D. = 0.91 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก หลั งเรียนได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.58, S.D. = 0.60 อยู่ ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “รู้สึกว่าเรานิ่งมากขึ้น เกิดอาการสงบรู้จักใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ได้
ดีในชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็จะพยายามใช้สติในการรู้เท่าทันสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลา” และ “ท าให้
ข้าพเจ้ามีสติในการท างานและการใช้ชีวิตมากข้ึน จากคนที่คิดมากและคิดวนท าอะไรเฉื่อยๆ  แต่พอได้
ฝึก ก็รู้ว่าตัวเองต้องมีเป้าหมายอะไรได้แล้วนะ ต้องมีความอดทน ความเข้าใจตัวเองและคนอ่ืนให้
มากกว่านี้ จิตใจดีขึ้น วางความคิดได้มากขึ้น”   

2. ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า  
  2.1 ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ เสนอ

ข้อคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิด โดยมากให้ข้อคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนวิชานี้มี
ประโยชน์ ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ สถานที่มีความเหมาะสม และควรเพิ่มระยะเวลาฝึก  

  2.2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างให้การสัมภาษณ์เห็น
ว่า การอบรมของวิทยากรแต่ละท่านได้ให้ความรู้และสติปัญญาส าหรับใช้ด าเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น วิธีการ
ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติก าหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการนับเลขก ากับไปด้วย ท าให้รู้เท่าทัน
ความคิดตนเอง มีสมาธิไวขึ้น รู้วิธีการจัดการกับความวิตกกังวลต่างๆ ที่จะรบกวนจิตใจในขณะฝึก
สมาธิและความวิตกกังวลความเครียด ความไม่พอใจต่างๆ ลดลงในช่วง 3 วันสุดท้ายของการปฏิบัติ  
หลังการปฏิบัติสมาธิผ่านไป 4 วัน มีความรู้สึกในมิตรภาพต่อครูอาจารย์  เพ่ือนๆ มากขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างเสนอแนะให้ขยายเวลาและชั้นปี เช่น จัดให้เรียนวิชานี้ในชั้นปีที่ 1 และ 3 

 
อภิปรายผล 
 โดยภาพรวม ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาโดยเทียบ
ก่อนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียน อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก ( X  = 3.58, S.D. =0.55)  หลังเรียน อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียน
รายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก ( X =4.47, S.D.=0.47) ซึ่งเมื่อเทียบกับผล
การศึกษาเรื่องนี้ ในภาคการศึกษาที่  2/2556 ที่ ได้ผลรวมระดับมาก ( X = 4.14, S.D. =0.44) 
(สมบูรณ์ วัฒนะ, 2558) จะเห็นได้ว่า หลังจากน าผลการศึกษาในครั้งก่อนไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นกว่าเดิม  อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอน สถานที่ มีความเหมาะสมและเกิดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่ทางหลักสูตรให้โอกาส
นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และวิทยากรมีวิธีการสอนที่ไม่เครียด
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สามารถสร้างแรงจูงใจผู้เรียนได้สูง  สอดคล้องกับสุจิตรา อ่อนค้อม  (2553) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติ
สมาธิ ช่วยให้ผู้ฝึกอย่างสม่ าเสมอมีจิตใจที่มั่นคง ใจเย็น มีความสุภาพ ผ่องใส กระฉับกระเฉง มีเมตตา 
และส่งเสริมประสิทธิภาพในการเล่าเรียนและการท างาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mohan, 
Sharma and Bijlani (2011) ที่ ท าการวิจั ย เรื่ อ ง  “Effect of Meditation on Stress-Induced 
Changes in Cognitive Functions” ผลการศึกษาพบว่า  หากฝึกสมาธิก่อนที่จะพบกับสถานการณ์
ที่ตรึงเครียดสามารถลดผลกระทบจากความเครียดที่ไม่พึงประสงค์ได้ ความจ าเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ
ในขณะเดียวกัน ระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่า “คอร์ดิซอล” ลดลงหลังจากพบกับความเครียดและฝึกสมาธิ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ho-Hoi Ching,  Malcolm Koo,  Tsung-Huang Tsai and Chiu-Yuan 
Chen  (2015) ที่ท าการวิจัยเรื่อง “Effects of a Mindfulness Meditation Course on Learning 
and Cognitive Performance among University Students in Taiwan” ที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า จ านวนโรงเรียนแพทย์ 14 แห่งที่สอนการฝึกสมาธิให้แก่นักศึกษาแพทย์ ยืนยันว่า 
โปรแกรมการฝึกสมาธิ สามารถลดความทุกข์ของจิตใจลงได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระยุทธ 
สุวรรณศิริ (2558)  เรื่อง  “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิธีสอนวิชาพลศึกษาโดยใช้กิจกรรม
การฝึกสมาธิก่อนเรียน”   ซึงผลการวิจัยพบว่า ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้วิจัยให้เหตุผลว่า อาจเนื่องมาจากการเรียนวิชาวิธีสอนวิชาพลศึกษา  นักศึกษาต้อง
เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าไปใช้สอน ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น
และลงมือปฏิบัติการฝึกสมาธิก่อนเรียนจะท าให้มีความพร้อมโดยเฉพาะ ทางจิตใจ และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยเรื่อง “Effectiveness of Buddhist Doctrine Practice-Based Programs in Enhancing 
Spiritual Well-being, Coping and Sleep Quality of Thai Elders” ข อ ง  Rodchana 
Wiriyasombat, Linchong Pothiban, Sirirat Panuthai, Khanokporn Sucamvang, and 
Songserm Saengthong (2011)  ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่ฝึกสมาธิสามารถพบกับความสุขทาง  จิต
วิญญาณ อย่างมีนัยส าคัญภายใน 1 และ 2 และ 4 เดือน  
 ในการศึกษาข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นชื่น
ชมต่อการจัดการเรียนการสอนว่า ช่วยพัฒนาจิตใจให้มีสติ สงบ มีสมาธิมากขึ้น เกิดความสงบสุข
ภายในจิตใจมากขึ้นกว่าเดิม ดังข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เช่น “ท าให้มีสมาธิและจิตใจสงบมี
ความคิดที่ดีขึ้น” “ได้ฝึกสมาธิขั้นพ้ืนฐานและรู้เท่าทันความคิดตนเอง”“เป็นกิจกรรมการเรียนที่ได้รับ
ความรู้ ไม่ตึงเครียด อาจารย์ทุกท่านสอดแทรกความรู้เข้าไปโดยไม่รู้ตัว หลังจากกลับจากค่าย ข้าพเจ้า
รู้สึกเข้าใจโลกมากขึ้นและมีความสุขมาก” 

กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นเพ่ือการพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน ว่า ควรเพ่ิมเวลา
การฝึกให้มากขึ้น ดังข้อคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง เช่น  “ควรให้มีเวลาการฝึกสมาธินานกว่านี้” “ระยะเวลา
น้อยไป” “เวลาสั้นไป”  กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นต้องการให้จัดการเรียนการสอนวิชานี้ต่อไป   
ดังข้อคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง เช่น “ควรจัดกิจกรรมการเรียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ”  “ควรจัดกิจกรรมการ
เข้าค่ายฝึกสมาธิอีก และอยากให้รุ่นน้องมีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปทุกรุ่น” “ควรจัดให้มีการฝึกสมาธิแนว
นี้ในชั้นปีอื่นๆ เช่น ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3” 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา สรุปเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งข้ึน  ดังนี้ 
 1. ควรจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชานี้ต่อไป 
 2. ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกสมาธิให้มากข้ึน 
 3. ควรจัดให้มีการฝึกสมาธิแนวนี้ในชั้นปีอื่นๆ เช่น ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3  
            ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนของรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร 
             2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชานี้ในปีการศึกษาถัดไป 
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