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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอำนาจใน
การทำนายความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และ
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งต้องเป็ นผู้เคยผ่านปฏิบัติ
ธรรมในวั ด หรือ สถานปฏิ บั ติธรรมตอบแบบสอบถามผ่ านระบบ Google survey online
จำนวน 331 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นต้น
ผลการวิจัยครั้ง นี้ พบว่า ผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบั ติธรรมส่วนใหญ่ มี
ความสุขมาก ระดับคะแนน 4 ขึ้นไป ร้อยละ 92.5 ไม่พบผู้ไม่มีความสุขหรือมีความสุขน้อย
คะแนนความสุขรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของผู้เคย
ผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมอย่างมี นัยสำคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.05 ได้แก่ อายุ
รายได้ และหลัก ธรรมสังคหวัตถุ 4 ของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรม และปัจ จัยที่ ส ามารถร่วม
ทำนายความสุขของผู้เ คยผ่านปฏิบั ติธรรมในสถานปฏิ บัติ ธรรมได้แก่ อายุ รายได้ และ
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 โดยทำนายได้ ร้อยละ 31.40
1

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชีวติ และความตาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2, 3

14 | Journal of MCU Humanities Review

Vol.7 No.2 (July – December) 2021

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ในการดูแลผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความสุข สถานปฏิบัติธรรม
อาจจะจัดรูปแบบการปฏิบัติธรรมและช่องทางที่เอื้อให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเข้าถึงได้สะดวก
ในการปรึก ษาข้อธรรม เมื่ อ พบเจอกั บ ปัญ หาหรืออุป สรรคขณะปฏิบัติ และป้ องกั นการ
สนทนากันเอง ซึ่งอาจจะทำให้ความสุขด้านการมีศรัทธาต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามลด
น้อยลงได้และควรคำนึงถึงหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 อายุและรายได้ของผู้ปฏิบัติธรรมร่วมด้วย

คำสำคัญ: ความสุข, สังคหวัตถุ 4, ปฏิบัติธรรม
Abstract
This research is a survey research aiming to study the happiness of
people who have been practicing Dharma in a Dharma retreat center. The
relevant and influential factors which could determine and predict the
happiness of those who have previously practiced Dharma included gender,
age, education level, income, and the Sangkhaha-vatthu 4 principle. Research
data was collected from 331 samples, who had practiced dharma in temples
or religious institutions, responded to questionnaires via the Google survey
online system. Then the data was taken to be analyzed by using statistics
such as percentage, mean, standard deviation, Pearson's Correlation
Coefficient, and multiple regression analysis.
The results of this research showed that the majority(92.5%) of those
who had practiced Dharma in the Dharma retreat center was very much
happy with a score of 4 or higher, it also found neither unhappiness people
nor less happy. The mean of total happiness score was 3.86, the factors
which had a statistically significant correlation with the happiness of those
who had previously practiced Dharma in the Dharma retreat center was at
the 0.05 level including age, income, and the Sangkhaha-vatthu 4 principle of
those who have previously practiced Dharma. Additionally, factors associated
with the prediction of happiness of those people who had practiced Dharma
in a Dharma retreat center were age, income, and Sangkhahavatthu 4
principle, with a prediction of 31.40%.
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Some beneficial suggestions from this research in nourishing the
happiness of those Dharma practitioners were: the Dharma retreat center should
organize the format of Dharma practice course and accessible channels that
allow practitioners to receive advices about Dharma, if encountering problems or
obstacles while practicing, to prevent conversation among practitioners as these
conversations could lessen the happiness in the factor of faith in living the
righteous life; and the Dharma retreat center should also consider about the
Sangkhaha-vatthu 4 principle, age, and income of the practitioners.

Keywords: Happiness, Sangkhahavatthu 4, Dharma Practitioners
บทนำ
ประชาชนในสังคมไทยปัจจุบันดำเนิน ชีวิตด้วยความเร่งรีบ แข่งขัน ต้องเผชิญกั บ
ปัญหามากมาย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจทีต่ กต่ำ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความคิด จึง
ทำให้ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ร ะหว่ างกั น น้ อ ยลง ขาดความสามั คคี รั ก ใคร่ก ลมเกลี ยวกั น ส่ ง ผลให้
ประชาชนมีแนวโน้มที่จะมีความสุขลดลง ประกอบกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด ที่ยืดเยื้อ
ยาวนานมาตั้งแต่ป ลายปีพุ ทธศักราช 2562 ที่ มีผ ลกระทบต่อปัญ หาทางด้านสุขภาพและ
เศรษฐกิจ ทำให้การเข้าวัดทำบุญให้ทาน หรือจะปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามปกติ อาจทำให้ความสุข ของผู้คนลดลง เพราะความสุข (Happiness) เป็ น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับภาวะของตนเองว่ามีความพึงพอใจ สภาพ
ชีวิตที่ เป็นสุข อั นเป็นผลจากการมี ความสามารถในการจัดการปัญ หาในการดำเนินชีวิตมี
ศักยภาพที่จะพั ฒนาตนเองเพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ
ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ความสุขในบริบทพุทธธรรม เป็นภาวะของจิตที่มีความสุข อันเนื่องมาจากธรรมชาติ
ปรุงแต่งจิตในทางที่ดีงามเป็นกุศลประกอบด้วยปัญ ญา เชื่อมโยงกั บ หลัก พุท ธธรรมเรื่อง
ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิและปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555) ซึ่งเป็น
หลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและหลักการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงของธรรมชาติ นำไปสู่ความสุขและความเจริญงอกงาม ในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดี
งามเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การมีสภาวะใจที่สุขสงบ ตลอดจนมีปัญญารู้
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และเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ก่อให้เกิดความพอใจในชีวิต ซึ่งความรู้สึกสุขสงบทางใจที่
เกิดจากได้ตอบสนองความต้องการในทางดีงามที่เป็นกุศล เรียกว่า สุขขั้นฉันทะ กล่าวโดย
สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยได้ว่าความสุขประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ความพอใจ
ในชีวิต 2) การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลกัน 3) การมีศรัทธาต่อความถูกต้องดีงาม 4) การมี
ใจสุขสงบ 5) การมีปัญญารู้และเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ขณะเดียวกันผู้ที่กำลังพัฒ นา
ตนเองหรือผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมในการสงเคราะห์
มนุษย์ให้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ประกอบด้วย 1) ทาน คือ ความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ แบ่งปัน 2) ปิยวาจา คือ การกล่าวคำสุภาพ ไพเราะ เป็นประโยชน์ มี เหตุผ ล 3) อัตถ
จริยา คือ การช่วยเหลือด้วยแรงกาย 4) สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่ช่วยชักนำผู้อื่ นให้เกิดความสุขได้ด้วย และปัจจัยส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และรายได้ที่อาจจะมีผลต่อความสุขของผู้เคยปฏิบัติธรรมเหล่านี้ เนื่องจาก
รายงานวิจัยของเริง ชัย ตันสุชาติ และคณะ (2551) พบว่า เพศหญิงมี ความสุขโดยเฉลี่ย
มากกว่าเพศชาย รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข แต่การศึกษาของพระครูสมุห์
ธรรมภณ ธมฺ ม พโล (2554) พบว่ า รายได้ และการศึก ษาไม่ มี ความสัม พั น ธ์กั บ ทั ศนคติ
ความสุขในพุทธศาสนา
เนื่องด้วยมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยปรารถนาความสุข ผู้ปฏิบัติธรรม หรือพุทธศาสนิกชน
ที่เข้าร่วมกิจ กรรมทางศาสนาในวัด หรือสถานปฏิบัติธรรม ก็ปรารถนาที่จะได้รับความสุข
โดยเฉพาะความสุขสงบทางใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสุขของผู้ที่เคยผ่านการฝึก
การปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม ว่ามีความสุขระดับใดโดยใช้แนวทางความสุขในบริบท
พุทธธรรม และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุข ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้คาดว่าจะนำไปใช้ประเมินความสุขและ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความสุขยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม
2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติ
ธรรม
3. ศึกษาอำนาจในการทำนายความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานวิจัยข้อที่ 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4
มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม
สมมติฐานวิจัยข้อที่ 2 เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4
สามารถทำนายความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมได้

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยสำรวจเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง แบบตัดขวาง (Crosssectional Descriptive Survey Research)
ประชากรที่ ใช้การศึก ษา ได้แก่ ผู้ที่ เคยผ่านปฎิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 3 วันขึ้นไป โดยการเจริญ สติ สมาธิ/ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในวัด
หรือสถานปฏิบัติธรรมในประเทศไทยที่ ได้รับ การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ (ไม่ท ราบ
ขนาดที่แน่นอน) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ที่เคยผ่านคอร์สการปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติ
ธรรม เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 3 วันขึ้นไปและสามารถเข้าระบบ Google survey online ได้
ใช้การคำนวณขนาดตัวอย่างของ Cochran (Cochran & Morgan, 1970) และความผิดพลาด
จากการสุ่มไม่เกินร้อยละ 6 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 323 คนขึ้น
ไป เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ
(Volunteer Sampling) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online-questionnaire) ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Google survey online
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่องสังคหวัตถุ 4
และความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
โดย 1) ทดสอบดั ชนี ความสอดคล้ อ งตามวั ตถุ ป ระสงค์ (Index of Consistency: IOC) นำ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพุทธจิตวิทยา จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ซึ่งแบบสอบถามทั้งชุดนี้มีค่า IOC เท่ากับ 0.97
2) ทดสอบคุ ณ ภาพของเครื่องมื อ (try out) จำนวน 30 ราย หาค่าสั ม ประสิ ท ธิ์แอลฟ่ า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.92
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สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ข้อมู ล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ตามสมมุติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ได้แก่ สมมติฐาน
วิจัยข้อที่ 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มีความสัมพันธ์กับ
ความสุ ข ของผู้ เ คยผ่ านปฏิ บั ติ ธ รรมในสถานปฏิ บั ติ ธ รรม ใช้ ส ถิ ติ t-test และ ANOVA
สมมติฐานวิจัยข้อที่ 2 เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 สามารถ
ทำนายความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมได้ ใช้สถิติ Multiple Logistic
Regressions

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมจำนวน 331 คน
จำนวนมากที่ สุดเป็นเพศหญิง อายุ 56 - 65 ปี ระดับ การศึก ษาปริญ ญาตรีขึ้นไป และมี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 78.50, 37.80, 39.90 และ
26.60 ตามลำดับ
1. ผู้เคยผ่านปฏิบั ติธรรมในสถานปฏิบั ติธรรมส่วนใหญ่ มี ความสุ ขมาก ร้อยละ
92.50 มี ระดับ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ ากั บ 3.86 (S.D.= 0.43) แยกเป็นรายด้าน พบว่า
ความสุขด้านการมี ปัญ ญารู้และเข้าใจความจริงของชีวิต มี คะแนนความสุข เฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 4 (S.D.= 0.54) ด้านการมีศรัทธาต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม มีคะแนนความสุข
เฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.66 (S.D.= 0.50) เมื่อจำแนกรายข้อพบว่า ในข้อที่ว่าความสุขความ
ทุกข์เกิดจากใจของท่านเอง มีคะแนนเฉลี่ยของความสุขมากที่สุด เท่ากับ 4.52 (S.D.= 0.77)
และข้อที่ ว่าชีวิตของท่ านไม่ พ บเจอกั บ ปัญ หาอุ ป สรรคอะไรมากมาย มี คะแนนเฉลี่ยของ
ความสุขน้อยที่สุดเท่ากับ 2.97 (S.D.= 1.09)
2. อายุ รายได้และระดับคะแนนหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คะแนนความสุขของผู้เคยปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนเพศ และระดับการศึกษาไม่ความสัมพันธ์กับคะแนนความสุขของผู้เคยปฏิบัติธรรม
ในสถานปฏิบัติธรรม
3. หลัก ธรรมสังคหวัตถุ 4 อายุและรายได้ สามารถร่วมกั นทำนายความสุขของ
ผู้ปฎิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 31.40 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
1. ความสุขของผู้เคยปฏิบั ติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านการมีปัญญารู้และเข้าใจความจริงของชีวิต มี คะแนน
ความสุขมากที่สุด เนื่องจากผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ อายุ 56-65 ปี รายได้ต่อ
เดือน มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป จึงมีรายได้ที่มั่นคง มีโอกาสในการเข้าวัดปฏิบัติบุญกิริยา
หรือไตรสิกขา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2564) ประกอบด้วย การทำบุญด้วยการ
ให้ทาน (ทานมัย) การทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี (สีลมัย) และการทำบุญด้วย
การเจริญภาวนา (ภาวนามัย) ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาชีวิตขั้นพื้นฐาน ด้วยการรู้จักที่จะให้
และแบ่งปันใช้ชีวิตเป็นอยู่โดยไม่เบียดเบียน พัฒนาจิ ตให้เป็นอิส ระไม่ ขึ้นต่อวัตถุ การเสพ
บริโภคน้อยลง เป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้น และเป็นสุขที่เกิดจากกุศลมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนา
ความรู้ความคิดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสมุห์ธรรมคุณ
ธมมพโล (2554) พบว่า ตัวแปรความเชื่อเรื่องกรรมและประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อความสุขในพุทธศาสนา กล่าวได้ ว่าพุทธศาสนิกชน
ที่มีศรัทธาความเชื่อตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จะหาโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมในวัด
จึงเป็นเหตุผลที่จะได้รับความสุขในชีวิตอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านการมีความสุขจากการมีเพื่อน
ที่เป็นกัล ยาณมิ ตร และสอดคล้อ งกั บ งานวิจัยของปภัส สร กิม สุวรรณวงศ์ (2554) พบว่า
ผู้สูงอายุได้ประยุกต์ใช้หลักการดูแลสุขภาพตามหลักไตรสิกขาได้สอดคล้องกับหลักภาวนา 4
ได้แก่ กายภาวนา ศีล ภาวนา จิตตภาวนาและปัญ ญาภาวนา และผลจากการพัฒ นาคื อ
ความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ด้านการมีศรัทธาต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม มีคะแนน
ความสุขเฉลี่ยน้อ ยที่ สุดเท่ ากั บ 3.66 (S.D.= 0.50) และชีวิตของท่านไม่พ บเจอกั บปัญ หา
อุปสรรคอะไรมากมาย เป็นข้อคะแนนเฉลี่ยของความสุขน้อยที่สุดเท่ากับ 2.97 (S.D.= 1.09)
แสดงให้เห็นว่าผู้เคยปฏืบัติธรรมบางส่วนอาจจะมีการเข้าใจด้านการมีศรัทธาต่อการดำเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องดีงามน้อย จึงควรส่งเสริมการมีศรัทธาต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสุขมากยิ่ งขึ้น โดยอาจเพิ่มช่องทางการเข้าถึงในการให้คำปรึกษาข้อ
ธรรม เมื่อผู้ปฏิบัติพบเจอกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิตด้วย
2. อายุ รายได้และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของ
ผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมที่
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มีอายุ รายได้และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มากจะมีความสุขมากตามไปด้วย เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ค่อ นข้างสูงวัย มี ร ายได้มั่ น คง ทำให้มี โอกาสในการเข้าวัดได้เจอ
กั ล ยาณมิ ต ร ได้ ป ฏิ บั ติบุ ญ กิ ริย า ทั้ ง ยั ง ให้ ก ารเกื้ อ กู ล ผู้ ค น มี จิ ต ที่ เ ป็ นสาธารณะ วาจา
อ่อนหวานไพเราะ ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้คนรอบข้าง มีความประพฤติที่คงเส้น
คงวา สม่ำเสมอ สังคมยอมรับ ทำให้เห็นคุณค่าในตนเอง จึงมี ผ ลให้เป็นคนสุขได้ง่าย ซึ่ง
สอดคล้องกั บ งานวิจัยของจงจิต เลิศวิบูล ย์มงคล (2546) พบว่า อายุ มี ความสัม พันธ์กั บ
ความสุขในการทำงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระอนันตชัย อภินนฺโท (2561) พบว่า
บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยความสุขในการทำงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าสังคหวัตถุ 4 มีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ทำงานของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ทั้งรายด้านและภาพรวมในทิศทางเดียวกัน เพศ ไม่
มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ แสดงว่า ผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอาจจะมีความสุขมาก
หรือน้อยก็ได้ เนื่องจากผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรม เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม
ย่อมจะได้รับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และย่อมเกิดความสุข อันเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาชีวิตได้ จึงทำให้เพศไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระอนันตชัย
อภินนฺโท (2561) พบว่า เพศของบุคลากรแตกต่างกันมีความสุขในการทำงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้
เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม แสดงว่า ระดับการศึกษาของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรม
สูงหรือต่ำมีผลต่อความสุขของผู้เคยผ่านปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมมากหรือน้อยก็ได้
เนื่องมาจากผู้เคยผ่านการปฏิบัติธรรมในการวิจัยได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป จึงทำให้
เป็นผู้มีจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอันก่อให้เกิดความสงบ เข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิต
จึงมีทัศนคติความสุขทางจิตใจจากภายใน (นิรามิสสุข) มากกว่าวัตถุภายนอก (สามิสสุข) โดย
ไม่จำกัดว่าจะต้องมีระดับการศึกษาสูงหรือต่ำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์ธรรม
ภณ ธมฺมพโล (2554) พบว่า การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติความสุขในพุทธศาสนา
3. หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 อายุและรายได้ของผู้ปฎิบัติธรรม สามารถร่วมทำนาย
ความสุขของผู้ป ฎิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมได้ ร้อยละ 31.4 เนื่องมาจากส่วนใหญ่ มี
รายได้ต่ อเดื อน มากกว่า 50,000 บาทขึ้ นไป มี ช่วงอายุ 56-65 ปี และระดับ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี/เทียบเท่า ทำให้มีฐานะที่มั่นคง สามารถให้ความสังเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนด้วย
วัตถุสิ่งของหรือธรรมได้โดยง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของพระมหาสุชิน สุชีโว (2546) ที่
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กล่าวว่า สังคหวัตถุ คือ การให้ที่สำคัญ เป็นเครื่องผูกความสัมพันธภาพระหว่างตนเองให้เกิด
ความสุข จึง ทำให้ก ารรัก ษาศีล ปฏิบัติธรรมร่วมกั บ ผู้อื่นได้ดี ส่วนอีกร้อยละ 68.6 ยัง ไม่
สามารถอธิบายในการศึกษาครั้งนี้ อาจเป็นเพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้นำมาศึกษา

องค์ความรู้จากการวิจัย
ความสุขบริบทพุทธธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู้ปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศีล คือ ความมีระเบียบในการดำเนินชีวิต และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกพอใจในชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างอย่าง
เกื้อกูลกันและมีศรัทธาต่อความถูกต้องดีงาม สมาธิ คือ การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบแน่วแน่
มั่นคง ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกใจสุขสงบ และ ปัญญา คือ การมีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง จึงสรุปเป็นแนวทางในการประเมินความสุข ได้ 5 ด้าน คือ 1) ความพอใจใน
ชีวิต 2) การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลกัน 3) การมีศรัทธาต่อความถูกต้องดีงาม 4) การมีใจ
สุขสงบ 5) การมีปัญญารู้และเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต โดยต้องนำปัจจัยด้านอายุ รายได้
และกาหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาร่วมในการประเมินด้วย

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1) สามารถนำไปใช้ในการประเมินความสุข ร่วมกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 อายุ
และรายได้ของผู้ปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม ในการจัดรูปแบบการปฏิบัติธรรมได้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย
2) ควรเพิ่มช่องทางให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเข้าถึงได้สะดวกในการปรึกษาข้อ
ธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคขณะปฏิบัติ
2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยต่อ
ควรทำการวิจัยแบบกึ่ งทดลอง (Quasi-Experiment study) โดยใช้โปรแกรม
หรือ Intervention สร้างความสุขให้กับผู้ปฏิบัติธรรมตามช่วงอายุ ระดับรายได้ และการมี
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4
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