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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการนาโครงการ
พัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิไปปฏิบัติ และ 2)เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พฤตินิสัย ความประทับใจและประโยชน์จากการนาโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตร
สัคคสาสมาธิไปปฏิบัติ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาคือ ผู้บ ริหารของกรมราชทัณฑ์ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ผู้ต้องขังในฑัณฑสถานที่เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรสัคค
สาสมาธิ จ านวน 5 แห่ ง โดยคั ด เลื อ กผู้ ต้ อ งขั งแบบจาะจง วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในรู ป ของการ
พรรณนาวิเคราะห์ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการนาโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง
ด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิไปปฏิบัติ สรุปได้ว่า 1) ด้านการบริหารหลักสูตร จัดว่าดีมาก2) ด้าน
การสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร ทาให้ผู้ต้องขังจิตใจสงบ ใจเย็น มีสติ สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ดี 3) ด้านบุคลากรครูฝึก ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ และสอบผ่านการเป็น
อาจารย์ของทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ 4) ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจดี เพราะเป็นมีการสอนที่เป็นระบบ มีขั้นตอน 5) ด้านความต้องการความสาเร็จ
ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 6) ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหาร
ของกระทรวงยุติธรรมทุกฝ่ายว่า ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยดีขึ้น 7)
*
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ด้านความคาดหวัง ให้ผู้ต้องขังเป็น คนดี ไม่ไปกระทาความผิด อีก เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว 8)
ด้านแรงจูงใจ เป็นหลักสูตรที่ดีสามารถดึงดูดให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดี และช่วยพัฒนาจิตใจ
ของผู้ต้องขังให้มีความเข้มแข็ง 9) ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ทาให้ผู้ต้องขังเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัย
ไปในทางที่ดี มีความวิตกกังวลลดน้อยลง
2. ความเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ที่ได้จากการนาโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง
ด้ วยหลักสูต รสัค คสาสมาธิ ไปปฏิบั ติ สรุป ได้ว่า 1) ผู้ ต้องขังเกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤตินิสั ย
ในทางดีขึ้น 2) ผู้ต้องขังได้ความสงบในใจ ไม่ฟุ้งซ่าน ได้พัฒนาจิตใจ 3) ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์
ในการฝึกสมาธิอย่างถูกต้อง 4) ผู้ต้องขัง มีจิตใจที่ดีเห็นคุณค่าของการละความชั่ว ทาแต่ความดี
คาสาคัญ : หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
Abstract
The objectives of this study were 1) to examine the factors favorable to
the success of implementing the Program of Prisoners’ Mind Development
through Sakkasasmati Course, and 2) to determine the changes in habitual
behaviors, impressions, and benefits brought about by putting the program in
practice. The study was qualitative in nature. The sample of the study
comprised 50 key informants. The key informants included the following
persons: administrators working for the Department of Corrections, topflight
Buddhist monks concerned with the Sakkasasmati Course, and some prisoners
who used to receive training provided by the course; the purposive sampling
technique was employed for use in selecting the sample.
The data analysis has revealed the facts specified below.
On the first objective of the study, the findings appeared to be as
follows; 1) regarding the use of the course, it was found to be highly successful.
2) As a result, the trained prisoners had peace of mind, cool head, self-control,
and no emotional disturbance. 3) As for teachers’ qualifications, they must have
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been trained in the course relating to the meditation practice and they must
have been undertaken training in the course pertaining to Arjariyasasmati. 4) It
was so due to the fact that the teaching was systematic and step-by-step in
nature. 5) The trained prisoners had great change in their behaviors. (6) They
won recognition from a wide variety of persons such as Minister of the Ministry
of Justice and authorities concerned.
On the second objective of the study, the following facts were
discovered : (1) the habitual behaviors of the trained prisoners changed to a
substantial extent. ( 2) the trained prisoners were greatly satisfied with the
Sakkasasmati Course (3) The course helped the prisoners learn how to meditate
correctly; the trained prisoners were rendered to be fully prepared for
becoming new persons or good citizens.
Keywords: Sakkasasmati Course
บทนา
ประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามียอดจานวนประชากรผู้ต้องขังมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก
โดยเป็ น 1 ใน 8 ประเทศของโลกที่ มี จ านวนประชากรผู้ ต้อ งขังมากกว่า 200,000 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย บราซิล อินเดีย เม็กซิโกและอิหร่าน แต่เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนประชากรของประเทศ ประเทศไทยมีประชากรผู้ต้องขังจานวน 279,854 คน คิดเป็น
398 คนต่ อ แสนประชากร ซึ่ งสู งเป็ น อั น ดั บ 21 ของโลก และเมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะภู มิ ภ าค
อาเซีย น ประเทศไทยจึ งเป็ น ประเทศที่มีจ านวนประชากรผู้ ต้องขังและอัตราส่ วนประชากร
ผู้ ต้ อ งขั งต่ อ ประชากร มากที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น รูป คดี ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ คดี ย าเสพติ ด
(กรมราชทัณฑ์, 2558) และจากการรายงานของกรมราชทัณฑ์เมื่อต้นปีพุทธศักราช 2560 พบ
จานวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 289,675 ราย แบ่งเป็นผู้ต้องขังชายจานวน 250,339ราย ผู้ต้องขังหญิง
จานวน 39,336 ราย เมื่อเทียบสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังชายคิดเป็นร้อยละ 86 และผู้ต้องขัง
หญิงคิดเป็นร้อยละ 14 (กรมราชทัณฑ์, 2560)
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สังคมผู้ต้องขังมีความแตกต่างจากสังคมทั่วไป โดยแต่ละบุคคลมาจากครอบครัวที่มี
ความหลากหลายของปัญหา มีพฤติกรรมอาชญากรที่แตกต่างกัน เมื่อเข้ามาอาศัยอยู่รวมกันใน
สิ่งแวดล้อมที่แออัด (ปกรณ์ บุญเรืองลือ, 2552) มีกฏระเบียบให้ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
เป็นสภาวะที่ยากจะทาให้ผู้ต้องขังยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความกดดันต่อ
จิตใจ จนผู้ต้องขังเกิดความรู้สึกกลัว ความรู้สึกโกรธ จึงแสดงพฤติกรรมต่อต้านสังคมออกมา
(Kabat-Zinn, 2013) รวมทั้งการมีพื้นฐานความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งอาจมีผลต่อ
การปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆ และผู้ต้องขังยังเกิดความหวาดวิตกต่อคดีความว่าจะถูกตัดสินโทษ
เป็นระยะเวลากี่ปี ซึ่งเกิดในช่วงระหว่างพิจารณาคดี (จารุวรรณ รังสิมันสุชาติ, 2544; ปกรณ์
บุญเรืองลือ, 2552) นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนสถานะของตนเองร่วมกับการปรับตัวเข้าสู่
สิ่งแวดล้อมใหม่ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ต้องขังด้วยกัน ภาระงานที่มากเกิน กฏระเบียบที่
เข้ ม งวด และปั ญ หาอั น เกิ ด จากผู้ ต้ อ งขั งเอง ได้ แ ก่ ก ารต้ อ งแยกจากครอบครัว การไม่ ได้ มี
เพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ขาดอิสรภาพในการแสดงออกความเจ็บปวดในอดีต เช่น การถูก
ทารุณกรรมทางเพศ การได้รับความรุนแรงซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถส่งผลให้กลุ่มผู้ต้องขังเกิด
ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ได้ ร ะดั บ สู งมากกว่ากลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป (ดวงตา ไกรภั ส สร์พ งษ์ , 2550)
โดยเฉพาะความเครียดเป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพกาย และปัญหาสุขภาพจิตของ
ผู้ ต้องขังในการดาเนิ น ชีวิตขณะต้ องโทษอยู่ ในเรือนจา (ทัณ ฑสถานโรงพยาบาลราชทัณ ฑ์ ,
2557)
จากการวิเคราะห์ถึงความรุนแรงของความเครียด โดยใช้มาตรวัดอัตราการปรับตัวทาง
สั งคม (Social readjustment rating scale: SRRS) พบว่าการถูกจาคุ กหรือถูกส่ งเข้ าสถาน
บ าบั ดจัด อยู่ ในล าดับ ความเครีย ดซึ่งมีความรุ นแรงมาก (Holmes and Rahe, 1967 อ้างใน
สมภพ เรืองตระกูล, 2557) และจากสถิติในแต่ละปีจะมีผู้ต้องขังที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการป่วย
ทางจิต เฉลี่ ยปีล ะ 3,000 รายส่วนใหญ่ เกิดขึ้นหลั งศาลพิพากษาจาคุก โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่
กระทาผิ ดครั้งแรก หรือผู้ต้องขังเข้าใหม่ (รวิวรรณ รักถิ่นกาเนิด, 2558) อันเนื่องจากสภาพ
จิตใจที่มีความเครียดความกดดัน การถูกจากัดเสรีภาพ และไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใน
เรือนจาได้ กระบวนการการเกิดความเครียดในผู้ต้องขั ง ความคิดเป็นสาเหตุของความเครียด
ผู้ต้องขังจะมีความคิดทางลบ ขาดสติในการรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ขาดการตระหนัก
รู้ในตนเอง (พระมหามนตรี หลินภู, 2551; Dunn, 2010) การใช้แนวคิดการฝึกสมาธิเพื่อลด
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ความเครียด(Mindfulness-based stress reduction) เป็นการพัฒนาจิตให้เกิดความตระหนัก
รู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่กาลังปรากฎได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถยับยั้งอารมณ์ความคิดที่ไม่
ตรงตามความเป็ น จริ งได้ ซึ่ งตรงกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของการมี ส ติ คื อ การใส่ ใจอยู่ กั บ ปั จ จุ บั น
(Attention to the present) และการยอมรั บ (Acceptance) สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น (Kabat–Zinn,
2013)
การฝึกสมาธิจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกิดการตระหนักรู้อารมณ์ความคิดของ
ตนเองในขณะนั้ น ส่ งผลในการลดความเครี ยด ความวิตกกังวล และความซึมเศร้า รวมทั้ ง
ส่ งเสริ ม ความมี คุ ณ ค่ าในตนเองและเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ งทางจิ ต ใจการฝึ ก สมาธิ สามารถลด
พฤติกรรมต่อต้าน เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ลดภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติ เข้าใจอารมณ์ที่
เกิดขึ้นกับตนเอง และสามารถลดความเครียด เกิดความอดทนต่อความกดดันจากสิ่งแวดล้อม
ขณะอยู่ในเรือนจาในระยะยาวได้ เมื่อผู้ต้องขังได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ จะทาให้ผู้ต้องขังเกิดความ
ตระหนักรู้อารมณ์ความคิดในปัจจุบันของตนเอง ขณะเกิดความเครียด จากสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
ได้อย่างเหมาะสม จนความเครียดบรรเทาลง และส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขังให้ดีขึ้นทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวได้
หลักสูตรสัคคสาสมาธิ เป็นหลักสูตรสมาธิสาหรับนักโทษในเรือนจา เป็นหลักสูตรที่เน้น
การปฏิบัติสมาธิอย่างง่ายๆ และได้ผลเร็ว สามารถควบคุมอารมณ์ได้ คลายความเครียด มีสติ
สามารถนาไปใช้ในชี วิต ประจ าวัน ได้ จะเป็ น การเรียนทั้ งทฤษฎี และการปฏิ บัติ (จงกรม –
สมาธิ) ผู้รับการอบรมจะต้องมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ากว่า 80 % ถึงจะมีสิทธิสอบ เมื่อจบหลักสูตร
แล้วจะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ต้องทาได้ 50% ขึ้นไปจึงถือว่าจบหลักสูตร จึงมอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้อบรม ซึ่งได้ริเริ่มโดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้ าอาวาสวัด ธรรมมงคลกรุ งเทพมหานคร เป็ นพระนัก เผยแผ่ พุ ท ธธรรมอี กรูป หนึ่ งที่ ได้ รับ
การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจนมีความรู้แจ่มแจ้งลึกซึ้งเยือกเย็นเห็นพระธรรมคาสอนเป็นสิ่งที่ดี
งามมีคุณค่า มีประโยชน์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐทางจิตใจที่สามารถนามาแก้ไขปัญหาของชุมชน
สั งคมประเทศชาติได้ ทั้งเป็ น พระสงฆ์ ที่มี ความเชี่ยวชาญในการพู ดมี คารมคมคายสามารถ
อธิบายธรรมให้เป็นที่เข้าใจง่ายแก่บุคคลทุกระดับชั้นการแสดงธรรมของท่าน สามารถถ่ายทอด
หลักการ วิธีการปฏิบัติวิปัสสนาให้กับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยผ่านสถาบันพลังจิตตานุภาพ (Willpower Institute) ในสอนหลักสูตรครูสมาธิซึ่งเปิดสอน
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ในรุ่นแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และกระจายสาขาไปทั่วประเทศ
และต่างประเทศ และสามารถสอนสมาธิให้กับบุคคลทั่วไปมาแล้วเป็นจานวนมากมาย
การทาสมาธิตามหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ซึ่งมีความหมายว่า สมาธิเพื่อยกใจขึ้นสู่สวรรค์
เป็ น หลั ก สู ต รส าหรับ ผู้ ต้ อ งขั งในเรื อนจ า เพื่ อ ให้ ผู้ ต้ อ งขั งได้ รับ การแก้ ไขฟื้ น ฟู พั ฒ นาพฤติ
นิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณ ค่าทางด้านคุณ ธรรม สร้างปัญญา สร้างพลังความ
อดทน สามารถนามาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ที่ได้นาแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาเขียนเป็นหลักสูตร
สมาธิที่เป็นระบบ เป็นลาดับขั้นตอน ที่ละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้กับบุคคล ทุก
เพศ ทุกวัย สอดคล้องกับชีวิตผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์ มีหลักการว่า การบริกรรมก่อให้เกิดสมาธิ
สมาธิก่อให้เกิดพลังจิต พลังจิตก่อให้เกิดกระแสขึ้นเป็นฌานโดยมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่การ
ทาสมาธิให้แก่คนหมู่มาก ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ทุกคนมีพลังจิตมากพอ
สาหรับการประกอบกิจการงานต่างๆ รวมถึงการช่วยในการพัฒนาสติปัญญาสาหรับคนทั่วไป
และเยาวชน นอกจากนี้พลังจิตที่เกิดขึ้นจากการทาสมาธิ จะคอยช่วยควบคุมจิตใจให้มีความสุข
มีความสงบ มีความยั้งคิด ลดละกิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ก่อให้ เกิดความสันติสุขแก่สังคมและทาให้
มนุษย์ชาติทั่วโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การนาโครงการ
พัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิไปปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆได้นาหลักสูตรไปจัดอบรมให้แก่บุคลากรในองค์การรวมทั้งผู้ที่สนใจนามาศึกษาและ
ปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการนาโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตร
สัคคสาสมาธิไปปฏิบัติ
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤตินิ สัย ความประทับใจ และประโยชน์จากการนา
โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิไปปฏิบัติ
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการนานโยบายไปปฏิบัติ
ฮอร์น และ มิเตอร์ (Horn & Meter, 1976) ได้ให้ความหมายของการนานโยบายไป
ปฏิบั ติว่า หมายถึง กิจ กรรมทั้งหลายที่กระท าโดยรัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีผลต่อการบรรลุ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้าจากการตัดสินใจกาหนดนโยบา
แมซมาเนี ยน และ ซาบ าเที ยร์ (Mazmanian & Sabatier, 1989) ได้ ศึ ก ษ า
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่างการน านโยบายไปปฏิ บั ติแ ละนโยบายสาธารณะ ขั้น ตอนต่ างๆ ของ
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย (1) ผลผลิตนโยบาย (policy outputs) ของ
หน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ (2) การยอมปฏิบัติตาม (compliance) ของกลุ่มเป้าหมาย (3)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสิน ใจของหน่ วยงาน (4) การรับรู้ผลกระทบจากการตัดสินใจ
นโยบาย (5) การทบทวนประเด็นสาคัญของกฎหมาย
กมลพร กัลยาณมิตร (2559) ได้สรุปว่า การบรรลุวัตถุประสงค์ของการนานโยบายไป
ปฏิบัติจะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญบางประการ ในทางปฏิบัติปัจจัยที่ควรจะเกิดขึ้นก่อนที่
จะมีการนานโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เอื้ออานวยต่อการนา
นโยบายไปปฏิบั ติ เวลาและทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับดาเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/
โครงการ หรือ ผู้มีอานาจหน้าที่นานโยบายไปปฏิบัติต้องได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง
โครงการการพัฒนาจิตใจหลักสูตรสัคคสาสมาธิของกรมราชฑัณฑ์
กรมราชทัณ ฑ์ได้กาหนดหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ให้บรรจุในแผนพัฒ นาพฤตินิสั ย
ผู้ต้องขังในภาคบั งคับ เพื่อให้ ผู้ต้องขังได้รับ การแก้ไข ฟื้นฟู พัฒ นาพฤตินิสั ย และเสริมสร้าง
คุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความรักความเมตตา ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่ง
ตรงกับมาตรฐานเรือนจา 10 ด้าน ด้านที่ 6 และด้านที่ 7 เรื่องการศึกษา กิจกรรมและการ
ได้รับประโยชน์ของผู้ต้องขังในขณะถูกคุมขัง เสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัย ฝึกสมาธิทาให้
จิตใจเบิกบานแจ่มใส สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีความสุขขณะถูกจากัดอิสรภาพ เป็นไปตาม
นโยบาย 5 ก้าวย่างของกรมราชทัณฑ์ พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับเป็นคนดี เพื่อคืนคน
ดีสู่สังคม และเปิดโอกาสให้องค์กรด้านศาสนา และหน่วยงานภายนอกเข้ามาทีส่วนร่วมในการ
แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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กรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภ าพ ของพระธรรมมงคลญาณ วิ.หรือ
พระอาจารย์วิริยังค์ สิ ริน ธโร วัดธรรมมงคล กทม. โดยสถาบันดังกล่ าวร่วมกับเรือนจากลาง
เรือนจาจังหวัด และทัณฑสถานหลายจังหวัดจัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร “สัคค
สาสมาธิ ” เพื่ อ ให้ ผู้ ต้ อ งขั งชาย และผู้ ต้ อ งขั งหญิ งในเรือ นจ าต่ างๆ ร่ ว มฝึ ก ปฏิ บั ติ ส มาธิ ใน
โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” เนื่องจากในเรือนจามีผู้ต้องขังที่มีความ
หลากหลาย จึงค่อนข้างมีความเครียดและความวุ่นวาย การฝึกสมาธิ จึงช่วยพัฒนาจิตใจและ
การอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและเป็นความเรียบร้อยได้มากโดยมุ่งให้ผู้ต้องขังได้ยกระดับจิตใจด้วย
การศึกษา และฝึกปฏิบัติสมาธิประพฤติตนตามคาสอนของพระพุทธศาสนา เมื่อพ้นโทษไปแล้ว
สามารถกลับไปเป็นพลเมืองดีของชุมชนและประเทศชาติ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี เก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้คัดเลือกไว้ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ที่ได้จากเอกสารประเภทต่างๆ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวนรวม 50 ท่าน ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ศึกษาคือ ผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ พระอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสัคคสาสมาธิ
ผู้ต้องขังในฑัณฑสถานที่เข้าร่วมการอบรมในหลั กสูตรสัคคสาสมาธิ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บ ข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ช นิดมีโครงสร้างที่ได้พัฒ นามาจาก
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ได้ ม าจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การน า
โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิไปปฏิบัติ
2. สร้างแบบสัมภาษณ์โดยอาศัยข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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3. น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้างขึ้ น ให้ อาจารย์ที่ ป รึกษาตรวจสอบความถูก ต้อ งและให้
คาแนะนา
แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลต่อไป
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธีก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า (data triangulation)
ตามที่สุภางค์ จันทวานิช (2553) ได้กล่าวถึง วิธีการตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้
กันมาก คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(triangulation) ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบ 4 วิ ธี คือ
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย 3. การตรวจสอบ
สามเส้าด้านทฤษฎี และ 4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้ด าเนิ น การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ในรูป ของการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive
analysis) ตามเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการนาโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง
ด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิไปปฏิบัติ สรุปได้ว่า
1) ปัจจัยด้านการบริหารหลักสูตร ดีมาก 2) ปัจจัยด้านการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
ทาให้ผู้ต้องขังจิตใจสงบ ใจเย็น มีสติ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 3) ปัจจัยด้านบุคลากรครูฝึก
ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ และสอบผ่านการเป็ นอาจารย์ของทางสถาบัน
พลั งจิ ตตานุ ภ าพ 4) ปั จ จัย ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้ ต้องขังส่ ว นใหญ่ มี ความรู้ความเข้าใจดี
เพราะเป็ น มี ก ารสอนที่ เป็ น ระบบ และมี ขั้ น ตอนที่ เข้ า ใจง่าย 5) ปั จ จั ย ด้ า นความต้ อ งการ
ความส าเร็จ ผู้ต้องขังที่ผ่ านการอบรมมีการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 6) ปัจจัยด้านการ
ยอมรับนับถือจากผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมทุกฝ่าย โดยผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมได้ได้รับ
การยอมรั บ ว่ามี การเปลี่ ย นแปลงพฤตินิ สั ย ที่ ดี ขึ้น 7) ปั จจัย ด้านความคาดหวัง ต้ องการให้
ผู้ต้องขังเป็นคนดี เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว ไม่ไปกระทาความผิดอีก 8) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เป็น
หลักสูตรที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดี และช่วยพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังให้มี
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ความเข้มแข็ง และ 9) ปัจจัยด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ทาให้ผู้ต้องขังเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยไป
ในทางที่ดี มีความวิตกกังวลลดน้อยลง
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัย ความประทับใจ และประโยชน์จาก
การนาโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิไปปฏิบัติ สรุปได้ว่า
1) ผู้ต้องขังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยในทางดีขึ้น 2) ผู้ต้องขังได้ความสงบในใจ ไม่
ฟุ้งซ่าน ได้พัฒนาจิตใจ 3) ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์ ในการฝึกสมาธิอย่างถูกต้อง 4) ผู้ต้องขังมี
จิตใจที่ดีเห็นคุณค่าของการละความชั่ว ทาแต่ความดี
ข้อเสนอแนะ
1. เป็นโครงการที่ดีควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในกรมราชฑัณฑ์
2. รัฐบาลหรือหน่ วยงานเอกชนควรให้ การสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒ นาทรัพยากร
บุคคลของชาติให้เป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมและต่อประเทศชาติ
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