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เพื่อ (๑) ศึกษาแนวคิด หลักธรรม และลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิ ทยา (๒) สร้าง
ลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา และ (๓) เสนอรูปแบบลักษณะจิตงอกงามตามหลัก
พุทธจิตวิทยา ระเบียบวิธีวิจัยที่ ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยผสมผสาน โดยใช้ แ บบแผนเชิ ง
ผสมผสานแบบรองรับภายใน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา
เป็นการฝึกฝนจิตมิให้ถูกนิวรณ์มาเบียดเบียน อยู่ท่ามกลางจิตผ่องใสและจิตอาจหาญร่าเริง
การสร้างลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยาเกิดขึ้นจากการศึกษาและการปฏิบัติตาม
หลัก ไตรสิ ก ขา และท าการวัด ผลและการพั ฒ นาตามหลัก ภาวนา ๔ ในลัก ษณะองค์ ร วม
รู ป แบบลั ก ษณะจิ ต งอกงามเกิ ด จากการดู แ ลสุ ข ภาพร่ า งกายให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
สิ่งแวดล้อม มีความเมตตากรุณา มีความสามัคคี เคารพพ่อแม่ ทาให้คนอื่นมีความสุข มีความ
เชื่อในการกระทาของตนเอง และให้อภัยและสรรเสริญผู้อื่นด้วยจิตใจที่เป็นอิสระ จากข้อมูล
ทางสถิติวิเคราะห์ตามรูปแบบลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา พบว่า ผู้มีจิตงอกงาม
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี สถานภาพเป็นหม้าย/หย่าร้าง การศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี เป็นเกษตรกรหรือรับจ้าง มีรายได้ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
คาสาคัญ: ลักษณะจิตงอกงาม พุทธจิตวิทยา ไตรสิกขา ภาวนา ๔

๑

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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Abstract
This article is part of the dissertation “A Nature of the Mental
Growth Based on the Buddhist Psychology of The Vipassana Meditation
Practitioners in Khlong San District of Bangkok” had 3 Objectives, namely, 1) to
study concepts, doctrines and nature of mental growth based on Buddhist
Psychology; 2) to build the nature of mental growth based on Buddhist
Psychology; and 3) to present the model of the nature of mental growth
based on Buddhist Psychology. The study was a mixed method in the
embedded design model. The study was found that the nature of the mental
growth based on Buddhist Psychology, was mental training without the
hindrances, was among the light and nervy-cheerful mind, and occurred from
studying and practicing as the Threefold Learning, testing and developing as
the 4 Developments in holistic form. The format of the mental growth based
happened health care, good relationship with environment, loving kindness,
harmony, respecting the parents, helping others be happy, believing in selfaction, others-forgiveness and praising by an independent mentality. The
statistical data analysis in the format of the mental growth based showed that
the good nature of the mental growth were mostly female, aged between 41
– 50 years old, widow/divorced, higher than bachelor degrees, farmers or
contractors, income between 15,000 – 20,000 bath.
Keywords: Mental Growth, Buddhist Psychology, Threefold Training,
4 Developments
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๑. บทนา
จิ ต เป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ สุ ด ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นทาง
พระพุทธศาสนา เห็นได้จากพุทธดารั สในธรรมบทที่ว่า มโนปุพพงฺคมา ธมฺ มา มโนเสฏฐา
มโนมยา ธรรมทั้ ง หลายมี ใ จเป็ น หั ว หน้ า มี ใ จเป็ น ใหญ่ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยใจ ๒ ด้ ว ยเหตุ นี้
พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสอนให้ชาระจิตให้บริสุทธิ์ เพื่อการดารงตนอยู่ในโลกนี้ด้วยการ
สร้างสรรค์กุศลกรรมทั้งทางกายวาจาอย่างมีสติ ด้วยการบังคับบัญชาของจิตที่มีความอิสระ
และบริสุทธิ์ ดังนั้น การบ่มเพาะจิตให้มีความเบิกบานและเจริญงอกงามจึงเป็นเป้าหมายสาคัญ
ในการดารงชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวตามหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนา
จิตเดิ ม นั้นเมื่ อ ยังไม่ ได้ รั บการผสมหรื อ กระทบกั บอารมณ์ ต่าง ๆ ย่อมมี สภาพ
ประภั ส สรผ่ อ งใสอยู่ ต ลอดเวลา แต่ เ มื่ อ ได้ รั บ อารมณ์ ม าผสมหรื อ ถู ก สิ่ ง เร้ า กระทบเข้ า ก็
กลายเป็นจิตที่มีส่วนผสมตามอารมณ์ความรู้สึกนั้น ๆ ไป จิตที่ถูกปรุงแต่งแล้วจึงเกิดความยินดี
ยินร้ายขึ้นโดยไม่มีลักษณะความเป็นกลางและเสียสภาพประภัสสรผ่องใสที่มีอยู่เดิมนั้นได้หมด
สิ้นไป๓ ด้วยเหตุนี้ การสร้างจิตให้มีความงอกงามจึงต้องได้รับการฝึกฝนทั้งทางกายและจิต
อย่า งมีค วามสมดุ ลกั น เพื่ อ ให้จิตเป็นอิ สระจากอารมณ์ ค วามรู้ สึก ทั้ ง ปวง เป็นจิตที่ พ ร้ อ ม
สร้างสรรค์และพัฒนากุศลกรรมแก่ตนเองและผู้อื่นให้ถึงซึ่งความสุขที่แท้จริง ดังธรรมบทที่ว่า
จิตต ทนฺต สุขาวห จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนาสุขมาให้๔
จากรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจาปี พ.ศ.๒๕๕๑ ประชากรไทยส่วนใหญ่มี
สุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยเท่ากับ ๓๑.๙ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน หากจาแนกตามเกณฑ์สุขภาพจิต พบว่า คนไทยร้อยละ ๕๔.๓ มี
ระดับสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ เฉลี่ยเท่ากับคนทั่วไป (๒๘ – ๓๔ คะแนน) ร้อยละ
๒๘.๓ มีระดับสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (สูงกว่า ๓๔ คะแนน) และอีกเกือบ ๑ ใน ๕ คือ ร้อย
ละ ๑๗.๔ มีระดับสุขภาพจิตต่ากว่าคนทั่วไป (ต่ากว่า ๒๘ คะแนน) หรือเสี่ยงที่จะมีปัญหา
สุข ภาพจิ ต ๕ จากคะแนนดั ง กล่ า ว จึง มี แ นวโน้ม ว่ า คนไทยจะมี สุ ข ภาพจิต ที่ ต่ ากว่ า เกณฑ์
มาตรฐานอย่างไม่สามารถหยุดยั้งไว้ได้

๒

ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑/๒๓.; ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑/๒๓.
ไชยทรง จันทรอารีย์, ธรรมประทีป ๙, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บุญศิริกา
รพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑.
๔
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๓/๑๙., ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๓/๓๖.
๕
อภิชาต จารัสฤทธิรงค์ และคณะ, สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : ภาพสะท้อนสังคม,
(นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓), หน้า ๒๗.
๓
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ด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมี
ผลกระทบต่ อ บุ ค คล ครอบครั ว และสั ง คมอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ จึ ง ท าให้ วิ ถี ชี วิ ต ใน
ชีวิตประจาวันเปลี่ยนไป สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนลดลง เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นทั้งเรื่อง
เด็กติดเกมส์ เด็กไทยมีเชาว์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ลดลง การตั้ งครรภ์ในวัยรุ่น
ความรุนแรง ยาเสพติด และอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
และบุคคลข้างเคียงจนเกิดความเครียด ความวิตกกังวล ซึ่งเป็นอาการนาไปสู่ภาวะที่มีอาการ
ผิดปกติทางจิต๖ ด้วยเหตุดังกล่าว จิตจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเผชิญหน้ากับ ปัญหา
นานัปการที่ไม่ซ้าแบบในแต่ละเวลา
แนวทางในการสร้างลักษณะจิตงอกงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมที่ก้าวหน้าทางรูปธรรมอย่างไม่หยุดยั้ง สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยศักยภาพที่มี
ความหลากหลายตามวิถีทางและโอกาสที่ต้องพึ่งพาทั้งสาเหตุและผลที่เกิ ดขึ้นเป็นตัวการใน
การสร้างลักษณะจิตงอกงามให้ปรากฏเป็นรูปร่างสัมผัสได้ ดังเช่นศักยภาพของความงอกงาม
ของต้นไม้ที่ปรากฏอยู่ในต้ นไม้ หลากหลายร้ อ ยพั นชนิด ๗ ซึ่ ง สามารถปรั บตั วให้เข้ า กั บ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยการรักษารากฐานที่ดี ด้วยการรักษาอัตลักษณ์ที่เป็นตั วเอง
และสร้างความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเปรียบได้กับมนุษย์ที่จะเป็น
ปุถุชนที่ดีได้นั้น จึงต้องพัฒนาตนโดยอาศัยความรู้จากศาสตร์ที่เรียกว่าพุทธจิตวิทยา ๘ เพื่อการ
พัฒนาชีวิตให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม สังคม อารมณ์ และความรู้อย่างเป็นระบบ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยาของผู้
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษาแนวคิด หลักธรรม
ลักษณะจิตงอกงาม ทาการสร้างและเสนอรูปแบบลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา
ของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีในการพัฒนาความเจริญงอกงามทั้งทาง
กายและจิตใจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ และประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยา
ในการพัฒนาตนให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญรอบด้านและดารงตนอยู่
บนพื้นฐานที่ดีสืบต่อไป

๖

อมราพร สุรการ และณัฐวุฒิ อรินทร์, การดูแลสุขภาพจิต : การมีส่วนร่วมของชุมชน,
วารสารมหาวิทยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ (สาขาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ), ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๒
(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๑๗๖.
๗
โสรีช์ โพธิแก้ว, ชีวิตอันงดงาม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.psy.chula.ac.th/
psy/sara Psy/brochure7.pdf [๓ ตุลาคม ๒๕๕๘]
๘
ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม,รศ.ดร., การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔, วารสารมหา
จุฬาวิชาการ, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑๔๑.
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้
๑) เพื่อศึกษาแนวคิด หลักธรรม และลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา
๒) เพื่อสร้างลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา
๓) เพื่อเสนอรูปแบบลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา

๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
การทาวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการแยกวิธีการดาเนินการวิจัยออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่
วิธีการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีการดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เวลาในการ
วิจัย ๑ ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) วิธีการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ดาเนินการวิจัยไว้ดังนี้
๑.๑) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลักษณะจิตงอกงามที่เป็นหลักฐานอ้างอิง
๑.๒) นาเนื้อ หาที่ ได้ จากการค้ นคว้า มาร่ า งเป็น แบบสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก (Indepth interview) ด้ วยค าถามปลายเปิด จานวนทั้ง หมด ๑๒ ข้อ คาถาม โดยแต่ ละ
องค์ประกอบย่อยเป็นคาถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ด้านกายภาวนามีคาถาม
จานวน ๔ ข้อคาถาม ด้านสีลภาวนามีคาถาม จานวน ๓ ข้อคาถาม ด้านจิตตภาวนามีคาถาม
จานวน ๓ ข้อคาถาม และด้านปัญญาภาวนามีคาถาม จานวน ๒ ข้อคาถาม
๑.๓) นาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เสนอที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์เพื่อทาการปรับสานวนข้อคาถามให้มีความเหมาะสมกับการสัมภาษณ์ และนาเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ ๕ รูป/คน เพื่อตรวจสอบข้อคาถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๔) ท าการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทาง
พระพุทธศาสนาและพุทธจิตวิทยา ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมู ลหลักในการวิจัย จานวน ๑๖ รูป/คน
ประกอบด้วย (๑) พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) (๒) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
(๓) พระราชสิทธิมุนี วิ,ดร. (บุญชิด ญาณสวโร) (๔) พระราชรัตนมุนี,ผศ. (บุญเทียม ญานินฺโท)
(๕) พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) (๖) พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)
(๗) พระครูสุนทรสุตสาร,ดร. (พยุง กตปญฺโญ) (๘) พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ.ดร. (๙) พระ
มหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ,ดร. (๑๐) พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ,ดร. (๑๑) พระเถลิง ปิยสีโล (๑๒)
พระอานาจ ขนฺติโก (๑๓) พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม (๑๔) พระมหาเขมรังสี เขมนนฺโท
(๑๕) ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ (๑๖) อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง โดยการคัดเลือกดังกล่าวมาจาก
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~ ๑๒๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

พระภิกษุและฆราวาสผู้มีความเกี่ยวข้องทางด้านพระคัมภีร์ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และ
การเรียนการสอนทางพุทธจิตวิทยา
๑.๕) เรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการสังเคราะห์เนื้อหา แล้ว
นามาจัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปร และทาการแสดงความถี่ ความคิดเห็นและทัศนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาการสรุปและอภิปรายผล
๒) วิธีการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ดาเนินการวิจัยไว้ดังนี้
๒.๑) ทาการสร้างแบบสอบถามจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นคาถามปลายปิด จานวนทั้งหมด ๔๘ ข้อ ประกอบด้วย ด้านกายภาวนา
จานวน ๑๖ ข้อ ด้านสีลภาวนา จานวน ๑๒ ข้อ ด้านจิตตภาวนา จานวน ๑๒ ข้อ และด้าน
ปัญญาภาวนา จานวน ๘ ข้อ
๒.๒) น าแบบสอบถามเสนอแก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ๕ รู ป /คน เพื่ อ หาค่ า ความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา IOC (Index of Item Objective Congruence) หรือดัชนีความ
เหมาะสม เพื่อทาการตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขเครื่องมือตามผู้เชี่ยวชาญเสนอ
๒.๓) ทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
จากผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จานวน ๓๐ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรัง สฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร จากนั้ น ทาการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ย
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ผลค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามอยู่ที่ ๐.๙๗
๒.๔) ทาการแจกแบบสอบถามผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ด้วยการ
คัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จานวน ๒,๕๐๐ คน ซึ่งได้คานวณค่าสุ่ม
ตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ ๙ ที่ระดับ ๙๕% และระดับความคลาดเคลื่อนที่ ± ๕% จึงได้กลุ่ม
ประชากรตัวอย่างจานวน ๓๔๕ คน
๒.๕) เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถเก็บ
คื น ได้ จ านวน ๓๓๘ คน คิ ดเป็น ร้ อ ยละ ๙๗.๙๗ เพื่ อ วิ เคราะห์ วิ เคราะห์ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยการวัดค่าตัวแปรการ

๙

วีรยา ภัทรอาชาชัย, ผศ., หลักการวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
อินเตอร์เทคพริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), หน้า ๓๑๔.
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~ ๑๒๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

วิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)๑๐ หาความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ เปรียบเทียบสถิติที่
มีความแตกต่างกันด้วยการทดสอบค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova)

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ แนวคิด หลักธรรม และลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา
แนวคิดลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยาเกิดจากการฝึกฝนจิตมิให้ถูก
นิวรณ์มาเบียดเบียน ด้วยการเพ่งอยู่ ด้วยอารมณ์ที่แน่วแน่ในการปฏิบัติสมถกรรมฐาน และ
การเพ่งอยู่ด้วยอาการที่แน่วแน่ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จิตงอกงามเป็น ๑ ใน ๓ ของ
จิตถึงความเป็นเอกหรือเอกกัคคตาจิต เกิดได้จากการปฏิบัติตนเนื่องจากการให้ทาน การ
เข้ า ถึ ง สมถนิ มิ ต ในสมถกรรมฐาน การเห็ น ความเป็ น จริ ง ตามกฎไตรลั ก ษณ์ ใ นวิ ปั ส สนา
กรรมฐาน และเป็นเหตุเบื้องต้นของความดับทุกข์ในพระอริยบุคคล จิตงอกงามอยู่ท่ามกลาง
จิตใจผ่องใส เกิดจากความหมดจดแห่งข้อปฏิบัติ และจิตอาจหาญร่าเริง เกิดจากการได้ญาณ
เป็นจิตที่วางเฉยอยู่ในองค์แห่งฌาน อยู่ในลักษณะท่ามกลางปฐมฌาน
หลักธรรมที่มีผลต่อการสร้างลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยาเกิดจาก
การฝึกฝนตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์
๗ และอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งสามารถสรุปออกเป็นหมวดการพัฒนาหลักได้ ๔ ด้าน คือ ด้าน
กายภาวนา (การพัฒนากาย) ด้วยการเจริ ญด้วยสัมมากัม มันตะและสัมมาอาชี วะ ด้านสีล
ภาวนา (การพัฒนาศีล) ด้วยการเจริญสัมมาวาจาและสัมมาวายามะ ด้านจิตตภาวนา (การ
พัฒนาจิต) ด้วยการเจริญสัมมาสติและสัมมาสมาธิ และด้านปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา)
ด้วยการเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ
ลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยามีโสภณเจตสิกอันเป็นเจตสิกฝ่ายดีงาม
เป็นองค์ประกอบ ได้แก่
๑) โสภณสาธารณเจตสิก ได้แก่ (๑) สัทธา (ความเชื่อ) (๒) สติ (ความสานึก
พร้อมอยู่) (๓) หิริ (ความละอายต่อบาป) (๔) โอตตัปปะ (ความสะดุ้งกลัวต่อบาป) (๕) อโลภะ
(ความไม่อยากได้อารมณ์) (๖) อโทสะ (ความไม่คิดประทุษร้าย) (๗) ตัตตรมัชฌัตตา (ความ
เที่ยงตรง) (๘) กายปัสสัทธิ (ความสงบแห่งกองเจตสิก) (๙) จิตตปัสสัทธิ (ความสงบแห่งจิต)
(๑๐) กายลหุตา (ความเบาแห่งกองเจตสิก) (๑๑) จิตตลหุตา (ความเบาแห่งจิต) (๑๒) กาย
มุ ทุ ต า (ความนุ่ ม นวลแห่ ง กองเจตสิ ก ) (๑๓) จิ ต ตมุ ทุ ต า (ความนุ่ ม นวลแห่ ง จิ ต ) (๑๔)
กายกัมมัญญตา (ความควรแก่การงานแห่งกองเจตสิก) (๑๕) จิตตกัมมัญญตา (ความควรแก่
การงานแห่งจิต) (๑๖) กายปาคุญญตา (ความคล่องแคล่วแห่งกองเจตสิก) (๑๗) จิตตปาคุญญ
๑๐

John W. Best, J., Research in Education. (New Jersey : London Higher
Education, 1986), p.182.
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~ ๑๓๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตา (ความคล่องแคล่วแห่งจิต) (๑๘) กายุชุกตา (ความซื่อตรงแห่งกองเจตสิก) และ(๑๙) จิตตุ
ชุกตา (ความซื่อตรงแห่งจิต) โดยโสภณสาธารณเจตสิกเกิดจากการฝึกฝนด้านกายภาวนา (การ
พัฒนากาย)
๒) วี ร ตี เ จตสิ ก ได้ แ ก่ (๑) สั ม มาวาจา (เจรจาชอบ) (๒) สั ม มากั ม มั น ตะ
(กระทาชอบ) และ (๓) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) โดยวีรตีเจตสิกเกิดจากการฝึกฝนด้านสีล
ภาวนา (การพัฒนาศีล)
๓) อัปปมัญญาเจตสิก ได้แก่ (๑) กรุณา (ความสงสารสัตว์ผู้มีทุกข์) (๒) มุทิตา
(ความยินดีต่อสัตว์ผู้ได้สุข) โดยอัปปมัญญาเจตสิกเกิดจากการฝึกฝนด้านจิตตภาวนา (การ
พัฒนาจิต)
๔) ปัญญินทรีย์ ได้แก่ อโมหะ (ความรู้เข้าใจไม่หลง) โดยปัญญินทรีย์เกิดจาก
การฝึกฝนด้านปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา)
๔.๒ การสร้างลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา
จากการวิจัยทาให้ค้นพบว่า ลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยาสร้างขึ้นได้
จากการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาและทาการวัดผลและการพัฒนาตามหลัก
ภาวนา ๔ ให้เกิดการพัฒนาทั้งทางกายและจิตบนหนทางปุถุชนที่ดีได้ดังนี้
๑) กายภาวนา (การพัฒนากาย) เกิดจาก (๑) การดูแลสุขภาพร่างกายให้มี
ความแข็งแรง มีความสามารถในการทางาน การดูแลสุขภาพและความสะอาดของร่างกาย
(๒) การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวด้วยการพึ่งพาอาศัยประสานสอดคล้องกันและ
ไม่เบียดเบียนกัน นอกจากนั้น ยังเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมด้วยการดูแลรักษาและซาบซึ้งเมื่อ
ได้พึ่งพาอาศัยกัน เป็นเหตุให้มีทัศนคติที่ดีต่อกันเพื่อที่จะหวงแหนรักษาไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
(๓) การใช้ปัจจัย ๔ และเทคโนโลยีอย่างไม่ลุ่มหลงมัวเมา ไม่ติดอยู่ในคุณค่าเทียม และบริ โภค
ด้วยปัญญาเพื่อให้ได้ คุณ ค่าแท้ และ (๔) การใช้อิ นทรีย์ ๖ อย่า งมีสติ มุ่งให้ได้ ความรู้ และ
คุณค่าที่ดีงามจากการได้รับรู้สิ่งต่างๆ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้
๒) สีลภาวนา (การพัฒ นาศีล) เกิดจาก (๑) การประกอบอาชีพ ด้วยความ
สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ทุจริตผิดกฎหมายอันเป็นความเสื่อมเสียแก่สังคม (๒) การใช้
ระเบียบวินัยในการดาเนินชีวิตและรักษาระเบียบวินัยของสังคมด้วยการเคารพกฎกติกาของ
สังคม นอกจากนั้น (๓) การปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อมนุษย์และสัตว์ ด้วยการไม่เบียดเบียนก่อ
ความเดือดร้อนแก่กัน รู้จักสงเคราะห์ เกื้อหนุน เอาใจใส่ต่อกันจนเกิดเป็นมิตรไมตรีและความ
สามัคคี การสื่อสารที่ดีต่อกันเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีงามและการได้ให้คาปรึกษา
ที่จะเดินไปบนหนทางที่ดีงามด้วยกัน
๓) จิตตภาวนา (การพัฒนาจิต) เกิดจาก (๑) การพัฒนาคุณภาพจิตด้วยการมี
พรหมวิหาร ๔ และหิริโอตตัปปะ ให้มีเคารพอ่อนน้อม สุภาพ อ่อนโยน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพ ระคุ ณ (๒) การพั ฒ นาสมรรถภาพจิตด้ วยการมี ฉั นทะ เพี ยรพยายาม บากบั่น อดทน
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รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเข้ ม แข็ ง ด้ ว ยการมี ส ติ อ ย่ า งแน่ ว แน่ ไ ม่ ห ลงมั ว เมา และ (๓) การพั ฒ นา
สุขภาพจิตด้วยการมีจิตร่าเริง เบิกบาน สดชื่น แจ่มใส และผ่อนคลายจนเป็นความสุขจากการ
สร้างสรรค์ สุขจากจิตที่เป็นกุศล สุขจากจิตที่มีสมาธิ มีความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงจนเกิด
เป็นจิตใจที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นท่าทีต่อความสุขที่ดี โดยไม่เอาทุกข์และไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
ไม่สยบมัวเมาในความสุขที่แม้จะประณีต แต่กระทาการพั ฒนาความสุขที่ประณีตให้ประณีต
ยิ่งขึ้นๆไปอีก ด้วยการทาจิตให้มีความแกล้วกล้าผ่องใสพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
๔) ปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา) เกิดจาก (๑) การปฏิบัติต่อความรู้ ด้วย
การมีค วามรู้ที่ดี แสวงหาความรู้ เพิ่ม เติ ม และใช้ ความรู้ ในการคิ ดแก้ ไขปัญ หาจนสามารถ
หยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (๒) การมีความรู้ด้วยการมีสัมมาทิฏฐิ ในการเข้าใจความจริงของสิ่ง
ทั้งหลายที่ส่งผลให้จิตเป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังหมั่นรับฟังสิ่งที่เป็นความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวิตและกิจการงานทั้งหลาย เพื่อกระทาสิ่งที่เป็นความรู้ให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
งามตามมา
๔.๓ รูปแบบลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการสร้างลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธ
จิตวิทยาออกเป็น ๔ ด้าน คือ กายภาวนา (การพัฒนากาย) สีลภาวนา (การพัฒนาศีล) จิตต
ภาวนา (การพัฒนาจิต) และปัญ ญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านกายภาวนา (การพัฒนากาย) ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเน้นการปฏิบัติที่ การดูแล
ความสะอาดบ้านเป็นประจา การไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม และการคิดก่อนพูดเสมอ ด้านสีล
ภาวนา (การพัฒนาศีล) ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเน้นการปฏิบัติที่การมีความเมตตากรุณา
ต่อสัตว์ การช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขามีทุกข์ตามเวลาและโอกาส และการให้คาปรึกษาผู้อื่นเสมอ
เมื่อเขาประสบความเดือดร้อน ด้านจิตตภาวนา (การพัฒนาจิต) ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เน้นการปฏิบัติที่เคารพต่อพ่อแม่ ทาให้ผู้อื่นมีความสุข และได้ทาบุญตักบาตร และด้านปัญญา
ภาวนา (การพัฒนาปัญญา) ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเน้นการปฏิบัติที่การมีความเชื่อในผล
ของการกระทาของตนเอง การมีจิตใจอิสระเมื่อได้กระทาสิ่งที่ตนเองต้องการ และการให้อภัย
ผู้ทาผิดและสรรเสริญผู้ที่ทาความดี จึงสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธ
จิตวิทยาสามารถสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ไม่จากัดกาลและเวลา สถานที่ บุคคล นอกจากนี้
ยัง พบว่ า ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะจิ ต งอกงามส่ ว นมากเป็ น เพศหญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง ๔๑ – ๕๐ ปี มี
สถานภาพหม้ าย/หย่าร้าง มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเกษตรกรหรื อ
รับจ้าง มีรายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ที่ต้องการมีจิตงอกงามตามหลักพุทธ
จิตวิทยาด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และทาการวัดผลและการพัฒนาให้ดียิ่งๆ
ขึ้นไปด้วยหลักภาวนา ๔ ตามรูปแบบดังนี้
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๕.ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ลักษณะจิตงอกงามตามหลัก พุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้
เพื่อ การสร้า งลัก ษณะจิตงอกงาม และเป็นแนวทางในการศึก ษาวิจัยในครั้งต่ อไปเพื่อ การ
พัฒนาองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น แก่ผู้เกี่ยวข้องและส่วนงานที่มีความเกี่ ยวข้อง
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
๕.๑ ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้
๑) ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนาหลักพุทธจิตวิทยาตามหลัก
ภาวนา ๔ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยการกาหนดนโยบายและโครงการที่มีผลต่อการ
ประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตจาวันของประชาชน เพื่อความตั้งมั่นอยู่บนหลักคุณธรรมศีลธรรมอัน
ดีงามของสังคม
๒) ควรนาการสร้างลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา มาใช้เป็นแบบ
แผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วย
การนาเสนอการศึกษาและการปฏิบัติตามแนวทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติ
๓) ควรวางแผนจัดการนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิผล
ด้วยการใช้หลักภาวนา ๔ ตามหลักพุทธจิตวิทยาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนให้ยั่งยืน เพื่อ
ทาให้มนุษย์มีความงอกงามทั้งทางกายและจิตใจ
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๔) ควรมีการนาแบบสอบถามไปใช้เพื่อวัดผลการปฏิบัติกรรมฐานในสานัก
ปฏิบัติธรรมที่มีความแตกต่างกันในด้านหลักการปฏิบัติ ด้วยการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ตนทั้ง ๔ ด้าน ให้มีความก้าวหน้าและต่อเนื่องในการพัฒนาตนของผู้ปฏิบัติกรรมฐาน
๕) ควรใช้เครื่องมือในการวิจัยไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันทาง
สถานภาพทั่วไป เพื่อค้นหาหลักการ วิธีการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความหลากหลาย
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามีความชัดเจนในการศึกษาและปฏิบัติที่แตกต่างกัน
๕.๒ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
๑) มีการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ มาเป็นเครื่องมื อสาหรับการ
สร้างลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยา ด้วยการศึกษาองค์ประกอบย่อยของแต่ละ
แนวคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้หลักการและแนวทางใหม่ๆ ตรงกับจริตของผู้ปฏิบัติ
ที่มีความแตกต่างกันทางความคิดและอุปนิสัย
๒) มีการศึกษาแบบบูรณาการคู่กับทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตกและวิทยาศาสตร์
อันเป็นศาสตร์สมัยใหม่ จนเกิดเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม เพื่อเป็น
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีความแปลกใหม่และมีความท้าทายมากขึ้น
๓) มีการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีสถานภาพ
ทั่วไปในตัวบุคคลที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งกลุ่มที่มีแนวคิดความเชื่อประเพณีที่แตกต่างกัน
เพื่อนามาเป็นแผนแม่บทในการพัฒนากระบวนการที่ดีสาหรับอนาคต
๔) มีการศึกษาเชิงลึกในคัมภีร์ปฐมภูมิเกี่ยวกับเรื่องจิตทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งแนวคิดของแต่ละนิกายที่ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และขั้นตอนในการฝึกจิต
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายและชัดเจนในการศึกษาเรื่องจิตมากขึ้น
๕) มีการนาแนวคิดทางวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับ
หลักพุทธจิตวิทยา เพื่อศึกษาลักษณะจิตงอกงามของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการสร้างและพัฒนา
จิตให้มีความเจริญงอกงามในบริบทที่แตกต่างกัน
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