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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคค
สาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตด้าน
จิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรม และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและ
ฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) กับคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรม ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาคลองเปรม จานวน 266 คน และใช้สถิ ติในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลได้แ ก่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ผลวิจยั พบว่า 1) ผูต้ อ้ งขังเห็นด้วยกับปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยน
และฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตร สัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมธรรมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร)
ในด้านประโยชน์ของการนัง่ สมาธิ และด้านระดับสมาธิ ตามลาดับ 2) ผูต้ อ้ งขังมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ด้าน
จิตใจในเรื อนจาคลองเปรม และ 3) ปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทาง
ของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) โดยรวมมีความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขัง
ในเรื อนจากลางคลองเปรมในระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ฝึ กสมาธิตามหลักสูตรสัคคสาสมาธิ, คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ, ผูต้ อ้ งขัง

ABSTRACT
This study Have a purpose1) To study levelfactors to enhance learning and meditation in the Sakksa
meditation course according to the guidelines of Phrarphrommongkholayarn Wi. (Luangphor Viriyang Sirintharo)
2)To study the level of quality of life of inmates in Klongprem Central Prison. And 3)To study the relationship
between learning enhancement factors and meditation practice in the S Sakksa meditation curriculum according to
the guidelines of Phrarphrommongkholayarn Wi.(Luangphor Viriyang Sirintharo) and the quality of life of the
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inmates in Klongprem Central Prison.The questionnaire was used as a tool to collect data on 266 Klongprem
prisoners and used statistical data to analyze the data, including mean, standard deviation and Pearson correlation
coefficient.The research found that1) Inmates agree on the factors that strengthen the curriculum learning and
meditation. Sakksa meditation according to the guidelines of Phrarphrommongkholayarn Wi.(Luangphor Viriyang
Sirintharo) in the benefits of meditation and the concentration level, respectively. 2) The inmates were satisfied
with the quality Psychological of life in Klongprem Prison. 3) Factors to strengthen learning and meditation
according to the Sakksa meditation curriculum according to the guidelines of Phrarphrommongkholayarn
Wi.(Luangphor Viriyang Sirintharo) overall had a high level of relationship with the quality Psychological of life of
inmates in Klongprem Central Prison. Statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Meditation in the Sakksa meditation course according, Quality Psychological, Inmates
1.บทนา
ในสังคมโลกปั จจุบนั โดยสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ มีการแข่งขันทางธุ รกิจ เกิดภาวะเศรษฐกิ จที่รุมเร้า มี
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ ทนั สมัยการสื่ อสารที่ สะดวก
รวดเร็ วเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย หลายช่องทาง ในขณะเดียวกัน กลับปรากฏกระแสสวนทางกับความเจริ ญทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ที่ ปรากฏให้เห็ นในสั งคม ไม่ ว่าจะเป็ นปั ญหาสังคมและสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ภาวะของกระแสการ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมท าให้เข้าใจได้ว่าสังคมกาลังอยู่ในภาวะเสื่ อมถอยทางจิ ตสานึ ก ค่านิ ยมที่ ดีงามเสื่ อมถอย
ประเพณี ด้ งั เดิมถูกบิดเบือน เนื่ องด้วยการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ ส่ งผลให้สังคมไทยมีความเป็ นวัตถุ
นิยมผูค้ นขาดสานึกในหน้าที่ ให้ความสาคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดารงชีวิตประจาวัน การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรี นอ้ ยลง เอารัดเอาเปรี ยบกัน ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิ ทธิ์ ผูอ้ ื่น และ
ขาดการเห็นประโยชน์ในส่ วนรวม มีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยเจตนาและขาดเจตนาในการกระทาผิดต่อ
กฎหมาย จากสถิติปัญหาอาชญากรรมที่ เกิ ดขึ้น ได้อาศัยหลายหน่ วยงานเข้ามาเกี่ ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่
ประกอบด้วย ตารวจ อัยการ ศาล โดยกรมราชทัณฑ์ถือว่ามีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เกือบทุกขั้นตอนโดยคุมผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลยไว้ในระหว่างการดาเนิ นคดีอาชญากรรมในศาลพิจารณาระหว่างพิจารณา
ซึ่ งการกระทาความผิดเป็ นปั ญหาที่เกิดจากการอยูร่ วมกันของคนในสังคม ยิง่ สังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด
จานวนผูท้ ี่กระทาความผิดก็จะยิ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูเ่ สมอ ความรุ นแรงของการ
กระทาความผิดนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แต่ในสังคมแต่ละ
สังคมนั้นก็จะมีกฎเกณฑ์สาหรับควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพื่อมิให้เกิดปั ญหาระหว่างกัน ซึ่ งการกระทา
ผิดของผูต้ อ้ งขังเกิดจากขาดการขัดเกลาและความอบอุ่นจากครอบครัว จากกลุ่มเพื่อน จากความคึกคะนอง การไม่ได้
รับความไว้วางใจจากสังคมการอาศัยอยูใ่ นแหล่งเสื่ อมโทรม และยาเสพติด ครอบครัวมีรายได้นอ้ ย อีกทั้งผูต้ อ้ งขังมี
การศึกษาต่า (Chaiyapong, 2012)
พฤติกรรมของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาส่ วนใหญ่มีหลายลักษณะ เช่น ผูต้ อ้ งขังคดีกระทาผิดทางเพศ ผูต้ อ้ งขังคดี
ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูต้ อ้ งขังคดีที่ใช้ความรุ นแรง ซึ่ งเป็ นเป็ นปั ญหาของการระงับความโกรธไม่ได้ ชอบใช้
ความรุ นแรงในความครอบครั ว ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงได้นาโครงการต่าง ๆ เพื่ อมาขัดเกลาจิ ตใจและยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา โดยการนาเอาโปรแกรมการฝึ กสมาธิ โดยนาหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทาง
ของพระพรหมมงคลญาณ วิ . (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) มาฝึ กให้กบั ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา โดยการเรี ยนและการฝึ ก
สมาธิ หลักสู ตรสัคคสาสมาธิ เป็ นหลักสู ตรสาหรับนักโทษในเรื อนจา เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการปฏิบตั ิสมาธิ อย่างง่าย ๆ
และได้ผลเร็ ว สามารถควบคุมอารมณ์ได้ คลายความเครี ยด มีสติ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และการฝึ ก
สมาธิ หลักสู ตรสัคคสาสมาธิ มีผลประโยชน์ในทางโลกคือ 1) ทาให้หลับสบาย คลายกังวล 2) กาจัดโรคภัยไข้เจ็บ 3)
ทาให้สมอง ปั ญญาดี 4) ทาให้รอบคอบก่อนทางาน 5) ทาให้ระงับความร้ ายกาจ 6) บรรเทาความเครี ยด 7) การมี
ความสุ ขพิเศษ 8) ทาให้จิตใจอ่อนโยน 9) กลับใจได้ และ 11) เวลาสิ้ นลมจะพบทางดี 11) เจริ ญวาสนาบารมี และ12)
เป็ นกุศล (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร, 2553) โดยโครงการฝึ กสมาธิ หลักสู ตรสัคคสาสมาธิ นั้น กรมราชทัณฑ์มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับจิตใจของผูต้ อ้ งขังและผูต้ อ้ งขังในคดีต่างๆ เพื่อมิให้กลับมากระทา
ผิดซ้ าอีก
เรื อนจากลางคลองเปรม เป็ นเรื อนจาที่ สร้ างขึ้ นเมื่ อ พ.ศ. 2496 อี กทั้งผูต้ อ้ งขังชายล้วนมี ประวัติภูมิหลัง
บุคลิกลักษณะและสภาพทัว่ ไปของผูต้ อ้ งขัง รวมทั้งประวัติการกระทาความผิด และสาเหตุแห่ งการกระทาความผิดที่
แตกต่างกัน และมี หลากหลายคดี เข้ามาอยู่ที่เรื อนจากลางคลองเปรม ที่ มีสภาพแออัดไม่ว่าจะเป็ นคดี ยาเสพติด คดี
กระทาผิดเกี่ ยวกับเพศ คดีความรุ นแรง ซึ่ งส่ งผลให้นกั โทษที่มาจากหลากหลายคดี ซึ่ งมีที่มาและพื้นฐานทางจิตใจ
และคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นทางผูบ้ งั คับบัญชาเรื อนจาได้นาโครงการการฝึ กสมาธิ โดยนาหลักสู ตรสัคคสา
สมาธิตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) เพื่อขัดเกลาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูต้ อ้ งขังในเรื อนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลการสารวจศึกษาพฤติกรรมของผูช้ าย ที่ ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ มี
พฤติกรรมและนิ สัยใช้ความรุ นแรงกว่าเพศหญิงอีกทั้งไม่ให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิตของตนเองเท่าที่ควร (มติชน
,2561) จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ที่ผตู ้ อ้ งขังชายมีความจาเป็ นต้องได้รับการขัดเกลาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
เห็นว่าปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการส่ งเสริ มจริ ยธรรมของผูต้ อ้ งขังขาย เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชน ครอบครัว
และตัวเยาวชน การปลูกฝังทักษะชีวิตในการสั่งสอน และปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูต้ อ้ งขัง
ในเรื อนจา ที่มีความจาเป็ นในการขัดเกลาพัฒนาด้านจิตใจ ปั ญญาและสมาธิ ตามหลักไตรสิ กขาทางพุทธศาสนามีการ
อธิ บายปั ญญาว่า จะต้องมาจากศีลและสมาธิ กล่าวคือ ถ้าไม่มีสมาธิ ก็ไม่เกิดปั ญญา และถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีสมาธิ บาง
ตาราก็บอกว่า ปั ญญา ต้องพัฒนามาจากสติ สติกบั ปั ญญามักจะอยูค่ ู่กนั เสมอ ส่ วนปั ญญากับความรู ้น้ นั จะพบว่าไม่ใช่
สิ่ งเดียวกันเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจ คนที่มีความรู ้สูงนั้นไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูท้ ี่มีปัญญาเสมอไป ความรู ้เป็ นเรื่ องที่
เกี่ ยวกับสมอง ในขณะที่ ปัญญานั้นเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับจิ ตใจ คนที่ มากด้วยความรู ้ แต่จิตใจไม่ดี จึ งเป็ นผูท้ ี่ ไม่มี
ปั ญญาไปโดยปริ ยาย
หลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ซึ่ งประกอบไป
ด้วย ขณิ กสมาธิ อุปจาระสมาธิ และอัปนาสมาธิ นั้นมีหลักการว่า การบริ กรรมก่อให้เกิดสมาธิ สมาธิ ก่อให้เกิดพลังจิต
พลังจิตก่อให้เกิดกระแสขึ้นเป็ นฌานโดยมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ การทาสมาธิ ให้แก่คนหมู่มาก ให้กว้างขว้างมาก
ยิ่งขึ้ น ซึ่ งจะเป็ นแนวทางให้ทุกคนมี พลังจิ ตมากพอ สาหรั บการประกอบกิ จการงานต่าง ๆ รวมถึ งการช่ วยในการ
พัฒนาสติปัญญาสาหรับผูต้ อ้ งขัง นอกจากนี้พลังจิตที่เกิดขึ้นจากการทาสมาธิ จะคอยช่วยควบคุมจิตใจให้มีความสุ ข มี
ความสงบ มี ค วามยั้ง คิ ด ลดละกิ เ ลส ได้แ ก่ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ก ารตัด สิ น ใจในเรื่ องต่ า ง ๆ มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในพัฒนาคุณภาพชีวิต
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การฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสั ค คสาสมาธิ จึ งถื อ ได้ว่าเป็ นปั จ จัย ที่ ส่งเสริ ม ให้ผูต้ อ้ งขังมี คุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และช่ วยแก้ปัญหาให้ผูต้ อ้ งขังที่ จะได้กลับตัวกลับใจเป็ นคนดี ตลอดจนเป็ น
แนวทางไม่ให้เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับอบายมุข และสารเสพติด ให้ผตู ้ อ้ งขังได้เป็ นคุณค่าของชีวิตที่มีคุณภาพที่จะช่วยสร้าง
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความมัน่ คงให้กบั ประเทศชาติได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยเสริ มสร้างการ
เรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์สิรินฺธโร) ที่
มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชี วิตด้านจิ ตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรม” เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาคลองเปรมให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระ
พรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร)
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตาม
แนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) กับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา
กลางคลองเปรม
3. การดาเนินการวิจัย
การศึ กษาเรื่ องปั จจัยเสริ มสร้ างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระ
พรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิต ด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา
กลางคลองเปรม มีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรมที่เคยเข้ารับฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตร
สมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ในปี 2562 รุ่ นที่ 1, รุ่ นที่ 2 และรุ่ นที่ 3
จานวน 791 คน (เรื อนจากลางคลองเปรม, 2562)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรมที่เคยเข้ารับฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตร
สมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ในปี 2562 รุ่ นที่ 1, รุ่ นที่ 2 และรุ่ นที่ 3
จานวน 266 คน (เรื อนจากลางคลองเปรม, 2562) โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง (Taro
Yamane, 1970) และใช้วธิ ี การการสุ่ มแบบเจาะจง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อ้ งขัง ได้แก่ อายุ อาชี พ การศึกษา สถานภาพสมรส
ประสบการณ์ในเข้าอบรมฝึ กสมาธิหลักสูตรสัคคสาสมาธิ แบบสอบถามเป็ นลักษณะเลือกตอบ
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเชิงพุทธบูรณาการเกี่ยวกับปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคค
สาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านระดับ
ของสมาธิ และ ด้านประโยชน์ของการนัง่ สมาธิ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ตาม
แบบของลิเคอร์ ท (Likert) เป็ นแบบเลือกตอบได้ 5 ระดับ ได้แก่ 5 เท่ากับ ปฏิบตั ิได้ทุกครั้ง, 4 เท่ากับ ปฏิบตั ิได้, 3
เท่ากับ ปฏิบตั ิได้บางครั้ง, 2 เท่ากับ ปฏิบตั ิได้นอ้ ยครั้ง และ 1 เท่ากับ ปฏิบตั ิไม่ได้
ส่ วนที่ 3 คุณภาพชีวิตของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรม ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านจิตใจ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ ท (Likert) เป็ นแบบเลือกตอบได้ 5
ระดับ ได้แก่ 5 เท่ากับ พึงพอใจที่สุด, 4 เท่ากับ พึงพอใจ, 3 เท่ากับ พึงพอใจปานกลาง, 2 เท่ากับ ไม่พึงพอใจ และ 1
เท่ากับ ไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิง่
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นปลายเปิ ด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนังสื อเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ถึงผูบ้ งั คับบัญชาเรื อนจากลางคลองเปรมเพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลกับผูต้ อ้ งขัง
2. นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรมที่เคยเข้ารับฝึ กสมาธิ ตาม
หลักสู ตรสมาธิ ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยงั ค์สิรินฺธโร) ในปี 2562 รุ่ นที่ 1, รุ่ นที่ 2 และรุ่ นที่
3 จานวน 266 คน ด้วยตนเอง
3. และผูศ้ ึกษาได้อธิ บายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ชี้แจงการทาวิจยั ให้
ทราบ และวิธีการกรอกข้อมูลแก่ผตู ้ อบแบบสอบถามในแบบสอบถามอย่างละเอียด
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตใิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ใ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Person Correlation
4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ
ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ในภาพรวม
ปัจจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิตามหลักสู ตร สัคคสาสมาธิ
SD
การแปลความหมาย
X
ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธ
โร)
1. ด้านระดับของสมาธิ
3.31
0.63
ปฏิบตั ิได้บางครั้ง
2. ด้านประโยชน์ของการนัง่ สมาธิ
3.56
0.55
ปฏิบตั ิได้
ค่าเฉลี่ยรวม
3.43
0.56
ปฏิบตั ิได้
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ตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อ้ งขังปฏิบตั ิได้กบั ปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ
ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อ้ งขังปฏิบตั ิได้กบั ด้านประโยชน์ของการนัง่ สมาธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และปฏิบตั ิได้บางครั้ง
กับด้านระดับสมาธิ ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาคลองเปรม ด้านจิตใจ
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาคลองเปรม
SD
การแปล
X
ความหมาย
1. การตอบโต้ดว้ ยถ้อยคารุ นแรงเมื่อผูอ้ ื่นพูดจาด้วยคารุ นแรงต่อท่าน
3.70
0.94
พึงพอใจ
2. การตอบโต้ดว้ ยกิ ริยารุ นแรง เช่ น ขว้างปาสิ่ งของ ถ่อมน้ าลาย ฯลฯ 3.55
0.88
พึงพอใจ
เมื่อผูอ้ ื่นพูดจาด้วยคารุ นแรง
3. ท่านมีอารมณ์หงุดหงิดหรื อโกรธโดยไม่ทราบสาเหตุ
3.74
0.90
พึงพอใจ
4. ความสามารถรับรู้อารมณ์โกรธของตนเอง
3.64
0.92
พึงพอใจ
5. ความสามารถระงับอารมณ์โกรธของตัวเอง
3.62
0.83
พึงพอใจ
6. อาการหงุดหงิดเมื่อทาอะไรไม่ได้ดงั ใจหวัง
3.70
0.92
พึงพอใจ
7. การใช้หลักการของสมาธิในการระงับความหงุดหงิดหรื อโกรธ
3.47
0.80
พึงพอใจ
8. ผลลัพธ์การใช้หลักของสมาธิ มาช่วยในการระงับความหงุดหงิดหรื อ 3.62
0.85
พึงพอใจ
โกรธ
9. ความสามารถนอนหลับได้ง่าย
3.40
0.83
กลาง ๆ
10. การมองโลกในแง่ดีหลังจากเรี ยนสมาธิ
3.44
0.79
พึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยรวม
3.59
0.50
พึงพอใจ
ตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อ้ งขังมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตด้านจิตใจในเรื อนจาคลองเปรม ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อ้ งขังมีความพึงพอใจ ต่อการมีอารมณ์หงุดหงิดหรื อโกรธโดย
ไม่ทราบสาเหตุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 การตอบโต้ดว้ ยถ้อยคารุ นแรงเมื่อผูอ้ ื่นพูดจาด้วยคารุ นแรง อาการหงุดหงิดเมื่อ
ทาอะไรไม่ได้ดงั ใจหวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ความสามารถรับรู ้อารมณ์โกรธของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 ความสามารถระงับอารมณ์โกรธของตัวเองกับผลลัพธ์การใช้หลักของสมาธิ มาช่วยในการระงับความ
หงุดหงิดหรื อโกรธ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 การตอบโต้ดว้ ยกิริยารุ นแรง เช่น ขว้างปาสิ่ งของ ถ่อมน้ าลาย ฯลฯ เมื่อผูอ้ ื่น
พูดจาด้วยคารุ นแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 การใช้หลักการของสมาธิ ในการระงับความหงุดหงิดหรื อโกรธ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.47 การมองโลกในแง่ดีหลังจากเรี ยนสมาธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และความสามารถนอนหลับได้ง่าย มีความ
พึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40
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5. การอภิปรายผล
1. ผูต้ อ้ งขังปฏิบตั ิได้กบั ปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของ
พระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อ้ งขังปฏิบตั ิได้
กับด้านประโยชน์ของการนัง่ สมาธิ และปฏิบตั ิได้บางครั้ง กับด้านระดับสมาธิ ตามลาดับ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจจะเนื่ องจาก
ผูต้ อ้ งขังได้รับรู ้ถึงประโยชน์ของการนัง่ สมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ.
(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ที่ทาให้ผตู ้ อ้ งขังได้รับผลประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ น การทาให้หลับสบาย กาไรโรคภัยไข้เจ็บ
ทาให้สมองปั ญญาดี เป็ นต้น ซึ่ งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดของหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของ
พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ซึ่ งประกอบไปด้วย ขณิ กสมาธิ อุปจาระสมาธิ และอัปนาสมาธิ
นั้นมี หลักการว่า การบริ กรรมก่อให้เกิ ดสมาธิ สมาธิ ก่อให้เกิ ดพลังจิ ต พลังจิ ตก่อให้เกิ ดกระแสขึ้ นเป็ นฌานโดยมี
จุดประสงค์ในการเผยแพร่ การทาสมาธิ ให้แก่คนหมู่มาก ให้กว้างขว้างมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะเป็ นแนวทางให้ทุกคนมีพลังจิต
มากพอ สาหรับการประกอบกิจการงานต่าง ๆ รวมถึงการช่วยในการพัฒนาสติปัญญาสาหรับผูต้ อ้ งขัง นอกจากนี้ พลัง
จิตที่เกิดขึ้นจากการทาสมาธิ จะคอยช่วยควบคุมจิตใจให้มีความสุ ข มีความสงบ มีความยั้งคิด ลดละกิเลส ได้แก่ โลภะ
โทสะ โมหะ ซึ่ งจะช่วยให้การตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. ผูต้ อ้ งขังมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในเรื อนจาคลองเปรม ด้านจิตใจ ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากผูต้ อ้ งขัง
ได้รับปั จจัยมาจากการเรี ยนและการฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ.
(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ซึ่ งมีผลทาให้ผตู ้ อ้ งขังมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิต ด้านจิ ตใจที่ดีข้ ึนภายหลังการฝึ ก
สมาธิ ซึ่ งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสมรมน ช้วนปรี ชา (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผูต้ อ้ งขังสู งอายุในเรื อนจาและทัณฑสถานเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
ของผูต้ อ้ งขังสู งอายุอยูใ่ น ระดับปานกลาง
3.ปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ
วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) โดยรวมมีความสัมพันธ์คุณภาพชีวิต ด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรม
ในระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์การ
นัง่ สมาธิ และด้านระดับสมาธิ มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง ที่เป็ นเช่นนี้ อาจจะเนื่ องจาก ปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและ
ฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) เป็ นปั จจัยที่
เสริ มสร้างให้ผตู ้ อ้ งขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน เพราะผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาคลองเปรมเป็ นนักโทษที่มาจากหลากหลายคดี
ซึ่ งมีที่มาและพื้นฐานทางจิตใจและคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นทางผูบ้ งั คับบัญชาเรื อนจาได้นาโครงการการฝึ ก
สมาธิ โดยนาหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) เพื่อขัด
เกลาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูต้ อ้ งขังในเรื อนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลการสารวจศึกษาพฤติกรรม
ของผูช้ าย ที่ ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมและนิ สัยใช้ความรุ นแรงกว่าเพศหญิ งอีกทั้งไม่ให้ความสาคัญกับคุณภาพ
ชีวิตของตนเองเท่าที่ควร (มติชน,2561) จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ที่ผตู ้ อ้ งขังชายมีความจาเป็ นต้องได้รับการขัดเกลา
จิ ต ใจและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยเห็ น ว่า ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของผูต้ ้อ งขัง ขาย เช่ น
สภาพแวดล้อ มทางสั งคม ชุ มชน ครอบครั ว และตั ว เยาวชน การปลูกฝั งทักษะชี วิตในการสั่ ง สอน และปลู กฝั ง
คุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา ที่มีความจาเป็ นในการขัดเกลาพัฒนาด้านจิตใจ ปั ญญา
และสมาธิ ตามหลักไตรสิ กขาทางพุทธศาสนามี การอธิ บายปั ญญาว่า จะต้องมาจากศีลและสมาธิ กล่าวคื อ ถ้าไม่มี
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สมาธิ กไ็ ม่เกิดปั ญญา และถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีสมาธิ บางตาราก็บอกว่า ปั ญญา ต้องพัฒนามาจากสติ สติกบั ปั ญญามักจะ
อยูค่ ู่กนั เสมอ ส่ วนปั ญญากับความรู ้น้ นั จะพบว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจ คนที่มีความรู ้สูงนั้นไม่
จาเป็ นต้องเป็ นผูท้ ี่มีปัญญาเสมอไป ความรู้เ ป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับสมอง ในขณะที่ปัญญานั้นเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ
คนที่มากด้วยความรู ้แต่จิตใจไม่ดี จึงเป็ นผูท้ ี่ไม่มีปัญญาไปโดยปริ ยาย
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องปั จจัยเสริ มสร้างการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทาง
ของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชี วิต ด้านจิตใจของ
ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางคลองเปรม ทาให้พบประเด็นเกี่ยวกับผูต้ อ้ งขังสามารถปฏิบตั ิได้กบั ปั จจัยเสริ มสร้าง
การเรี ยนและฝึ กสมาธิตามหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยงั ค์
สิ รินฺธโร) ซึ่ งทาให้ผูต้ อ้ งขังมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพชี วิตในเรื อนจาคลองเปรม ด้านจิ ตใจ ที่ เป็ นเช่นนี้
เนื่ องจากผูต้ อ้ งขังได้รับปั จจัยมาจากการเรี ยนและการฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของ
พระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) และมีขอ้ พบว่าการฝึ กสมาธิ ฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคค
สาสมาธิ ตามแนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวติ ด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาคลองเปร และมีขอ้ เสนอเพิ่มดังนี้
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. ผูฝ้ ึ กสอนสมาธิ แก่ผตู ้ อ้ งขังควรมุ่งเน้นถึงให้ผตู ้ อ้ งขังเห็นถึงประโยชน์ของการนัง่ สมาธิ มาก
ยิง่ ขึ้น และควรให้ผตู ้ อ้ งขังแต่ละคนมีการเข้าถึงสมาธิ โดยถ่องแท้เพื่อให้ผตู ้ อ้ งขังมีสภาพจิตใจ มีการพักผ่อน
หลับสบาย ไม่มีความกังวลใจใดๆ
2. เรื อนจาควรส่ งเสริ มให้ผตู ้ อ้ งขังสามารถฝึ กสมาธิ และอยูใ่ นบริ กรรมขณะนัง่ สมาธิ ได้มากกว่า 30
นาทีข้ ึนไป เพื่อให้การฝึ กให้ผตู ้ อ้ งขังในเข้าถึงระดับสมาธิ มากยิง่ ขึ้น
3. เรื อนจาควรส่ งเสริ มให้ผตู ้ อ้ งขังสามารถฝึ กสมาธิ ให้สาเร็ จเพื่อให้ไปบรรเทาและรักษาระดับ
ความเครี ยดของผูต้ อ้ งขังให้ลดลงมากยิง่ ขึ้น
4. เรื อนจาควรมีการพัฒนาความสะอาดของเรื อนนอนและการเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่
จาเป็ นแก่ผตู ้ อ้ งขังมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ แ ละการสั ง เกต
พฤติกรรมของผูต้ อ้ งขัง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฝึ กการเรี ยนและฝึ กสมาธิ ตามหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตาม
แนวทางของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) มากยิง่ ขึ้น
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ปี การศึกษา ๒๕๖๔

กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร. จอม
เดช ศรี เมฆ อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษาแนะนา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่ อย่างดี ยิ่ง ผูว้ ิจยั ตระหนักถึงความตั้งใจจริ งและความทุ่มเทของอาจารย์ที่ปรึ กษา และขอขอบคุณเป็ น
อย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ผูว้ ิจยั ของขอบคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรัญช์ องค์สิงห ประธานกรรมการสอบและ ผศ. ดร.ชุลีรัตน์
เจริ ญพร กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ท่านได้กรุ ณาชี้แนะแนวทาง และคาแนะนาตลอดจนข้อสังเกตต่าง ๆ ทาให้ผวู ้ ิจยั
ได้พฒั นาแนวความคิดและไตร่ ตรองถึงปั ญหาต่างๆ ได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณอาจารย์ต่าง ๆ
อันที่ ผวู ้ ิจยั มิ ได้เอ่ยนาม ที่ ได้อบรมสั่งสอนให้มีความรู ้ ทางด้านวิชาการแก่ผวู ้ ิจยั รวมทั้งได้แต่งตาราให้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้
ค้นคว้า อ้างอิงจนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงลงได้
ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรม
มงคล ผูเ้ ปรี ยบเสมื อนบิ ดามารดาผูใ้ ห้กาเนิ ด ที่ ได้เมตตาสนับ สนุ นทุ นทรั พย์ในการศึ กษา และอนุ ญาตให้ศึ กษา
เกี่ยวกับหลักสู ตรสัคคสาสมาธิ ตลอดจนได้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดาเนินการวิจยั
สุ ดท้ายขอขอบคุ ณผูต้ อ้ งขังและผูค้ ุ มทุ กท่านที่ ได้ให้ความช่ วยเหลื อในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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