บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การพัฒนาการดําเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไทเฉิง อําเภอ
บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยแบบเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research)
แบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง สรุปผลการวิจัยนําเสนอ ดังนี้
1. จุดมุงหมายของการวิจัย
2. สมมติฐานการวิจัย
3. วิธีดําเนินการวิจัย
4. สรุปผลการวิจัย
5. อภิปรายผลการวิจัย
6. ขอเสนอแนะ
จุดมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประเด็นดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาระบบของวิถีอนุตตรธรรม
2. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาตามวิธีการปฏิบัติวิถีอนุตตรธรรมของสมาชิกสถาน
ธรรมไทเฉิง ใน 4 ดาน ไดแก ดานอารมณ ดานสังคม ดานสุขภาพ และดานเศรษฐกิจ
สมมติฐานการวิจัย
สมาชิกสถานธรรมไทเฉิงที่เขารับการปฏิบัติธรรมตามวิถีอนุตตรธรรม จะมีผลทางดาน
อารมณ ดานสังคม ดานสุขภาพ และดานเศรษฐกิจ กอนและหลังการรับธรรมแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เปนการศึกษาเอกสารโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา หลักธรรมของ
วิถีอนุตตรธรรม จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาตามจุดมุงหมายการวิจัยที่กําหนดกรอบความคิดการวิจัยไว
และสังเคราะหเนื้อหา ประมวลผล เรียบเรียงผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 เปนการศึกษาภาคสนามดวยการอบรมรับหลักธรรมตามวิถีอนุตตรธรรม
ใหแกกลุมตัวอยาง จํานวน 27 คน ที่สุมตัวอยางแบบงาย โดยเก็บขอมูลดวยเครื่องมือที่สรางขึ้น
กอนและหลังการรับธรรม จากนั้นไดจัดการประชุมเวทีสนทนาธรรมและเก็บขอมูลดวยการ
สัมภาษณหลังการสนทนาธรรมอีกครั้งหนึ่ง
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย แบบสอบถามความคิดเห็น
ผลการปฏิบัติธรรม ใน 4 ดาน คือ ดานอารมณ ดานสังคม ดานสุขภาพ และดานเศรษฐกิจ
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญโดยการวัดคาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
เมื่อเก็บ ขอมูลครบถวนสมบูรณแลวนํามาวิเคราะหผลดวยสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย t-test สวนการวิเคราะหขอมูลเอกสารและการเสวนาธรรมใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามแนวการสัมภาษณและวิธีการหลักประชาธิปไตย
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาการดําเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม : กรณีศึกษาสถานธรรมไทเฉิง อําเภอ
บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยศึกษาเอกสารและใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติธรรมของสมาชิกสถานธรรมไทเฉิง จํานวน 27 คน กอนและหลังการรับธรรม และ
จัดเวทีสนทนาธรรม เพื่อใหไดความคิดเห็นที่ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามกรอบความคิดการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปดังนี้
1. ผลการศึกษาระบบวิถีอนุตตรธรรมของสถานธรรมไทเฉิง
การเผยแพรหลักธรรมของวิถีอนุตตรธรรมเขามาสูสังคมตําบลบางกระทุม อําเภอ
บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2539 โดยรูปแบบความเชื่อพุทธศาสนาฝาย
มหายานจากจีนไตหวัน ดวยปรัชญาความเชื่อที่วา การชวยเหลือเพื่อนมนุษยรวมโลกใหรอดพน
จากความทุกข ซึ่งหลักธรรมของอนุตตรธรรม ไดแก การปฏิบัติตามศีลหาของพุทธศาสนาอยาง
เครงครัดเพื่อใชเปนแนวทางไปสูนิพพาน สําหรับวิธีการปฏิบัติธรรมตามระบบวิถีอนุตตรธรรม
มีขั้นตอนดังนี้
1) การเขาเปนสมาชิกธรรมสถานไทเฉิง และสมัครใจรับหลักธรรมของอนุตตร
ธรรม ซึ่งใชเวลา 3 เดือนขึ้นไป
2) หลักธรรมคําสอนของอนุตตรธรรม ประกอบดวย 22 ขอ เนื้อหาคลายคลึง
กับหลักธรรมของพุทธศาสนา
3) การปฏิบัติธรรมของสถานธรรมไทเฉิง เนนกิจวัตรสําคัญคือการไหวพระ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยสมาชิกจะไหวพระตอนเชา กอนรับประทานอาหาร กอนการบรรยาย ตอน
ค่ําหรือเมื่อจะออกจากสถานธรรมและเมื่อกลับมาถึงสถานธรรม ซึ่งในการไหวพระนั้นจะกราบที่
พื้น จํานวน 19 ครั้ง การกราบแตละครั้งมุงใหการคารวะพระพุทธเจา พระโพธิสัตว ผูมีพระคุณ
และอนุตตรธรรม
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สรุปไดวา การปฏิบัติธรรมตามแนวทางวิถีแหงอนุตตรธรรมนั้น สอดคลองกับ
หลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา โดยมุงเนนการพัฒนา กลอมเกลาจิตใจสมาชิกธรรมใหมีคุณธรรม
และเชื่อวาหากบุคคลมีการพัฒนาจิตใจดีขึ้นยอมนําพาสังคมใหมีความสุขสงบ และทําใหชาติ
บานเมือง สังคมโลกมีความมั่นคง มั่งคั่ง นาอยู เปนโลกที่มีสันติสุขและสันติภาพอยางแทจริง
2. ผลการพัฒนาตามวิธีการปฏิบัติวิถีอนุตตรธรรมของสมาชิกสถานธรรมไทเฉิง
ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสถานธรรมไทเฉิงที่เปนกลุมตัวอยาง 27 คน เพศหญิง
มากกวาเพศชาย กลาวคือ เพศหญิง รอยละ 63.0 เพศชาย 37.0 โดยสวนใหญอายุระหวาง
31-59 ป รอยละ 40.7 สวนการศึกษาพบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ
44.4 สําหรับดานอาชีพนั้น พบวา อาชีพรับจางและอาชีพคาขายอยูในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ
รอยละ 29.6
2.1 ผลการพัฒนาตามวิถีอนุตตรธรรมของสมาชิกสถานธรรมไทเฉิงกอนการรับธรรม
ผลการวิจัยพบวา กอนการรับธรรมสมาชิกธรรมไทเฉิงมีผลการปฏิบัติธรรม
ดานอารมณระดับปานกลาง ( Χ = 3.31, S.D. = 0.39) ดานสังคมระดับปานกลาง ( Χ = 3.35, S.D. =
3.50) ดานสุขภาพระดับปานกลาง ( Χ = 3.32, S.D. = 0.42) และดานเศรษฐกิจระดับปานกลาง
( Χ = 2.63, S.D. = 0.35)
2.2 ผลการพั ฒนาตามวิ ถี อนุ ตตรธรรมของสมาชิ กสถานธรรมไท เ ฉิ งหลั งการ
รับธรรม
ผลการวิจัยพบวา หลังการรับธรรมสมาชิกสถานธรรมไทเฉิงมีผลการปฏิบัติ
ธรรมดานอารมณระดับมาก ( Χ = 3.84, S.D.= 0.50) ดานสังคมระดับมาก ( Χ = 3.97, S.D. = 0.45)
ดานสุขภาพระดับมาก ( Χ = 3.90, S.D. = 0.77) มีเพียงดานเศรษฐกิจที่อยูในระดับปานกลาง
( Χ = 2.84, S.D. = 0.30)
2.3 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามวิถีอนุตตรธรรมกอนและหลังการรับธรรม
ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสถานธรรมไทเฉิงมีผลการปฏิบัติธรรมตามวิถี
อนุตตรธรรม ดานอารมณ ดานสังคม ดานสุขภาพ และดานเศรษฐกิจแตกตางกัน โดยหลังการรับ
ธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมมากกวากอนการรับธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 สรุปผลการเสวนาธรรม
การจัดประชุมเวทีสนทนาธรรม 2 ครั้ง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความ
เชื่อถือในหลักธรรมคําสอนและนําไปปฏิบัติธรรมตามแนววิถีอนุตตรธรรม โดยระบุวา หลังการ
ปฏิบัติธรรม มีสภาพอารมณและความตั้งใจทําสิ่งดีตามหลักคุณธรรมแปด ทําใหจิตใจตนเองมี
ความสุขสงบ มีปฏิสัมพันธกับคนรอบขางดีขึ้น มีความสํารวมกาย วาจาใจ ละอายตอบาป และเมื่อ
จิตใจมีความผองแผวมากขึ้น จึงทําใหความตั้งใจประกอบภารกิจการงานดีขึ้น ลดความขัดแยงใน
ครอบครัวและเพื่อนรวมงาน มีความสํารวมกายตอสิ่งยั่วยุ สิ่งเหลานี้ทําใหสภาวะเศรษฐกิจของ
ตนเองดีขึ้น จึงสรุปไดวาหลักธรรมคําสอนและการปฏิบัติตามวิถีอนุตตรธรรม ทําใหกลุมตัวอยาง
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มีความเปลี่ยนแปลงดานอารมณ สังคม สุขภาพและเศรษฐกิจ โดยมีขอเสนอแนะวาวิทยากรควร
อธิบายและยกตัวอยางหลักธรรมดวยการสื่อสารที่เขาใจงาย และใหมีเวลาบรรยายธรรมมากขึ้น
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย การพัฒนาการดําเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไทเฉิง
พบวาสมาชิกสถานธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมหลังการรับหลักธรรม ทั้ง 4 ดาน คือ ดานอารมณ
ดานสังคม ดานสุขภาพ และดานเศรษฐกิจ มากกวากอนการรับหลักธรรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นั้น ปจจัยนําเขาสําคัญที่ชวยใหสมาชิกสถานธรรมสามารถพัฒนาการดําเนินชีวิตนาจะเปน
ผล มาจาก
1. ดานเนื้อหาคําสอนของหลักธรรม ไดแก เนนการปฏิบัติตามศีลหาของพุทธศาสนา
อยางเครงครัด เพื่อใหเปนแนวทางไปสูนิพพาน ซึ่งแมวาปรัชญาของวิถีอนุตตรธรรมจะเปนพุทธศาสนาฝายมหายาน แตโดยพื้นฐานของหลักธรรมแบบมหายานก็มีปรัชญาแนวคิดเดียวกันกับ
แบบหินยานที่ชาวไทยคุนเคยและยึดถือปฏิบัติมานานหลายชั่วอายุคน จะแตกตางกันเพียงแค
วัตรปฏิบัติเทานั้น ดังนั้นเนื้อหาคําสอนของวิถีอนุตตรธรรมจึงเรื่องใกลตัวที่ชาวไทยพุทธคุนเคย
และปฏิบัติไดโดยงาย ดังจะเห็นจากผลการปฏิบัติธรรมดานอารมณหลังการรับธรรมของสมาชิก
สถานธรรมที่ระบุวา การรูจักปฏิบัติตามหลักคุณธรรมแปด ซึ่งในฝายหินยานเรียกวา มรรคแปด
ดานความละอายตอบาปสูงสุดกวาดานอื่นๆ รวมทั้งผลวิจัยที่พบวา การรูจักหลักธรรมทุกข สมุทัย
นิโรธ และมรรค ของสมาชิกสถานธรรมหลังการรับธรรมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางจากกอนการรับ
ธรรมมากที่สุด อธิบายไดวา เนื้อหาคําสอนของอนุตตรธรรมทําใหสมาชิกสถานธรรมมีความเขาใจ
อยางถองแท จึงสงผลใหการปฏิบัติธรรมหลังการรับธรรมมากขึ้น
นอกจากนั้นสภาพสังคมไทยโดยเฉพาะในชนบทนั้น มีความสมานฉันท เอื้ออารีย
ถอยทีถอยอาศัย และยังมีน้ําใจไมตรีตอกันอยูมาก วิถีชาวพุทธแบบดั้งเดิมยังคงพบเห็นไดอยู
เสมอๆ ในสังคมอําเภอบางกระทุม อันเนื่องมาจากความศรัทธาและเชื่อมั่นในบวรพุทธศาสนาเปน
ทุนเดิมอยูแลว กอปรกับเมื่อสมาชิกธรรมไดรับการอบรมสั่งสอนตามวิธีอนุตตรธรรมที่เครงครัด
ดวยการรักษาศีลและการบําเพ็ญบุญดวยการกราบไหวพระโพธิสัตวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงทําใหผล
การปฏิบัติธรรมดานสังคมหลังการรับธรรมดีขึ้นกวากอนการรับธรรมอยางเห็นไดชัดจากผลการ
ปฏิบัติธรรมดานสังคมมากที่สุดคือ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยําเกรงและไมลวงเกิน ยังรวมไปถึงการ
เคารพครูอาจารยเชื่อฟงตั้งใจศึกษา การมีความสัตยจริงใจตอเพื่อน และความสมานฉันทตอเพื่อน
บาน สิ่งเหลานี้เปนการสะทอนใหเห็นวาเมื่อสมาชิกสถานธรรมมีความเขาใจกับเหตุหรือปจจัยที่
ทําใหเกิดปญหาในชีวิตของเขา โดยมีหลักธรรมเปนเครื่องชวยในการมองโลก มองตน จึงเกิด
ปญญาและคิดหาวิธีจัดการกับปญหานั้นไดอยางไมเบียดเบียนหรือทําลายผูอื่น สงผลใหผลการ
ปฏิบัติธรรมดานอารมณ และดานสังคมอยูในระดับมาก ในที่สุด
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2. ดานวิธีการปฏิบัติธรรมของสถานธรรมไทเฉิง จะเห็นวา การปฏิบัติธรรมของสถาน
ธรรมแหงนี้ จะเนนพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ การกราบไหวพระพุทธรูป พระโพธิสัตว สิ่งศักดิ์สิทธิ์
และพระอาจารยนั้น ตองทําถึง 19 ครั้ง รวมไปถึงบทสวด เครื่องสักการะตางๆ ที่จัดวางไวในสํานัก
ธรรมลวนมุงใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา ที่กอใหเกิดประโยชนตอสมาชิกสถานธรรม ซึ่งในเรื่องนี้
หากวิเคราะหเปรียบเทียบกับวิถีทางโลกย วิธีการปฏิบัติธรรมตามรูปแบบวิถีอนุตตรธรรมเปรียบ
ไดกับการจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมอยางมีขั้นตอนในการฝกฝนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
กลาวคือการเริ่มตนจากการรับหลักธรรมก็เสมือนหนึ่งกับการทําความเขาใจกับความเปนไปของ
ชีวิตและปญหาที่ตนเองประสบอยู การสวดมนต บําเพ็ญบุญ ก็เสมือนหนึ่งกับการสรางอารมณให
เกิดความรูสึกอยากแกปญหาและจัดการกับปญหาไดตามมรรควิธีแหงอนุตตรธรรม ดังนั้นเมื่อ
บุคคลเขาใจปญหาของตนเองและคิดหาทางออก ยอมทําใหบุคคลเกิดการการพัฒนาการดําเนิน
ชีวิต โดยผลการวิจัยเปนสิ่งยืนยันคํากลาวนี้ได คือ ผลการปฏิบัติธรรมดานสุขภาพของสมาชิก
สถานธรรมหลังการรับธรรมมากกวากอนการรับธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในเรื่อง
การรูจักชําระจิตใจใหผองแผว รอบคอบสํารวม ลดละโลภโกรธหลง รวมทั้งผลการปฏิบัติธรรม
ดานเศรษฐกิจของสมาชิกสถานธรรมหลังการรับธรรมที่พบวา มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
ไดแก ความมึนเมาในวัตถุอยูในระดับนอย
ในอีกมุมมองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิถีทางโลกยคือ การสวดมนต กราบไหวสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่กําหนดใหทํามากถึง 19 ครั้ง นั้น ดวยวิธีนี้อาจทําใหเกิดสมาธิและมีจิตใจที่สงบนิ่ง ซึ่ง
เปรียบเสมือนกับความตั้งใจและการฝกฝนใหมีการจัดการทางดานอารมณอยางมีระบบ ระเบียบ
หากบุคคลมีความนิ่ง มีสติยอมทําใหชวยจัดการกับปญหาและสถานการณตางๆ ที่เขามากระทบ
อยางลุลวงไปได รวมทั้งความเขาใจในวัฎฎะสงสารตามหลักพุทธศาสนายอมทําใหบุคคลสามารถ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนในชีวิตไดดีขึ้นกวาเดิม ดังผลการวิจยั ทีเ่ ห็นไดชดั เจน
จากผลการปฏิบัติธรรมดานเศรษฐกิจหลังการรับธรรมที่ดีขึ้นในดานการใชจายเหมาะสม ความเปน
คนมักนอย สันโดษ และชีวิตมีความปลอดภัยอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา หลังการรับธรรมสมาชิกสถานธรรมไทเฉิงมีผลการ
ปฏิบัติที่ดีขึ้น แสดงใหเห็นวาหลักธรรมของวิถีอนุตตรธรรมสามารถชวยใหบุคคลปรับเจตคติใน
การมองโลก มองตน และนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตไดดี จึงควรสนับสนุนใหมี
การเผยแพรหลักธรรมของวิถีอนุตตรธรรมใหกวางขวางยิ่งขึ้น
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1.2 ควรมีการพัฒนาพระอาจารย หรือวิทยากร เผยแพรหลักธรรมใหมากขึ้น ทั้งใน
แงปริมาณ เชน การอบรมวิทยากรเผยแพรธรรมใหมีจํานวนมากขึ้น และในแงคุณภาพ เชน ควร
ฝกฝนเทคนิคการถายทอดหลักธรรมใหแกพระอาจารยและวิทยากรที่มีอยูเดิม กลาวคือการพัฒนา
ใหทานมีลีลาการบรรยายธรรมที่เขาใจงาย นาสนใจและดวยภาษาการสื่อสารทันสมัย ซึ่งหากการ
ทําใหธรรมเปนเรื่องที่เขาใจและเขาถึงไดงาย ก็จะทําใหบุคคลทั่วไปสนใจฝกฝนวิถีอนุตตรธรรมมาก
ขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ควรศึกษาผลของการพัฒนาตามวิถีอนุตตรธรรม โดยมี กลุมตัวอยาง 2 กลุม เปรียบเทียบ
กัน พรอมทั้งติดตามผลหลังการฝกปฏิบัติธรรมไปสักระยะหนึ่ง เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงได
ชัดเจนขึ้น

