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ศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยหัวข้อ “ศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ” มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพื่อ
ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของส�ำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ
วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) และ (3) เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจยั สรุปได้วา่ วิปสั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 คือ หนทางปฏิบตั ิ
เพื่อการช�ำระจิตให้บริสุทธิ์ โดยการตั้งสติก�ำหนดรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง โดยตาม
ระลึกรู้ กาย เวทนา จิต และ ธรรม มีประโยชน์คอื ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึน้ ได้ไปสูภ่ พภูมิ
ที่ดีขึ้น และเข้าถึงพระนิพพานได้ในที่สุด
วัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) มีการอบรมการปฏิบตั ใิ นแนวทางการก�ำหนดพองหนอ –
ยุบหนอ โดยเริม่ จากการกราบสติปฏั ฐาน จากนัน้ จึงเดินจงกรม สลับกับการนัง่ สมาธิกำ� หนด
อาการ “พองหนอ ยุบหนอ” นอกจากนี้ยังให้ก�ำหนดอิริยาบถย่อยระหว่างวัน เพื่อให้เกิด
ปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์ในที่สุด
ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ในระดับดี ผลการประเมินของกลุม่ ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์
สอดคล้องกับผลบันทึกจากการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมซึง่ แสดงผลว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความตัง้ ใจ
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ในการปฏิบัติ เคารพกฎระเบียบของทางวัด และปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ได้รับการอบรมมา

ค�ำส�ำคัญ: สติปัฏฐาน 4; ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ
Abstract

The thesis entitled ‘A Study of The Knowledge and The Understanding
in the Four Mahāsatipaṭṭhāna Meditation Practice of Foreign Practitioners’ consists
of 3 objectives as: 1) to study of the insight meditation practice in line with the
Four Foundation of Mindfulness as found in the Theravada Buddhist scripture, 2)
to investigate the insight meditation practice in line with the Four Foundation of
Mindfulness in Wat Rampoeng (Tapotaram), the International Insight Meditation
Center and 3) to explore the knowledge and the understanding of practicing
the Insight Meditation in line with the Four Foundation of Mindfulness of foreign
practitioners. The research has been conducted from the documentary and field
research methods. The field data were collected by interviews and participant
observations.
The result of the research can be concluded that Vipassanābhāvanā
or insight development based on the Satipaṭ ṭhāna the Four Foundations of
Mindfulness is regarded as the path to purification of one’s mind and focus on
the insight knowledge of body, feeling, mind and contemplation of mind-objects
to be fully understood. The practitioners will get physically strong, mentally
relaxed and the highest benefit is to achieve the ultimate goal; Nibbāna.
Wat Rampoeng (Tapotaram) provides the Insight Meditation in line
with the Four Foundations of mindfulness by contemplating “rising-falling to
practitioners based on the Theravada Tipiţaka. The practical method is begun
by the Abhivāda Stipaṭṭhāna or to bow to the ground with mindfulness followed
by the Canํ kama or walking meditation and followed by the sitting meditation.
For the sake of wisdom development and able to understand the causality
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and conditionality.
The foreign practitioners have known and understood the principle
of the Four Foundations of Mindfulness at the satisfactory level. The results
show that the samples are intended to practices, respect for the temple’s rules
and practice accordingly as they have trained.

Keyword: Four Mahāsatipaṭ ṭhāna; Foreign Practitioners
บทน�ำ

ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคแห่งการพัฒนาและการแข่งขันนี้ ทุกคนในทุกประเทศ
ล้วนแล้วแต่ต้องเร่งพัฒนาตนเอง พัฒนาธุรกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้
เติบโตและแข็งแรงอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ เกิดผลทีต่ ามมาคือปัญหาทางสังคม และปัญหาระหว่าง
ประเทศในด้านต่างๆ
พุทธศาสนามีแนวค�ำสอนเน้นเรื่องการพัฒนาจิตใจเป็นหลักโดยการปฏิบัติ
วิปสั สนากรรมฐานตามแนวทางสติปฏั ฐาน 4 ซึง่ ประกอบด้วย การพิจารณาหรือการก�ำหนด
รูก้ าย เวทนา จิตและธรรม โดยมีความละเอียดปลีกย่อยในการปฏิบตั แิ ต่ละประเภทแยกย่อย
ออกไปอีกหลายหมวด (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546: 811) มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญใน
การปฏิบัติ คือ ความดับทุกข์ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2546: 891)
เนือ่ งจากความทุกข์และกิเลสเป็นของสากล ไม่ขนึ้ อยูก่ บั เชือ้ ชาติ หรือชนชัน้ ใดๆ
ค�ำสอนเพื่อการพัฒนาจิตใจและการดับทุกข์ของพระพุทธศาสนาจึงมีหลักเป็นสากลเช่นกัน
เปิดโอกาสให้คนทุกเชือ้ ชาติ ทุกศาสนาสามารถศึกษาและปฏิบตั ไิ ด้ อย่างไรก็ตามด้วยพืน้ ฐาน
ทางวัฒนธรรม ความเชือ่ ความศรัทธา และภาษาทีแ่ ตกต่างกันของชาวต่างชาติ และชนชาติ
ที่เป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก การเข้ามาศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของชาวต่างชาติ อาจจะเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติแตกต่างกับคน
ไทยซึ่งได้รับการปลูกฝังเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา และพิธีกรรมทางศาสนามาตั้งแต่เด็ก
งานวิจยั ชิน้ นีจ้ งึ มุง่ ศึกษาถึงความเข้าใจการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติ
ปัฏฐาน 4 ของชาวต่างชาติ โดยเลือกศึกษาวิจัยจากชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรม ณ ส�ำนัก
ปฏิบัติธรรมนานาชาติ วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากผู้
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ปฏิบตั ธิ รรมชาวต่างชาติเข้าใจการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ไม่ถกู ต้อง
และน�ำไปเผยแพร่ตอ่ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิด หรือปิดโอกาสในการสนใจศึกษาการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของชาวต่างชาติท่านอื่นๆ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เถรวาท

1. เพือ่ ศึกษาวิปสั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในแนวทาง
ของวัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม)
3. เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนว
สติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ทั้ ง การวิ จั ย เอกสาร และการวิ จั ย
ภาคสนาม โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาเนื้อหาการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และในแนวทางของวัด
ร�่ำเปิง (ตโปทาราม) จากนั้นจึงสร้างเครื่องมือเพื่อใช้เก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม คือแบบ
สัมภาษณ์ (Interview Schedule) และแบบสังเกต (Observation Schedule) และด�ำเนิน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการประสานงานกับส�ำนักงานฝ่ายต่างประเทศ วัดร�ำ่ เปิง (ตโป
ทาราม) เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ โดยจะท�ำการสัมภาษณ์ครั้งเดียว เก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน และเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
เข้าปฏิบัติธรรมกับผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ เป็นเวลา 10 วัน และบันทึกผลในแบบสังเกต
เมือ่ ได้ขอ้ มูลภาคสนามแล้ว ก็สร้างชุดข้อเท็จจริงเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ความรูแ้ ละความเข้าใจจากแบบสัมภาษณ์ และท�ำการประเมินเพือ่ หาค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ
จากนัน้ จึงน�ำผลคะแนนมาสรุปและวิเคราะห์รว่ มกับค�ำตอบจากแบบสัมภาษณ์ และข้อมูลที่
ได้จากการสังเกต

สรุปผลการวิจัย

วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ หนทางปฏิบัติเพื่อการช�ำระจิตให้
บริสุทธิ์หนทางหนึ่งในพระพุทธศาสนา เป็นหนทางที่มุ่งเน้นการเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นสภาวะ
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ต่างๆตามความเป็นจริง โดยการตั้งสติก�ำหนดพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตาม
ความเป็นจริง แบ่งเป็น 4 หมวดคือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตามระลึกรู้กาย) เวทนา
นุปสั สนาสติปฏั ฐาน (การตามระลึกรูเ้ วทนา) จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน (การตามระลึกรูจ้ ติ )
และ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตามระลึกรู้ธรรม) มีรายละเอียดในแต่ละหมวดดังนี้คือ
กายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน คือ การก�ำหนดรูก้ องรูปว่าเป็นเพียงกองรูป ไม่ใช่สตั ว์
บุคคล ตัวตน และมีสภาพไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่สวยงาม แบ่งเป็น 6 หมวดย่อย คือ
(1) หมวดอานาปานะ (2) หมวดอิรยิ าบถ (3) หมวดสัมปชัญญะ (4) หมวดปฏิกลู มนสิการ (5)
หมวดมนสิการธาตุ และ (6) หมวดนวสิวถิกะ
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการก�ำหนดรู้เวทนา คือความรู้สึกต่างๆ ว่าเป็น
เพียงเวทนา มีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน โดยจ�ำแนกเป็นความรู้สึกสุข (สุขเวทนา)
ความรู้สึกทุกข์ (ทุกขเวทนา) และความรู้สึกวางเฉย ไม่ทุกข์ไม่สุข (อทุกขมสุขเวทนา)
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การก�ำหนดรู้จิตว่าเป็นอย่างไร มีความโลภ โกรธ
หลง หรือไม่ หดหู่ ฟุง้ ซ่านหรือไม่ พิจารณาทุกๆอาการทีเ่ กิดขึน้ กับจิต และพิจารณาเหตุเกิด
และเหตุดับของอาการของจิตนั้น
ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการพิจารณารูปธรรมและนามธรรมต่างๆที่เกิด
ขึ้นกับจิต โดยมีหลักการคือ การตามดูกระบวนการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของนามธรรมทั้ง
หลาย และพิจารณาว่านามธรรมทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ มานีม้ สี ภาพไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน
มีเหตุจงึ เกิดขึน้ เมือ่ หมดเหตุจงึ ดับลงโดยธรรมดา ธรรมทีผ่ ปู้ ฏิบตั พิ งึ พิจารณาในหมวดนีแ้ บ่ง
เป็น 5 หมวดย่อย คือ (1) หมวดนิวรณ์ (2) หมวดขันธ์ (3) หมวดอายตนะ (4) หมวดโพชฌงค์
และ (5) หมวดสัจจะ
การพิจารณาทัง้ 4 หมวดนีม้ หี ลักการเดียวกันคือพิจารณาเพือ่ ให้เกิดปัญญาเห็น
สภาวะต่างๆตามความเป็นจริง เมื่อผู้ปฏิบัติเกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์ และปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ในที่สุด
ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ซึ่งมีทั้ง
ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ในภายภาคหน้า และประโยชน์สูงสุด โดยประโยชน์ปัจจุบันคือ
ผู้ปฏิบัติมีร่างกายที่แข็งแรง มีความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ทางกายและทางใจมากขึ้น
และมีสมาธิทเี่ ข้มแข็ง และประโยชน์ในภายภาคหน้าคือการไปสูภ่ พภูมทิ ดี่ ขี นึ้ และประโยชน์
สูงสุดคือ การเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นภาวะที่หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงในที่สุด
วัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) เป็นส�ำนักวิปสั สนากรรมฐานประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ แห่ง
ที่ 2 อยูภ่ ายใต้การดูแลของพระครูภาวนาวิรชั (สุพนั ธ์ อาจิณสีโล) เจ้าอาวาส มีการอบรมการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมชาวไทยและชาวต่างชาติ
อย่างต่อเนือ่ งกันตลอดปีไม่ขาดสาย โดยยึดค�ำสอนจากพระไตรปิฎกเป็นหลัก และปฏิบตั ใิ น
แนวทางการก�ำหนดพองหนอ – ยุบหนอ
ผูป้ ฏิบตั ทิ กุ ท่านจะเริม่ ฝึกจากการกราบสติปฏั ฐาน คือการก�ำหนดการเคลือ่ นไหว
ทุกอาการในการกราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง จากนั้นจึงเริ่มเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ
ตามเวลาที่ก�ำหนด การเดินจงกรม คือการก�ำหนดรู้ในอาการก้าวเดินอย่างละเอียด เริ่มจาก
การก�ำหนด “ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ” ส่วนการนั่งสมาธิคือการก�ำหนดอาการพอง - ยุบ
ของท้องเป็นเครื่องระลึกรู้ ซึ่งพระวิปัสสนาจารย์จะพิจารณาเพิ่มระยะการก�ำหนดและเวลา
ในการฝึกให้แก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการฝึกให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ พัฒนาปัญญาในการรู้
แจ้งสภาวะตามความเป็นจริงให้ละเอียดยิ่งขึ้น
นอกจากการฝึกปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิแล้ว วัดร�่ำเปิง
(ตโปทาราม) ยังได้เน้นสอนในเรื่องการก�ำหนดอิริยาบถย่อยและการก�ำหนดรู้อาการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับกายและใจด้วย เพื่อสานต่อการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดสายทั้งวัน
เพิ่มก�ำลังสติปัญญาให้แก่กล้า
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในแนวทางของวัดร�่ำเปิง
(ตโปทาราม) นั้นสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทครบถ้วนทั้ง 4 หมวด คือ กาย เวทนา จิต และ ธรรม คือเน้น
การรูช้ ดั ในอาการปัจจุบนั ของกายและใจ เพือ่ ให้เกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์และพัฒนาสู่
ความรู้แจ้งเห็นจริงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นภาวะหลุดพ้น
จากกองทุกข์ทั้งปวง
งานวิจยั นีใ้ ช้หลักการประเมินความรูแ้ ละความเข้าใจด้วยการยึดข้อเท็จจริงตาม
คัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเถรวาทและค�ำสอนของวัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) เป็นหลัก และน�ำข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์และการสังเกตมาเทียบกับข้อเท็จจริงในคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนาเถรวาทและค�ำสอนของวัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) และได้ผลการวิจัยความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ดังนี้
ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน 4 ในระดับดี คือมีคะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดร้อยละ
74 ของคะแนนเต็ม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้และความเข้าใจในระดับดีมากเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 61 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในระดับดีเป็นจ�ำนวนร้อยละ 4 มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
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ในระดับปานกลางเป็นจ�ำนวนร้อยละ 16 และมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 19
ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในระดับดี คือมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71 โดย
มีผู้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนร้อยละ 54 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก จ�ำนวนร้อยละ 32
มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง และจ�ำนวนร้อยละ 14 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับน้อย

อภิปรายผลการวิจัย

การปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนากรรมฐานในแนวทางของวั ด ร�่ ำ เปิ ง (ตโปทาราม) นั้ น
สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนาเถรวาทครบถ้วนทัง้ 4 หมวด คือ กาย เวทนา จิต และ ธรรม คือเน้นการรูช้ ดั ในอาการ
ปัจจุบันของกายและใจ เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์
การประเมินความรูแ้ ละความเข้าใจในการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติ
ปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติจากการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับผลบันทึกที่
ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั ธิ รรม และปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานในแต่ละรูปแบบได้ตรง
ตามที่ได้รับการอบรมมา รวมถึงปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางวัดและให้ความเคารพ
พระวิปสั สนาจารย์เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์ทมี่ คี า่ คะแนนเฉลีย่
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลวิจัยไปใช้
วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) สามารถให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติเพิ่มเติม
ในชุดค�ำถามที่มีผลการวิจัยสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์น้อย ด้วย
การให้ความรูเ้ พิม่ เติมในหัวข้อเหล่านีใ้ ห้แก่ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมชาวต่างชาติได้ในหลายโอกาส เช่น
(1) การให้โอวาทหลังพิธรี บั พระกรรมฐาน (2) ในระหว่างการสอบอารมณ์ หรือ (3) การแจก
เอกสารรายละเอียดหลังจบการฝึกอบรมเป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การเลือกวิธีการเก็บข้อมูล - ผู้วิจัยสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
มากกว่า 1 วิธี โดยอาจจะใช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์หรือการส�ำรวจเป็นหลักในการประเมิน
ผลการวิจัย และใช้ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นข้อมูลเสริม
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง – ผู้วิจัยต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล - หากผู้ท�ำวิจัยมีข้อจ�ำกัดในเรื่องเวลาและไม่
สามารถด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ได้ ก็ควรเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการส�ำรวจ และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมควบคู่ไปด้วย
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