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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการด�าเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธของ 

ผู้สูงอายุ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (๒) สร้างรูปแบบการพัฒนาจิตตามหลักวิถีพุทธของผู้สูงอายุ และ 

(๓) ประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตตามหลักวิถีพุทธของผู้สูงอายุ โดยการวิจัยในขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพ

ปัจจุบันการด�าเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธของผู้สูงอายุในอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ  

ผู้สูงอายุตอนต้น วัย ๖๐-๖๙ ปี จ�านวน ๓๙๒ คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้คือ

แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ๐.๖๗-๑.๐ และค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๑๕ วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างรูปแบบการพัฒนาจิต

ตามวิถีพุทธของผู้สูงอายุ ใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ๑๐ คน เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
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ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และขั้นตอนที่ ๓ การประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธของ 

ผู้สูงอายุ จากกลุ่มเป้าหมายจ�านวน ๓๐ คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ระหว่าง ๐.๖๗-๑.๐ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

(๑) สภาพปัจจุบันในการด�าเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธของผู้สูงอายุอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง โดยเรียงล�าดับรายด้านจากมากไปหาน้อย คือ ด้านศีลสิกขา ด้านสมาธิสิกขา และด้าน

ปัญญาสิกขา (๒) รูปแบบการพัฒนาจิตตามหลักวิถีพุทธของผู้สูงอายุท่ีสร้างข้ึนเพ่ือการด�าเนินชีวิตท่ีดี

ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาจิต (๒) การให้ความรู้ด้านพุทธธรรม  

(๓) การฝึกปฏิบัติตนด้วยสติ-สมาธิ (๔) การบริหารกายและจิตด้วยสมาธิบ�าบัด SKT และ (๕) การวางแผน

พัฒนาจิตในชีวิตประจ�าวันและการประเมินผล จากรูปแบบฯ นี้ จัดท�าเป็นคู่มือการฝึกอบรมจ�านวน ๑ ชุด 

(๓) ผลประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตตามหลักวิถีพุทธของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๕  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๓

ค�าส�าคัญ: รูปแบบ; การพัฒนาจิต; วิถีพุทธ; ผู้สูงอายุ

Abstract
 The research has three objectives to: (1) study the current condition of living  

according to the Buddhist orientation of the elderly in Mueang District, Phetchaburi  

Province, (2) create a model for mental development according to the Buddhist  

orientation of the elderly, and (3) evaluate the model for mental development  

according to the Buddhist orientation of the elderly. . There were three steps in this  

research as follows: Step 1: studying the current condition of living according to the  

Buddhist orientation of the elderly in Mueang District, Phetchaburi Province, by  

collecting data from 392 samples, including the early elderly, selected by using  

proportional stratified random sampling method, using a questionnaire with IOC  

between 0.67-1.0 and reliability   at the 0.915 level, and the data being analyzed by  

using frequency, percentage, mean, and standard deviation, Step 2: creating a model  

for mental development according t o  the Buddhist orientation of the elderly by  

collecting the data from 10 key in f ormants using an interview form, the data being  

analyzed by using content analysis ,  and Step 3: evaluating the model for mental  

development according to the Buddh i st orientation of the elderly, by collecting the  

data from the target group of 30 people, by using a questionnaire with IOC between  
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264 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

0.67-1.0, and the data being analy z ed by using mean and standard deviation. The  

research results were as follows: ( 1) The current condition of living according to the  

Buddhist orientation of the elderly in Mueang District, Phetchaburi Province was overall 

at a moderate level. The living condition aspects could be ranked in descending order  

of their means as follows: Sila Sikkha (morality training), Smathi Sikkha (mentality training), 

and Panya Sikkha (wisdom training) .  (2) The created model for mental development  

according to Buddhist orientation o f the elderly for good living consisted of 5 steps:  

(1) motivating mental development, (2) providing knowledge on teachings of Buddhism, 

(3) practicing mindfulness-meditat i on, (4) doing physical and mental exercises with  

SKT meditation therapy, and 5) pla nning and evaluating daily mental development.  

From this model, a training manual had been prepared. (3) The result of the evaluation 

of the model for mental development according to Buddhist orientation of the elderly 

was at a high level with X = 4.35, and S.D. = 0.43.

Keywords: Model; Mental development; Buddhist orientation; the elderly

บทน�า
 วัยสูงอายุเป็นวัยต้องประสบปัญหา อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม  

ท�าให้ผู ้สูงอายุต้องปรับตัวให้เข้าสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือปัญหาด้านสังคม  

สถาบันครอบครัวท่ีเป็นหน่วยพื้นฐานของบุคคลได้เปลี่ยนเป็นครอบครัวเด่ียวที่มีปริมาณมากขึ้น 

แต่ประชากรในครอบครัว ลดน้อยลง ดังจาก พ.ศ. ๒๕๒๓ ครัวเรือนของประชากรมีขนาดลดลง ๕.๒ คน 

ส่วนใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ลดลงเป็น ๔.๔ คน พ.ศ. ๒๕๔๓ ลดลงเป็น ๓.๘ คน และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลดลงเหลือ 

๓ คน นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพังมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย ดังจาก พ.ศ. ๒๕๔๕ จ�านวนร้อยละ ๖ คน 

และ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเป็นร้อยละ ๙ คน
1
 ในส่วนความสัมพันธ์ภายในของบางครอบครัวพบปัญหา 

ความไม่เข้าใจกนัระหว่างคนต่างวยั บ้างกล็ะเลยในเรือ่งความรูส้กึทีม่ต่ีอคนรอบข้าง ผูส้งูอายรุูส้กึโดดเด่ียว

ส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจพบว่าหนึ่งในสามของผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความ

ยากจน (รายได้ต�่ากว่า ๒,๗๖๒ บาทต่อเดือน) แหล่งรายได้หลักมาจากบุตรที่ลดลงจากร้อยละ ๕๒  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เหลือร้อยละ ๓๗ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ ๔๐ ยังคงท�างานอยู่แต่เป็น

 1
 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, “ชุดความรู้การดูแลตนเองและ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านความมั่นคงในชีวิต”, (กรุงเทพมหานคร : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๖๐), หน้า ๒๕.
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แรงงานนอกระบบ และแม้ว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายไุด้รับเงินเบีย้ยงัชพีเป็นรายได้พ้ืนฐานแต่ไม่เพียงพอ

ต่อการด�ารงชีพ ขณะท่ีแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังขาดหลักประกันด้านรายได้ในวัยเกษียณ ซึ่งพบว่า

แรงงานนอกระบบเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเพียง ๕ แสนคนเศษ
2
 การหารายได้เข้าสู่ครัวเรือน

พบว่าบางครอบครัวลูกหลานต้องออกไปท�างานหาเงินท�าให้ไม่สามารถรับภาระการดูผู้สูงอายุได้เหมือน

อดีต ท�าให้ผู้สูงอายุจ�านวนมากถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางรายสูญเสียบทบาทการท�างานทั้งที่ยังมี

สภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพอจะท�างานได้อีก ท�าให้ตนเองเกิดความรู้สึกการสูญเสียอ�านาจ  

(power) ถูกลดคุณค่าของตนเองลงและ ท�าให้ไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลง ในด้านปัญหาด้านสุขภาพ 

จากการส�ารวจสขุภาพคนไทยพบว่าสภาพร่างกายของผูส้งูอายบุางส่วนเสือ่มลงท�าให้เกดิโรคประจ�าตัว เช่น

โรคความดันโลหิต ร้อยละ ๔๑.๔ เบาหวานร้อยละ ๑๘.๒ ข้อเข่าเส่ือมร้อยละ ๘.๖ ภาวะสมองเส่ือม 

ร้อยละ ๖ ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรังและอยู่ในภาวะพ่ึงพิงมีจ�านวนร้อยละ ๒๐
3
 จากสภาพ

ร่างกายของผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนและมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง  

ทั้งด้านครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพร่างกายข้างต้นนี้ ผู้สูงอายุต้องปรับตัวให้พร้อมรับสภาวะ 

แวดล้อมใหม่ให้ได้ หากปรับตัวไม่ได้จะส่งผลต่อจิตใจ ท�าให้เกิดความทุกข์ ภายในใจและจะสืบเนื่องส่งผล 

กระทบต่อร่างกาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะร่างกายและจิตใจมีการท�างานที่สัมพันธ์กันดังค�ากล่าวที่ว่า 

จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ เป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะท�าให้ผู้สูงอายุสามารถ

ดแูลตนเองได้มากขึน้โดยเฉพาะศกัยภาพในการปรับตัวด้านจิตใจเตรียมความพร้อมยอมรับกบัสถานการณ์

หรือสภาพสังคมแบบใหม่เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข

 ในประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่เป็นนับถือพุทธศาสนา ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้นับถือพระศาสนานี้

จ�านวน ๖๓,๒๙๙,๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕ จากจ�านวนประชากรไทยทั้งหมด
4
 มีพุทธศาสนาอยู ่

คู่กับสังคมไทยมายาวนาน พุทธศาสนาสร้างคุณูปการมากมายทั้งด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย  

และที่ส�าคัญยิ่งคือหลักค�าสอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จัดเป็นมรดกทางปัญญาของโลกที่สามารถเสริมสร้าง

ปัญญาท�าให้เรียนรู้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและโลกได้อย่างดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องพบกับ 

ปัญหาหลายด้านในชวิีต สามารถน�ามาเป็นประโยชน์ต่อการปรบัตวัให้เกดิความสมดลุกบัการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นในสังคม พุทธศาสนาจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้ดีงามได้ ดังนั้นจึงควรน�าพุทธศาสนา 

มาปรับใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตและขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะท�าให้ผู้สูงอายุเตรียมตัว 

 2
 กรมกจิการผูส้งูอาย ุกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์, ชดุความรูก้ารดแูลตนเองและพฒันา

ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านความมั่นคงในชีวิต, หน้า ๒๕.

 3
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕.

 4
 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, สถิติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม : จ�านวนศาสนิกจ�าแนกตามศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๑-

๒๕๖๑, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๖๓), หน้า ๑.
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เตรียมใจที่จะแก้ปัญหาอย่างมีสติ รู้เท่าทันพร้อมกับมือกับอุปสรรคท้ังหลาย จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัด

หน่ึงที่มีผู ้สูงอายุเพิ่มข้ึนในแต่ละปีท่ีสอดคล้องกับอัตราการเพ่ิมของประชากรสูงวัยในระดับประเทศ 

ที่ทุกปีมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชากรสูงวัยในจังหวัดเพชรบุรีเพ่ิมขึ้นเป็น 

ร้อยละ ๑๙.๔๑ ของประชากรทัง้หมด
5
 และแนวโน้มจะเป็นสงัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ในไม่ช้านี ้พร้อมกบั

การด�าเนินชีวิตท่ีอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ที่ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงได้ยากจะต้องพบกับ

ปัญหานานัปการดังที่ได้กล่าวมา จึงเห็นว่าพุทธศาสนาสามารถจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตแก ่

ผู้สูงอายุให้พบกับความสงบสุขได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาจิต 

ของผู้สูงอายุตามวิถีพุทธในอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาจาก 

ผู้สูงอายุตอนต้น อายุระหว่าง ๖๐-๖๙ ปี ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงวัยที่มีจ�านวนผู้สูงอายุถึง ร้อยละ ๕๗.๔  

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุตอนกลางที่มีร้อยละ ๒๙ และตอนปลายที่มีร้อยละ๑๓.๖ และด้วยตระหนัก

ว่าการเรียนรู้ด้วยรูปแบบฯ นี้จะเป็นพื้นฐานให้ผู้สูงอายุน�าไปพัฒนาจิตและสามารถปรับประยุกต์ใช้เป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยตอนกลางและปลายต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการด�าเนินชีวิตตามวิถีพุทธของผู้สูงอายุใน อ�าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี

 ๒. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามวิถีพุทธ ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 ๓. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามวิถีพุทธ ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ผู ้ วิจัยมุ ่งศึกษาเก่ียวกับสภาพปัจจุบันในการด�าเนินชีวิตตามวิถีพุทธโดยใช ้

หลกัไตรลกัษณ์เป็นแนวทางศึกษาประกอบด้วยศึกษาพฤติกรรมทางกาย วาจา (ศลี) ศกึษาการพัฒนาจติใจ 

(สมาธ)ิ และศกึษาการใช้ปัญญาในการด�าเนนิชวีติ (ปัญญา) และน�าผลการศกึษามาสร้างรูปแบบการพัฒนา

จิตของผู้สูงอายุและประเมินรูปแบบฯ

 ขั้นตอนการวิจัย

 ขั้นตอนการวิจัย แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ 

 5
 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี, “รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด

เพชรบุรี ปี ๒๕๖๓”, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://phetchaguri.m-sociaty.go.th, [๕ มกราคม ๒๕๖๕].
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 ตอนที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามวิถีพุทธ

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (Young Old) อายุระหว่าง  

๖๐-๖๙ ปี ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน ๑๙,๑๘๐ คน
6
 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตร 

Taro Yamane
7
 ความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

ได้ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๐๕ การศึกษาครั้งนี้ใช้การสุ่มแบบเจาะจงจากผู้สูงอายุช่วงวัยต้น (อายุ ๖๐-๖๙ ปี) 

จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) โดยแบ่งผู้สูงอายุวัยช่วงวัยต้นของอ�าเภอเมือง 

ออกเป็นต�าบลได้ ๒๔ ต�าบล และแบ่งในแต่ละต�าบลตามสัดส่วน (proportion to size) ของประชากร 

ผู้สูงอายุวัยต้น ได้กลุ่มตัวอย่าง แต่ละต�าบลรวมทั้งสิ้น ๓๙๒ คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยันี ้คือ แบบสอบถามทีผู้่วจิยัสร้างขึน้เพ่ือน�ามาใช้เกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตัวอย่าง

ในด้านสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธ ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

ตอนท่ี ๑ เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อาชีพปัจจุบัน ระดับ 

การศึกษา ลักษณะการอาศัยในปัจจุบัน ความต้องการที่พักอาศัย และรายได้ต่อเดือน รวมทั้งหมด ๖ ข้อ 

ตอนที่ ๒ เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ตามแนววิถีพุทธ ในด้าน 

ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปัญญาสิกขา จ�านวน ๓๐ ข้อ เป็นค�าถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) ๕ ระดับ แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยช่วงชั้น (Weight mean score) หลังจากค�านวณ

ช่วงระดบัคะแนนดงักล่าวแล้วน�าค่าทีไ่ด้จากการค�านวณมาแบ่งเป็นระดับการปฏบิติัติตามแนววถีิพุทธเป็น 

๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การตรวจสอบเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ คน 

ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ระหว่าง ๐.๖๗-๑ และไปตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

(Try out) กับกลุ่มผู้มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๓๐ คน ได้ค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๑๕  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ตอนที่ ๒ การสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธและประเมินผล

 การสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ

 ส่วนที่ ๑ การสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธ

 การสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) มีผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ รวมท้ังส้ิน ๑๐ คน โดยเลือกแบบเจาะจง

 6
 ส�านักทะเบียน อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, ทะเบียนราษฎร,์ (เพชรบุรี : ส�านักงาน, ๒๕๖๓), หน้า ๑๐.

 7
 Taro Yamane, “An Introductory Analysis”, (Tokpo, Aoyama Gakum University: 1967), p.139.
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จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านพุทธศาสนาและผ่านการปฏิบัติธรรมมาแล้วโดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 

ได้แก่ ฝ่ายพระสงฆ์ ๔ รูป ฝ่ายฆราวาสกลุ่มนักวิชาการ ๓ คน ฝ่ายฆราวาสกลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ ๓ คน 

เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สร้างเคร่ืองมือด้วยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

ที่เกี่ยวข้องแล้วจึงสร้างข้อค�าถามที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดแล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จากนั้น 

จึงน�ามาปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้วจึงน�าไปรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

(Triangulation) คือตรวจสอบด้านข้อมูล ด้านทฤษฎี และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธของผู้สูงอายุ

 กลุ่มเป้าหมายการวิจัยเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ จ�านวน ๓๐ คน โดยเลือก 

แบบเจาะจงจากผู้มีความรู้ด้านพุทธศาสนา และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาจิตโดยจ�าแนกเป็นกลุ่ม 

พระภิกษุสงฆ์ ๑๐ รูป ฆราวาสจากกลุ่มนักวิชาการ ๑๐ คน และฆราวาสตัวแทนผู้สูงอายุตอนต้น ๑๐ คน 

เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม จ�านวน ๘ ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ก�าหนดเกณฑ์แปลผล

ความเหมาะสมของรูปแบบเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งเกณฑ์ตัดสิน

ผลการพจิารณาว่าเหมาะสมหรอืไม่ใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียไม่ต�า่กว่า ๓.๕๑
8
 การสร้างเคร่ืองมอื ศึกษาจากเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง สร้างข้อค�าถามตามวัตถุประสงค์แล้วให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจประเมิน ๓ ท่าน ได้ค่าความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง ๐.๖๗-๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
 ๑. สภาพปัจจุบันในการด�าเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธของผู้สูงอายุ ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

มีดังนี้ 

 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ ๔๘.๕ รองลงมา  

เพศชาย ร้อยละ ๕๑.๕ อาชีพส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๓๒.๔ รองลงมา เกษตรกรรม ร้อยละ ๒๗.๘ 

และค้าขาย ร้อยละ ๒๐.๑ ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ระดับประถมศกึษา ร้อยละ ๖๖.๓ รองลงมามธัยมศกึษา

ปีที่ ๖ หรือ (ปวช.) ร้อยละ ๒๕.๘ และปริญญาตรี ร้อยละ ๓.๓ ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับสามี ภรรยา บุตร 

หรือญาติ ร้อยละ ๙๒.๑ รองลงมา อาศัยอยู่ตัวคนเดียว ร้อยละ ๖.๑ และต้องการอาศัยเพื่อนบ้าน ร้อยละ 

๑.๘ ความต้องการทีพ่กัอาศยัส่วนใหญ่อยูก่บัสาม ีภรรยา บตุร หรือญาติ ร้อยละ ๘๔.๗ รองลงมา ต้องการ

พักอาศัยคนเดียว ร้อยละ ๗.๙ และต้องการพักกับเพื่อนบ้าน ร้อยละ ๖.๑ รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่เฉลี่ย 

 8
 Best, John. W., “Research in Education”, 3

rd
. ed., Englewood Cliffs., (New Jersey: Prenticel-

Holl, Inc., 1986), p.195.
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269รูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามวิถีพุทธในอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

๖,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๖.๐ และรายได้ต�่ากว่า ๓,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๘.๘ และรายได้ ๓,๐๐๐-

๖,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๓.๗

 สภาพการด�าเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธของผู้สูงอายุ พบว่า การด�าเนินชีวิตตามวิถีพุทธของผู้สูงอายุ

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักไตรสิกขา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Χ = ๓.๐๔,  

S.D. = ๐.๗๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย ดังนี้ (๑) ด้านศีลสิกขา คือ พฤติกรรมทางกาย - วาจา (Χ = ๓.๑๘, S.D. = ๐.๖๔) รองลงมา

คือ (๒) ด้านสมาธิสิกขา คือ ด้านจิตใจ (Χ = ๓.๑๕, S.D. = ๐.๗๑) (๓) ด้านปัญญาสิกขา คือ เป็นความ

คิดเห็น (Χ = ๒.๗๘, S.D. = ๐.๙๘)

 เมื่อจ�าแนกไตรสิกขาเป็นศีลสิกขา ประกอบด้วย วาจาชอบ การกระท�าชอบ อาชีพชอบ พบว่า  

การด�าเนินชีวิตตามวิถีพุทธของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Χ = ๓.๑๘, S.D. = ๐.๖๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ด้านอาชีพชอบ (Χ = ๓.๒๕, S.D. = ๐.๘๔) รองลงมาคือ ด้านการกระท�าชอบ (Χ = ๓.๒๑, S.D. = 

๐.๘๐) และ น้อยที่สุด คือ ด้านวาจาชอบ (Χ = ๓.๐๙, S.D. = ๐.๗๖)

 ในด้านสมาธิสิกขา ประกอบด้วย ความเพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบ พบว่า การด�าเนินชีวิต 

ตามวิถีพุทธของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Χ = ๓.๑๕, S.D. = ๐.๗๑) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านเพียรชอบ 

(Χ = ๓.๒๘, S.D. = ๐.๗๘) รองลงมาคือ ด้านสติชอบ (Χ = ๓.๐๙, S.D. = ๐.๘๒) และน้อยที่สุด คือ 

ด้านสมาธิชอบ (Χ = ๓.๐๗, S.D. = ๐.๗๘)

 ส่วนในด้าน ปัญญาสิกขา ประกอบด้วย ความเห็นชอบ และความคิดชอบ พบว่า การด�าเนินชีวิต

ตามวิถีพุทธของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Χ = ๒.๗๘, S.D. = ๐.๙๘) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านความ

เห็นชอบ (Χ = ๒.๘๖, S.D. = ๐.๘๖) รองลงมาคือ ด้านความคิดชอบ (Χ = ๒.๗๑, S.D. = ๑.๑๔)

 ๒. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตตามวิถีพุทธส�าหรับผู้สูงอายุ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธ (๒) การให ้

ความรู้พุทธธรรมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธ (๓) การฝึกปฏิบัติการเจริญ สติ สมาธิ 

แบบอานาปานสติ และการน�ามรรค ๘ มาปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวัน (๔) การบริหารกาย-จิต ด้วยสมาธิ

บ�าบัด (SKT) และ (๕) การวางแผนการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธ ในชีวิตประจ�าวันหลังการฝึกอบรม และ

ประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมนี้ได้น�ารูปแบบการพัฒนาจิตแก่ผู้สูงอายุตอนต้นตามวิถีพุทธมาสร้างเป็น

ตารางเวลาอบรมและคู่มือการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตอนต้นตามวิถีพุทธ จ�านวน ๑ ชุด 
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270 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 ๓. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธของผู้สูงอายุ พบว่า ผลการประเมิน 

โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประเมินที่ก�าหนดไว้ที่ระดับ 

๓.๕๑
9
 โดยสามารถจ�าแนกความเหมาะสมรายด้าน คือ (๑) รูปแบบการพัฒนาจิตตามวิถีพุทธ  

ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน มีความเหมาะสมในระดับมาก (Χ = ๔.๓๗, S.D. = ๐.๕๖) (๒) การสร้าง 

แรงจูงใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมเห็นประโยชน์การพัฒนาจิตเหมาะสมระดับมาก ( Χ = ๔.๒๐, S.D. = 

๐.๘๔) (๓) การให้ความรู้พุทธธรรม มีความเหมาะสมระดับมาก (Χ = ๔.๔๑, S.D. = ๐.๔๓) (๔) การฝึก

ปฏิบัติ สติ-สมาธิ มีความเหมาะสม ระดับมาก (Χ = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๖๔) (๕) การบริหารกาย-จิต  

ด้วยสมาธิบ�าบัด (SKT) มีความเหมาะสมระดับมาก (Χ = ๔.๓๙, S.D. = ๐.๕๕) (๖) การวางแผนพัฒนา

จิตตามวิถีพุทธในชีวิตประจ�าวันและประเมินผลการอบรม มีความเหมาะสมระดับมาก (Χ = ๔.๔๐, S.D. 

= ๐.๖๓) (๗) ลกัษณะการจดักจิกรรมการฝึกอบรม มคีวามเหมาะสมระดับมาก ( Χ = ๔.๒๔, S.D. = ๐.๖๐) 

และ (๘) รูปแบบฯ นี้มีความเหมาะสมจะน�าไปฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุตอนต้นอยู่ในระดับมาก (Χ = ๔.๔๗, 

S.D. = ๐.๖๓)

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาจิตตามวิถีพุทธส�าหรับผู้สูงอายุ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

มีดังนี้

 ๑. การศึกษาสภาพปัจจุบันในการด�าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของผู้สูงอายุในอ�าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี ในด้านพฤติกรรมทางกาย วาจา (ศีล) ด้านการควบคุมจิตใจให้สงบ มั่นคง (สมาธิ) และด้านการ

ด�าเนินชีวิตที่มีสติและปัญญารู้เท่าทันการกระท�าทางกาย จิต ของตนเอง (ปัญญา) รวมเรียกว่าไตรสิกขา 

หรือสามารถจ�าแนกรายละเอียดเป็นมรรค ๘ พบว่า ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง และรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ซึง่แตกต่างจากงานวจิยัเรือ่งแนวทางการพฒันา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยมรรคมีองค์ ๘ ของ พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล และคณะ
10

 ที่โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยจ�าแนกด้านกระท�าชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านอาชีพชอบ และด้านวาจาชอบ  

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด แต่ในงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจิตฯนี้ ด้านความเพียรชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

รองลงมาด้านอาชีพชอบ ซึ่งมีล�าดับการปฏิบัติสอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้นส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 

ด้านความคิดชอบ

 9
 Best, John. W., “Research in Education”, p.196.

 10
 พระมหาวชิาญ กนตฺสโีล และคณะ, “แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายดุ้วยมรรคมอีงค์ ๘”, วารสาร

มหาจุฬานาครทรรศน ์ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๒๕๔.
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 นอกจากนี้มีความแตกต่างจากงานวิจัยเรื่อง หลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ ของเจ้าอาวาสวัดในเขต

ปกครอง อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร ของ พระครูสาครธรรมประสิทธิ์
11

 ที่พบว่า เจ้าอาวาสวัดในเขตปกครอง 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีการปฏิบัติตามมรรค ๘ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านความเห็นชอบ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความคิดชอบ และด้านที่ต�่าสุด

คือ ด้านอาชีพชอบ ซึ่งในการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาจิตฯ นี้ ด้านความเห็นชอบ และคิดชอบอยู่ใน

ระดับที่ ๗ และ ๘ ส่วนด้าน อาชีพชอบ มีการปฏิบัติเฉลี่ยอยู่ในล�าดับที่ ๒ รองจากความเพียรชอบ ทั้งนี้

อาจะเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักบวช ต้องเกี่ยวข้องกับหลักค�าสอนทางพุทธศาสนามากกว่า

ฆราวาสครองเรือนทั่วไป

 ๒. รปูแบบการพฒันาจติตามวถิพีทุธส�าหรับผู้สูงอาย ุอ�าเภอเมอืง จังหวดัเพชรบรีุ ม ี๕ ขัน้ตอน คอื 

(๑) การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธ (๒) การให้ความรู้เรื่องพุทธธรรม (๓) การปฏิบัติ 

เจริญสติ สมาธิและน�ามรรค ๘ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน (๔) การบริหารกาย-จิต ด้วยสมาธิบ�าบัด 

(SKT) และ (๕) การวางแผนพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธในชีวิตประจ�าวัน และประเมินผลการฝึกอบรม  

ผลการวจิยันีส้อดคล้องกบังานวจิยัผลการใช้ชดุฝึกอบรมการบรหิารจติตามแนวพทุธ เพือ่สร้างจติลกัษณะ

ทางพุทธ และลักษณะทางพุทธของนักเรียนระดับอุดมศึกษา ของ กิตตา ปรัตถจริยา และ อุบล  

เลีย้ววาริณ
12

 ที่พบว่า ก่อนท�าการฝึกอบรมนี้ เริ่มต้นต้องสร้างความศรทัธาในพทุธศาสนาเพือ่ให้ตระหนกั

ในคุณค่า เห็นประโยชน์ความส�าคัญในสิ่งที่จะปฏิบัติตามมา จากนั้นจึงให้ความรู้เรื่องกรรม และการ 

ปฏิบัติตนตามหลักบุญสิกขา การใช้ชีวิตในวิถีพุทธ ความกตัญญูรู้คุณค่าบุคคลและแผ่นดิน จากชุด 

ฝึกอบรมนี้ พบว่า สิ่งที่สัมพันธ์กับงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาจิตตามวิถีพุทธของผู้สูงอายุฯ ที่เริ่มจากการ

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ฝึกอบรม เป็นขั้นที่ ๑ จากนั้นจึงประกอบกิจกรรมอื่นในขั้นต่อ ๆ ไป 

 นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจิต ในขั้นที่ ๒ คือ การให้ความรู้เร่ือง พุทธธรรม 

ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและกระบวนการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในโรงเรียน 

ผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสนา ของ สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา และคณะ
13

 ในด้านการให้ความรู้ที่ดีแก่ผู้อบรม

เกี่ยวกับพุทธธรรมเพื่อจะได้มีปัญญาเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงของโลกและชีวิต เป็นประโยชน์ต่อการน�ามา

 11
 พระครูสาครธรรมประสิทธิ์, “หลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ ของเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครอง อ�าเภอเมือง

สมุทรสาคร”, (สมุทรสาคร, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๓.

 12
 กติดา ปรตัถจรยิา และอบุล เลีย้ววารณิ, “ผลของการใช้ชดุฝึกอบรมการบรหิารจติตามแนวพทุธเพือ่เสรมิสร้าง

จิตลักษณะทางพุทธและลักษณะทางพุทธของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”, วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๒๐๗.

 13
 สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา และคณะ, “การพัฒนารูปแบบและกระบวนการดูแลสุขภาวะผู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ตามแนวพุทธศาสนา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง  
เมืองเพชรบูรณ์, ๒๕๖๑), หน้า ๒๐๕.
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ปฏบิตัจิรงิในขัน้ตอนต่อไป องค์ความรูใ้นงานวจิยัดงักล่าว ได้แก่ เรือ่ง ไตรลกัษณ์ หลกักรรม หลกัไตรสกิขา 

หลกัขนัธ์ ๕ เป็นต้น ซึง่งานวจิยัเรือ่ง รปูแบบการพฒันาจติตามวถิพีทุธส�าหรบัผูส้งูอาย ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดั

เพชรบุรี ได้ให้องค์ความรู้ข้างต้นแก่ผู้สูงอายุเช่นกัน เพราะตระหนักว่าความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐาน 

การปฏิบัติที่ดี 

 ส่วนในขั้นที่ ๓ ของงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจิตตามวิถีพุทธส�าหรับผู้สูงอายุ อ�าเภอเมือง 

จงัหวัดเพชรบรุ ีเป็นการปฏิบตัเิจรญิสต ิสมาธแิละปฏิบัตจิรงิ ตามหลกัมรรคมอีงค์ ๘ หรอืไตรสิกขา กจิกรรม

นี้เป็นการพัฒนาทั้ง ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิต

ของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม : กรณีศึกษาต�าบลบ้านปรือ อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ของพระครู 

วินัยธรอ�านาจ และคณะ
14

 ที่พบว่าได้ใช้หลักศีล สมาธิ และปัญญา ในการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 

โดยผ่านกิกจรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกศีลภาวนา ด้วยการไม่เบียดเบียน มีน�้าใจ ช่วยเหลือ สมาธิ 

ด้วยการอบรมจิตให้มีความเข้มแข็งและด้านปัญญา คือ มีการฝึกสติ รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต  

มีเหตุผล 

 อนึ่ง รูปแบบการพัฒนาจิตตามวิถีพุทธส�าหรับผู้สูงอายุ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ีได้ใช้กิจกรรม

ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านศีล สมาธิ และปัญญา ทั้งการสวดมนต์ ท�าวัตรเช้า ท�าวัตรเย็น  

การเจริญสติ สมาธิ การเดินจงกรม การบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นต้น ซึ่งการกระท�าเหล่านี้  

พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธที่ส่งผล 

ต่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ ของ ฐิติยา เนตรวงษ์ และรัชฎาพร ธีราวรรณ
15

 ที่พบว่า กิจกรรมที่เป็นที่

นิยมปฏิบัติมากที่สุดคือ การสวดมนต์ไหว้พระ การนั่งสมาธิ การเจริญสติ และการเดินจงกรม และมี 

ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เลือกปฏิบัติ 

ให้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง ซึ่งในงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธฯนี้ มีหลากหลาย 

เพื่อจะได้เลือกสิ่งที่ดี เหมาะสมกับตนเองไปวางแผนปฏิบัติ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมในขั้นที่ ๕

 ในขั้นตอนที่ ๔ ของการวิจัยรูปแบบการพัฒนาจิตตามวิถีพุทธส�าหรับผู้สูงอายุ อ�าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุร ีเป็นการบริหารกาย-จิต ด้วยสมาธิบ�าบัด (SKT) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรม

สมาธิบ�าบัดตามวิถีพุทธต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่ชุมชนแห่งหนึ่ง 

 14
 พระครูวินัยธรอ�านาจ พลปัญฺโญ (สวัสดี) และคณะ, “รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลัก 

พุทธธรรม : กรณีศึกษาต�าบลบ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ 
ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๘๒.

 15
 ฐิติยา เนตรวงษ์ และรัชฎาพร ธีราวรรณ, “การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธที่ส่งผล

ต่อสขุภาพจติทีด่ขีองผูส้งูอาย”ุ, วารสารวทิยาลยัราชสดุาเพือ่การวจิยัและพฒันาคนพกิาร, ปีที ่๑๕ ฉบบัที ่๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๙๓-๑๐๕.
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273รูปแบบการพัฒนาจิตของผู้สูงอายุตามวิถีพุทธในอ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ในจังหวัดเพชรบุรี ของ รพีพร ฤาเดช
16

 ที่ได้น�าโปรแกรมสมาธิบ�าบัดตามวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในการ 

ดูแลตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความสุขในชีวิตและสุขภาวะของผู ้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ  

เพราะพุทธศาสนามีทัศนะว่า คนมีทั้งส่วนร่างกาย และจิตใจ หากทั้ง ๒ ส่วน ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง

เหมาะสมจะท�าให้สุขภาพโดยรวมดี แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือ การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาจิตฯ ใช้การ

ท�าสมาธิบ�าบัดกายประสานจิต แบบ SKT ของ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี แต่งานวิจัยของ รพีพร ฤาเดช 

ใช้โปรแกรมสมาธิบ�าบัดตามวิถีพุทธ ๘ สัปดาห์ ที่ประยุกต์จากแนวคิดการดูแลมนุษย์ของวัตสัน และการ

ดูแลโรคเรื้อรัง “เชิงพุทธบูรณาการ”

 ในขัน้ตอนที ่๕ ของรปูแบบการพฒันาจติตามแนววถิพีทุธของผูส้งูอาย ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี

เป็นขัน้ตอนการวางแผนพฒันาจติตามแนววถิพีทุธในชวีติประจ�าวนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัเรือ่งปัจจยัที่

ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ของ เกสร มุ้ยจีน
17

 ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ

ทีส่�าคญัมากประการหนึง่ คอื การพฒันาจติตามหลกัธรรมในพทุธศาสนาท�าให้จติมคีวามสงบ มัน่คง อดทน

ต่อความทุกข์ยาก ล�าบาก ได้ทุกขณะและท�าให้มีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และที่

ส�าคัญจะพบว่า ปัจจัยที่จะส่งเสริให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี ได้แก่ การวางแผนการด�าเนินชีวิต

อย่างถูกต้อง เหมาะสม ชีวิตจึงจะพบกับความสุขได้

 ๓. ผลการประเมนิรปูแบบการพฒันาจติตามแนววถิพีทุธ พบว่ามคีวามเหมาะสมจะน�าไปพฒันาจติ

ให้ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก (Χ = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๔๓) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย การพัฒนาสุขภาวะ 

องค์รวมส�าหรับผู้สูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยาของพระครูภาวนาสังวรกิจ วิ.
18

 ที่มีผลการศึกษาหลังการ

วิจัยสูงกว่าก่อนการวิจัย แต่ส่วนที่ต่างกันคือรูปแบบการพัฒนาจิตฯ ประเมินผลโดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็น 

ผู้รู้ทางพุทธศาสนาและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาจิตแนววิถีพุทธ มิได้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นผู้สูงอายุตอนต้น ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ต้องงดเว้นการกระท�ากิจกรรมรวมกลุ่มกัน

 16
 รพีพร ฤาเดช, “ผลของโปแกรมสมาธิบ�าบัดตามวิถีพุทธ ต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค 

ความดันโลหิตสูงที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี”. วารสารพยาบาลทหารบก, ปีที่ ๑๙ (ฉบับพิเศษ) (มกราคม- 
เมษายน ๒๕๖๑) : ๒๖-๓๘.

 17
 เกสร มุ้ยจีน, “ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ปีที่ ๒๓ 

ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๓๐๖.

 18
 พระครภูาวนาสงัวรกจิ ว.ิ (สวุทิย์ ค�ามลู), “การพัฒนาสขุภาวะองค์รวมส�าหรบัผูส้งูอายตุามแนวพทุธจติวทิยา”, 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน,์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๗ (กันยายน ๒๕๖๒) : ๓๔๑๙.
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 ๑. ในการน�ารูปแบบการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธของผู้สูงอายุไปใช้จริง ควรส�ารวจพื้นฐาน 

ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธของผู้เข้ารับการอบรมก่อนเพื่อจะได้ปรับระดับ

วิธีการอบรมให้สอดคล้องกับระดับความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรมพัฒนาจิต

 ๒. รูปแบบการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธนี้จัดให้เหมาะสมกับช่วงวัยผู้สูงอายุตอนต้น แต่หากน�า 

ไปใช้กับผู้สูงอายุช่วงวัยอื่น ๆ สามารถปรับรายละเอียดกระบวนการจัดอบรมแต่ละขั้นตอนตามความ 

เหมาะสมกับช่วงวัยอื่น ๆ

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑. การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยยุคใหม่

 ๒. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อติดตามประเมินผลในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของ 

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นรายบุคคลหลังเข้ารับการฝึกอบรมตามรูปแบบการพัฒนาจิต
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