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บทท่ี 4 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพในแนวปรากฏการณวิทยา (phenomenology) โดยมี
กรอบวิธีวิจัยแบบผสมผสานในแนวทางบูรณาการ (integral approach) 

หนวยวิเคราะห (units of analysis) ไดแกขอมูลองคความรูในเชิงญาณวิทยา (ผูรู - ส่ิงท่ี
ถูกรู) ของขอมูลองคความรูแนวทางบูรณาการของตะวันตกและขอมูลองคความรูตะวันออกใน
หมวดวิชชาจรณสัมปนโน - จรณะ 15 วิชชา 8 และหมวดองคธรรมสําคัญๆ ในพุทธธรรมท่ีมีผลตอ
การพัฒนายกระดับจิตสํานึก (conscious levels) ของบุคคลท่ีมีอยูจริงและเปนผูใหขอมูลหลัก     (key 
informant) 

ประเภทของระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาคนควานี้คือ ปรากฏการณวิทยาที่อิงกรอบ
แนวคิดปรากฏการณวิทยาของบูรณาการญาณวิทยา (integral epistemology) ตามครรลองบูรณาการ
พหุระเบียบวิธีวิจัย (integral methodological pluralism, IMP) ของกลุม Ken Wilber 

 
4.1 ประชากรศึกษา  บุคคลท่ีเกี่ยวของและวิจัยเอกสาร 

4.1.1 บุคคลท่ีเกี่ยวของ  ผูใหขอมูลหลัก (key informant)  
เลือกจากผูมีความรู ประสบการณ ความสนใจ มีสวนรวมในการผลักดันองค

ความรูจรณะ 15 วิชชา 8 อยางยาวนาน 
ขอมูล (data) ไดแก ขอมูลปฐมภูมิของวิชชาจรณสัมปนโนไดจาก 
ผูใหขอมูลหลัก (key informant) ท่ีไดรับการคัดเลือกแลว 
4.1.1.1 ผูใหขอมูลหลัก แบงตามประเภทการส่ือรับขอมูล จํานวน 10 ทาน ไดแก 

1) ผูสงสาร (sender) ไดแกผูส่ือสอนองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 
จรณะ 15 วิชชา 8 คือสมณโพธิรักษผูนําชาวอโศก 

2) ผูรับสาร (receiver) ไดแกผูรับส่ือคําสอนวิชชาจรณสัมปนโน จรณะ 
15 วิชชา 8 ไปปฏิบัติเฉล่ียขอมูลตามระยะหางใกลไกลจากผูสงสาร(2.1)  วงในสุดเปนคนวัดท่ีอยูใน
ฐานะบริหารตัดสินใจ คือ คุณเทียนพุทธ พุทธิพงศอโศก ผูอํานวยการ FMTV 

(2.1) วงในชิดขอบนอกเปนคนท่ีไมไดเปนผูรับใชกลุม แตก็อยู
ใกลวัดมีศรัทธาจริง ม่ันคง คือ คุณหนึ่งฟา นาวาบุญนิยม 
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(2.2) วงนอกใกลขอบในเปนคนปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 เปน
สรณะจริงจัง แตเปนผูนํากลุมนอกชาวอโศก คือ คุณไชยวัฒน สินสุวงศ 

(2.3) วงนอก ดร.วิชัย รูปขําดี และ อาจารยสังคม คุณคณากรสกุล 
เปนนักวิชาการที่สนใจติดตามศึกษาชาวอโศกอยางตอเนื่องยาวนานกวา 10 ป  โดยเฉพาะหลักคํา
สอนของสมณโพธิรักษ และสนใจในแนวทางการทดลองพฤติกรรมฝกฝนในแนวทางโครงสราง
การพัฒนายกระดับข้ันของจิตสํานึก 6 ข้ันของจรณะ 15 วิชชา 8 

(2.4) วงผูสนใจในหัวของานวิจัยนี้ของฆราวาสอโศก  เชน         
คุณพิทยา สิทธิโชติ  คุณเสรี  ทองพันธ  คุณนอมดิน ทยาธรรม  คุณประภาส บุตรประเสริฐ 

4.1.1.2 ผูใหขอมูลหลักเฉพาะกาล เนนการใหขอมูลเฉพาะประเด็นเจาะจง เชน 
1) อาจารยอาภรณ พุกกมาน  ผู ท่ีสนใจศึกษาและปฏิบัติจรณะ  15 

วิชชา 8 อยางจริงจัง รวมถึงไดเผยแพรองคความรูในหนังสือสมาธิพุทธ (พ.ศ. 2526); จรณะ 15; 
ทางเอกแหงการบรรลุธรรมอยางพระพุทธเจามีผลจริง พิสูจนไดแมในปจจุบัน (พ.ศ. 2525); 
การศึกษาการสอนศีลเพื่อสรางเสริมพุทธธรรมจริยาในสังคมไทย (พ.ศ. 2528) นับเปนเสาหลัก 
ในฐานฆราวาสผูรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีผูวิจัยไดปรึกษาขอคําช้ีแนะไดชัดเจนในประเด็นท่ียัง 
ไมแจมชัดอยูเสมอ 

2) สุนัย  เศรษฐบุญสราง  ผูศึกษาและปฏิบัติรอบรูท้ังพุทธกระแสหลัก
และหลักปฏิบัติทางชาวอโศก เปนนักวิชาการท่ีรูถึงแนวการพัฒนาทุนนิยมและเปนผู เขียน 
“แนวทางปฏิบัติ 7 ข้ันสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวปฏิบัติสูแนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจ
พอเพียง” (พ.ศ. 2550) ใหแนวทางการนําเสนอท่ีปฏิรูปกระบวนทัศนใหมในการตีความไตรสิกขาแก
ผูวิจัย โดยเฉพาะองคความรูวิชชา 8 ท่ีเปนแนวทางอิทธิปาฏิหาริย อาเทสนา  ปาฏิหาริยใหกลับเขาสู
หลักเดิมของแนวทางคําสอนใหเห็นจริง นําไปปฏิบัติไดผลจริงเปนอัศจรรยหรือ อนุศาสนีย 
ปาฏิหาริยของพระพุทธองค 

3) คุณสูแดนธรรม ชาวหินฟา ใหขอมูลการจัดนําเสนอทางส่ือ FMTV 
ในองคความรูของสมณโพธิรักษ เพื่อสืบคนขอมูลรายละเอียดท่ีอางอิงไดกับพระไตรปฎก 

4) แซมดิน  เลิศบุศย และคุณแกนฟา แสนเมือง ผูใหขอมูลเฉพาะกาล
งาน วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม (วบบ.) รุน 1 ใหขอมูลเร่ืองเจาะลึกประเด็นมโนทัศน (concept) 
สหกรณ กับมโนทัศนสาธารณโภคีนั้นตางกันโดยพ้ืนฐานของความสมัครใจเต็มใจและเนนฐาน 
ท่ีสูงข้ึนของการฝกปฏิบัติธรรม ลดละกิเลสในระดับ “ของตน” หรืออัตตนียาจึงทํา  การสละออกให
เปนทรัพยสวนกลางได 



115 
 

4.1.2 วิจัยเอกสาร เปนการคนหาขอมูลท่ีจะนําสูองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนจรณะ 15 
วิชชา 8 และแนวทางบูรณาการของกลุม Ken Wilber แบงเปน 2 ระดับ คือ เอกสารหลัก และเอกสาร
รอง 

4.1.2.1 ขอมูลเอกสารหลักเปนชุดความรูในฐานขอมูลหลักท่ีอางอิงวิเคราะหและ
ใชตรวจสอบความถูกตอง ความนาเช่ือถือของขอมูลอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับวิชชาจรณสัมปน
โน จรณะ 15 วิชชา 8 และแนวทางบูรณาการ 

1) จากพระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. 2525 สูตรหลักสําคัญ 
คือ สามัญญผลสูตร (สุตตันต. เลม 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค) เสขปฏิปทาสูตร (สุตตันต. เลม 5 
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก) มหาจัตตารีสกสูตร (สุตตันต. เลม 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก) 
สูตรประกอบรองลงมา คือ มหาสติปฏฐานสูตร (สุตตันต. เลม 10 ฑีฆนิกาย มหาวรรค) 

อาจารยผูรูทางพุทธธรรม 
พระพุทธโฆษาจารย     - คัมภีรพระวิสุทธิมรรค (พ.ศ. 2521) 
สมเด็จพระสังฆราช      - หนังสือ พอ หลักธรรมแหงความพอเพียง 
ญาณสังวรฯ                  วิธีสรางบุญบารมี 
พุทธทาสภิกขุ              - อริยสัจ 4 จากพระโอษฎ (พ.ศ. 2551);  

- พระพุทธคุณบรรยาย (พ.ศ. 2520);   
- พุทธประวัติจากพระโอษฎ (พ.ศ. 2552);  
- อาณาปานสติภาวนา (พ.ศ. 2518);   
- อตัมมยตาประยุกต (พ.ศ. 2531);  
- สุญญตาปริทรรศน (พ.ศ. 2546) 

พระพรหมคุณาภรณ     - พุทธธรรม (ฉบับเดิม) (พ.ศ. 2553) 
(ป.อ.ปยุตโต)             -  พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ  
            (พ.ศ. 2552) 

             -  พจนานุกรม ประมวลธรรม และประมวล 
                   ศัพท (พ.ศ. 2553) 

             -  การพัฒนาท่ียั่งยืน  (sustainable  
                Development) (พ.ศ. 2552) 

“พอครู” ผูนําการสอนพุทธธรรมใหชาวอโศก 
สมณโพธิรักษ  สมาธิพุทธ (พ.ศ. 2526); พุทธเปนอเทวนิยม

  อยางนี้ (พ.ศ. 2548); คนคืออะไร (พ.ศ. 2537);  
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 ทางเอกภาค 1-2-3 (พ.ศ. 2522) ค้ันออกมา
 จาก ศีล  (พ .ศ .  2545); ถอดรหัสนิพพาน 
 อัตตาอนัตตานิรัตตา (พ.ศ. 2542); เปดโลก
 เทวดา (พ.ศ. 2550); อีคิวโลกุตตระ (พ.ศ. 
 2543); สาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม  (พ.ศ. 
2550); ถาไมออกรบก็ไมพบสัจจะ  (พ.ศ. 2554) เปนตน 
ผูรูแนวทางบูรณาการ 
Ken Wilber  -  The Theory of Everything; An Integral  
      Vision for Business, Politics, Science and 
      Spirituality.(2000A) 

- The Brief History of Everything (2000B);  
- Integral Spirituality; A startling New Role 

for Religion in the Modern and Postmodern 
World (2006) 
- Integral Psychology; Consciousness, Spirits 

Psychology, Therapy (2000C) 
Brad Reynolds  - Embracing Reality; The Integral Vision of 

     Ken Wilber (2004) 
4.1.2.2 ขอมูลเอกสารรอง  เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีมีการใหขอมูลเกี่ยวพันและ

สัมพันธถึงหัวของานวิจัยนี้ 
1) เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชาวอโศก  และหัวขอธรรมของ 

สมณโพธิรักษ 
2) ขอมูลจากเว็ปไซดเกี่ยวกับแนวทางบูรณาการของ KW และ SDi และ

วิชาจรณสัมปนโน จรณะ 15 วิชชา 8 และการแสดงธรรมของสมณโพธิรักษ 
3) หนังสือท่ีมีผูเขียนถึงแนวทางบูรณาการและวิชชาจรณสัมปนโน ไดแก 

- แนวทางบูรณาการแนวคิดตะวันตก 
 ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน  - พุทธเศรษฐศาสตร (พ.ศ. 2547) 
 ดร.สุวินัย  ภรณวลัย  - Adept and Learning Revolution  
     (พ.ศ. 2552) 
 กุลศิริ  เจริญศุภกุล และ  - The Quantum and The Lotus  
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 บัญชา  ธนบุญสมบัติ    ควอนตัมกับดอกบัว (พ.ศ. 2552) 
 (แปล)       โดยมาติเยอริการ และตรินซวน ตวน
 แนวทางเกี่ยวกับวิชชาจรณสัมปนโน 

 สมเด็จพระสังฆราช  - แนวปฏิบัติในสติปฎฐาน (พ.ศ. 2552) 
 ญาณสังวรฯ    

พระปราโมทย ปาโมชโช  - ทางเอก (พ.ศ. 2549) 
พระคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล  -  พุทธวจนะ ตามรอยธรรม (พ.ศ.2553) 

 -  พุทธวจน คูมือโสดาบัน  (พ.ศ. 2554 ก) 
  -  พุทธวจน อินทรียสังวร (พ.ศ.2554 ข) 

สิริอัญญา   -  วิมุตตะมิติ มหัศจรรยแหงโลกภายใน 
     (พ.ศ. 2550) 
 
4.2  แนวทางการจัดระเบียบขอมูล 
 

ในงานวิจัยนี้มีลําดับการพัฒนาขอมูล (data) ยกข้ึนสูองคความรู (knowledge) และ
นําไปสูการใชงานดวยความรอบรู (wisdom) ดังนี้ 

4.2.1 ขอมูล (data) ไดถูกคนหารวบรวมเพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนไปในการสราง
กรอบมโนทัศน (conceptual framework) 

4.2.2 องคความรู (knowledge) ไดถูกยกระดับข้ึนจากการยอยขอมูลท่ีมีความสัมพันธ
ตอกันอันนําพาสูความหมายของคุณคาท่ีแฝงเรนของจรณะ 15 วิชชา 8 ภายใตกรอบบริบท (contexts 
of development) ของการพัฒนา 

4.2.3 ความรอบรู (wisdom) ไดพัฒนาองคความรูในแตละบริบทในแนวทางบูรณาการ 
เพื่อนําไปสูวิถีการพัฒนาทางโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณไดสมดุลอยางชาญฉลาด  โดยแนวทาง
แหงวิถีการพิจารณาใครครวญโดยแยบคาย (contemplation) ในหลักพุทธธรรมนําสูผูมีวิชชาจรณ 
สัมปนโนตามลําดับ 

การพัฒนายกระดับ 4 มโนทัศน       4 บริบท      4 วิถีตามลําดับ 3 ข้ันตอนนี้ ผูวิจัย
เช่ือวาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาตนยกระดับจิตสํานึก (conscious) ของมนุษยไปสูการรูแจง 
(enlightenment) บนเสนทางสูนิพพานไดในท่ีสุด 
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4.3 แนวคิดปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย 
 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยคุณภาพแบบผสมผสาน ท่ีมีลักษณะพิเศษอธิบายตามแนวทาง
บูรณาการของกลุม KW เพื่อเขาใจงาย แบงตามยุคสมัย ดังนี้ 

4.3.1 กอนทันสมัย  โดยเ ร่ิมรวบรวมขอมูลขององคธรรมจรณะ  15  วิชชา  8 
ตามแนวทางคําสอนของสมณโพธิรักษ ภายในกรอบมโนทัศนในการทําใหเกิดพุทธะในตนน้ันทํา
ใหการบริหารขอมูลถูกยกข้ึนเปนองคความรู ไดคือ จรณะ 15 วิชชา 8 ตามแนวทางคําสอน 
สมณโพธิรักษมีความชัดเจนทุกระดับ ในการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณไปสูความเปนพุทธะข้ึน 
ในตน โดยสอดคลองถูกตองกลมกลืนเปนเอกภาพกับหลักพุทธธรรมสําคัญ คือ อริยสัจ 4 
สติปฎฐาน 4 ไตรสิกขา   วิปสสนาภาวนารูปนาม 

ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาในแนวทางปรากฏการณวิทยาเชิงอุตรวิสัย (transcendential 
phenomenology) ตามแนวคิดของ Edmund Husseri (1859 - 1938)  ซ่ึงหมายถึงการศึกษาวาคนเรา
อธิบายหรือบรรยายเกี่ยวกับปรากฏการณตาง ๆ ท่ีตนประสบไดอยางไร มีขอสรุปเชิงปรัชญาวา 
เราจะเขาใจส่ิงท่ีเราประสบไดดวยการวิเคราะหการรับรู และความหมายของส่ิงท่ีเราประสบ ซ่ึงเปน
ตัวกระตุนความตระหนักรูของเรา (Patton, 1990) กลาวคือเบ้ืองตนนั้นความเขาใจของเรามาจาก 
การที่เราไดมีประสาทสัมผัสกับปรากฏการณโดยตรง ประสบการณท่ีเราไดสัมผัสนั่นจะตองถูก
บรรยาย (เพื่อบอกรายละเอียดวามันเปนอะไร) อธิบาย และตีความ เราจึงเกิดความเขาใจการบรรยาย 
(คือ กลาวถึงรายละเอียด) กับการตีความประสบการณท่ีเราไดรับนั้น เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกันอยาง 
แยกไมออก การตีความเปนส่ิงจําเปนสําหรับการทําความเขาใจประสบการณท่ีเราไดรับ ขณะท่ี
ประสบนั้นก็รวมถึงส่ิงท่ีเราตีความออกมาจากตัวประสบการณนั้น ๆ ดวย (Patton, อางในชาย โพธิสิตา, 
2548 : 190) 

ในทางปฏิบัติ ผูศึกษาตอง “พิจารณาเลยจากส่ิงท่ีปรากฏไปยังธรรมชาติของส่ิงนั้น” 
(from what is (สภาวะจิต) to the nature (สภาวธรรม) of what is) (Schnwandt, 2001) สําหรับ 
Husseri “ปรากฏการณวิทยา คือ การศึกษาถึงโครงสรางและความหลากหลายทางโครงสราง 
ของการรับรูอันเปนท่ีปรากฏของส่ิงตางๆ ไมวาจะเปนบุคคล เหตุการณ หรือปรากฏการณใด ๆ 
ก็ตาม” (Kvale 1996: 53 อางจากชาย โพธิสิตา, 2548 : 191) 

บันทึกขอมูลในบริบทเร่ือง “การยกระดับคุณภาพจิตวิญญาณดวยพุทธจรณะ 15 วิชชา 8” 
(มาจากกรอบมโนทัศนการทําใหเกิดพุทธะในคน) ตามแนวทางคําสอนของสมณโพธิรักษ เปนการใช
หลักพรรณนาประสบการณการปฏิบัติธรรม เกิดอะไรขึ้น ประสบกับกิเลสอะไร ลดละออกจากกิเลส
ตัณหาไดอยางไร เปนลักษณะของสภาวะจิต โดยเนนท่ีฐานตัวแบบ (Model) พฤติกรรมเปนตัวอยาง
ศึกษา มากกวาฐานศีล (เชน ฐานศีล 5, ศีล 8, ศีล 10) แตประสบการณของสภาวะจิตกับการตีความของ
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สภาวธรรมจากประสบการณทางจิตนั้นก็เกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมออก (ซ่ึงตางกับการตีความเชิงนยิาม
ภาษา (definition) ของหมวดธรรมแตละขอ) เปนการมุงเขาถึงโครงสรางการรับรูหรือพิชาน 
(consciousness) ซ่ึงเปนไปตามลําดับความเจริญข้ึนของชุดความรู 6 ระดับของจรณะ 15 วิชชา 8 

4.3.2 ทันสมัย  อันเปนการศึกษาความรูแบบสหสาขาวิชาการ (interdisciplinary) ในแต
ละบริบทของการพัฒนาท่ีเช่ียวชาญของแตละศาสตร แตโลกพัฒนาอยางรวดเร็วและกวางไกลทําให
เกิดการไหลเล่ือนเช่ือมเขาถึงกันของบริบทตาง ๆ ท่ีตองสัมพันธเสริมหนุนแกกันดวยพหุสาขาวิชา
การ (multidisciplinary) ดังนั้น พื้นฐานของการศึกษาจากมโนทัศน การทําใหเกิดพุทธะ ในตนจึง
ตองขยายตัวข้ึนเปนอีก 3 กรอบมโนทัศน ไดแก  

กรอบมโนทัศน : การพัฒนาจิตตนภายใตกระบวนการกลุม 
กรอบมโนทัศน : ปรัชญาวิถีการดําเนินชีวิต 
กรอบมโนทัศน : การมุงสูกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ 
อันนํามาสูการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมพรอมกับยกระดับข้ึนเปนองคความรู 

ในแตละบริบทท้ัง 3 บริบทของการพัฒนานี้เปนการศึกษาคนควาประกอบเพิ่มข้ึนอีกแนวทางหนึ่ง 
คือ ไดนําเอาปรากฏการณวิทยาแนวอรรถปริวรรต (hermeneutic phenomenology) ตามแนวคิดของ 
Heidegger (1889-1976) ซ่ึงเปนลูกศิษยของ Husseri เขามาดวย แตสําหรับ Heidegger เนนการทํา
ความเขาใจความหมายของประสบการณในทัศนะของบุคคลผูไดรับประสบการณนั้น Heidegger 
ไมไดใหความสนใจโครงสรางของการรับรูมากนัก แตเนนหาความหมายโดยการมองผานจากส่ิงท่ี
ปรากฏ (appearance) ไปยังความหมายท่ีอยูเบ้ืองหลังของส่ิงนั้น (ชาย โพธิสิตา, 2548 : 192) ซ่ึงใน
งานวิจัยนี้ก็คือความหมายของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเหมาะสมในส่ิงนั้นคือแตละบริบทของการพัฒนา  

ในบันทึกขอมูล 3 บริบทท่ีขยายตัวจากบริบทของปจเจกบุคคลออกมาสูความเปนชุมชน
ชาวอโศก แลวขยายสถานภาพมาเปนชุมชนรวมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเปน
ระดับโลกทัศนพัฒนบูรณาการศึกษาลวนใชหลักปรากฏการณวิทยาแบบมุงตีความแบบเจาะลึกตาม
แนว Heidegger กลาวคือ 

บันทึกขอมูล 2  ในบริบทเร่ือง “การจัดระดับการพัฒนาคุณธรรมดวยจรณะ 15 วิชชา 8” 
(มาจากกรอบมโนทัศนการพัฒนาจิตตนภายใตกระบวนการกลุม) ของชุมชนชาวอโศกมีการพัฒนา
แบบมุงตีความเจาะลึกเขาไปหาความหมายในชุดองคความรู จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีทําใหสามารถ
นําสูโลกุตตระมรรค โลกุตตระผล ตามลําดับไดในการพัฒนาเปนกระบวนการกลุมของชาวอโศก 

บันทึกขอมูล 3  ในบริบทเร่ือง “วาดวยการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรม
สําคัญในพุทธศาสนา” (มาจากกรอบมโนทัศนปรัชญาวิถีการดําเนินชีวิต) มีการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีการพัฒนาระดับโลกวัตถุสามารถตีความเจาะลึกเขาไปถึงการศึกษา
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ชุมชนท่ีนําไปสูโลกุตตระได เปนชุมชนผูปฏิบัติธรรม ชาวอโศกท่ีละอบายมุข ถือศีล 5 รับประทาน
มังสวิรัติ เปนชุมชนบุญนิยม ฐานศีล 8 ขายลดกําไรนอยลง-ขายเทาทุน – ขายตํ่ากวาทุน – แจกใหฟรี
ไดจึงยกระดับเปนชุมชน สาธารณโภคีในฐานศีล 10 เนนการสละโภคทรัพยสวนตนสูสวนกลาง 
เพื่อสะพัดออกชวยเหลือสังคมไดอยางมีพลัง และมีประสิทธิผล มีสภาวะจิตเจริญข้ึนตามหลัก
สภาวธรรมของจรณะ 15 วิชชา 8 ไดเปนลําดับ 

บันทึกขอมูล 4  ในบริบทเร่ือง “วิชชาจรณสัมปนโน : วาดวยการศึกษากระบวนทัศน 
เชิงบูรณาการของวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณในบริบทของพัฒนบูรณาการศาสตร” (มาจากกรอบ
มโนทัศนในการมุงสูกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ) อันเปนเร่ืองของพัฒนบูรณาการศึกษา 
มุงตีความปรากฏการณโลกบูรณาการท่ีมีความสัมพันธหลากมิติ ตามหลักการโฮลอน ท่ีเม่ือ 
มุงตีความเจาะลึกเขาหาการพัฒนามนุษยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยอมเปนภูมิคุมกันกิเลส
หยาบใหญรายแรง ท่ีเติบโตในทุนนิยมสามานยได และโฮลอนเขาสูชีวิตเรียบงายเปน “คนจน
มหัศจรรย” ของชุมชนชาวอโศกที่พัฒนาจิตวิญญาณสูโลกุตตรธรรม ท่ีโฮลอนเขาสูบริบทของการ
พัฒนามนุษยอาริยะโดยการฝกลดละกิเลสของปจเจกไดผลจริงตามองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 

4.3.3 หลังทันสมัย ในแนวทางบูรณาการของกลุม Ken Wilber (2006) ไดมีการจัดวาง
องคความรูของพระสมณโคดมไวในภาคบนซาย (Q - UL) ซ่ึงเปนองคความรูท่ีเนนการพัฒนาระดับ
จิตสํานึกของ  “ฉัน” จึงมีระเบียบวิ ธีวิจัย  ท่ี เหมาะกับเนื้อหาสาระน้ีคือปรากฏการณวิทยา 
(phenomenology) เพราะเปนการศึกษาจากประสบการณปจจุบันของฉัน ในการรับรูสภาวะจิตของ
ฉันขณะท่ีกําลังนั่งสมาธิอยูเปนตน เรียกวาเปนดานในของฉัน (I’ - inside) แตก็ยังมีดานนอกของฉัน
เสมือนฉันเฝาสังเกตอยูขางนอก เชนเดียวกับท่ีฉันสังเกตคนอ่ืนอยู หรือเชนเดียวกับท่ีผูอ่ืนกําลังเฝา
สังเกต ฉันจากดานนอก (“see myself as others see me”) ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิจัยเปนแนวทาง
วิทยาศาสตรท่ีนิยมใชอยู คือ โครงสรางนิยม (structuralism) และทฤษฎีระบบ (systems theory) 

ในจตุรภาคก็มีลักษณะดานในดานนอก เชนกัน นํามาซ่ึงระเบียบวิธีวิจัยหลัก 
8 อยาง ดูตาราง 8 Major Methodologies (Ken Wilber, 2006) 
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ภาพท่ี  4.1  Major Methodologies (Perspectives) จาก Integral Spirituality (KW, 2006) 
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ภาพท่ี 4.2   Major Methodologies (ตอ) จาก Integral Spirituality (KW, 2006) 
 

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจํานวนมาก พบวาการพัฒนายกระดับจิตสํานึก 
ของมนุษยเปนการปฏิสัมพันธรวมกันในวิถีดําเนินชีวิตของมนุษย ซ่ึงจําแนกไดเปน 4 วิถีสอดคลอง
กับจตุรภาคคือ วิถีธรรม (I) วิถีชุมชน (IT) วิถีพอเพียง (ITS) วิถีโลกบูรณาการ (WE) ถา 4 วิถีนี้ 
มีการปรับปรุงพัฒนาไปสมสวนสมดุล การยกระดับจิตสํานึกของมนุษยก็เปนการงายและรวดเร็ว
กวา เชน การพัฒนาจิตวิญญาณในวิถีธรรม จะงายข้ึนถามีการพัฒนาเปนกระบวนการกลุม 
ในวิถีชุมชน ซ่ึงหากมีหลายชุมชนรวมกันดําเนินวิถีชีวิตพอเพียง โดยมีจิตสํานึกถึงส่ิงแวดลอมโลก
ใหสมดุลดําเนินไปตอเนื่องเปนวิถีโลกบูรณาการ 
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ภาพท่ี  4.3    4 วิถีสอดคลองกับจตุรภาค 

 
แตถาการพัฒนาจิตสํานึกใน 4 วิถีนี้ไมสมดุลและแยกสวนแบบยุคทันสมัย การสราง

จิตสํานึกจะไมกาวหนาและไมมีพลัง เชน จะแกไขปญหาโลกสิ่งแวดลอม แตมนุษยกลับดําเนินวิถี
ชีวิตบริโภคนิยมในระบบทุนนิยมสามานยไมใชวิถีชีวิตพอเพียง และไมศึกษาปฏิบัติธรรมลดละ
กิเลสสวนตนใหรูจักพอ และการพัฒนาจิตสํานึกสวนตนจะไมแข็งแรงและถาไมปฏิบัติเปนหมูกลุม  
เชน การฝกใชหลัก 5 ส. ในชุมชนหรือองคกรบริษัทจะไมไดผลดีถาสมาชิกสวนใหญไมรวมมือรวม
ใจกัน 

การศึกษาหาขอมูลมาบริหารยกระดับเปนองคความรูใน 4 บริบท เปนแนวโครงสราง
นิยมดานนอกก็เพื่อมุงตีความแบบเจาะลึกเขาหาองคความรูจรณะ  15 วิชชา 8 ในแนวทาง
ปรากฏการณวิทยาที่เนนการเขาหาความหมายท่ีลึกซ้ึงยิ่งกวาของวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย  ซ่ึง
สมควรไดรับการปรับปรุงพัฒนาไปพรอมกันอยางสมดุลท้ัง 4 วิถี 

การพัฒนาของมนุษยใน 4 บริบทท่ีเปนองครวมหนึ่งเดียวกันตรงท่ีมีจรณะ 15 วิชชา 8 
ในแตละบริบทรวมกันได เปนปรากฏการณวิทยาท่ีมุงตีความเขาหา 4 วิถีท่ีมีเนื้อหาสารัตถธรรมเปน
เอกภาพเพียงพอท่ีจะเจาะลึกเขาหาองคความรูของพุทธธรรมสําคัญ ๆ ท่ีสัมพันธกับวิชชาจรณสัมปน
โนอันนับเปนประเด็นนาสนใจแกการวิเคราะหในบทท่ี 5 ตอไป 
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4.4 วิธีการวิจัย (Research Method)   
 

4.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ศึกษาจากเอกสารข้ันตนข้ันรอง เพื่อความถูกตองและเท่ียงตรงของขอมูลท่ีจะทํา

การวิเคราะห โดยทําการศึกษาประกอบกันไปตลอดเวลา ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและ
ประเด็น เพื่อการเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน 

ศึกษาจากการสัมภาษณบุคคลใหขอมูลหลัก (key informant) เปนผูสามารถให
ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ และชวยเหลือแนะนําประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญและเปนประโยชนตอการศึกษาดวย
การสัมภาษณแบบเจาะจงและแบบลึกซ้ึง 

4.4.1.1 การสัมภาษณแบบประเด็นเจาะจง ไดแก 
1) สมณโพธิรักษ ไดขอเขาสัมภาษณทานแบบเจาะจงองคความรูจรณะ 

15 วิชชา 8 เพื่อนํามาใชเปนความรูหลักในงานวิจัยนี้ โดยเนนท่ีความตอเนื่องไหลเล่ือนใน
ความสัมพันธของหลักพุทธธรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องสอดรอยกันอยู คําถามคือ ไตรสิกขาขยายเปน
จรณะ 15 วิชชา 8 อยางไร  การเรียนรูจรณะ 15 วิชชา 8 สัมพันธกับการปฏิบัติสติปฎฐาน 4 อยางไร  
ซ่ึงมีผลตามมาทําใหโพชฌงค 7 สมบูรณ หลังจากนั้นโพชฌงค 7 ทํางานตอเนื่องสัมพันธกับสัมมา
อริยมรรคมีองค 8 อยางไร ในความสมบูรณปลายสุดท่ีขยายโพชฌงค 7 ไปเปนโพธิปกขิยธรรม 37 
อยางไร คําตอบของสมณโพธิรักษเปนการตอบทันที ไมมีการเตรียมการใด ๆ แตใหความชัดเจนได
ทุกประเด็น สรางความประทับใจแกผูวิจัย ดังท่ีมีสรุปความรูนี้ในบทท่ี 6 และสมณโพธิรักษไดกลาว
ใหผูวิจัยทราบวา การตอบคร้ังนี้ยังไมเคยแสดงธรรมเชนนี้มากอนและมีประโยชนมาก และมีธรรมะ
ท่ีผูวิจัยไมเคยไดศึกษาและรับฟงท่ีใดมากอนวา แมโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ ก็สามารถรวมลงมา
ท่ีฐานปฏิบัติ อปณณกปฎิปทา 3 ของจรณ 15 วิชชา 8 อยางไดผลตามลําดับ 

2) ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน  ไดขอเขาสัมภาษณทานไดรับ
ความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธเศรษฐศาสตร ดังมีในบทท่ี 2 ขอ 2.3.4.1 

3) ดร.วิชัย  รูปขําดี  อดีตคณบดีคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดขอเขาสัมภาษณทานในเร่ืององคความรูเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบเห็นชางท้ังตัว ซ่ึงสรุปวาตองมีเปาหมาย 3 ขอคือ สมดุล ม่ันคง และยั่งยืน โดยมี
กระบวนการพัฒนาคือ สามหวง สองเง่ือนไข และท่ีไมคอยรูกันแพรหลายคือ เทคนิควิธีการพัฒนาท่ี
ศึกษาสรุปมาจากหลักการทรงงานของในหลวงได 23 ขอ เชน การทํางานอยางมีความสุข ขาดทุน 
คือ กําไร รูรักสามัคคี ไมติดตํารา มองอยางเปนองครวม ระเบิดจากขางใน เปนตน 

4.4.1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview)  เปนการสัมภาษณแบบให Key 
informant ไดแสดงขอมูลภายในเปนดานลึกท่ีมีผลกระทบถึงการตัดสินใจในวิถีการดําเนินชีวิต 
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(1) คุณไชยวัฒน  สินสุวงศ อดีต รมว.อุตสาหกรรมและอดีตหัวหนา
พรรคพลังธรรม  ซ่ึงเปนผูท่ีใสใจในการอาน 4 บริบทอยางต้ังใจและสนใจมีความพอใจบันทึกขอมูล
ในบริบทท่ี 1 โดยเนนท่ีองค 2 ฐานเวทนา แลวบอกวาเขาใจเร่ืองธรรมในธรรมดีข้ึนจากเดิมท่ียังไม
เขาใจ ทําใหไดประสบการณลึก 3 ดานคือ ปฎิปทา ทิฎฐิ และอานิสงส 

ปฎิปทา  เปนผูท่ีขวนขวายในจรณะ 15 เม่ือเร่ิมลงมือปฏิบัติไดลดละ
กิเลส 3 ตัวพรอมกัน คือ เลิกเหลา เลิกบุหร่ี เลิกเท่ียวกลางคืน  ซ่ึงหนักมากแตก็ทําไดสําเร็จ และเพิ่ม
ฐานเปนศีล 8 จนเชื่อวาตนเองพรอมจะเขาสูอนาคาริกชน เม่ือายุ 60 ป รูสึกวาฟงธรรมจาก 
“พอทาน” ไมมีอะไรเพ่ิมเติมมานานกวาสิบปแลว จึงคิดจะไปศึกษาสติปฎฐาน สายหลวงพอเทียน 
แตเม่ืออานบันทึกขอมูลบริบทท่ี 1 จึงเห็นวาสติปฎฐาน 4 ท่ีมีองคความรูพุทธธรรมตาง ๆ สัมพันธ
นั้นไดทําใหรูวายังจัดการนิวรณ 5 ไมเช่ียวชาญ ถีนมิทธะ อุทธัจจะท่ีเดิมยังไมชัดเจน  วันนี้สามารถ
เก็บรายละเอียดความลึกซ้ึงของสภาวธรรมได  วันนี้เม่ือทบทวนความละเอียดในศีล 5 ไดยอมรับ
ตนเองเปนเนยยะคือ คนท่ีตองฟงธรรมมาก ปฏิบัติมาก วันนี้หวนกลับมาโดยสามารถฟงธรรม 
“พอทาน” ไดชัดเจนลึกซ้ึงยิ่งข้ึนมาก เร่ิมรูจักฌานท่ีไดช่ัวขณะหรือฌานขณิกะจากเดิมไมไดคิดถึง 
เพราะเขาใจวาจะศึกษาฌาณตองมีฐานศีล 10 เปนนักบวชและ เพราะวาฌานเปนอุตริมนุษยธรรม 

  ทิฎฐิ  เดิมเขาใจวาการทํางานทางโลก โดยเฉพาะฐานงานการเมือง 
ซ่ึงไดส่ังสมประสบการณไวมากน้ัน  ทําใหคิดวายังมีชองวางเขตแดนทางโลกกับการปฏิบัติทาง
ธรรม ชองวางนี้เติมเต็มดวยขอมูลเชิงลึก ท่ีตองพิจารณาพรอมกับสับปุริสธรรม 7 มองเห็นวาแม
ศรัทธาเคารพทางธรรมในพอทาน แตก็คิดวาพอทานไมไดรับขอมูลรอบดานท่ีลึกซ้ึงเพียงพอในบาง
กรณี จึงยังมีทิฎฐิท่ีตองดําเนินงานตัดสินใจในทางโลกการเมืองตามสภาพพลวัตของสถานการณ
และฐานขอมูลเชิงลึก  แตวันนี้ดวยการปฏิบัติท่ีลึกซ้ึงข้ึนจากองคความรูใน 4 บริบท จึงเขาใจภูมิ
ธรรมโพธิสัตวอยางพอทานมากข้ึน ทําใหเขาใจวาขอมูลทางโลกเปนภาวะของสมมุติสัจจะตาง ๆ 
ตามยุคสมัย แตโพธิสัตวสามารถพาเจาะลึกเขาหาปรมัตถสภาวะในความหมายที่ลึกซ้ึงและใช
ยกระดับจิตวิญญาณสูโลกุตตระได เพราะ “นิยต” โพธิสัตวไดส่ังสมบําเพ็ญการผานออกจากสภาวะ
สมมุติสัจจะของโลกโลกียมานับภพชาติไมถวน ซ่ึงสาวกภูมิจะไมมีภูมิธรรมบารมีมากพอท่ีหยั่งถึง
ความลึกซ้ึงทางจิตวิญญาณและทางออกเพื่อรอดพนทุกขดวยอริยสัจได 

  อานิสงส  วันนี้เห็นวาการเดินจรณะ 15 วิชชา 8 ชวยปรับทิฎฐิและ
เห็นประโยชนองคความรูเชิงโครงสรางทุกระดับจึงรับรูความตางระดับของภูมิธรรมได  ทุกวันนี้
ยกระดับสติปฎฐาน 4 ข้ึนสูอานาปานสติภาวนา อันเปนฐานจิตในจิตของการฝกฌานพุทธ มีจิตใจ
สงบต้ังม่ันข้ึนมากสามารถรับมือกับปญหาความหลากหลายของทิฎฐิท่ีมีความแตกตางทางความคิด 
การตัดสินใจในปจจุบันไดรับอานิสงสโดยจะมีรอยยิ้มในใจใหกับผูคน พรอมท่ีจะเผชิญทุก
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สถานการณไดงายข้ึนมีอธิปญญามากข้ึน สามารถเดินประโยชนตนของหลักหินยานและปฎิธาน
มหายานเปนประโยชนทานควบคูกันไปไดดี 

(2) คุณเทียนพุทธ  พุทธิพงศอโศก ไดสนใจจรณะ 15 วิชชา 8 อยาง
จริงจัง พรอมกับลงมือฝกฝนฐานปฏิบัติกินอยูหลับนอนและเพ่ิมพูนอธิศีล อธิจิต อธิปญญา ท่ีทาง
ภาคเหนือนานราว 5 ป พรอม ๆ กับศึกษาองคความรูทฤษฎี ไดปุจฉาวิสัชนากับพระอาจารยองคหนึ่ง
คือ พระอาจารยสองแหงภูผาฟาน้ํา (ทานรมเมือง – ยุทธวโร) และญาติธรรมจนทะลุปรุโปรงในองค
ธรรมหลากหลายตามสมควรขององคความรูและทฤษฎีจนชัดเจนเห็นวา  “อธิปญญาไดมาจากการ
ปฏิบัติท่ีครบพรอมอธิศีลจนถึงอธิจิตแลวไดอธิปญญา”  จึงสามารถยกระดับถึงฐานศีล 10 
ปลดปลงปลิโพธิ 3 จิตก็ยกระดับไดถึงอุเบกขา ฝกปลอยวางในรายละเอียดของสภาวธรรมที่มีความ
ชัดเจนในสภาวจิตท่ีเปนสภาวะเล็กละเอียดรูไดยาก แตเม่ือรูก็ปลอยสลัดออกไมยาก จะมีสภาวะ 
อธิปญญา เกิดรู “แบบตถตา” มันเปนเชนนั้นเอง อันเปนญาณทัสสนะแบบ “ปจจัตตัง” พรอมฝก
สภาพจิตสลัดคืนหรือปฎินิสสัคคะ ดวยการมาทํางานฐานท่ีมีความสงบนอยลง คือตองอาศัยความ 
“เพียร” มากข้ึนในเมือง มีจิตในสภาพแววไว ความชัดเจนของฌานพุทธในองคคุณของสมาธิ 4 คือ 
สภาวจิตท่ีแววไว ดัดงาย หรือมุทุภูเต เหมาะควรแกการงานหรือกัมมนีเย ต้ังม่ันหรือฐีเต ไมหวั่นไหว
หรือ อเนญชัปปตเต ทําใหมีปญญาประกอบดวยพละ 4 คือ กําลัง 4 พนภัย 5 แลวก็พรอมปลอย “พัก” 
ไดสนิท สงบอานจิตชัดเจนพนสงสัย การทํากิจกรรมประโยชนทาน มองดวยมุมมองของอธิปญญา
ทางธรรมวาเหตุอยางนี้ ออกมาดวยทางธรรมอยางไร ขอใดหมวดธรรมอะไร ภูมิธรรมระดับไหน 
โดยเฉพาะเร่ืองการถอดรหัสนั้น (ในคําสอนของ “พอทาน”) ทําใหตนเปนกัลยาณมิตรทําประโยชน
กับสหายธรรมรุนนอง รุนลูก รุนหลาน ดวยจิตเมตตา เอ้ืออารีและพรอมใหอภัย คุณเทียนพุทธให
ความเห็นวาองคความรูใน 4 บริบทเนนท่ีฐานตน ๆ อันเปรียบเหมือนเปลือกช้ันนอกของ
หอมหัวใหญ ท่ีตองใหรูวิถีทางที่เจาะลึกเขาใหถึงแกนช้ันใน องคความรูใน 4 บริบทมีประโยชน
ในทางวิชาการ เปนพื้นฐานหลักทฤษฎี  ท่ีชัดเจนเหมาะกับผูเร่ิมตนสนใจปฎิปทาชาวอโศกแตจะมี
ประโยชนนอยกับผูปฏิบัติธรรมมานานและมีภูมิธรรมข้ันสูงในชาวอโศก 

การสัมภาษณท้ังสองแบบ แตมีในประเด็นการศึกษาจรณะ 15 วิชชา 8 
เดียวกัน ทําใหไดขอมูลหลากหลายในสถานภาพของบริบทท่ีตางกันไดชัดเจนยิ่งข้ึน และเปนการ
ตรวจสอบขอมูลท่ีไดซ่ึงกันและกันไปในตัว 

4.4.1.3 การสังเกตแบบมีสวนรวม  เนื่องจากผูวิจัยไดคบคุนกับชาวอโศกมาเปน
เวลานาน (เร่ิมจากป พ.ศ. 2521)  ไดเขารวมกิจกรรมของอโศกตาง ๆ เชน งานพุทธาภิเษกฯ งานปลุก
เสกของชาวพุทธ รวมท้ังการไปรวมกิจกรรมสาธารณประโยชน เชน กรณีน้ําทวมภาคใต 
จากภัยสึนามิ และปฏิบัติธรรมตามแนวทางอโศก รับประทานมังสวิรัติประมาณ 30 ป จึงมีความ
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เขาใจท่ีลึกซ้ึงและมีขอมูลพื้นฐานในระดับเพียงพอท่ีจะเขาใจวัฒนธรรมคําสอนในปฏิปทา 
การดําเนินชีวิตของชาวอโศกไดดีระดับหนึ่ง 

ดังนั้นการสังเกตในงานวิจัยนี้ จึงเปน “การสังเกตแบบมีสวนรวมอยาง
ยืดหยุน” (ชาย โพธิสัตตา, 2547: 331) มีการกําหนดในชวงแรกของการวิจัย โดยกําหนดเปาหมายท่ี
จะหาองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 จากผูปฏิบัติธรรมชาวอโศก ในระดับท่ีเปนองคความรูรวมกัน 
โดยมีความยืดหยุนของการใชเวลาในการเขาพื้นท่ีชุมชน ฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงชาวอโศก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คราวละ 1 – 2 วันประมาณเดือนละ 1 – 2 คร้ัง เปนเวลา 3 เดือน 

หลังจากท่ีผูวิจัยไดแนะนําตนในการทําวิจัยโดยการเห็นชอบของ 
สมณโพธิรักษและคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชน ผูวิจัยก็จัดกระบวนการเสวนาองคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 ในหองประชุมของคณะบริหารศาสตร โดยมีอาจารยท่ีปรึกษา ดร.อภิชัย  พันธเสน 
ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์  คุณไชยวัฒน สินสุวงศ เขารวมในบางคร้ัง เพื่อใหการเสวนาเปนไปอยาง
มีคุณภาพตอการหาขอมูลองคความรูในงานวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการสังเกตดวยสายตาของ “คนใน” (emic view) ท่ีมีความรู
เร่ืองจรณะ 15 วิชชา 8 ในการนําเสนอชุดความรูจรณะ 15 วิชชา 8 เปนแนวกวาง เพื่อนําไปสูแนวลึก
ของประสบการณ ใหผูปฏิบัติไดเฉล่ียแบงปนประสบการณแกกันดวยบรรยากาศท่ีดี ผูวิจัยยังไดทํา
การสังเกตดวยสายตาของ “คนนอก” (etic view) เพื่อลดอคติในความช่ืนชมตอการปฏิบัติ 
ของสมาชิกชาวอโศก โดยการพิจารณาจากการใหแสดงออกถึงขอมูลลักษณะฝงลึกหรือ TACIT 
ของสมาชิกชาวอโศกท่ีมีลักษณะพิเศษของชาวชุมชน ฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ มีสมาชิกใหมเกา ผูมีอายุนอย อายุมาก (60 – 80 ป ก็มี) มีการศึกษาตางระดับมาก  
ทําใหไดเห็นการนําเสนอประสบการณสภาวะจิตของผูปฏิบัติในหลายรูปแบบ พรอมกับการสังเกต
พิจารณาสวนขาดสวนเกินในการบูรณาการองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 จากผูปฏิบัติสมาชิก 
ชาวอโศกท่ีหมุนเวียนประมาณ 20 – 25 คนตอคร้ัง 

ผลดีท่ีไดทําใหผูวิจัยยอยขอมูลจากปรากฏการณ มุงเขาหาความหมาย
ของชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเปนแนวทางปฏิบัติของชาวอโศก ซ่ึงไดรับการเสริมความรู
หลักของจรณะ 15 วิชชา 8 ในสวนท่ียังขาดพรองหรือไมชัดเจน หรือไมกระจางพอของสมาชิก 
ชาวอโศก จากการเรียนถามสมณโพธิรักษเปนระยะ ๆ อันนําสูเอกสารบันทึกฉบับแรก คือ 
“การยกระดับคุณภาพของจิตวิญญาณดวยพุทธจรณะ 15 วิชชา 8” อันเปนบริบทตามกรอบมโนทัศน
ของการทําใหเกิดพุทธะในตน เพื่อเตรียมความพรอมไปสูข้ันตอนของการใชเทคนิคกึ่งเดลฟาย 
(semi Delphi) ในข้ันตอนตอไป เพื่อประมวลการนําเสนอชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 
ในแนวทางการปฏิบัติของชาวอโศกตามคําสอนของสมณโพธิรักษผูนําชาวอโศก 
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4.4.2 การใชเทคนิคก่ึงเดลฟาย (semi Delphi) 
หลังจากไดศึกษาขอมูลจากท้ัง 3 ขอขางตน ไดทําการยอยขอมูลข้ึนเปนเอกสาร 

4  ฉบับ เปนของแตละบริบท แลวสงให key informantไดอานศึกษาและวิพากษวิจารณโดยเฉพาะ
องคความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีจะมีองคความรูและความเหมาะสมกับการประยุกตใชหรือ
สอดแทรกเปนสาระธรรมในแตละบทมากนอยอยางไร แลวไดนํามาตรวจสอบตรวจทานองคความรู 
3 ดาน 3 มุมมองเปนลักษณะ triangulation ไดแก 
 ดานท่ี 1  จากสมณโพธิรักษผูสอนใหความรูวิชชาจรณสัมปนโน จรณะ 15 
วิชชา 8 ตองไดรับการตรวจสอบความถูกควรขององคความรูทางพุทธธรรมเปนเบ้ืองแรก 

 ดานท่ี 2  นําเอกสารแตละบริบทท่ีผานขอแรกแลวมาสูการพิจารณาดานวิชาการ
จากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อจับประเด็นการศึกษาที่เหมาะสมไมกระจัดกระจายหรือหลงประเด็นแลว
ปรับปรุงใหเหมาะสม 
 ดานท่ี 3  นําเอกสารที่ผาน 2 ข้ันตอน มาให key informant ซ่ึงเปนผูรับคําสอน
จรณะ 15 วิชชา 8 มาปฏิบัติเปนหลักในชีวิตไดอานและศึกษาในรายละเอียดของประเด็นความรู 
ซ่ึงจะมีความหลากหลายในประเด็นและรายละเอียดท่ีแตละทานจะมีประสบการณและความชัดเจน
แตกตางกันเปนการเสริมและลดทอนสวนบกพรองใหนอยลง เหมาะสมกับผูอานท่ีเปนผูปฏิบัติอ่ืน ๆ 
ตอไป 

กระบวนการกึ่งเดลฟายไดทําซํ้า ๆ กัน 4 รอบใหญ (หนึ่งรอบใหญตอหนึ่งบริบท) 
ซ่ึงจะเฉล่ียขอมูลยอนกลับในแตละบริบทท่ีตามมา เพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติมในสวนของบริบทนั้น ๆ 
จนไดผลองคความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 อันเปนความหมายท่ีแฝงเรนในแตละบริบทใหปรากฏ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

เม่ือผานกระบวนการท้ัง 4 รอบ ครบ 4 บริบท จะไดการตกผลึกขององคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 ในดานความลึกซ้ึงในเชิงปฏิบัติไดตามความเหมาะสม พรอมกับความเปนไปได
ในการนําไปเปนแนวคิดในการพัฒนา เพราะในแตละบริบทมีความกวางขวางหลากหลาย 
ในการประยุกตใชตอไป และเห็นถึงประโยชนของจรณะ 15 วิชชา 8 วาสามารถยกระดับวิถีชีวิต 
ของมนุษยเขาสูเสนทางพนทุกขไดจริง 

4.4.3 การเขามีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญของชุมชน (community participation) การ
ไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญ คือ วันโพชฌังคาริยสัจจายุ เปนวันท่ี “พอครู” สมณโพธิรักษ มี
อายุ 77 ป  7 เดือน 7 วัน (7777) เปนงาน 7 วัน 7 คืน ท่ีเนนฐานฌานในฐานศีล 5 คือฐานเพงเผากิเลส
ตัณหาอุปาทานอาสวะ โดยเนนหลักกําลัง 4 พนภัย 5 

ในงานนี้ผูวิจัยไดเขารวมปฏิบัติธรรมและไดใชองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8  
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ตรวจสอบกับการฝกลดละกิเลสของตน พบวาเปนประโยชนมากใชงานไดดีข้ึน เหมาะกับฐาน
อินทรียพละของผูวิจัย (ท่ีมีอยูคอนขางนอย) 

ผูวิจัยไดรับความรูท่ีเปนการตรวจสอบตรวจทานหลักจรณะ 15 วิชชา 8 กับหมวด
หลักธรรมอ่ืน ๆ ท่ี “พอครู”  สมณโพธิรักษและวิทยากรไดใหในงาน โดยเฉพาะความชัดเจนในฐาน
ของฌาน ในสวนของพลังท่ีเปนประโยชนทาน (สังคหพละ) อันเปนฐานสัมพันธกับพรหมวิหาร 4 
เปนอาริยคุณ และประโยชนตนพรอมหมูกลุมในอาริยธรรม 

ผูวิจัยไดทําการสังเกตอยางมีจุดเนนตรงประเด็นท่ีตองการวิจัยกับมีเปาหมาย
เจาะจงมากข้ึน โดยเลือกสังเกตเฉพาะเร่ืองท่ีเขาขายในการวิจัย (ชาย  โพธิสิตา, 2548) และประเมิน
ระดับความรูจากการไดรวมกิจกรรม การสนทนา รับฟง การเลาประสบการณ การลดละกิเลสท่ี
สอดคลองกับระดับความรูของวิชชาทัศนท่ีมีเปนอยูจริง ในหมูมวลนักปฏิบัติธรรมท่ีเขารวมในงาน
นับพันคน ยืนยันวาไมไดเปนเพียงปริยัติแตทําไดจริง เพื่อรวมดวยชวยกันใหบรรลุธรรมเปนกลุม 

ข้ันตอนนี้ มีความสํา คัญชวยในการเ ขียนเอกสารงานวิจัยได เหมาะสม 
ท้ังประสบการณดานในตามหลักปรากฎการณวิทยา (phenomenology) ควบคูไปกับการกําหนด
จุดยืนเสมือนกับเปนผูสังเกตจากดานนอกตามหลักโครงสรางนิยม (structuralism ) ท่ีมีความเปนจริง
กับสถานท่ีจริง กาละเวลาท่ีมีความสําคัญ ท่ีมีองคประกอบบุคคลจํานวนพัน ภายในเหตุปจจัย
เร่ืองราวท่ีทุกคนมีความต้ังใจปฏิบัติอยางเขมขน จริงจัง อยางมีฉันทะ ราเริง เบิกบาน ตลอดงาน
ประสบผลสัมฤทธ์ิอยางสูง ทําใหคุณประโยชนของธรรมฤทธ์ิในการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณ 
ของมนุษยมุงสูโลกุตตระสามารถเห็นความเปนไปไดจริงอยางชัดเจน 

4.4.4 ลําดับขั้นตอนของการรวบรวมขอมูลการวิจัย 
4.4.4.1 ภาคเรียนท่ี 1-1/2550 

1) เขาไปสํารวจสถานท่ีและแสดงตนในการเร่ิมตนทํางานวิจัย และ
อธิบายภาพรวม เปาหมาย กระบวนการการมีสวนรวมและวิธีการโดย วิธีสัมมนากลุม จํานวน 2 - 3 
คร้ังในชวงเดือน ม.ค. -  ก.พ. 50 

2) จัดกระบวนการสัมมนากลุม โดยใชโครงเร่ืองและเน้ือหาของจรณะ 
15 วิชชา 8 เปนตัวเดินเร่ืองไปตามลําดับ แลวใหผูรวมสัมมนาไดแสดงความรู ประสบการณท่ีเปน
ขอมูลปฐมภูมิ เปนเวทีท่ีมีโอกาสแสดงความรูท่ีเปนความรูฝงลึกของผูปฏิบัติธรรมชาวอโศกในองค
ความรูจรณะ 15 วิชชา 8 โดยมีผูรวมสัมมนาประมาณ 30 - 40 ทาน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ใชเวลาประมาณ 
1 - 2 วันตอคร้ัง โดยมีชวงความถ่ีประมาณ 2 สัปดาหถึง 4 สัปดาหตอคร้ัง โดยเขาไปในชุมชน
ประมาณ 3 - 4 คร้ังในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2550 ในข้ันตอนนี้ไดมี ศาสตราจารย ดร.อภิชัย        พัน
ธเสน มารวมสังเกตการณประมาณ 2 - 3 คร้ัง และดร.พงศธร ตันติฤทธิศักดิ์ไดมารวมสัมมนา
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ประมาณ 3 - 4 คร้ังและแนะนํากระบวนการทําบทสนทนาของกลุมผูรวมสัมมนา และไดใชเปน
เคร่ืองมือชนิดหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทําขอมูลทางวิชาการในข้ันตอนของงานวิจัยในภาคสนาม
นี้ 

4.4.4.2 ภาคเรียนท่ี 2 -2/2550  
1) ข้ันตอนการการทดลองพฤติกรรมฝกฝนเพ่ือติดตาม ตรวจสอบการ

เรียนรูการฝกฝน การปรับเปล่ียนจิตและอารมณตามหัวขอองคธรรมของจรณะ 15 วิชชา 8 
เพื่อตรวจสอบดูความเปนไปไดของประสิทธิผลจรณะ 15 วิชชา 8 ในขบวนการพัฒนากลุม 
ในชีวิตประจําวัน โดยเนนการปรับปรุงแกไขจิตใจของตนเองกอน 

2) สํารวจ ติดตามและประมวลการทํา community participation อยาง
เปนภาพรวมของความรูความเขาใจและประสิทธิผลของการปรับใชจรณะ 15 วิชชา 8 ของสมาชิก
ผูเขารวมสัมมนาเปนขอมูลเชิงประจักษ 

3) ผลของการหาขอมูลท่ีผานมาขางตน เปนรากฐานสําคัญในการสืบคน
รายละเอียดของชุดความรู ท่ี เปนเชิงโครงสรางสําหรับผูศึกษาและฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 
วาตองมีลําดับเบ้ืองตน ทามกลาง บ้ันปลาย โดยมีสภาพ หยาบ กลาง ละเอียด ตอการสืบคนหาชุด
องคความรูเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน 

4.4.4.3 ภาคเรียนท่ี 3 -1/2551 
1) เ ร่ิมตนสืบคนหาชุดองคความรูของจรณะ  15 วิชชา  8 ภายใต

โครงสรางใหญ คือโครงสรางความสัมพันธของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสัมพันธกับโครงสรางการศึกษา
เรียนรูฝกฝนท่ีรูจักกันดีในชาวพุทธท่ัวไปที่สนใจปฏิบัติธรรมหลายแนวทางคือ 

“พุทธะ” ภาวนาหรือบําเพ็ญภาวนาพุทโธ ในองคท่ี 1 
วิปสสนาภาวนารูปนาม ในองคท่ี 2  
ไตรสิกขา ในองคท่ี 3 
สติปฏฐาน 4 ท่ีสัมพันธกับอริยสัจ 4 ในองคท่ี4 

2) ในภาคเรียนนี้ไดศึกษาชุดองคความรูหลักวาดวยเร่ือง “การยกระดับ
คุณภาพจิตวิญญาณดวยพุทธจรณะ 15 วิชชา 8” (vijja-carana: the noble path for human spiritual 
development) ผูวิจัยไดสืบคนชุดความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสัมพันธกับการบําเพ็ญภาวนา  พุทโธ 
หรือสภาวะผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบานในแตละข้ันตอนของความกาวหนาตามลําดับองคธรรมของจรณะ 15 
วิชชา 8 

3) ผูวิจัยไดคนหาวิธีการลดละกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  โดยวิธีการ 
ท่ีเรียกวา “ปหาน 5”โดยสัมพันธกับวิปสสนาภาวนารูปนามภายใตความเจริญของประสิทธิผล
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ตามลําดับของจรณะ15 วิชชา 8 โดยมีพื้นฐานปฏิบัติการในฐานเวทนาท่ีมีประสิทธิผลเปนโลกุตตระ 
เม่ือรูจักการปฏิบัติ รูถึงเวทนาท่ีจมอยูในโลกียะหรือเคหสิตเวทนา และกาวขามลอยเหนือจากตนเหตุ
(สมุทัย)ของความอยาก(ตัณหา)จนถึงสภาวะเวทนาท่ีกาวออกจากโลกียะไดแลวหรือ เนกขัมมสิต
เวทนา อันเปนทางแยกสําคัญท่ีผูปฏิบัติจะรูวาเขาสูวิถีทางโลกุตตระไดจริง 

4.4.4.4 ภาคเรียนท่ี 4 -2/2551 
1) ผูวิจัยไดทําการสืบคนชุดความรูท่ีเปนพื้นฐานหลักของความรูในพุทธ

ศาสนา คือไตรสิกขาที่สามารถสัมพันธกับหลักจรณะ 15 (ศีล สมาธิ) และวิชชา 8 (ปญญา) ซ่ึงได
ความรูในโครงสรางลึกวา จรณะ 15 วิชชา 8 ชวยยกระดับไตรสิกขาข้ันเบ้ืองตนข้ึนสูไตรสิกขาข้ัน 
“อธิ” คือเจริญยิ่ง ๆ ๆ ข้ึนไปลําดับ จนถึงความสําเร็จสมบูรณของโลกุตตระท่ีเรียกวามีผลสัมฤทธ์ิถึง
ข้ันเปนไตรสิกขาข้ัน “อเสขะ” ในสวนตนและพบรอยเช่ือมตอในการทํากิจท่ีเปนประโยชนทาน
ตอไป เปนความเจริญท่ีสูงข้ึนในโครงสรางของอริยสัจ 4  

2) ผูวิจัยไดทําการสืบคนชุดความรูท่ีเปนแกนหลักของพุทธศาสนาคือ
อริยสัจ 4 ภายใตโครงสรางท่ีมีความสัมพันธของการปฏิบัติท่ีสําคัญและยอมรับกันท่ัวไปในชาว
พุทธผูใฝธรรมคือสติปฏฐาน 4 งานวิจัยนี้ไดคนพบวาจรณะ 15 วิชชา 8 มีโครงสรางลึกมีความซอน
เชิงหมุนรอบเชิงซอนเปนระบบในระบบท่ีเรียกวาสติปฏฐาน อันมีในวิชชาจรณสัมปนโน 4 หมวด
ใหญเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งช้ันในแตละหมวด จึงเรียกในงานวิจัยนี้วาสติปฏฐาน “ทวิช้ัน”อันเปนชุดองค
ความรูท่ีทําใหตรัสรูอริยสัจ 4 ดวยอาการ 16 อันเปนชุดความรูท่ีกลาวถึงในคัมภีรวิสุทธิมรรคและใน
พระไตรปฎกท่ีพระพุทธเจาไดตรัสถึงอริยสัจ 4 ท่ีเปนองครวมและบูรณาการแกกันและกัน 

4.4.4.5 ภาคเรียนท่ี 5 -1/2552 
1) ไดผานการทดสอบภาษาอังกฤษและเง่ือนไขท่ีสองทดแทนดวยการ

เรียนสถิติข้ันสูงตามประกาศคณะบริหารศาสตรลงวันท่ี 29 ม.ค. 52 
2) ผูวิจัยไดผานการพิจารณาของอจ.อภิชัย พันธเสนแลวเห็นชอบให

ผูวิจัยนําผลงานบริบทท่ี 1 คือ “การยกระดับคุณภาพจิตวิญญาณดวยพุทธจรณะ 15 วิชชา 8” เพื่อ
ประกอบเปนขอมูลหลักในการนําเสนอ PROPOSALวิทยานิพนธช่ือเร่ือง “การพัฒนามนุษยดวยการ
จัดการความรู (KM) พุทธจรณะ 15 วิชชา 8 ในชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” โดยมีคณะท่ีปรึกษาตอไปนี้คือ 

(2.1) ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พนัธเสน 
(2.2) ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ 
(2.3) ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ ์
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คณะท่ีปรึกษามีความเห็นดวยกับการนําชุดความรูจรณะ 15 
วิชชา 8 มาพัฒนาเปนหัวขอวิทยานิพนธแตเห็นวาหัวขอท่ีสัมพันธกับการจัดการความรู (KM) และ
การวัดประสิทธิผลของการเรียนรูเพื่อช้ีวัดพัฒนาการของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนหัวขอท่ีกวางเกินไปและแนะนําใหผูวิจัยเลือกหัวขอท่ีผูวิจัยสนใจมากท่ีสุดเพียง
หัวขอเดียว แลวลงลึกในการคนควาหาองคความรูไดเพิ่มเติมข้ึน ซ่ึงผูวิจัยไดนอมรับคําช้ีแนะและ
ตัดสินใจเลือกคนควาหาชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีมีผลพัฒนาขบวนการกลุมของชุมชน
ภายใตช่ือ “วาดวยการศึกษาพัฒนาคุณธรรมของชาวอโศกโดยจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีใชไดจริงในการ
ดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน” โดยศึกษาหาความรูใน 3 ข้ันตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1  แนวคําสอนท่ีศึกษากันปกติในหมูชาวอโศก 
ท่ีฝกฝนอยางตอเนื่องในภาคสมบูรณวาดวยจรณะ 15 วิชชา 8  

ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาและสัมภาษณผูนําชาวอโศกคือสมณะ 
โพธิรักษในชุดความรูท่ีเปนบูรณาการของไตรสิกขาจรณะ 15 วิชชา 8 และโพธิปกขิยธรรม 37 และ
องคธรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ 

ขั้นตอนท่ี 3  ศึกษาผลสําเร็จของผูฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 
ตามหลักไตรสิกขา 3 รอบและ 3 ข้ันตอน 

ในบริบทท่ี 1 นี้เปนการศึกษาชุดความรูทําใหทราบวาชาว
อโศกพัฒนาตนเองภายใตการพัฒนากลุมจนเปนชุมชนปลอดอบายมุขถือศีล 5 ไดเพราะความรู 
ในการฝกฝนคุณธรรมใหเกิดในจิตวิญญาณของสมาชิกชุมชนอยางตอเนื่องยาวนาน 

4.4.4.6 ภาคเรียนท่ี 6 - 2/2552 
1) ผูวิจัยไดพบหารือขอคําช้ีแนะจาก  ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสนเปนระยะ ๆ

และไดรับคําแนะนําใหศึกษาจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีมีผลตอชุมชนชาวอโศกที่มีวิถีชีวิตพอเพียงตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนอยูในระดับชุมชนเขมแข็งไดอยางไร เพื่อเปนประโยชนกรณีศึกษา
ของชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจตอไป โดยแบงเปนชุดองคความรูใน 3 ข้ันตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1  วาดวยการศึกษาพระราชดํารัสเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสงเคราะหลงในองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีต้ังอยูบนพื้นฐาน “ความรู” เบ้ืองตน 
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวาดวยหลัก “คุณธรรม”ท่ีสําคัญของพุทธธรรมท่ีสําคัญ ๆ (สวน 
ในอีก 2 ข้ันตอนนี้มีในบทวิเคราะหของบทท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี  2   เปนการคนหาภาพรวมชางท้ังตัวของการพัฒนา 
เปนองครวมของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความชัดเจนในเปาหมายอะไร กระบวนการคือ
สามหวงสองเง่ือนไขภายใตชุดความรูและคุณธรรมและเทคนิควิธีการอยางไร 
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ขั้นตอนท่ี  3   เปนการศึกษาเปรียบเทียบความสอดคลองของ 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสังเคราะหลงในหลัก  “สามัญญผลสูตร” 
ของพระพุทธเจาคือ 

ขั้นตน  จรณะ 4 ในสามัญญผลคือ “มีศีลและสํารวมอินทรียท่ีเปน
อริยะ” ยังผลใหผูฝกฝนรูจัก “พอเพียง” 

ขั้นกลาง  สัทธรรมในสามัญญผลคือ “มีสติสัมปชัญญะและสันโดษท่ี
เปนอริยะ ยังผลใหผูฝกฝนรูเปนผู “มีสติรูตัวปญญารูชัด” ในคุณคาของใจท่ีพนนิวรณ 5 

ขั้นปลาย  ฌาน 4 ในสามัญญผลสงผลใหมีพรหมวิหาร 4 ยังผลให “รู
รักสามัคคี” 

2) ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารคนควาหาความรูของท้ัง  3 ข้ันตอน 
มารายงานความกาวหนาท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันท่ี 28 ม.ค.2553 และมอบเอกสาร 2 ชุด
ใหกับคณะกรรมการผูพิจารณาโดยมี ดร.ปรีชา  เปยมพงศสานต ดร.สุขวิทย โสภาพล และ 
ดร.จิรวัฒน  เวชแพศย ซ่ึงคณะกรรมการผูพิจารณาใหผานการพิจารณาได 

4.4.4.7  ภาคเรียนท่ี 7 -1/2553 
1) ผูวิจัยไดพบหารือและขอคําช้ีแนะจาก ศ.ดร.อภชัิย  พันธเสน ซ่ึงไดให

คําแนะนําในการนําเสนอวิทยานิพนธในบริบทของพัฒนบูรณาการศาสตรท่ีมีการศึกษาผลงาน
ทฤษฏีบูรณาการของตะวันตก (integral spirituality) ของกลุม KEN WILBER และทฤษฎีพัฒนา
ระดับจิตของ KEGAN เปนสําคัญวากระบวนทัศนใหมในศตวรรษที่ 21 จะมีความสัมพันธระหวาง
ชุดความรูตะวันตกและชุดองคความรูตะวันออกคือ “วิชชาจรณสัมปนโน”ท่ีมีรายละเอียดสมบูรณ
ในจรณะ 15 วิชชา 8 ไดหรือไม หรือมีความสัมพันธสอดคลองสงเสริมกันไดมากนอยเพียงไร เพราะ
ตะวันตกก็ไดศึกษาวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณ (spiritual science) จากตะวันออกแทบทุกสายของ
อารยธรรมที่มีมา จึงนํามาซ่ึงบริบทท่ี 4 ซ่ึงถือเปนหัวขอนําเสนอของงานวิทยานิพนธเร่ือง “วิชชา
จรณสัมปนโน” วาดวยการศึกษากระบวนทัศนเชิงบูรณาการของวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณภายใต
บริบทของพัฒนบูรณาการศาสตร” ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาชุมชนชาวอโศกตามหลักจรณะ 15 
วิชชา 8 ใหเปนชุมชนเขมแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถดําเนินสูโลกุตตระอันเปน
ปจจัยใหมนุษยชาติรอดพนวิกฤตโลก เขาสูยุคใหมอันราบร่ืนอยางยั่งยืนในคริสตศตวรรษ 
ท่ี 21 

2) ผูวิจัยมีความพรอมท่ีจะนําเสนอขอสอบในการนําเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธดังกลาวและไดมีนัดหมายใหผูวิจัยทําการสอบในวันท่ี 25 ต.ค.2553 จากคณะบริหาร
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผานการสอบโดยปรับปรุงขอบกพรองภายใน 30 วัน 
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4.4.5 การวิเคราะหขอมูลและกรอบแนวคิดการประมวลผลวิเคราะห 
4.4.5.1 การวิเคราะหในแนวทางปรากฏการณวิทยาเกิดข้ึนตลอดควบคูไปกับการ

รวบรวมหาขอมูล โดยมีข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน (ชาย โพธิสิตา, 2547) 
1) ข้ันแรก  การสํารวจและจัดการกับอคติของผูวิจัยท่ีเรียกวา blacketing 

หรือ epoche ตามความเห็นของ Katz (1987, อางอิงจาก Patton, 1990: 407) หมายถึง การเก็บทัศนะ
ของนักวิจัยไวกอน เพื่อจะไดเห็นปรากฏการณนั้นตามท่ีมันเปนจริง 

2) ข้ันสอง  การแตกขอมูลหรือ text คือ ตัวเร่ืองท่ีทําการศึกษาออกเปน
สวนยอย ๆ ตามความหมายท่ีปรากฏอยูแตละสวน แลวนําสวนยอยท่ีตาง ๆ กันจัดเขากลุมเปน 
เร่ือง ๆ (themes) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสรุปเรียบเรียงจากประสบการณของผูใหขอมูลเรียกการบรรยาย 
ในแนวปรากฏการณวิทยาวา textual portrayal  

3) ข้ันสาม  การสังเคราะหโครงสราง (structural synthesis) เปนการ 
“กล่ัน” เอาความหมายสําคัญท่ีเปนแกน (essence) ของประสบการณท่ีปรากฏ (appearances) คือ 
“อะไรคือโครงสรางและแกนของการไดประสบกับปรากฏการณนี้สําหรับคนเหลานี้” (Patton, 1990) 

ท้ังสามข้ันตอนเปนกระบวนการท่ีนักวิจัยทํากับขอมูลหลายรอบจน
เปนการ “ดําดิ่ง” ลงในขอมูล (immersing oneself in the data) ต้ังแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการโดย
กันเอาอคติและทฤษฎีในใจท่ีต้ังไวกอนการศึกษาออกไป  ตรวจสอบอยูกับขอมูลดวยใจท่ีเปดกวาง
รองรับแบบแผนและความหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยเฉพาะความหมายลึกซ้ึงท่ีเขาถึงดวยการผุด
เกิดข้ึนของการหยั่งรูหรืออัชฌัตติกญาณ (intuition) ถึงส่ิงท่ีอยูภายในจิตใจของบุคคล 

4.4.5.2 การตีความเพื่อหาขอสรุปของความหมายท่ีคนหาอยางเจาะลึก  หลักการ
ใหญ คือ การทําใหขอมูล “พูด” ไดหรือใหความหมายที่อยูลึกซ้ึงใหผุดข้ึนมาเอง โดยมีรายละเอียด
ใน 8 ข้ันตอน (ชาย โพธิสิตา, 2547: 390 – 394) ไดแก  

1) หาแบบแผน – เร่ือง – ประเด็นสําคัญท่ีปรากฎข้ึนจากขอมูล (pattern 
& theme) 

2) การจัดกลุม – ประเภท (clustering) ของความสัมพันธตาง ๆ เชน 
พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ จัดเปนระดับ (degree) เอาไว 

3) สรางคําหรือวลีข้ึน เพื่อเห็นการเปรียบเทียบกันของภาพตาง ๆ ท่ีกําลัง
วิเคราะหอยู (making metaphors)  

4) มองหาความเหมือน – ความตาง (making contrast and comparison) 
จากขอมูล บทบาทความคิด พฤติกรรมและกิจกรรมตาง ๆ  
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5) จัดกลุมเร่ืองท่ีคลายกันไวภายใตมโนทัศนเดียวกัน และจับหลาย ๆ 
เร่ือง หลาย ๆ ประเด็นใหเขามาอยูเปนขอคิดมโนทัศนรวบยอด 

6) แยกตัวประกอบ (factoring) ใหชัดเจนและตรวจหาความสัมพันธท่ี
เกี่ยวเนื่องกัน 

7) การเช่ือมโยงหลักฐานอยางมีเหตุผล (bridging logical clear of 
evidences)  

8) รวบรวมท้ังเจ็ดขอมาสรางขอสรุปเชิงแนวคิดและทฤษฎีอยางมีเหตุผล 
สอดคลองกับขอเท็จจริง อันเปนเพียงสรุปแนวคิด (ท่ียังไมใชการสรุปขอคนพบ) เพื่อนําสงไป
ข้ันตอนการนําเสนอผลวิเคราะหตอไป 

4.4.6 การสรางขอสรุป เปนการตีความหมายของผลหรือขอคนพบที่ไดจาก (การจัด
ระเบียบขอมูล) การแสดงขอมูลไดแลว จึงทําการตรวจสอบวาขอสรุปและความหมายที่ไดนั้น 
มีความถูกตอง ตรงประเด็น และนาเช่ือถือ (conclusion, interpretation and verification) ในรูป 
ของคําอธิบาย ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังภายใตการตรวจสอบโดย 
การทําการศึกษาซํ้า ๆ ในทาง  วิธีวิทยาวา triangulation 

 
4.5 การตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือตรงประเด็น (validity) โดยเฉพาะหลักแนวทางปฏิบัติ
ธรรมหลักหมวดธรรมสําคัญท่ีใชในการวิจัยตลอดจนถึงหลักตรวจสอบผลของการปฏิบัติท่ีถึงเกณฑ
ระดับอริยบุคคลตางๆของพระพุทธองคทรงรับรองเองตรงตามพุทธวจนะท่ีมีในพระไตรปฏกให
เปนหลักอางอิงท่ีชัดเจนแนนอน 
 
4.6 ทําการสรุปงานวิจัยท้ังในลักษณะปดคือตรงตามคําถามวิจัยและวัตถุประสงควิจัยและสรุป 
ในลักษณะเปด เพื่อใหสามารถวิพากยวิจารณขอคนพบท่ีนาสนใจ รวมไปถึงขอเสนอแนะในการวิจัย
ตอยอดในอนาคต 
 

หลักระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทั้งหมดดังกลาวไดใชตลอดงานวิจัยนี้ ดังจะปรากฏใน บท
ท่ี 5 ถึงบทท่ี 8 ตอไป 


