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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรม (๒) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม (๓) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  การวิจัยเป็นแบบผสานวิธีท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ สําหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน ๑๘ รูป
หรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูปหรือคน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อรรถาธิบายและพรรณนาความ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน ๑๘๑ รูปหรือคน จากประชากร ๓๔๐ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
เพ่ือการวิจัย โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประกอบด้วย (๑) ด้านการวางแผน 
กําหนดบุคคลตามความรู้ความสามารถ ตระเตรียมความพร้อมอาคารสถานท่ีสวดมนต์ น่ังสมาธิ เจริญ
จิตตภาวนา เดินจงกรม วางแผนสถานท่ีฉันภัตตาหาร โต๊ะตู้ เก้าอ้ี ภาชนะสะอาดเพียงพอ สถานท่ี
หลับนอนสะอาดเพียงพอ ห้องอาบนํ้าห้องสุขาสะอาดเพียงพอ สถานท่ีจอดรถสะอาดเพียงพอ ดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์ให้ดี วางแผนงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมท้ังระยะส้ันและระยะ
ยาว ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ (๒) ด้านการจัดโครงสร้างสํานักปฏิบัติธรรม กําหนดตําแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการงาน ได้แก่ ประธานอํานวยการ คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกปฏิบัติธรรม 
หัวหน้าแผนกอบรมศีลธรรมและกิจกรรมพิเศษ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ หัวหน้าแผนกอาหารและ
เครื่องด่ืม หัวหน้าแผนกรักษาความความสะอาดและความปลอดภัย และเลขานุการสํานักปฏิบัติธรรม 
มอบหมายและเปลี่ยนแปลงบุคลากรแต่ละคนให้เหมาะสม ประชุมสัมมนาตามวาระโอกาสเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสม (๓) ด้านการช้ีนําเพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม มีคู่มือการปฏิบัติธรรม โครงการประจําเดือนและประจําปี ส่งเสริมบุคลากรให้มี
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ความรู้ความสามารถ มีจิตอาสาคือการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมพัฒนา ประเมินผลงาน เพ่ือสร้างขวัญและ
กําลังใจ ส่งเสริมกระบวนการทํางานที่เหมาะสมกับสํานักปฏิบัติธรรม ดําเนินการตามโครงการปฏิบัติ
ธรรมด้วยการจัดทํางบประมาณ และการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ (๔) ด้านการควบคุม ตรวจ
ตราสํานักปฏิบัติธรรมตามกฎระเบียบ จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินการประจําเดือนและประจําปี 
ดูแลการรักษาความปลอดภัยท้ังภายในสํานักปฏิบัติธรรม กํากับดูแลการเงินงบประมาณ ส่งเอกสาร
หลักฐานให้ผู้บริหารทราบตามกฎระเบียบ ประจําเดือนและประจําปี ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานท่ีให้เป็นที่สัปปายะแก่การปฏิบัติธรรมท้ังระบบนํ้าประปา ไฟฟ้า ห้องสุขา ห้องนอน ห้องปฏิบัติ
ธรรม และสิ่งจําเป็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรม ตรวจสอบวิธีการทํางานทั้งบุคลากร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติธรรม 
 ๒. องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คือการ
บริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม (๑) ด้านฉันทะ คือ
เลือกใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ส่งเสริมให้บุคลากรทํางานเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระ
ราชกุศล สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรให้มีจิตอาสา (๒) ด้านวิริยะ คือส่งเสริมความรับผิดชอบ เพ่ิมพูน
ความรู้ ฝึกอบรมวิธีการทํางานแก่บุคลากรให้มีจิตอาสาดูแลการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย (๓) ด้านจิตตะ คือต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม คิดวิเคราะห์ข้อมูลแบบโยนิโสมนสิการ 
มีสติไตร่ตรองการทํางาน คอยดูแลเอาใจใส่ผลงานตามนโยบายและแผนงาน (๔) ด้านวิมังสา คือ
พิจารณาเหตุผล วิเคราะห์จุดเริ่มของการทํางาน สามารถสร้างจุดแข็งและหาจุดอ่อนจากการคิดแล้ว
นํามาศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรทั้งปวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ๓. แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ตามหลัก 
สัปปายะ ๔ มีความสําคัญอย่างย่ิง (๑) ด้านอาวาสสัปปายะ ส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นอุทยาน
การศึกษา มีเขตพุทธวาส เขตสังฆาวาส และเขตสาธารณสงเคราะห์ ส่งเสริมความสะอาด มีต้นไม้  
มีประตูปิด-เปิด มีระบบป้องกันความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติธรรม (๒) ด้านอาหารสัปปายะ ส่งเสริม
อาหารสะอาดเพียงพอ รสชาติอาหารแต่ละอย่างมีรสเฉพาะตัวใช้เครื่องปรุงอาหารไทย จัดโภชนาหาร
ตามจํานวนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ทั้งพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ปฏิบัติธรรม และบุคลากรในสํานักปฏิบัติ
ธรรม (๓) ด้านบุคคลสัปปายะ ส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมอยู่เสมอ 
ส่งเสริมบุคลากรได้ฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ จัดประชุมสัมมนาบ่อยๆ โดยเน้นพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (๔) ด้านธรรมสัปปายะ กํากับ
ดูแลหลักการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามหลักการ คือปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีการสอน ได้แก่ 
สันทัสสนา ช้ีแจงให้เห็นชัด สมาทปนา เชิญชวนให้อยากปฏิบัติตาม สมุตเตชนา ปลุกใจให้เกิดความ
อุตสาหะ สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนเบิกบาน 
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ABSTRACT 
 The main objects of this dissertation were: (1) To study the Management 
Effectiveness of Meditation Centers (2) To study the factors that influence to the 
Management Effectiveness of Meditation Centers (3) To study the ways to promote 
the Management Effectiveness of Meditation Centers. 
 This dissertation was mixed method research of both qualitative and 
quantitative.  For qualitative research it is to study documents, depth interviews of 
the 18 qualified persons and focus group discussion of 9 qualified persons by 
analyzing  all datum and describing the context.  For quantitative research  it is used 
the analytical study of the data from a sample of 181 people based on  a computer  
application for research, descriptive statistics namely the frequency, percentage, 
average  and standard deviation. 
  The results of this study were concluded as fallows: 
 1. The Management Effectiveness of Meditation Centers,  the best 
resolution that should be chosen for the purposes (1) The Planning: Putting the right 
competent man into the right job, Providing the suitable building and comfortable 
place for praying, chanting and doing walking and sitting meditation, Setting the clean 
and enough conveniences for eating  such as tables, chairs, food containers  etc., the 
toilet rooms, bathrooms for taking bath and showering, a place to sleep and the 
bedrooms for sleeping including the cars parking. The maintenance of all equipments 
should be arranged, kept clean enough and preserved in order as well. The budget 
of the Dhamma Practical Agency also should be suitably planned in both short term 
and long term, in both proactively and reactively. (2) The Organizing: the 
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administrative structure of the Dhamma Practical Agency should be concluded as 
follows: The Chief President or Director, the Executive committees, Head of Dhamma 
Practice, Head of Dhamma Instruction and Special Activities, Head of  Buildings, Head 
of Food and Beverage, Head of cleanliness and security and The Secretary of the 
Dhamma Practical Agency. The assignment and personnel changes in organization 
should be managed  appropriately. the Executive committees meeting  from time to 
time should be set as well to get feedback and to realize how fix the problem.  (3) 
The Leading: The cues to facilitate all practitioners  by arranging the Dhamma 
practical manual book, managing the monthly project and annual project, promoting  
and training the staffs to become the competent and valuable persons, the 
orientation training their service mind to become the volunteers, setting the 
systematic evaluation of their works to create their morale, promoting the 
appropriate workflow of Dhamma practical project based on budgeting and 
coordinating with the other agencies. (4) The Controlling: Checking and rewinding the 
rules and regulations of Dhamma Practical Agency, producing a summary of the 
operating results for the period and the year. Having set the internal security system 
of the Dhamma compound. Financing supervisory and the documents should be 
reported monthly and annually to the managers as the rules. Monitoring all 
equipments and premises to be ready use; water supply system, electricity, 
restrooms, bathrooms, bedrooms, meditation rooms and other necessities. Checking 
out how the personnel are working; Meditation Masters, staffs, officials and 
practitioners. 
 2. The factors effecting to the Management Effectiveness of Meditation 
Centers. The management is influenced by the Four Paths of Accomplishment or the 
basses of success (Four Iddhipadas). These are incentive for the people to become 
the volunteers: (1) Aspiration (Chanda): The proxy is used to select the right man for 
the right job. Encouraging the staffs to work for the consecration of Lord Buddha and 
the Royal charity. Motivating the staffs to become the volunteers. (2) Perseverance 
(Viriya): Persistent promoting accountability, increasing the staffs’s knowledge, training 
their working skills and changing their mind to volunteers taking care of and 
developing the Dhamma Practical Agency until it meet the target. (3) Thoughtfulness 
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(Citta): Intending to develop the Dhamma Practical Agency based on attentive and 
critical mind of working on policies and programs. (4) Investigation (Vimamsa): 
Reasoning the start of work, realizing the strength, discovering the weakness and the 
problem of working then searching for problem resolution and selecting the best way 
to develop all sources of organization to meet the objects. 
 3. The promoting ways to the effectiveness of management of Dhamma 
Practical Agency or The Four Suitable Things for mental development (4 Sappayas). 
The management can be successful of the promoting ways. They are most impotent 
for fulfilling the effectiveness of management of Dhamma Practical Agency: (1) The 
Suitable Abode (Avasa-Sappaya): (2) The Suitable Food (Ahara-Sappaya): The 
promotion of suitable food is the way to be successful in management. All kinds of 
food should be enough clean and tasty with a unique favor condiment for all 
persons. The cooks should be trained well in cooking, roasting and grilling.  All food 
should be enough managed for Meditation Master, Practitioners and all Staffs in the 
practical center. (3) The Suitable Persons (Puggala-Sappaya): The Meditation Master, 
Practitioners and all Staffs should be well trained by developmental promotion of 
seminar and workshop that suitable for their activities and works. (4) The Suitable 
Dhamma Teachings  (Dhamma-Sappaya): The supervise of  effective teaching  is to be 
promoted as the Four Styls of Buddha’s Teaching; Elucidation and verification 
(Sandassana), Inspiration towards the goal (Samadapana), Encoragement or Urging 
(Smuttejana) and Gladdening, Exhilaration, Filling with delight and joy 
Sampahamsana). 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” สําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย พระอุดม-
สิทธินายก (กําพล คุณงฺกโร) ดร. และอาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา 
ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขงานตามลําดับขั้นตอน 
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (๑) พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ กิตฺติโสภโณ) รศ.ดร. , 
(๒) พระมหายุทธนา นรเสฏฺโฐ ดร., (๓) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร., (๔) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
(๕) ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ ท่ีกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ท้ังด้านภาษา 
เนื้อหาสาระ โดยแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ท้ังแบบสัมภาษณ์และแบบสอบให้สมบูรณ์ถูกต้อง เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
    ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (๑) พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) 
ดร. ประธานกรรมการ (๒) ดร.อํานาจ บัวศิริ กรรมการ (๓) ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ กรรมการ 
(๔) พระอุดมสิทธินายก (กําพล คุณงฺกโร) ดร. กรรมการ (๕) ดร.บุษกร วัฒนบุตร กรรมการ 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณ บุคลากรคณะสงฆ์ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย ได้แก่ สํานักปฏิบัติ
ธรรมวัดปากน้ํา สํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม สํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา สํานักปฏิบัติ
ธรรมวัดยานนาวา สํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล สํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
สํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง สํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี สํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา สํานัก
ปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณ บุคลากรคฤหัสถ์ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย ได้แก่ อธิบดีกรมการ
ศาสนา ผู้ อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์กรมการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล ผู้อํานวยการโรงเรียนวัด
มหาพฤฒาราม และสํานักปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.,ราชบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, 
พธ.บ., M.A., Ph.D.) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีเมตตาให้ทุนการศึกษา
พระพรหมบัณฑิต ๖๐ ปี และขอบคุณผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คุณพ่อประเสริฐ-คุณแม่
คําปวน สายสุตา - หัสวรินทร์, คุณพ่ออ้าย - คุณแม่ตุ่นแก้ว ศรัทธาบุญ, คุณแม่ศรีนวล จําเรืองศรี, 
คุณย่าสอ้ิงทิพย์ รัตนวณิช, คุณดวงใจ กรโกสียะกาจ, อาจารย์สิรีลักษณ์ นุ่มสุวรรณ, น.พ.โพธ์ิทอง 
ปางพุฒิพงศ์, นางสุวรรณา-น.พ.ภูริช สุลัญชุปกรบุตรชาย, คณะนักศึกษา ป.วน., มจร รุ่นท่ี ๒, และ
คณะอุบาสกอุบาสิการวัดมหาพฤฒาราม 
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 ผู้วิจัยขอขอบคุณ นิสิตเพ่ือนสหธรรมิกในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๔ ทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณ ครูบาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยทุกฝ่าย 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผศ.เพ็ญจันทร์ กู้ประเสริฐ, อาจารย์สาราวุธ แป้นทองรอง และ
อาจารย์กันตพัฒน์ พุทธเทศน์ ท่ีเสียสละเวลาช่วยพิสูจน์อักษรงานดุษฎีนิพนธ์ครั้งนี้ 
  บุญกุศลและประโยชน์ใดๆ อันจะพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศบุญกุศลและ
ประโยชน์น้ันๆ ให้แก่มารดาบิดา และครูอุปชัฌาย์อาจารย์ ผู้เป็นแรงบันดาลใจ รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณ
ทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ จึงทําให้งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 

พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



 ซ
 
 สารบัญ  

เรื่อง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง ญ 
สารบัญแผนภาพ ฎ 
คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ ฏ 
บทท่ี ๑ บทนาํ  

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๖ 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๖ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๗ 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย ๘ 

บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

สํานักปฏิบัติธรรม 
 
๙ 

๒.๒ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ๒๗ 
๒.๓ พ้ืนท่ีการศึกษาวิจัย ๘๑ 
๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๘๒ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๔ 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๙๖ 
๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ๙๖ 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ๙๙ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๐ 
๓.๕ การวิเคราะห์ขอ้มูล  ๑๐๑ 
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บทท่ี ๔ ผลการวิจัย  

๔.๑ ประสทิธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ๑๐๓ 
๔.๒ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ๑๓๔ 
๔.๓ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ๑๖๗ 
๔.๔ การสนทนากลุม่เฉพาะ ๒๐๐ 
๔.๕ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ๒๔๗ 
๔.๖ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๒๖๓ 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๗๗ 
๕.๒ อภิปรายผล  ๒๘๔ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  ๒๙๔ 

บรรณานุกรม ๒๙๗ 
ภาคผนวก ๓๐๖ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ ๓๐๗ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ ๓๑๓ 
 ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๓๓๒ 
 ภาคผนวก ง รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์ ๓๓๖ 
 ภาคผนวก จ การสนทนากลุม่เฉพาะ ๓๔๐ 
 ภาคผนวก ฉ รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๕๒ 
 ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ ๓๕๔ 
 ภาคผนวก ซ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๓๖๔ 
ประวัติผู้วิจัย ๓๗๒ 
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 สารบัญตาราง  
ตารางท่ี  หน้า 

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๙๙ 
๔.๑ แสดงจํานวนรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๒๔๘ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามหลักการบริหารจัดการโดยภาพรวม ๒๔๙ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการวางแผน ๒๔๙ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการจัดองค์การ ๒๕๐ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการช้ีนํา ๒๕๑ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการควบคุม ๒๕๑ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม ๒๕๒ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านฉันทะ ๒๕๓ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านวิริยะ ๒๕๔ 

๔.๑๐ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านจิตตะ ๒๕๔ 
๔.๑๑ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านวิมังสา ๒๕๕ 
๔.๑๒ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามหลักสัปปายะ ๔ โดยภาพรวม ๒๕๖ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านอาวาสสัปปายะ ๒๕๗ 
๔.๑๔ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านอาหารสัปปายะ ๒๕๗ 
๔.๑๕ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านบุคคลสัปปายะ ๒๕๘ 
๔.๑๖ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านธรรมสัปปายะ ๒๕๙ 
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 สารบัญแผนภาพ  
แผนภาพที ่  หน้า 

๒.๑ ทฤษฎหีน้าท่ีการบริหารจัดการ ๑๙ 
๒.๒ ทฤษฎรีะบบการบริหารงาน ๒๕ 
๒.๓ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ ๒๘ 
๒.๔ สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์ ๓๖ 
๒.๕ โครงสร้างการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม ๓๙ 
๒.๖ สํานักปฏิบัติธรรมของวัดยานนาวา ๔๑ 
๒.๗ สํานักปฏิบัติธรรมของวัดมหาพฤฒาราม ๔๒ 
๒.๘ แสดงระบบการควบคุม ๔๖ 
๒.๙ แสดงระดับการควบคุม ๔๗ 

๒.๑๐ การวางแผนตามหลักอิทธิบาท ๔๙ 
๒.๑๑ การจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท ๕๒ 
๒.๑๒ การช้ีนําตามหลักอิทธิบาท ๕๕ 
๒.๑๓ การควบคุมตามหลักอิทธิบาท ๕๘ 
๒.๑๔ การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักสัปปายะ ๖๒ 
๒.๑๕ การจัดการตามหลักสัปปายะ ๗๑ 
๒.๑๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๕ 
๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ๒๖๓ 
๔.๒ ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ๒๖๗ 
๔.๓ แนวทางการสง่เสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ๒๗๑ 
๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๒๗๖ 
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คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
 
๑. คําย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซ่ึงมีจํานวน 
๔๕ เล่ม ในการวิจัย ได้ใช้ช่ือย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

พระวินัยปฎิก 
วิ.ม. (ไทย) = วินยปิฎก มหาวรรคปาลี (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (ไทย) = วินยปิฎก ปริวารวรรค (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎิก 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.ป.อ. (บาลี)      = ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปกาสินี ปฏิสมฺภทิามคฺคอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.วิ. (ไทย)  = อภิธมมปิฎก วิภังค ์(ภาษาไทย) 
 
๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
  วิทยานิพนธ์เล่มนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นหลักการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๕๙/๗๑. หมายความว่าระบุถึงพระวินัยปิฎก มหาวรรคปาลี ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก
เล่มท่ี ๔ ข้อที่ ๕๙ หน้า ๗๑ เป็นต้น 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พระเจ้าพิมพิสาร เสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้สดับพระธรรมเทศนา
เกิดความเลื่อมใส จึงได้ถวายอุทยานเวฬุวันอันเป็นท่ีไม่ไกลและไม่ใกล้จากหมู่บ้าน การคมนาคม
สะดวก กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนสงัดควรแก่การหลีกเร้นให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต อาราม”๑ เพราะฉะน้ัน วัดในพระพุทธศาสนา
ท่ีเกิดแห่งแรกคือวัดเวฬุวัน พระพุทธเจ้าได้ทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จจาริกไปเพ่ือเผยแผ่
พระธรรมคําสั่งสอนแก่เวไนยสัตว์ ในเบ้ืองต้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่
พวกปัญจวัคคีย์ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันประเทศอินเดีย ทําให้ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมตามลําดับ 
ต่อจากน้ันพระองค์ส่งพระสาวกไปเผยแผ่ธรรมะในที่ต่างๆ โดยไม่ซํ้าทิศทางตามพุทธโอวาทว่า “จรถ 
ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ” ภิกษุ
ท้ังหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก 
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ท้ังหลาย๒  
  พระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้า มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินชีวิต ซ่ึงหลักธรรม
คําสอนส่งเสริมให้ประชาชนทําความดี ละเว้นความช่ัวทั้งปวง เปรียบเสมือนประทีปส่องทางให้บุคคล
เดินทางในกลางคืน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัด เป็นศูนย์กลางสรรพวิชา พระสงฆ์มีหน้าที่สั่งสอน 
ส่งเสริมสงเคราะห์หลักการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม คือพระสงฆ์ทําหน้าท่ีหลัก ๖ ประการ กล่าวคือห้าม
ไม่ให้ทําความชั่ว ให้ต้ังอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยนํ้าใจอันดีงาม ให้ได้ฟังสิ่งท่ียังไม่เคยฟัง อธิบายสิ่ง
ท่ีเคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง บอกทางสวรรค์ให้๓ พระสงฆ์พยายามสอนวิธีการดําเนินชีวิตให้
เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการยึดเหน่ียวจิตใจ เช่ือมโยงให้เกิดความรักความสามัคคี ด้วยเหตุ
ดังกล่าว วัดจึงเป็นสถานที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสังคม สืบเน่ืองท่ีว่าวัดเป็นศูนย์กลางของสังคม 
เป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคม วัดจึงเป็นสถานท่ีมีความผูกพันกับผู้คนมาโดยตลอด นอกจากน้ัน 
เม่ือพิจารณาวัดในแต่ละสมัยได้ทราบว่า เด็กๆ ใช้วัดเป็นสถานที่ว่ิงเล่นและเป็นท่ีเล่าเรียนหนังสือ 
หนุ่มสาวได้พบปะพูดคุยกันในงานวัด เม่ือมีเทศกาลงานบุญต่างๆ คนแก่คนเฒ่าหาความสงบสุขในบั้น
ปลายของชีวิตด้วยการไปวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม และเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส

                                         
 ๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑. 
  ๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
  ๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖.   
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สําคัญๆ นอกจากน้ัน วัดคือศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ศาสนสถานภายในวัดประกอบด้วยพระ
อุโบสถ วิหารลานพระเจดีย์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ฯลฯ ซ่ึงวัตถุสิ่งของต่างๆ เหล่าน้ีนอกจากจะมี
ความสําคัญในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติแล้ว ยังเป็นสถานที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มี
รูปทรงงดงามอีกด้วย เพราะวัดเป็นศูนย์รวมความสวยงามทางด้านศิลปะต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม ฯลฯ  
  การบริหารวัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารควรจะปรับปรุง
การบริหารให้มีความเหมาะสมกับภาระงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร ประชุม
ร่วมกันเสนอความคิดเห็นและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม ส่งเสริมความสํานึกความรับผิดชอบ ทุกฝ่าย
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหาร ร่วมกันดําเนินกิจกรรม และโครงการอย่างเต็มท่ี เต็มใจ ส่งเสริม
การบริหารให้เกิดความเจริญ๔ อย่างไรก็ตาม วัด เป็นฐานหน่วยงานสําคัญอย่างย่ิงต่อการส่งเสริมการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
เกี่ยวกับวัด สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กําหนดว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการ
ท่ัวไป” เจ้าอาวาส เป็นพระสังฆาธิการ๕ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงตกเป็นภาระหน้าที่ของ 
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส กล่าวคือเจ้าอาวาส เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเจริญรุ่งเรือง และความ
ม่ันคงของวัด โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้ปกครอง กํากับดูแล แนะนําส่ังสอนบุคลากรผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดีงาม ดําเนินกิจกรรมและโครงการให้สําเร็จไปด้วยดี ดังน้ัน พระสังฆาธิการ ควรจะ
มีความรู้การบริหารทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือประโยชน์ส่งเสริมการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา 
และการควบคุมทรัพยากรท้ังปวง เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๖ 
 พระสังฆาธิการ ผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม จึงเป็น
กุญแจสําคัญอย่างย่ิงสู่ความสําเร็จในภาะกิจท่ีย่ังยืนต่อไป ศาสนกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะอาศัย
พระสังฆาธิการผู้เป็นบุคลากร พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เป็นท่ีเคารพ เลื่อมใสศรัทธาของ
ประชาชน มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ดํารงสืบไป๗ สอดคล้องตาม
หลักการบริหารจัดการเชิงพุทธ ได้รับความคาดหวังว่าจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความสับสนวุ่นวาย
ของสังคมได้ และสอดคล้องตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาจิตใจ มีอิทธิพลต้ังแต่
ก่อนอาณาจักรไทย และอาณาจักรไทยรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ หลักคําสอนของ

                                         
  ๔สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๑๓๐. 
 ๕พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖. 
  ๖กรมการศาสนา, วัดพัฒนาตัวอย่าง, (กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐. 
  ๗กองแผนงาน, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๓) หน้า ก. 
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พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต๘ สอดคล้องกับหลักธรรมโดยการประยุกต์ใช้กับการ
บริหารได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ หมายถึงแนวทางนําพาไปสู่ความสําเร็จ คุณเคร่ืองให้
ถึงความสําเร็จเป้าหมาย เป็นแนวทางการทํางานของพระพุทธเจ้า เป็นกระบวนการเช่ือมโยงการ
ทํางานให้เกิดผลสําเร็จตามมุ่งหวัง กล่าวคือ๙ ฉันทะ คือความพึงพอใจ ความต้องการที่จะทําหน้าที่
การงานให้ประสบความสําเร็จ วิริยะ คือความเพียรพยายาม มุ่งม่ันทุ่มเท ขยันหม่ันประกอบการงาน
อย่างต่อเน่ือง จิตตะ คือความต้ังใจทํางาน รับรู้ในสิ่งท่ีทําและทําการงานด้วยความรอบคอบ วิมังสา 
คือการตรวจสอบ การใช้ความคิดโดยโยนิโสมนสิการ 
  นอกจากนั้น ยังมีความสอดคล้องกับการบริหารตามหลักสัปปายะ ๔ หมายถึงสถานท่ี
ปฏิบัติธรรม จําเป็นต้องมีสัดส่วนพ้ืนที่มีความสงบ บรรยากาศร่มรื่น การท่ีบุคคลจะแสวงหาสถานที่
ปฏิบัติธรรมให้สามารถปฏิบัติธรรมได้ผลดีจําเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการเช่นว่า 
อาวาสสัปปายะ หมายถึงสถานท่ีพักอาศัยสะดวก ท่ีอยู่เหมาะสม บรรยากาศดี บุคคลสัปปายะ 
หมายถึงบุคคลสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยมีพระวิปัสสนาจารย์ หรือครูอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมสบายใจ อาหารสัปปายะ หมายถึงสํานักปฏิบัติธรรมจัดหาอาหารบริโภคที่มีความพร้อม 
เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติธรรม คือมีอาหารบริการเพ่ือบริโภคสะดวกสะบายตามตารางเวลากําหนด 
ธัมมะสัปปายะ หมายถึงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สํานักปฏิบัติธรรมได้ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้การ
ปฏิบัติธรรมท่ีถูกต้องและเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม๑๐ กล่าวคืออาวาสสัปปายะ คือสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมท่ีเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย อาหารสัปปายะ คือโภชนาหารเพ่ือบริการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม
เป็นอาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ คือผู้เป็นกัลยาณมิตร ทั้งผู้บริหาร พระวิปัสสนาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ให้การส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมอย่างดีต่อผู้มาปฏิบัติธรรม ธรรมสัปปายะ คือการศึกษา
อบรมพัฒนากาย วาจาและใจ ด้วยการเจริญสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ส่งเสริมกิจกรรม
โครงการบรรพชาสามเณร ส่งเสริมการบําเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรม ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ฯลฯ ตลอดจนถึงชักนําให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามารับการอบรมปฏิบัติธรรม 
 ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งเสริมให้บุคคลแต่ละกลุ่มมีเทคโนโลยีการ
ส่ือสารไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารท่ีเข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตมากขึ้น ความเจริญทางด้านวัตถุ

                                         
 ๘กมล ฉายะวัฒนะ, บริหารคนและงานด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: ดีการพิมพ์, 
๒๕๕๔), หน้า ๑๔. 
  ๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), หลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมมิก จํากัด, 
๒๕๕๓), หน้า ๖๖๕. 
  ๑๐กองพุทธศาสนศึกษา, คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ, (สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๖), หน้า ๗๙. 
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นิยม ส่งผลให้การติดต่อด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การสื่อสารและการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในโลก สังคมรับรู้ร่วมกันหมด๑๑ โลกาภิวัตน์มี
อิทธิพลครอบงําสังคมปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนตกอยู่ในวัตถุนิยมมากข้ึน สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
สังคมเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อจิตใจให้โน้มเอียงไปในทางที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น๑๒ 
เม่ือผู้คนติดอยู่ในวัตถุนิยมเป็นไปอยู่เช่นน้ัน พระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจการ
เรียนการสอน ขาดทักษะและประสบการณ์ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กล่าวคือขาดความแตกฉาน
ในหลักการและหลักธรรม ขาดความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดหลักธรรม ได้รับการฝึกฝนการพูด
หรือการเทศน์ในระยะเวลาน้อย ไม่มีการเตรียมตัว ไม่มีการติดตามผลจากผู้ฟัง ยังคงติดอยู่ในรูป
แบบเดิมๆ ขาดความพึงพอใจในภาระกิจหน้าที่ การทํางานเผยแผ่แบบต้ังรับอยู่ในวงจํากัดไม่มี
เดินหน้าแบบเชิงรุก๑๓  
 พระสงฆ์ ผู้ทําหน้าท่ีเผยแผ่ธรรมในยุคโลกาภิวัตน์มีปริมาณน้อยลง การส่งเสริมรูปแบบ
และวิธีการสอนศีลธรรมมีปริมาณน้อย ขาดการบูรณาการหลักธรรมเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ขาดทักษะและประสบการณ์ท้ังเชิงรับและเชิงรุก เข้าใจถึงหลักการจัดการเชิงพุทธไม่ชัดเจน สั่งสอน
ประชาชนให้รักษาศีล ๕ ได้แต่ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการนําหลักธรรมเข้าไปสู่การบูรณาการเพ่ือดําเนินชีวิตประจําวัน
ได้ สืบเน่ืองมาจากปัญหาอุปสรรคในยุคโลกาภิวัตน์ ท้ังสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และ
ส่ิงแวดล้อมทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างแดนเข้ามาในชีวิตประจําวันอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บุคคลเกิด
ความเครียด เกิดการแย่งชิงดีชิงเด่นในสังคมธุรกิจการงาน เพ่ือรักษายศตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีตนมี
อยู่ และปัญหาสังคมอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีกําลังเกดิขึ้นกับสังคมยุคโลกาภิวัตน์ กําลังรอคอยให้ผู้บริหาร
เข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักธรรมและตามหลักการ ท้ังการวางแผน การจัดองค์การ 
การช้ีนํา และการควบคุมทรัพยากรท้ังปวง  
  นอกจากน้ัน การบริหารทรัพยากรพื้นฐานมีความสําคัญต่อการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา (4M) ได้แก่ บุคคล (Man) การเงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการ
จัดการ (Management) โดยผู้บริหารจะต้องทราบข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับปัจจัยดังกล่าวอย่างดี 
ความจริงแล้วทรัพยากรเหล่าน้ีมีอยู่ในแต่ละสํานักปฏิบัติธรรม ในปริมาณจํากัดและแตกต่างกัน

                                         
  ๑๑พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์, (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑. 
  ๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), คนไทยกับเทคโนโลยี, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๕๓), หน้า ๒. 
  ๑๓พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตร์ปริทัศน์, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙๐. 
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ออกไป อีกประการหน่ึง ผู้บริหารมีหน้าท่ีเผยแผ่หลักธรรมคําสอน ทําหน้าที่จัดการเทศนาอบรมส่ัง
สอนประชาชนให้เกิดศรัทธาและต้ังอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมพลเมืองให้เป็นคนดี ซ่ึงเป็น
ภาระหน้าท่ีของพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด
เป็นต้น ควรจะพยายามทําหน้าท่ีเผยแผ่พระศาสนาตามความรู้ความสามารถ๑๔ 
  กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและมหานครที่มีประชากรมากที่สุด เป็นศูนย์กลางของ
ประเทศ ท้ังการเมืองการปกครอง การศึกษา การคมนาคม การเงินการธนาคาร การสื่อสาร และการ
ศาสนาเป็นต้น กรุงเทพมหานครมีวัดวาอารามต้ังอยู่จํานวนมาก นอกจากน้ัน วัดท่ีได้จัดต้ังให้มีสํานัก
ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานครก็มีจํานวนมากเช่นเดียวกัน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ท้ังคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ด่ังท่ีได้ทราบแล้วว่า มหาเถรสมาคม ได้มีนโยบายและโครงการ ฯลฯ 
ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมดังกล่าว จึงกําหนดนโยบายและโครงการ ฯลฯ ให้พระสังฆาธิการ
และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเลือกวัดในกรุงเทพมหานคร ท่ีได้จัดต้ังสํานักปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีคุณลักษณะมีความสมสมบูรณ์ทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ 
เพ่ือเสนอขอเป็นสํานักปฏิบัติธรรม ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดต้ังสํานักปฏิบัติ
ธรรม พ.ศ.๒๕๔๓๑๕ ซ่ึงปัจจุบันการขอเสนอจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร ได้เพ่ิม
จํานวนมากข้ึนตามลําดับ ตามเจตนารมณ์ของกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม แต่ว่าสภาพปัญหาท่ี
ตามมาก็คือสํานักปฏิบัติธรรมต่างๆ ท่ีจัดต้ังขึ้นภายในวัดนั้นๆ ผู้บริหารจะมีวิธีดําเนินการตามกรอบ
แนวคิดของเจ้าสํานักเท่าน้ัน ยังขาดทักษะการประสานงานระหว่างสํานักปฏิบัติธรรมอ่ืนๆ 
ขาดเอกภาพในการขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่เป้าหมาย ขาดเกณฑ์การติดตามผลงานท่ีชัดเจน ขาดการ
สนับสนุนและส่งเสริมทรัพยากรท้ังปวง ท้ังบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเป็นต้น 
  จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นน้ัน ผู้วิจัย จึงมีความสนใจ
ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรม และเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
นอกจากน้ัน ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการสนับสนุนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ผู้บริหารและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปสิ้นกาลนาน 
 
                                         
  ๑๔สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: กรมการ
ศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๙. 
  ๑๕กองพุทธศาสนศึกษา, สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเด่น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘๘.   
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม  
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรม 
 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 
๑.๓. ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ๑.๓.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เป็นอย่างไร 
  ๑.๓.๒ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม  
มีอะไรบ้าง 
  ๑.๓.๓ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เป็นอย่างไร 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” ผู้วิจัยได้กําหนด
ขอบเขตการวิจัยประกอบด้วยขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และ
ขอบเขตด้านระยะเวลาเป็นต้น ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  แนวทางส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรม คือหน้าท่ีการบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน  
การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม สอดคล้องตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ คือความพึง
พอใจ วิริยะ คือความเพียรพยายาม จิตตะ คือความต้ังใจ วิมังสา คือการพิจารณา สอดคล้องตามหลัก 
สัปปายะ ๔ ได้แก่ อาวาสสัปปายะ ท่ีพักอาศัยและสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมาะสมดี อาหารสัปปายะ 
อาหารและเคร่ืองบริโภคเพียงพอ บุคคลสัปปายะ อาจารย์สอนกรรมฐานและผู้ปฏิบัติธรรมสมบูรณ์ 
และธรรมสัปปายะ วัดสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติธรรม ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ และบุคลากร/ 
ผู้ปฏิบัติธรรม จํานวน ๓๔๐ รูป/คน๑๖ 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
   ขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ สํานักปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร 

                                         
  ๑๖สํา นักงานเ จ้าคณะก รุง เทพมหานคร ,  สถิติพระ สังฆาธิการ จําพรรษา  พ .ศ .๒๕๕๘ , 
(กรุงเทพมหานคร: วัดสามพระยา, ๒๕๕๘), หน้า ๗๕. 



 ๗

  ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ผู้วิจัย ได้ศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
รวมเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน 
 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
  ประสิทธิผล หมายถึงความสามารถเพื่อการผลิตผลงานที่ต้องใช้พลังงาน ความรู้
ความสามารถ กาลเวลา ปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ท้ังบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
ดําเนินการ โดยปัจจัยท้ังปวงมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลการผลิต (Output) และสิ่งกระทบ (Impact) จากสภาพสิ่งแวดล้อม 
  การบริหารจัดการ หมายถึงการดําเนินการตามหน้าท่ีการบริหารของผู้บริหาร โดยท่ี
ผู้บริหารจักต้องกําหนดถึงการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม ซ่ึงหลักการเพ่ือการ
บริหารสํานักปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียว คือการกําหนดทรัพยากรเพ่ือบริหารบุคคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม 
โครงการและนโยบาย ฯลฯ ประกอบด้วย 
 การวางแผน หมายถึงการวางแผนเป็นการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปัจจุบัน  
เพ่ือความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต 
  การจัดองค์การ หมายถึงการจัดองค์การเป็นการกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์การ 
 การช้ีนํา หมายถึงวิธีการอํานวยการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการดําเนินการตามแผนการท่ี
กําหนดไว้ ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์และภาวะผู้นําเชิงบูรณาการ 
  การควบคุม หมายถึงการกํากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใน
องค์การรวมทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาภายในองค์การ 
 สํานักปฏิบัติธรรม หมายถึงวัดวาอารามในกรุงเทพมหานครที่ได้เปิดวัดให้มีการจัดต้ัง
สํานักปฏิบัติธรรม ตามโครงการและนโยบายของมหาเถรสมาคม ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมการบริการให้แก่
ประชาชนผู้มาศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรม ตามหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ส่งเสริม
ให้สํานักปฏิบัติธรรมมีคณะกรรมการ กํากับดูแลโครงการปฎิบัติธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ตามความเหมาะสมแต่ละสํานักปฏิบัติธรรม ดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ภูมิทัศน์ของแต่ละ
วัด และชุมชนในท้องถิ่น 
 หลักอิทธิบาท ๔ หมายถึงองค์ประกอบท่ีส่งเสริมให้การทํางานประสบความสําเร็จและมี
ความสุขได้ด้วยศรัทธาความเช่ือ เป็นตัวเบิกโรงในการทํางานได้ประสบผลสําเร็จและมีความสุขกับงาน 
ย่ิงได้รวมพลังกับธรรมอ่ืนๆ ก็จะเพ่ิมความสําเร็จ เพ่ิมความสุขในการทํางานยิ่งขึ้น  



 ๘

 ฉันทะ ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจ ให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
  วิริยะ ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความเพียรพยายามทํางาน  
  จิตตะ ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความต้ังใจ ใช้ความคิดบ่อยๆ สมํ่าเสมอ  
  วิมังสา ส่งเสริมบุคลากรใช้สติปัญญาพิจารณาข้อดี ข้อบกพร่องตลอดเวลา 
  หลักสัปปายะ ๔ หมายถึงแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม สิ่งอํานวยความสะดวก
กล่าวคืออาคารสถานที่มีความพร้อมสะดวกสะบาย อาหารสมบูรณ์ บุคคลมีความเป็นกัลยาณมิตร 
สภาพสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ภาคปฏิบัติการเจริญจิตภาวนา 
  อาวาสสัปปายะ หมายถึงท่ีอยู่อาศัยและสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม  
 อาหารสัปปายะ หมายถึงอาหารบิณฑบาตเพียงพอสมบูรณ์เพ่ืออํานวยการแก่ผู้ปฏิบัติ
ธรรมอย่างบริบูรณ์ 
 บุคคลสัปปายะ หมายถึงพระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ อาจารย์ผู้มีปัญญาแตกฉาน
ในเรื่องการปฏิบัติธรรม รวมถึงบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 ธรรมสัปปายะ หมายถึงพระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ อาจารย์ผู้มีปัญญาแตกฉาน 
ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติธรรม ตามโครงการและนโยบาย ฯลฯ ที่ผู้ปฏิบัติ
ธรรมสามารถศึกษาตามหลักการ ท้ังการฟังเทศน์ ฟังธรรม การกําหนดอิริยาบถ การเดินจงกรม 
การยืน การนั่งสมาธิ การนอน การบริโภคอาหาร และส่งเสริมให้สํานักปฏิบัติธรรมมีห้องสมุด 
มีหนังสือธรรม ตําราแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการปฏิบัติธรรมอย่างบริบูรณ์ 
 บุคลากร หมายถึงพระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ อาจารย์ บุคลากรในสํานักปฏิบัติ
ธรรม และบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 ๑.๖.๑ ได้ทราบประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ๑.๖.๒ ได้ทราบองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ๑.๖.๓ ได้ทราบแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ๑.๖.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถ
นําไปเป็นข้อมูลสําคัญเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ในการศึกษาพระปริยัติธรรม ท้ังทางคันถธุระและวิปัสสนาธุระในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 



บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ผู้วิจัย ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรม” เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วจึงได้ทราบว่า แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยนักวิชาการและนักศึกษาได้ให้คํานิยาม ความหมายท่ีเหมือนกัน และมีความแตกต่าง
กันออกไปตามทัศนวิสัยแต่ละบุคคล เม่ือเป็นเช่นนั้น ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคําว่า
ประสิทธิผล (Effective) หมายถึงผลสําเร็จของงานท่ีเป็นไปตามความมุ่งหวัง โดยกําหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย คําว่าการบริหาร (Administration) ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ คําว่า
การจัดการ (Management) ใช้กับการบริหารงานภาคเอกชน คําว่าสํานักปฏิบัติธรรม (Dhamma 
Practical Agency) หมายถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมจําเป็นต้องจัดสัดส่วนพ้ืนที่มีความสงบจากผู้คน 
บรรยากาศร่มรื่น ทําให้จิตใจของผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีความสงบ การท่ีบุคคลจะแสวงหาสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรมให้สามารถปฏิบัติธรรมได้ผลดีจําเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการเช่นว่า อาวาส 
สัปปายะ บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ ธัมมะสัปปายะ๑ ดังนั้น สํานักปฏิบัติธรรมควรจะส่งเสริม
การศึกษาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยจักได้
นําเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ๒.๒  องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ๒.๓  พ้ืนที่การศึกษาวิจัย 
  ๒.๔  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม  
 ผู้วิจัย ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรมแล้ว เม่ือศึกษาข้อมูลท้ังอนุโลมและปฏิโลมแล้วจึงได้ทราบว่า นักวิชาการได้ให้คํานิยาม 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน และแตกต่างกันออกไปตามทัศนวิสัยแต่ละ
บุคคล จริงอยู่ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ เป็นการศึกษาการโครงการและนโยบายอย่างหนึ่งอย่าง
ใดแล้วปรากฏว่าผลเกิดขึ้นหรือผลผลิตท่ีเกิดขึ้น ระดับหน่ึงระดับใดที่เป็นเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการ

                                         
  ๑กองพุทธศาสนศึกษา, คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ, (สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๖), หน้า ๗๙. 



 ๑๐

ใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนําเข้า มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนําเข้ามาดําเนินโครงการ
น้อย แต่ให้ผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ความจริงแล้วการบริหารจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรม เป็นการศึกษาความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ ผู้คนเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทางอารมณ์ 
ธรรมโอสถอันหมายถึงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นยาท่ีจะช่วยแก้ไขโรคทางใจได้ดี
ท่ีสุด การปฏิบัติธรรมด้วยการอบรมจิตให้มีสติปัญญาเข้มแข็งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ ดังน้ัน การจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมโดยมีเจ้าสํานัก
ปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถทําหน้าท่ีฝึกอบรมตาม
หลักการ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการจัดต้ัง
สํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนวิปัสสนาธุระให้เป็นไปตามหลักท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้
ในมหาสติปัฏฐานสูตร ซ่ึงสาระสําคัญคือให้พระสังฆาธิการเป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดต้ังการบริหาร
สํานักปฏิบัติธรรม อาจจะส่งเสริมวิธีการการเรียนการสอนด้วยรูปแบบใดรูแบบหน่ึงที่มีคุณลักษณะ
เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ตามแต่จะได้ถ่ายทอดมาจากอาจารย์ในสายปฏิบัติท่ีตนศรัทธาเล่ือมใส๒ 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑.๑ ความหมายประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
  ความหมายประสิทธิผลการบริหารจัดการ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการใน
สภาพปัจจุบัน โดยนักวิชาการได้นิยามและให้ความหมายประสิทธิผล กล่าวคือประสิทธิผล 
(Effectiveness) มีความหมายท่ีแสดงคุณลักษณะที่เหมือนกันและต่างกัน ซ่ึงมีเนื้อหาสาระสําคัญๆ  
ท่ีคล้ายกันและต่างกัน ประสิทธิผล หมายถึงกระบวนการซ่ึงได้มาซ่ึงผลผลิตหรือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ซ่ึงเป็นไปตามแผนการ คือความคุ้มทุนและลดความเสียหายในระหว่างขั้นตอนการผลิต 
โดยมีการคํานึงถึงขั้นตอนต้ังแต่เร่ิมต้นจนไปถึงการบรรลุเป้าหมายให้มีความคุ้มค่า๓  
  ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็นสองระดับ คือประสิทธิผลระดับบุคคล คือคุณลักษณะของ
บุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ หรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลสําเร็จ ทําให้บังเกิดผล
ตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ ผลท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า 
ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของหมู่คณะ สังคม และผู้จะนําผลน้ันไป
ใช้เป็นผลท่ีได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือการปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติเต็ม
ความสามารถ ปฏิบัติด้วยการเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะทําให้บรรลุผลท้ังเชิง

                                         
  ๒สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๑๗๘. 
  ๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 
นานมีบุ๊คส์ พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๓. 



 ๑๑

ปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่ใช้ทรัพยากรและระยะเวลาน้อย ประสิทธิผลขององค์การเน้นไปท่ีผลรวม
ขององค์การ ซ่ึงประสิทธิผลขององค์การประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ี กล่าวคือการผลิต องค์การที่มี
ประสิทธิผล ถ้าองค์การสามารถดําเนินการผลิตให้ได้ผลผลิตท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรง
กับความต้องการขององค์การ คือความสัมพันธ์กับผลงานท่ีองค์กรพึงประสงค์ หมายถึงความสําเร็จ
ของการปฏิบัติท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย คือผลที่เกิดขึ้นสนองตอบตามวัตถุประสงค์องค์การ๔ 
  ประสิทธิผล หมายถึงความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ท่ีต้องการด้วยการใช้พลังงาน 
เวลา วัสดุ หรือปัจจัยอ่ืนๆ ตํ่าที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า (Input) และผลที่นําออก 
(Output) เพ่ือสร้างให้เกิดต้นทุนสําหรับทรัพยากรตํ่าท่ีสุด ประสิทธิผล หมายถึงการดําเนินการให้
เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือการทํางานท่ีต้องให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและการท่ี
จะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิผลหรือไม่ก็พิจารณาได้จากผลงาน๕ ประสิทธิผล คือการทํากิจกรรม
การดําเนินงานขององค์การสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ท้ังในส่วน
ของผลผลิตและผลลัพธ์เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ การทํางาน
ท่ีมีประสิทธิผลจึงมีความเก่ียวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การดําเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานท่ี
เน้นด้านปัจจัยนําออก คือหมายถึงความสามารถท่ีทําให้เกิดผลในการงาน๖ ประสิทธิผล หมายถึง
สภาวะที่องค์การสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ้นในขณะท่ีปัจจัยการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงท่ี นอกจากนั้น 
ประสิทธิผล หมายถึงสภาวะที่องค์การสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ้นในขณะท่ีปัจจัยการผลิตลดลงหรือ
ผลผลิตคงท่ี ประสิทธิผล หมายถึงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย 
การพิจารณาทางเลือกโดยใช้ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ ทําได้โดยการวิเคราะห์ทางเลือกน้ันว่าสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์มากหรือน้อยเพียงใด๗  
 สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึงกระบวนการซ่ึงได้มาซ่ึงผลผลิต คือความคุ้มทุนและลด
ความเสียหายในระหว่างขั้นตอนการผลิต เน้นไปที่ผลรวมขององค์การซ่ึงประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ี 
กล่าวคือการผลิต ความพึงพอใจ การปรับเปลี่ยน การพัฒนาคือความสามารถในการผลิตท่ีต้องใช้
พลังงาน กาลเวลา วัสดุหรือปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า และผลที่นําออก 
เพ่ือให้ต้นทุนทรัพยากรต่ําท่ีสุด 

                                         
  ๔รุ่ง แก้วแดง, แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗), 
หน้า ๑๕๙. 
  ๕สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒. 
  ๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
นานมีบุ๊คส์บลิเคช่ัน จํากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๖๖๗. 
  ๗ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), 
หน้า ๗๙. 



 ๑๒

 ๒.๑.๒ แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหาร
จัดการในสภาพปัจจุบัน โดยนักวิชาการได้กล่าวถึงประสิทธิผล (Effectiveness) แสดงคุณลักษณะท่ี
เหมือนกันและต่างกัน แนวคิดการทํางานให้มีประสิทธิผล คือการใช้ทรัพยากรอย่างดี เพ่ือให้บรรลุผล
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ประสบผลสัมฤทธ์ิ ในขณะเดียวกันก็สนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วย๘ ขนาดและความต้องการตามวัตถุประสงค์ เพ่ือสนองความต้องการ เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจ เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีก่อให้เกิดความขัดข้อง ประสิทธิผลการทํางาน หมายถึงแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ความสามารถและทักษะในการกระทําให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
เกิดความพึงพอใจ และสงบสุขในที่สุด๙ 
 แนวคิดประสิทธิผลอาจพิจารณาได้จากคุณภาพของผลิตผลหรือบริการพ้ืนฐานของ
องค์การในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ความพร้อมในการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง เม่ือถูกขอร้อง
ให้ทํา ผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการเป็นต้น ด้วยเหตุท่ีว่ากิจกรรมขององค์การท่ี
เป็นเคร่ืองตัดสินการปฏิบัติงานขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ จึงประกอบไปด้วยกิจกรรม คือ
การได้มาซ่ึงทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ปัจจัยนําเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือเทียบกับ
ผลผลิต ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการ การปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการและด้านการ
บริหารอย่างมีเหตุผล การลงทุนในองค์การ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับพฤติกรรมในองค์การและการ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของบุคคล๑๐ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดการทํางานให้มีประสิทธิผล กล่าวคือกลยุทธ์เกี่ยวกับการกําหนด
ภาระกิจ โดยการพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม
ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย  
 
 ๒.๑.๓ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหาร
จัดการในสภาพปัจจุบัน คือประสิทธิผล (Effectiveness) มองถึงเป้าหมายการบริหารจัดการเก่ียวข้อง
กับปัจจัยท้ังปวงเพ่ือส่งเสริมแนวทางการทํางานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ท้ังปรับเปลี่ยนบุคลากรให้มี

                                         
  ๘ชาญชัย อาจิณสมาจาร, วิธีปรับกลยุทธสร้างประสิทธิภาพ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดีจํากัด, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๒. 
  ๙กันตยา เพิ่มผล, การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 
๒๕๕๒), หน้า ๒. 
  ๑๐จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, การบริหาร, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗), 
หน้า ๒๔๓. 



 ๑๓

ทัศนคติต่อองค์กรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ศิลปวัฒนธรรมองค์การ กฎหมายและส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบันแต่ละด้านให้เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูล
ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละคนในองค์การ คือด้านโครงสร้างขององค์การ 
เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เม่ือมีการควบคุมในเรื่องของกฏระเบียบ 
ข้อบังคับในองค์การจะทําให้เกิดการขาดการยืดหยุ่น บรรยากาศตึงเครียดจะเกิดขึ้นมา แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าองค์การใดให้ความอิสระส่วนบุคคล รวมถึงให้มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคคล เช่น 
มีความจริงใจต่อกัน การเปิดเผยข้อมูลและความรับผิดชอบในงาน บรรยากาศองค์การก็จะดีขึ้น 
ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ก็คือขนาดองค์การและตําแหน่งของบุคคลในสายการ
บังคับบัญชา โดยท่ีองค์การขนาดเล็กจะมีความจริงใจหรือความไว้เน้ือเช่ือใจ และเป็นกันเองมากกว่า
องค์การขนาดใหญ่เป็นต้น นโยบายด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีอิทธิพล
อย่างมากต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละองค์การ เช่น การจัดให้มีข่าวสารย้อนกลับ ความมีอิสระใน
การทํางานและลักษณะงาน ย่อมจะเป็นเครื่องสร้างบรรยากาศในการทํางานอันจะนํามาสู่
ความสําเร็จ๑๑  
 การเรียนรู้ตลอดชีวิต นายจ้างไม่เพียงแต่สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เท่าน้ันให้เกิด
ขึ้นกับผู้บริหาร ในปัจจุบันองค์การมีการลดขนาดแรงงานลง มีโครงสร้างแบบแบนมากขึ้น 
มีเทคโนโลยีระดับสูง มีการมอบอํานาจ ทําให้นายจ้างต้องอาศัยความสามารถของพนักงานระดับล่าง 
มากขึ้น ซ่ึงเป็นสมาชิกทีมงาน เพ่ือหาโอกาสรวบรวมปัญหาอุปสรรคและมีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว 
ด้วยการวิเคราะห์และเสนอแนะ จากเหตุผลดังกล่าวจึงจําเป็นต้องมีการกระตุ้นให้บุคลากรระดับล่างมี
การเรียนรู้ตลอดเวลา เพ่ือให้บุคลากรท้ังหมดเกิดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดทักษะพ้ืนฐาน
นําไปสู่การก้าวหน้าและมีเทคนิคด้านการติดสินใจ๑๒  
  สําหรับปัจจัยส่วนบุคคล คือความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมีความ
แตกต่างกันออกไป ซ่ึงพ้ืนฐานความแตกต่างของบุคคล บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการต่อสู้และ
อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากแตกต่างกันไป บุคคลท่ีมีความรักและสนใจการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน บุคคลชอบลักษณะของการเป็นผู้นําแตกต่างกัน บุคคลมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม่
เหมือนกัน บุคคลมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายไม่เท่ากัน อีกอย่างหน่ึง สําหรับปัจจัยทาง
ใจที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพ แรงจูงใจ ความเบ่ือหน่ายซ่ึงเกิดมาจากใจ การปฏิบัติงาน การปรับ

                                         
  ๑๑อรุณ รักธรรม, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๒๔๕. 
  ๑๒สมชาย หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟิล์ม จํากัด, 
๒๕๕๗), หน้า ๑๘๓. 



 ๑๔

อารมณ์ในการทํางาน ความแตกต่างทางความสนใจและบุคคลิกลักษณะ สําหรับปัจจัยท่ีจะทําให้เกิด
ประสิทธิผล ลักษณะนิสัยท่าทาง ความสามารถ เชาว์ปัญญา ทัศนคติ ค่านิยม และการจูงใจ๑๓ 
  สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การจัดให้มี
ข่าวสารย้อนกลับ การมีอิสระในการทํางาน ย่อมเป็นเคร่ืองมือสร้างบรรยากาศในการทํางานอันจะ
นําไปสู่ความสําเร็จ การใช้ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วยการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทดลอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนๆ การถ่าย
โอนความรู้ รวมทั้งแรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจสามารถเกิดขึ้นได้แต่ละบุคคลด้วยการให้เงิน 
หรือไม่ก็ทําให้บุคคลน้ันมีความสุข ความสะดวกสบาย 
 
 ๒.๑.๔ ความหมายการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ความหมายการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหาร
จัดการในสภาพปัจจุบัน โดยนักวิชาการได้นิยามและให้ความหมายการบริหารจัดการ มีคุณลักษณะท่ี
เหมือนกันและต่างกัน ซ่ึงเน้ือหาสาระสําคัญของการบริหารจัดการ แสดงคุณลักษณะคล้ายกันและ
ต่างกันบ้างแล้วแต่ละกรณีศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูล
ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 การบริหาร หมายถึงกระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การ  
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทําตามเป้าหมาย๑๔ การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสาขาวิชาท่ีมีการ
จัดระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ท่ีพึงเช่ือถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้า
เชิงวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะเช่นน้ีการบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) ซ่ึงเป็นศาสตร์ทางสังคม ท่ีอยู่
กลุ่มเดียวกับสาขาวิชาอ่ืนๆ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็น
การประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมแล้ว การบริหารก็มีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) การบริหารเป็นกระบวนการท่ี
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การช้ีนําหรือภาวะผู้นํา และการควบคุม เพ่ือใช้ให้กิจกรรม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยคนและทรัพยากร หรืออาจกล่าวง่ายๆ ว่าการ
บริหารคือกิจกรรมที่บุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง 
 
                                         
  ๑๓ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๕๗), 
หน้า ๒๑. 
  ๑๔กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๔.   



 ๑๕

  การบริหาร หมายถึงการดําเนินกิจการท่ีทําด้วยปัญญา ทําด้วยความหวังและต้องทําเพ่ือ
สังคมหรือน้อยท่ีสุดทําเพ่ือตัวเอง ต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญา และการ
บริหารต้องใช้ศิลปะแห่งการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน นักบริหารมีหน้าท่ีวางแผน จัดองค์กร
แต่งต้ังบุคคล อํานวยการ และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนความหมายของการบริหารในทางธรรมคือวิธีการบริหารต่างๆ ท่ีใช้กันท่ัวไป สามารถกล่าว
ประมวลได้ตามลักษณะ แต่ที่ดีที่สุด คือ แบบถือธรรมหรือหลักการเป็นสําคัญโดยยึดเอาความสําเร็จ
เป็นพ้ืนฐานทําให้งานสําเร็จ ไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง และยินดีรับคําแนะนําจากทุกฝ่าย 
เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ อาจจะได้ท้ังนํ้าใจคนและผลของงาน วิธีการน้ีเรียกว่า
ธรรมาธิปไตยคือใช้ท้ังพระเดชและพระคุณ๑๕ ส่วนผู้บริหารที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะทําให้
ชนะใจลูกน้อง ธรรมสําหรับผู้บริหารงานคือจะต้องมีความหนักแน่น ม่ันคงและสามารถเป็นเสาหลัก
ในการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องทําตามความชํานาญ
ของแต่ละบุคคล รู้จักกระจายงานให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระ ผู้บริหารท่ีดีจึงเป็นผู้ท่ีคอยดูแล
ภาพรวมในการทํางาน๑๖ สําหรับหลักการบริหารบุคคล หลักการได้คนดีมีฝีมือมาทํางานหรือหลักใน
การคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง และมอบหมายงาน หลักการบํารุงรักษาคนที่มีอยู่แล้วหรือบรรจุไว้แล้วให้
อยู่กับหน่วยงานตลอดไปด้วยความสุข หลักการโยกย้ายคนท่ีหน่วยงานไม่พึงปรารถนาโดยไม่ผิด
กฎระเบียบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน หลักการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ และเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงาน๑๗ 
 การบริหาร หมายถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์โดยการนําเอาทรัพยากรมาประกอบเป็น
กระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารหมายถึงการท่ีมีบุคคลท้ังสองขึ้นไปทํางานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อันเดียวกัน การบริหารคือศิลปะในการทํางานให้สําเร็จโดย
อาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่นๆ คําว่าการบริหารหมายถึงการทํางานของคณะบุคคลต้ังแต่สองคน
ขึ้นไป ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึงกระบวนการทางสังคม ซ่ึงสามารถมองได้
ในเรื่องของโครงสร้าง เป็นความสําคัญระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน 
ส่วนความหมายของการบริหาร หมายถึงการแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายตามลักษณะของการแก้ไข
ปัญหา อาจดําเนินไปในรูปของการตัดสินใจและการปฏิบัติงานก็ได้ เพราะฉะนั้น การบริหารคือการ
นําทรัพยากรมาใช้ดําเนินงานตามกระบวนการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมี

                                         
  ๑๕พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสําหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓.   
  ๑๖พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, คนสําราญงานสําเร็จ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์
พลับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๒๕.   
  ๑๗ภิญโญ สาธร, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๕๒), หน้า ๔๗. 



 ๑๖

ประสิทธิภาพ๑๘ สาระสําคัญของการบริหาร กล่าวคือการบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง 
เป็นกระบวนการทางสังคม เป็นการตัดสินใจสั่งการ เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้น
ไป และเป็นการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน๑๙ 
 สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึงกระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน
องค์การ เพ่ือวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ หมายถึงการดําเนิน
กิจการด้วยปัญญา ทําด้วยความหวังและทําเพ่ือสังคมเพ่ือตัวเอง ต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคด้วยสติปัญญา และการบริหารต้องใช้ศิลปะแห่งการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน 
 
 ๒.๑.๕ แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการ
บริหารจัดการในสภาพปัจจุบัน โดยนักวิชาการได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ แสดงคุณลักษณะที่
เหมือนกันและต่างกัน ซ่ึงเน้ือหาสาระสําคัญของการบริหารจัดการ มีแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์เชิง
ทฤษฎีมากกว่าเชิงปฏิบัติการ สําหรับแนวคิดการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาเปล่ียนแปลงเรื่อยๆ 
ซ่ึงมีแนวคิดสอดคล้องกันบ้าง แตกต่างกันบ้างแล้วแต่ละยุคสมัย เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในคร้ัง
น้ี ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คือ ปัจจัยทางการบริหารมี
ความสําคัญและเป็นทรัพยากรท่ีอํานวยผลต่อการบริหาร การบริหารทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จําเป็นจะต้องมีปัจจัยขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนกระบวนการทํางาน 
องค์ประกอบทรัพยากรเพ่ือการบริหารโดยทั่วไปถือว่าปัจจัยท่ีสําคัญของการบริหารมีอยู่ ๔ ประการ 
ซ่ึงรู้จักกันในนามของสี่เอ็ม (4M)๒๐ คน (Man) ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีร่วมกันทํางาน เงิน 
(Money) ได้แก่งบประมาณที่ใช้ในการบริหารทุกๆ ส่วนขององค์การ วัสดุสิ่งของ (Materials) ได้แก่
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ การจัดการ (Management) ได้แก่ การบริหารงานองค์การ
ของผู้บริหาร ดังน้ัน ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานเป็นสิ่งท่ีจําเป็นท่ีต้องนําไปสู่กระบวนการของ
การบริหารงานในแต่ละองค์การ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ คือทั้ง ๔ 
ประการจะต้องเกื้อหนุนหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน แต่ถ้าพิจารณาในแต่ละประการแล้วคนนับได้ว่า
เป็นปัจจัยขั้น พ้ืนฐานท่ีสําคัญที่ สุด เพราะคนเป็นผู้ ใ ช้หรือบริหารทั้ ง เงิน วัสดุสิ่ งของ และ 
การดําเนินงานทุกอย่างภายในองค์การ จริงอยู่ การบริหารมีหลักการบริหารหลายรูปแบบหลาย

                                         
 ๑๘กมล รอดคล้าย, คู่มือการบริหารวัด, (กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๙๙. 
 ๑๙ถวิล เก้ือกูลวงศ์, การบริหารสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๕๒), หน้า ๓๘. 
  ๒๐จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๓), 
หน้า ๒๘. 



 ๑๗

ประการ แต่โดยพ้ืนฐานหรือเบื้องต้นของการบริหารประกอบด้วยบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
การจัดการ๒๑ 
  การบริหารบุคคล (Man) ประกอบไปด้วยการบรรจุแต่งต้ังหรือการใช้บุคลากรให้ถูกกับ
งาน เช่น การมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ หลีกเหลี่ยงการนําเครือญาติหรือพวกพ้องท่ีไม่
มีความรู้มาปฏิบัติงาน การทําตัวเป็นแบบอย่างของผู้นํา เช่น การไม่ทุจริตและไม่เปิดโอกาสให้ลูกน้อง
ทุจริต การเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารงบประมาณ (Money) คือการ
บริหารเงินจะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วย
การสนับสนุนให้มีการตรวจสอบการเงิน เช่น ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย ประชาชนท้องถิ่น 
รวมท้ังการช้ีแจงการบริหารงบประมาณให้ทราบอย่างต่อเน่ือง  
  การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) ประกอบด้วยการจัดทําแผนภาพแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เวลาท่ีใช้หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน พร้อมติดประกาศให้ทราบอย่าง
ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพหรือยกระดับการให้บริการ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร การให้บริการหรืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน การติดต้ัง
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ การบริหารงานทั่วไป (Management) ประกอบด้วยการ
บริหารงานที่มุ่งความสําเร็จของงานอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน การประกาศ
นโยบายหรือวิสัยทัศน์ในการบริหารต่างๆ พร้อมท้ังกําหนดเวลาในการทําให้สําเร็จให้ชัดเจน 
การระดมความคิดเห็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน การสร้างความสัมพันธ์
ภายนอก เช่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
สนับสนุน โดยการทํากิจกรรมร่วมกันให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  การบริหารมีหลักเกณฑ์ได้รับการพัฒนาซ่ึงมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการท่ีสําคัญ คือต้องมีการ
คิดค้นและกําหนดวิธีที่ดีท่ีสุดสําหรับงานแต่ละอย่าง คือต้องมีการกําหนดวิธีการทํางานท่ีดีที่สุดท่ีช่วย
ให้สามารถทํางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้โดยมี
หลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ว่าเป็นวิธีที่ดี การคัดเลือกและพัฒนาคน โดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่า
ของการรู้จักงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับคนงาน นอกจากน้ียังต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการ
ทํางานท่ีถูกต้อง การคัดเลือกคนงานควรจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติท่ีดี การ
พิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงานน้ี คนงานจะไม่คัดค้านต่อ
วิธีทํางานใหม่ท่ีได้กําหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริงถึงโอกาสท่ีเขาจะได้รับ
รายได้สูงขึ้นจากการทํางานถูกวิธีการช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

                                         
  ๒๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โพร์เพช, ๒๕๕๗), หน้า ๗๘.   



 ๑๘

ระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจํากับคนงานที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานท่ีควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๒๒ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คือปัจจัยทางการ
บริหารมีความสําคัญท่ีอํานวยผลต่อการบริหารทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนกระบวนการทํางาน ได้แก่ บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
การบริหารท่ัวไป คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้งานท้ังหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๒.๑.๖ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการ
บริหารจัดการในสภาพปัจจุบัน ได้แก่ ทฤษฎีหน้าท่ีการบริหารจัดการประกอบด้วยการดําเนินงาน
หลายขั้นตอนที่หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีพึงดําเนินการ หมายถึงตัวช้ีวัดท่ีประกอบด้วยหลายขั้นตอนท่ี
อยู่ในระบบการบริหารจัดการ โดยนําแต่ละขั้นตอนมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับเปลี่ยนปัจจัยนําเข้า
ให้เป็นปจัจัยนําออกหรือผลผลิตตามเป้าหมาย กระบวนการและหน้าท่ีการบริหาร ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การช้ีนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
ซ่ึงเป็นแนวคิดของคูนตซ์และเวียห์ริช (Koontz and Weihrich) เขียนไว้ในตําราการจัดการ 
(Management) โดยเรียกว่าพอลซ์ (POLC) ซ่ึงกระบวนการและหน้าท่ีการบริหาร๒๓ มีความสําคัญ
และถือว่าขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน กล่าวคือ 

                                         
  ๒๒ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗), หน้า ๔๗.   
  ๒๓วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, 
๒๕๕๓), หน้า ๕๐. 



 ๑๙

 
แผนภาพท่ี ๒.๑ ทฤษฎีหน้าท่ีการบริหารจัดการ 

 
  จากแผนภาพที่ ๒.๑ ทฤษฎีหน้าที่การบริหารจัดการ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วจึงได้ทราบว่า 
การบริหารจัดการมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน 
   การวางแผน (Planning) หมายถึงกําหนดสิ่งท่ีต้องการ กําหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ท่ีจะบรรลุผล มีการวางแผนเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ หมายถึงการพิจารณากําหนดเป้าหมายและ
พัฒนาการเพื่อเลือกเส้นทางสําหรับการกระทําในอนาคต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมถึง
ระเบียบวิธีสําหรับการลดจํานวนทางเลือก เพ่ือเลือกเส้นทางให้น้อยลง เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ี
ได้รับความเห็นชอบมาแล้ว การวางแผนมิใช่เพ่ือเป็นเพียงการกําหนดเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงานและการกําหนดมาตรฐานการทํางาน เพ่ือประโยชน์ทางการ
ควบคุม ซ่ึงจะเป็นหลักประกันว่า กิจกรรมหรือเหตุการณ์จะเป็นไปตามแผน การวางแผนจึงเป็นหน้าท่ี
การจัดการ หน้าที่แรกท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดทิศทาง ภาระกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกรอบแนวคิด 
แนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การกําหนดงานบรรลุผลสําเร็จตามท่ีต้องการ๒๔  
  การวางแผน หมายถึงการวางแผนกําหนดขั้นตอนการขยายวัตถุประสงค์ นโยบาย 
โครงการ การค้นพบปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสวงหารวิธีการที่ดีท่ีสุด การบริหารงาน
จึงจําเป็นต้องมีแผนงานท่ีรัดกุมและรอบคอบ โดยมีการดําเนินงานอย่างมีจุดหมาย ประหยัด 
 

                                         
  ๒๔มัลลิการ ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: เอกซ์เปอร์เน็ท, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒. 

การช้ีนํา/ภาวะผู้นํา การจัดองค์การ 

การวางแผน 

ผู้บริหาร/เจ้าสํานัก 

การควบคุม หน้าท่ีบริหารงาน
(Management 

Functions) 

การตดิตาม 

ประเมินผลงาน 



 ๒๐

มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพ่ือดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย๒๕ การวางแผน สามารถจําแนกได้ 
เป็นแผนระยะยาว เป็นแผนท่ีจัดทําขึ้นโดยมีระยะเวลาในการดําเนินงานนานอาจจะเป็น ๑๐ ปี ๑๕ ปี 
หรือ ๒๐ ปี เป็นแผนท่ีกําหนดทิศทางและแนวโน้มของการปฏิบัติงานในช่วงเวลาท่ีกําหนด เช่น แผน
ของกระทรวงศึกษาธิการระยะเวลา ๑๕ ปี หรือแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวเวลา ๑๕ ปี หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว แผนระยะกลาง เป็นแผนท่ีวางไว้เป็นระยะ ๒-๕ ปี เป็นแผน
ท่ีให้รายละเอียดเพ่ิมเติมจากแผนระยะยาว ระยะเวลา บุคลากร ทรัพยากร และวัตถุต่างๆ เช่น 
แผนปฏิบัติงานประจําปี องค์ประกอบของแผนอาจจําแนกได้สองลักษณะ คือองค์ประกอบเชิง
กระบวนการของแผน คือการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินแผน องค์ประกอบเชิง
โครงสร้าง เม่ือหยิบแผนฉบับใดฉบับหน่ึงขึ้นมาศึกษาก็จะเห็นได้ว่า การวางแผนประกอบด้วยส่วนที่
สําคัญๆ วัตถุประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน มาตรการ งานและโครงการ และ
งบประมาณเป็นต้น  
  การวางแผน (Plan) คือข้อกําหนดของรายละเอียดต่างๆ ของการดําเนินงานในอนาคต
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีมีขอบเขตแบบกว้างๆ แผนจะประกอบด้วยแผนย่อยๆ ในระดับรองลงมา 
ซ่ึงเรียกว่าแผนงาน (Program) ดังนั้น แผนงานคือกลุ่มของโครงการต้ังแต่สองโครงการขึ้นไปที่มุ่ง
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน หรือเป็นการนําเอาโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองเอื้ออํานวยซ่ึงกันและ
กัน มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน โครงการ (Project) คือกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กัน แต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายเดียวกัน มีเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของงาน และมักจะเป็นงานพิเศษต่าง
จากงานประจําโครงการจะประกอบด้วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) เป็นต้น 
  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการจัดโครงสร้างองค์การ จัดคน จัดทรัพยากร
ต่างๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ การจัดองค์การ หมายถึงการจัดรูปงาน และ
โครงสร้าง การแบ่งหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตําแหน่งต่างๆ คือการจัดตําแหน่งสายบังคับบัญชา
ในองค์การ รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่งภายในองค์การ ตามความ
ถนัดและตามความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในเชิงวิชาการด้วย๒๖ สําหรับคณะสงฆ์ 
พระพุทธเจ้า ทรงกําหนดให้พระภิกษุเคารพกันตามลําดับอายุพรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความ
เคารพต่อผู้ ท่ีบวชก่อน คณะสงฆ์ได้มีการบริหารกันมาในรูปแบบอาจารย์ปกครองศิษย์ หรือพ่อ
ปกครองลูก โดยปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเป็นสําคัญ ในการจัดระเบียบการบริหาร โดยให้อํานาจ

                                         
  ๒๕เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๖๑. 
  ๒๖กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารการคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๑), หน้า ๖. 



 ๒๑

การบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานของคณะสงฆ์ตามความเหมาะสม ต่อมาฝ่ายบ้านเมืองจึง
ได้เข้ามามีบทบาทช่วยอุปถัมภ์ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา๒๗  
 องค์การ หมายถึงศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจกรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงาน
เดียวกัน เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หรือตราสารการจัดต้ัง อาจเป็นหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจํากัด สมาคม 
หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาติเป็นต้น๒๘ องค์การคือหน่วยทางสังคม  
ซ่ึงมีเป้าประสงค์เฉพาะเพื่อช้ีนําการปฏิบัติ และมีการออกแบบโครงสร้างอย่างเป็นทางการ รวมทั้งมี
ระบบการประสานงานเพ่ือรองรับระบบกิจกรรมต่างๆ และได้ระบุอีกว่า องค์การ คือการรวมกลุ่มของ
ปัจเจกชน ซ่ึงสมาชิกมีผลประโยชน์และกระทํากิจกรรมร่วมกันในการทําให้ระบบดํารงอยู่โดยมี
โครงสร้างไม่เป็นทางการเป็นกลไกสําคัญในการทําให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และได้กล่าวเพ่ิมเติมอีก
ว่าองค์การ หมายถึงระบบของกิจกรรมที่มีการพ่ึงพาระหว่างกันมีการเช่ือมโยงและเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของสมาชิก เป็นระบบที่อยู่ภายใต้การพ่ึงพาแลกเปลี่ยนอย่างต่อเน่ืองและได้รับอิทธิพล
จากส่ิงแวดล้อมท่ีองค์การน้ันดํารงอยู่๒๙ โครงสร้างขององค์การ เป็นแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ในองค์การท่ีสร้างขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาในแง่มุมต่างๆ ดังนี้๓๐ 
  โครงสร้างเป็นแบบแผนหน้า และความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ในองค์การแบบแผน
ดังกล่าว แสดงให้เห็นด้วยการมีแผนผังโครงสร้างองค์การ (Organization Chart) และการกําหนดคํา
บรรยายลักษณะงานในแต่ละตําแหน่ง โครงสร้างจะเป็นวิธีการในการแยกแยะประเภทกิจกรรมและ
บุคคล แบ่งลงไปในฝ่ายงานต่างๆ ในองค์การเพ่ือให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามความสามารถ
เฉพาะตามฝ่ายต่างๆ โครงสร้างจะเป็นวิธีการในการประสานกิจกรรมต่างๆ ในองค์การท่ีมีความ
หลากหลาย ให้มีความสัมพันธ์ในเชิงสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โครงสร้างจะเป็นเครื่องมือในการกําหนด
ความสัมพันธ์ในเชิงอํานาจภายในองค์การ ซ่ึงบอกถึงสถานภาพอํานาจของตําแหน่ง และลําดับช้ันของ
การบังคับบัญชา โครงสร้างจะเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนและเป็นแนวทางของกิจกรรม และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การ ท้ังนี้เนื่องจากโครงสร้างกําหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของแต่ละ

                                         
  ๒๗พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๙. 
  ๒๘สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๓. 
  ๒๙พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, การบริหารจัดการ, (นนทบุรี: บริษัทธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จํากัด, ๒๕๕๒), 
หน้า ๒. 
  ๓๐วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๗๓. 



 ๒๒

ส่วนงานในองค์การ 
  การช้ีนํา (Leading) หมายถึงการกระตุ้นให้บุคลากรทํางานให้สําเร็จด้วยความเต็มใจ
หรือไม่ต้องบังคับเพราะผู้บริหารคือผู้ที่ทํางานให้สําเร็จโดยไม่ต้องลงมือทําเองหรืองานสําเร็จโดยผู้อ่ืน 
จึงต้องใช้ภาวะผู้นําจูงใจคนให้อยากทํางานให้ดี กระตุ้นความกระตือรือร้นของคนในองค์การให้ทํางาน
หนักเพ่ือบรรลุแผนงานท่ีสําคัญ การช้ีนํา หมายถึงการเลือกทางออกท่ีดีท่ีสุด เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวางแผน การตัดสินใจต้องมีศิลปะจึงจะทําให้การตัดสินใจที่ออกมาน้ันมีคุณภาพ 
เพราะหากการตัดสินใจผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหาย แต่ถ้าการตัดสินใจได้ถูกต้องและเหมาะสม 
ก็จะนําความสัมฤทธ์ิผลมาสู่องค์การ การตัดสินใจเป็นภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องศึกษาให้ทราบ
ถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ และพิจารณาการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ๓๑ นอกจากนั้น
แล้วผู้บริหารต้องมีการต่ืนตัว มีการเคล่ือนไหวและบําเพ็ญตนเป็นอัตถจารีบุคคล กล่าวคือเป็นคนทํา
ประโยชน์โดยการจัดกิจการต่างๆ ของวัด ดังต่อไปนี้ 
  อาวาสสัปปายะ หมายถึงการทําให้วัดเป็นที่อยู่สะบาย ทําให้วัดเป็นอารามเป็นรมณีย
สถาน เป็นที่รื่นรมณ์ใจ เจริญตาแก่ผู้พบเห็นวัด เป็นศูนย์กลางของชุมชน ท้ังทางด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ ด้วยการพยายามพัฒนาวัดให้เป็นอารามสวยงาม คือมีการรักษาความสะอาดวัด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในวัดให้เป็นสถานท่ีรื่นรมณ์ใจของผู้ไปมาหาสู่ และควรจัดสถานท่ีของวัดให้เป็น
สัดส่วนมีเรือนคลังท่ีเก็บของใช้เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไป 
  อาหารสัปปายะ หมายถึงอาหารเป็นท่ีสบาย ไม่เดือดร้อนด้วยการแสวงหาอาหารใน
สมัยก่อนเป็นหน้าท่ีของพระภัตตุเทศ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส การจัดให้
สวัสดิการอาหาร จึงควรเป็นภาระของฝ่ายการสาธารณูปการควรจะรวบรวมเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องไว้ 
ควรจะมีการกําหนดเสน้ทางโคจรบิณฑบาต ควรจะแบ่งเป็นสาย มีการจับสลากเปลี่ยนวาระโอกาสแก่
กันทุก ๗ วัน เพ่ือเจริญศรัทธาแก่ผู้ทําบุญและป้องกันการติดในตัวบุคคล ควรจะมีการจัดฉันรวมกันใน
ท่ีแห่งเดียว เพ่ือประโยชน์ทําให้เกิดความเป็นธรรมในอติเรกลาภ ขจัดความขัดแย้งในการแสวงหา 
อุปัฏฐาก ก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นที่เจริญศรัทธาของผู้ถวายและสามารถแนะนําอบรมได้ง่ายใน
เวลาก่อนและหลังอาหาร ควรจะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับกิจนิมนต์ และแจกจ่ายกิจนิมนต์ให้ทั่วถึงด้วย
ความเป็นธรรมและควรจะจัดต้ังมูลนิธิสงเคราะห์สวัสดิการด้านอาหารในยามขาดแคลน 
  บุคคลสัปปายะ หมายถึงการจัดให้มีบุคคลเป็นที่สบาย นับเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
ความเจริญหรือความเส่ือมของวัด โดยเฉพาะบุคคลท่ีอยู่ในวัดหรือบริเวณวัดอันประกอบด้วยคนวัด 
คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา แม่ชี และเด็กวัด การจัดการสาธารณูปการจะต้องคํานึงถึง
บุคคลดังกล่าวมา โดยพยายามจัดให้มีท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละบุคคลไม่ให้ปะปน

                                         
  ๓๑เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๔๓. 
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กัน การดําเนินการให้มีการแบ่งเขตท่ีอยู่อย่างชัดเจน มีการวางระเบียบข้อปฏิบัติของวัดให้เหมาะสม 
  ธรรมสัปปายะ หมายถึงการจัดให้มีธรรมเป็นท่ีสบาย วัตถุประสงค์ของการมีวัดเพ่ือเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรม การจัดการสาธารณูปการใดๆ ของวัดจึงไม่ควรลืมหัวใจที่จะก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมสัปปายะ คือการจัดกิจกรรมของวัดให้เป็นไปด้วยดี โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์
แก่ประชาชนตามสมควรแก่กาลสมัยนั้นๆ ด้วยการจัดกิจกรรม ท่ีสัมพันธ์กับระบบการดําเนินชีวิตใน
ชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนท่ีสนใจ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําหลักธรรมทางศาสนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมท่ีดําเนินการอาจแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือกิจกรรมประจําวัน เป็นกิจที่จะทําให้
เป็นประจําอยู่แล้ว เช่น การทําวัตรสวดมนต์ ทําวัตรเช้า เย็น เสร็จแล้วน่ังสมาธิภาวนา หรือการเปิด
เทปกระจายเสียงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมให้ชุมชนได้รับฟังแต่สิ่งท่ีง่ายที่สุด คือการเขียนพุทธศาสน
สุภาษิตติดไว้ตามต้นไม้ บริเวณวัด กิจกรรมในวันหยุดประจําสัปดาห์ หรือจะจัดกันในวันพระ ๘ ค่ํา 
๑๕ คํ่า ท้ังข้างขึ้น และข้างแรมด้วยการเทศนา อบรมธรรม การเจริญกรรมฐาน เจริญจิตภาวนาการ
รักษาศีลอุโบสถ และกิจกรรมในวันสําคัญโดยการจัดกิจกรรมสําคัญๆ เช่น การปาฐกถาธรรม 
การบรรยายธรรม หรือการตอบปัญหาธรรมเป็นต้น 
  การควบคุม (Controlling) หมายถึงการติดตาม ประเมินผลงานว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว้ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผู้บริหารสามารถทําหน้าท่ีหลักทางการบริหาร
ข้างต้นได้อย่างดีก็จะสามารถนําความสําเร็จและความสุขมาสู่องค์การของตนเองได้ การควบคุม๓๒ 
กล่าวคือการดูแลรักษา การกํากับดูแล การกักขัง หมายถึงกระบวนการที่พยายามให้การปฏิบัติงาน
จริงๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ หมายถึงหน้าที่ของผู้บริหารในการระบุปัญหา ค้นหาสาเหตุ
และตัดสินใจแก้ไขเพ่ือรักษาสถานภาพให้คงเดิมภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีเขามีอยู่ จริงอยู่การควบคุมหมายถึงกระบวนการนําทางกิจกรรมต่างๆ ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้ล่วงหน้า๓๓ การควบคุมคือการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องใน
การปฏิบัติงานตามความจําเป็น เพ่ือให้งานดําเนินไปตามแผนที่ได้วางไว้โดยถูกต้อง การรายงาน และ
การงบประมาณ เอาไว้อยู่ในความหมายของการควบคุมงาน 
  การควบคุมคือการตรวจสอบดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินสอดคล้องไปตามแผน คําสั่ง และ
หลักการที่ ได้จัดทําไว้หรือไม่ วัตถุประสงค์ของการควบคุมก็เพ่ือเป็นการค้นหาจุดอ่อน และ
ข้อบกพร่องเพ่ือทําการแก้ไขและป้องกันมิให้ผลงานคลาดเคล่ือนจากวัตถุประสงค์ หน้าที่การควบคุม
น้ันเกี่ยวข้องกับทุกๆ สิ่ง ไม่ว่าเป็นเรื่องของคนหรือการกระทําในส่วนของงาน การควบคุมในองค์การ
ธุรกิจสามารถทําได้โดยการควบคุมส่วนหน้าที่การงานต่างๆ ในองค์การ ซ่ึงกระบวนการควบคุมงาน 
                                         
  ๓๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๒๓๐.  
  ๓๓พิเชฐ ท่ังโต, พื้นฐานการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), 
หน้า ๖๑. 
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จะประกอบด้วยลําดับขั้นตอนที่สําคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
  การกําหนดเป้าหมาย หมายถึงเป้าหมายการควบคุมต้องมีความสัมพันธ์กับแผนงานที่ได้
วางไว้ โดยผู้ควบคุมงานจะต้องอธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในแผนงาน  
และในกรณีท่ีงานมีเป้าหมายหลายอย่างจะต้องยกเป้าหมายแต่ละประเภทแยกจากกัน ซ่ึงอาจเป็น
เป้าหมายด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลาหรือด้านค่าใช้จ่าย หรือจะกําหนดเป็นเป้าหมายระยะ
ส้ัน ระยะปานกลาง ระยะยาว 
  การกําหนดเกณฑ์ หมายถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์ครอบคลุมอย่างกว้างๆ ว่าแค่ไหน
เพียงใด จึงจะเป็นท่ียอมรับได้ เกณฑ์การควบคุมงานท่ีดีควรมีลักษณะคือกําหนดไว้ล่วงหน้า กะทัดรัด
และง่ายต่อความเข้าใจ สอดคล้องกับแผนงานและเกื้อกูลต่อการประสานงาน และมีหลักการและ
เกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณารายงานแผนงาน การเปรียบเทียบ หมายถึงเม่ือได้ลงมือปฏิบัติงานแล้ว 
ขั้นต่อไปก็คือการนําเอาผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพ่ือดูว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ หากมีความแตกต่างกันต้องมีการวิเคราะห์ความแตกต่าง เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
  การแก้ไขปรับปรุง หมายถึงการแก้ไขสิ่งท่ีคลาดเคลื่อนไปจากมาตรฐานที่วางไว้  
เป็นสิ่งที่ผู้ควบคุมงานจะต้องกระทําเม่ือเกิดมีความแตกต่างกัน เช่น กรณีท่ีความแตกต่างที่เกิดจาก
มาตรฐานไม่ทันสมัยก็ต้องทบทวนกําหนดมาตรฐานใหม่ ผู้บริหารสํานักในปัจจุบันจําเป็นต้องศึกษา
เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการท่ีมีสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่แน่นอนและสลับซับซ้อน เพราะสํานัก
ปฏิบัติธรรมจะสามารถอยู่รอดหรือมีความเจริญก้าวหน้าได้ต่อเม่ือผู้บริหารสํานัก สามารถปรับปรุง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และวิธีการบริหาร ตลอดจนพฤติกรรมของสํานักปฏิบัติธรรมให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เท่านั้น แนวทางสําคัญท่ีจะทําให้สํานักปฏิบัติธรรม
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็คือ ผู้บริหารสํานัก ต้องมีความสามารถในการวางแผน การจัด
องค์การ การช้ีนํา และการควบคุมทรัพยากทั้งปวงในสํานักปฏิบัติธรรม ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมการบริหารให้
ไปอย่างเหมาะสม 
  ทฤษฎีระบบคือการเอาแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในการบริหาจัดการ ด้วยเหตุผล
ท่ีว่าในปัจจุบันองค์กรการขยายตัวสลับซับซ้อนมากข้ึน จึงเป็นการยากท่ีพิจารณาถึงพฤติกรรมของ
องค์กรได้หมดทุกแง่ทุกมุม นักทฤษฎีบริหารสมัยใหม่จึงหันมาสนใจการศึกษาพฤติกรรมขององค์การ 
เพราะคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์การ องค์การเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม ระบบบริหารหมายถึง
องค์กรประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการ
ดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ องค์ประกอบพ้ืนฐานของทฤษฎีระบบ ได้แก่ ปัจจัย
การนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลกระทบ (Impact) วิธีการระบบ
เป็นวิธีการท่ีใช้หลักตรรกศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล และมีความสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอนช่วย
ให้กระบวนการท้ังหลายดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ไป



 ๒๕

ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและไม่ลําเอียง สําหรับทฤษฎีระบบการบริหารจัดการ เน้นการ
บริหารระบบเป็นการสร้างประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของทฤษฎีระบบการบริหารจัดการ มีสมมติฐาน
ท่ีสําคัญว่าทุกส่วนของระบบมีความสัมพันธ์กับทุกส่วน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหน่ึงเกิด
ขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตกับส่วนอ่ืนๆ 
เนื่องจากส่วนประกอบทุกส่วนของระบบไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน จากแนวความคิดน้ีในสายตาของ
ผู้บริหารมองว่า องค์การใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนหรือรัฐ องค์การทุกหน่วยงานนั้นต้อง
ได้รับปัจจัยนําเข้า (Input) หลายประการ ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน โดยปัจจัยนําเข้าเหล่านี้จะ
ได้รับการแปรรูป (Process) โดยองค์การเพ่ือผลิตปัจจัยนําออก (Output) ท่ี เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์๓๔  

แผนภาพที่ ๒.๒ ทฤษฎีระบบการบริหารงาน 
 
  จากแผนภาพที่ ๒.๒ ทฤษฎีระบบการบริหารงาน เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า เดวิด 
อีสตัน (David Easton) ได้กล่าวถึงองค์การกล่าวคือสภาพแวดล้อมภายใน (Environment) 
ประกอบด้วยสภาพการทํางาน โครงสร้างองค์การ บรรยากาศในการทํางานและอ่ืนๆ ปัจจัยนําเข้า 
(Inputs) ประกอบด้วยคน บุคลากร การเงิน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ กระบวนการ 
(Process) ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การช้ีนํา (Leading) 
การควบคุม (Controlling) ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ประสิทธิผล รายได้ ได้รับการยอมรับ ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย และอ่ืนๆ 

                                         
  ๓๔วิเชียร วิทยอุดม, ทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธีระฟิล์ม, ๒๕๕๔), หน้า ๖๘. 

ทฤษฎีระบบการบริหารงาน 

กระบวนการ (Process) ปัจจัยนําเข้า (Inputs) ผลผลิต (Outputs) 

คน/บุคลากร 
การเงิน/งบประมาณ 
วัตถุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
การจัดการ/วิธีการ 

การวางแผน (Planning)
การจัดองค์การ (Organizing) 
การชี้นํา/ภาวะผู้นํา (Leading) 
การควบคุม (Controlling) 

บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ประสิทธิผล/รายได้ 
ได้รับการยอมรับ 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 



 ๒๖

  ทฤษฎีระบบ (System Theory) มีสาระสําคัญโดยสมมติฐานว่าทุกส่วนของระบบมี
ความสัมพันธ์กับส่วนอ่ืนๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ 
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตกับส่วนอ่ืนๆ ท้ังหมดของระบบ เ น่ืองจาก
ส่วนประกอบทุกๆ ส่วนของระบบไม่มีความเป็นอิสระต่อกันน่ันเอง การศึกษาในเชิงระบบจึงเป็น
การศึกษาที่มีกรอบการมองเค้าโครงท่ีครอบคลุมทุกส่วน โดยไม่ละเลยส่วนใดส่วนหน่ึง ทฤษฎีระบบใน
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ มีผลทําให้นักวิชาการในยุคน้ันเกิด
ความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาทฤษฎีและข้อสมมติฐานต่างๆ ท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทาง
สังคมศาสตร์ และจากการที่นักวิชาการได้พยายามค้นหาทฤษฎีท่ีมีกรอบคิดท่ีกว้างและสามารถนํามา
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น ทฤษฎีหนึ่งที่นักวิชาการเหล่าน้ันนําเสนอขึ้นมาคือทฤษฎีระบบ
ท่ัวไป หมายถึงทฤษฎีหรือกลุ่มทฤษฎีท่ีมีกรอบคิดและวิธีศึกษาที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 
ได้ ท้ังในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือค้นหาลักษณะร่วมของ
ปรากฏการณ์เหล่าน้ัน โดยมีสมมติฐานหลักว่าปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจะประกอบด้วย
ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีถูกนํามารวมกันเข้าไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบประสาทของมนุษย์จะมี
ลักษณะที่คล้ายกับระบบขององค์การในแง่ท่ีว่ามีการส่งและรับข่าวสารข้อมูล มีการปรับตัวการทํางาน
ของส่วนต่างๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และพยายามสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในตัวของมันเอง 
ในส่วนของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แนวความคิดของทฤษฎีระบบได้เข้ามามีบทบาทสําคัญอยู่ ๒ 
ประการ คือประการแรก แนวความคิดของทฤษฎีระบบได้กลายเป็นแนวทางการศึกษาวิชาทฤษฎี
องค์การที่สําคัญ และประการท่ีสอง แนวความคิดเก่ียวกับระบบได้ถูกนํามาใช้วางพ้ืนฐานสําหรับ
เทคนิคการบริหารท่ีสําคัญๆ หลายประการด้วยกัน๓๕ 
  ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรมจําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ี
ไม่แน่นอนและสลับซับซ้อน เพราะสํานักปฏิบัติธรรมจะสามารถอยู่รอดหรือมีความเจริญก้าวหน้าได้ 
ต่อเม่ือผู้บริหารสํานักสามารถปรับปรุงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และวิธีการบริหาร ตลอดจน
พฤติกรรมของสํานักปฏิบัติธรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เท่าน้ัน 
แนวทางสําคัญท่ีจะทําให้สํานักปฏิบัติธรรมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็คือ ผู้บริหารสํานักต้องมี
ความสามารถในการคาดคะเนถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และต้องคอย
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ท้ังน้ีเพ่ือจะได้นํามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมต่อไป 
 

                                         
  ๓๕ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, (เชียงใหม่: ธนุชพริ้นติ้ง, 
๒๕๕๑), หน้า ๒๒๕. 



 ๒๗

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ได้แก่ ทฤษฎีหน้าท่ี
การบริหารจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม การบริหาร
จัดการมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน สําหรับการ
วางแผน หมายถึงกําหนดสิ่งที่ต้องการ กําหนดวัตถุประสงค์และข้ันตอน การจัดองค์การ หมายถึงการ
จัดโครงสร้างองค์การ จัดคน จัดทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ 
การช้ีนํา หมายถึงการเลือกทางออกท่ีดีท่ีสุด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางแผน 
การควบคุม หมายถึงการติดตาม ประเมินผลงานว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ 
 ผู้บริหารสํานักในปัจจุบันจําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการที่มีสภาพการ
เปลี่ยนแปลงท่ีไม่แน่นอนและสลับซับซ้อน เพราะสํานักปฏิบัติธรรมจะสามารถอยู่รอดหรือมีความ
เจริญก้าวหน้าได้ต่อเม่ือผู้บริหารสํานัก สามารถปรับปรุงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และวิธีการ
บริหาร ตลอดจนพฤติกรรมของสํานักปฏิบัติธรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาได้เท่าน้ัน แนวทางสําคัญท่ีจะทําให้สํานักปฏิบัติธรรมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็คือ 
ผู้บริหารสํานัก ต้องมีความสามารถในการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุมทรัพยาก
ท้ังปวงในสํานักปฏิบัติธรรม ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมการบริหารให้ไปอย่างเหมาะสม 
  ทฤษฎีระบบ คือองค์ประกอบพ้ืนฐานได้แก่ปัจจัยการนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
ผลกระทบ วิธีการระบบเป็นวิธีการท่ีใช้หลักตรรกศาสตร์อย่างมีเหตุผล มีความสัมพันธ์กันไปตาม
ขั้นตอนช่วยให้กระบวนการท้ังหลายดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองและสามารถช่วยให้การบริหารบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังน้ัน ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม จําเป็นต้องศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ท่ีไม่แน่นอน เพราะสํานักปฏิบัติธรรมจะอยู่รอดหรือมีความเจริญก้าวหน้าได้ ต่อเม่ือผู้บริหารสํานัก
สามารถปรับปรุงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และวิธีการบริหาร แนวทางสําคัญท่ีจะทําให้สํานัก
ปฏิบัติธรรมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็คือ ผู้บริหารสํานักต้องมีความสามารถในการคาดคะเน
ถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และต้องคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
สภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้เพ่ือจะได้นํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือกําหนดแนว
ทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมต่อไป 
 

๒.๒ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ท่านแบ่งไว้ ๖ ด้านกล่าวคือ การปกครอง การศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ภาระกิจท้ังปวงตก
อยู่ท่ีพระสังฆาธิการ สําหรับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน พระสังฆาธิการจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบท่ีมีอยู่แล้ว แต่ภาระกิจบางประการคงเป็นไปตามจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติ
ตามสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน สําหรับคณะกรรมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมอาจจะได้รับเชิญจากเจ้า



 ๒๘

สํานักปฏิบัติธรรมให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร และศิษย์วัด ทุกคนจะร่วมกันส่งเสริมการบริหารให้สําเร็จลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์ และนโยบาย๓๖ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๓ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

 
   จากแผนภาพท่ี ๒.๓ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วก็ทราบได้ว่า
ประสิทธิผล หมายถึงกระบวนการดําเนินงานที่มีลักษณะ ปัจจัยนําเข้าหรือวัตถุดิบมีการคัดสรรอย่างดี 
มีกระบวนการดําเนินงาน กระบวนการผลิตที่ดี มีผลผลิตที่ดี ประสิทธิผลจึงต้องพิจารณากระบวนการ
ดําเนินงานว่าประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงานซ่ึงเป็นกระบวนการดําเนินงานท้ังหมด๓๗ นอกจาก
ประสิทธิผลในเชิงธุรกิจและการบริหารงานแล้ว ประสิทธิผลของบุคคล เป็นความสัมพันธ์ในแง่บวกกับ
ส่ิงทุ่มเทให้กับงาน ซ่ึงประสิทธิผลในการทํางานน้ันมองจากแง่มุมการทํางานแต่ละบุคคล โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน เช่น ความพยายาม กําลังงานกับผลลัพธ์ท่ีได้รับจากงานนั้น๓๘ สําหรับ

                                         
  ๓๖สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๑๕๒. 
  ๓๗John D.Millet, Management, (New York: McGraw-hill book Company Inc., 2009), 
p.79. 
 ๓๘T.A.Ryan and P.C.Smith. Principle of Industrial, (New York: The Menald Press 
Company, Inc., 2009), p.69. 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการดําเนินการ ปัจจัยนําออก 

ใช้คนน้อย
ใช้ทุนน้อย 
ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อย 
ใช้พลังงานน้อย 
ประหยัดทรัพยากร 

วิธีการปฏิบัติท่ีดี
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
ทักษะและฝีมือดี 
คุณภาพหรือผลงาน 

ผลผลิตและรายได้ 
ผลกําไรและประโยชน์ 
การบริการสังคม 
คุณภาพงาน 
ความพึงพอใจ 

ข้อมูลย้อนกลับ



 ๒๙

การบริหาร หมายถึงศิลปะแห่งการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน และนักบริหารมีหน้าท่ีวางแผน 
จัดองค์กร การช้ีนํา และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน เพ่ือไปสู่
เป้าหมาย สําหรับความหมายการบริหารในทางธรรม คือวิธีการบริหารต่างๆ ท่ีใช้กันท่ัวไปพอสรุปได้ 
๓ ลักษณะ แต่ท่ีดีที่สุดคือ แบบถือธรรมหรือหลักการเป็นสําคัญโดยยึดเอาความสําเร็จเป็นพ้ืนฐานทํา
ให้งานสําเร็จ ไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง และยินดีรับคําแนะนําจากทุกฝ่าย เพ่ือให้ทุกคน
มีโอกาสแสดงความสามารถ จะได้ท้ังน้ําใจคนและผลของงาน วิธีนี้เรียกว่า ธรรมาธิปไตย คือใช้ท้ังพระ
เดชและพระคุณ๓๙ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๒.๒.๑ ปัจจัยส่งเสริมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม 
  ปัจจัยส่งเสริมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม
ในสภาพปัจจุบัน ผู้บริหารควรจะส่งเสริมกระบวนการนําปัจจัยเข้าไปสู่กระบวนการในการบริหาร 
และการนําผลผลิตที่ได้คุณภาพไปสู่สังคม การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นภาระหน้าท่ี (Function) สําคัญอย่าง
ย่ิงของผู้บริหารในการพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ีคือ บุคลากร ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรมพยายามใช้คน
น้อย ใช้เงินทุนน้อย ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อย และใช้พลังงานน้อย ดังน้ัน ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูล
ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๑. บุคลากร (Man) บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมจักมีจํานวนมากหรือน้อยก็ตาม 
ผู้บริหารควรจะพยายามใช้คนน้อยแต่เลือกบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ความจริงแล้ว 
บุคลากร นับได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า มีความสําคัญมากในองค์การ การศึกษาเรื่องคนในองค์การจึง
ต้องศึกษาพฤติกรรมของคนทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคล ซ่ึงต้องอาศัยพ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยาและ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาในแง่ของปริมาณงาน และคุณภาพของงาน 
กล่าวคือควรมีจํานวนบุคลากรที่พอเพียงกับปริมาณของงาน บุคลากรน้ันควรมีศักยภาพในการทํางาน 
มีความรู้ความสามารถ รวมท้ังควรมีความต้ังใจทํางานท่ีได้รับมอบหมาย มีขวัญและกําลังใจท่ีจะต่อสู้
กับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาทรัพยากร
เป็นการมุ่งปลูกฝังแนวความคิด และจิตสํานึกให้มองมนุษย์อย่างมีค่าที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์
อย่างมหาศาลต่อองค์การ จึงจําเป็นท่ีต้องศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว๔๐  

                                         
  ๓๙พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสําหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓. 
  ๔๐ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
พิทักษ์อักษร, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘๐. 



 ๓๐

  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจส่วนบุคคล การเรียนรู้ลักษณะ
ของการจูงใจและทัศนคติ ปัจจัยทางสังคม คือลักษณะของการเป็นสมาชิกกลุ่ม ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
คือสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกันกับวัฒนธรรม ท้ังส่วนใหญ่และส่วนย่อย๔๑ ความสําเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงพอ 
องค์การมีความพร้อมเพียงใดในด้านการสนับสนุนคน ต้องการบุคลากรจํานวนเท่าใด ต้องการ
บุคลากรประเภทใด ต้องการบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติอย่างไร ในแง่คุณภาพ บุคลากรเหล่าน้ันมีความ
ยินดีหรือเต็มใจท่ีจะมาร่วมงานหรือไม่ หากไม่มีบุคลากรที่ต้องการเหล่าน้ันอยู่จะสามารถหาบุคลากร
มาได้จากแหล่งใด ในลักษณะท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีคุณภาพจริงๆ การสรรหาในวงกว้างจึงเป็นสิ่งที่
สําคัญเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรได้กระจายไปในวงกว้างเพ่ือจะได้คนดีมีฝีมือมารับ
การคัดเลือกให้ได้มากท่ีสุด เม่ือสรรหาได้คนดีมีฝีมือมาสมัครแล้ว การคัดเลือกก็ควรเป็นไปอย่างเป็น
ธรรม เม่ือได้บุคลากรเข้ามาทํางานในองค์การแล้วก็ต้องหาทางนําบุคลากรไปใช้ประโยชน์ให้ได้มาก
ท่ีสุด ในกระบวนการดังกล่าวอาจจะต้องทําการปฐมนิเทศเพ่ือให้ผู้เป็นสมาชิกขององค์การเห็น
ภาพรวมของหน่วยงาน ได้รับทราบเก่ียวกับการแบ่งหน้าท่ีการทํางานและระบบงานย่อยต่างๆ 
  นอกจากนี้การฝึกอบรมเพ่ือเป็นการพัฒนาสมาชิกในองค์การอีกด้วย การหาทางทําให้
บุคลากรอยู่ในองค์การเพ่ือทํางานตลอดไปก็เป็นสิ่งที่สําคัญ องค์การที่มีสมรรถนะจึงจําเป็นต้องให้
เงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์ สิ่งจูงใจต่างๆ ให้เพียงพอเพ่ือให้บุคลากรเหล่านั้นสมัครใจและ
เต็มใจท่ีจะอยู่กับองค์การตลอดไป มิฉะนั้นแล้วบุคลากรก็อาจจะถูกซ้ือตัวไปอยู่ในภาคเอกชนได้ 
นอกจากน้ัน การกระทําหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะแสดงพฤติกรรมไปตามแบบอย่าง 
ตามวิถีทางของความกดดันทางสังคมท่ีมีต่อบุคคลนั้นๆ รวมท้ังจากการแนะนําสั่งสอนโดยอิทธิพลของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้องและบุคคลอื่นๆ๔๒ การบริหารบุคคลประกอบด้วยการ
บรรจุแต่งต้ังหรือการใช้บุคลากรให้ถูกกับงาน เช่น การมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
หลีกเหล่ียงการนําเครือญาติหรือพวกพ้องท่ีไม่มีความรู้มาปฏิบัติงาน การทําตัวเป็นแบบอย่างของผู้นํา 
เช่น การไม่ทุจริตและไม่เปิดโอกาสให้ลูกน้องทุจริต การเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร เช่น การให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความชํานาญหรือวิชาการท่ีทันสมัย การเชิญ
บุคลากรภายนอกมาอบรม ช้ีแจง เช่น ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้ช้ีแนะ๔๓ 
  ๒. งบประมาณ (Money) งบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรมจะมีปริมาณน้อยหรือมากก็
ตาม ผู้บริหารควรจะพยายามใช้งบประมาณการเงินที่อยู่อย่างระมัดระวังเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันและ

                                         
  ๔๑ธงชัย สันติวงศ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗), หน้า ๔๗. 
  ๔๒โสภา ชูพิกุลชัย, การศึกษารูปแบบของชุมชนที่พึ่งปรารถนา, (กรุงเทพมหานคร: สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๘. 
  ๔๓สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ไทยพัฒนาการพิมพ์ธนบุรี, ๒๕๕๖),  
หน้า ๑๒.   



 ๓๑

อนาคต โดยปกติแล้ว การเงินเป็นปัจจัยที่สําคัญในการให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
เอ้ืออํานวยให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การดําเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ควรมีงบประมาณที่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ทําเพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีองค์การจ่าย
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ จูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น อีกอย่างหนึ่ง การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นสิ่งสําคัญท่ีสร้างการดึงดูดให้ผู้มีความรู้ความสามารถสนใจเข้า
ทํางานในองค์กร๔๔ 
  ปัจจัยสําคัญคือค่าตอบแทนเป็นผลท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถนําไปแลกเปลี่ยนส่ิงต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจ โดยค่าตอบแทนจะเป็นรางวัลทางสังคมท่ีทําให้
มนุษย์ภาคภูมิใจ และยอมรับว่าตนเป็นคนมีคุณค่าคนหน่ึงในสังคมที่สามารถทําสิ่งใดๆ ให้ผู้อ่ืนยอมรับ
การกระทําจนกระท่ังมีการให้ค่าตอบแทนเป็นสิ่งตอบแทนการกระทํานั้นๆ ซ่ึงค่าตอบแทน เป็นสิ่งท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการทํางาน ทําให้ผลงานท่ีบุคคลกระทํานั้นมีคุณภาพหรือด้อยลงก็เป็นไปได้ 
ฉะนั้นผู้บริหารหน่วยงาน จึงจําเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบโดยตรงของค่าตอบแทนกับงานน้ันๆ 
ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมจะมีผลทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางานผลงานออกมามี
คุณภาพ๔๕ 
  การบริหารจัดการค่าตอบแทนว่าหมายถึงรางวัลภายนอกท้ังหมดซ่ึงพนักงานได้รับในการ
แลกเปล่ียนกับงาน ประกอบด้วยค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส ส่ิงจูงใจ และผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงการให้
ผลประโยชน์ตอบแทนด้านอ่ืน เช่น สวัสดิการเร่ืองการประกันภัย การลาหยุด การพักร้อน การลากิจ 
และรายได้พิเศษ เพ่ือให้รางวัล แก่พนักงาน ผลประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
นอกเหนือจากค่าจ้างแรงงาน ซ่ึงรวมถึงการประกันคุณภาพในบางองค์การมีการจ่ายส่วนของ
ผลประโยชน์มากกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ซ่ึงถือว่าเป็นต้นทุนขององค์การ๔๖ การบริหาร
งบประมาณ คือการบริหารเงินจะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยท่ีสุดและให้เกิดประสิทธิภาพ 
ซ่ึงประกอบด้วยการสนับสนุนให้มีการตรวจสอบด้านการเงิน ท้ังจากหน่วยงานภายใน เช่น ผู้มีหน้าท่ี 
ตรวจสอบตามกฎหมาย และภายนอก เช่น ประชาชน รวมทั้งการช้ีแจงการบริหารงบประมาณ ให้แก่

                                         
  ๔๔สาคร สุขศรีวงศ์, การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พ
รินท์ จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๗๖. 
  ๔๕นุรักษ์ คุณชล, คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ, (กรุงเทพมหานคร: เดอะ เบสท์ เซ็นเตอร์, ๒๕๕๗), 
หน้า ๑๙๘. 
  ๔๖ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๕๖), 
หน้า ๒๖๔. 



 ๓๒

ประชาชนทราบอย่างต่อเน่ือง การช้ีแจงการบริหารงบประมาณของตนให้ประชาชนทราบอย่าง
ต่อเน่ือง เน้นการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ๔๗ 
  ๓. วัสดุอุปกรณ์ (Materials) วัสดุอุปกรณ์ในสํานักปฏิบัติธรรมจะมีจํานวนมากหรือ
น้อยก็ตาม ผู้บริหารควรจะพยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อสํานักปฏิบัติธรรม 
วัสดุอุปกรณ์ คือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่มีความพอเพียงและทันสมัยควรมีความเหมาะสมกับงานท่ีทํา 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการจัดซ้ือและจัดหามาใช้กับการ
ปฏิบัติงานน้ันๆ ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ก็มีความสําคัญเพราะถ้ามีความพร้อม
ในด้านอ่ืนๆ แล้วแต่ขาดความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์การทํางานก็จะขาดประสิทธิภาพเพราะ
อาจจะทําให้งานล่าช้า สิ้นเปลืองงบประมาณและอาจพลาดโอกาสทางธุรกิจท่ีสําคัญไป ในเรื่องของ
วัสดุอุปกรณ์น้ัน ในที่น้ีมองในแง่ของเครื่องมือในการทํางาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เคร่ือง
แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันโลกแข่งขันกันที่ความเร็ว ใครเร็วกว่าคนน้ัน
ได้เปรียบ และความเร็วน้ีก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองที่ทันสมัยน่ันเอง 
 การบริหารวัสดุอุปกรณ์ คือการบริหารวัสดุในการดําเนินงานว่าจะทําอย่างไรให้
ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยการจัดทําแผนภาพแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและผลงาน เวลาที่ใช้หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน พร้อมติดประกาศให้
ประชาชนทราบอย่างชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพหรือยกระดับ
การให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร การให้บริการหรืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน การติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ๔๘ 
  ๔. กาจัดการ (Management) กาจัดการในสํานักปฏิบัติธรรมเป็นภาระกิจสําคัญอย่าง
ย่ิงในปัจจุบัน ผู้บริหารควรจะพยายามใช้สติปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานให้เป็นไปตาม
โครงการ นโยบาย และกฎระเบียบ ฯลฯ การจัดการ เป็นภาระกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา
โดยตรง คือเป็นกลไกขับเคลื่อน และตัวประสานท่ีสาํคัญท่ีสุดในการประมวลผลักดัน และกํากับปัจจัย
ต่างๆ ท้ัง ๓ ประการ ให้สามารถดําเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
ตามท่ีต้องการ ทรัพยากรในการบริหาร ๔ ประการนี้มีความสําคัญต่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ไม่ว่าหน่วยงานใดที่จะประสบผลสําเร็จได้ด้วยดี หากขาดเสียซ่ึงการบริหาร (4M) ท่ีดีใน ข้อหน่ึง ข้อใด
ก็จะทําให้งานน้ันเกิดอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในด้าน
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อกันและจะทําให้การทํางานน้ันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานน้ันๆ และ

                                         
  ๔๗สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ไทยพัฒนาการพิมพ์ธนบุรี, ๒๕๕๖),  
หน้า ๑๒.   
  ๔๘เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๒.   



 ๓๓

การทํางานของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร หรือ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่จะมีกระบวนการบริหารหรือการจัดการที่ดี๔๙ 
 การจัดการ คือการใช้กลยุทธ์เชิงรุกท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองในการบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในองค์กร น่ันคือบุคคลท่ีทํางานทั้งกรณีท่ีทํางานรวมกันและกรณี
ท่ีทํางานคนเดียวเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
น้ันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซ่ึงขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้นจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าสําคัญย่ิงยวดมากน้อยเพียงใด 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นท้ังทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจท่ีศึกษาวิธีการ
บริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ๕๐ 
 สรุปได้ว่า บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมจักมีจํานวนมากหรือน้อยก็ตาม ผู้บริหารควรจะ
พยายามใช้คนน้อยแต่เลือกบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ความจริงแล้ว บุคลากรนับได้ว่า
เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าต่อองค์การ การเงินเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการให้การสนับสนุนการจัดหาทรัพยากร 
เพ่ือเอ้ืออํานวยให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ส่งเสริมขวัญ
และกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น รวมถึง
การให้ผลประโยชน์ตอบแทนด้านอ่ืนๆ เช่น สวัสดิการ การประกันภัย การลาหยุด การพักร้อน การลา
กิจ และรายได้พิเศษ ผู้บริหารควรจะพยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อสํานักปฏิบัติ
ธรรม วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้น การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพหรือยกระดับการให้บริการ การจัดการ เป็นภารกิจของผู้บริหาร คือเป็น
กลไกขับเคลื่อนการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจัยผลักดัน คือความคาดหวัง การเลือกกระทํา
พฤติกรรม ข้อผูกพัน การบังคับ ปัจจัยส่งเสริมคือ โอกาส ความสามารถ และการสนับสนุน 
 
 ๒.๒.๒ แนวทางส่งเสริมการจัดการสํานักปฏิบัติธรรม  
 แนวทางการจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะมีองค์ประกอบท้ังกระบวนการนําปัจจัยเข้า
ไปสู่กระบวนการในการบริหาร และการนําผลผลิตท่ีได้คุณภาพไปสู่สังคม การปฏิบัติหน้าที่เป็น

                                         
  ๔๙ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
พิทักษ์อักษร, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘๐. 
  ๕๐สมบัติ กุสุมาวลี, บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๖), 
หน้า ๖. 



 ๓๔

ภาระหน้าท่ีสําคัญอย่างย่ิงของผู้บริหารซ่ึงประกอบด้วย๕๑ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และ
การควบคุม ดังนั้น การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีความสําคัญอย่าง
ย่ิงในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึงการวางแผนเป็นการกําหนดแนวทางดําเนินงาน
ในปัจจุบัน เพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต เม่ือกล่าวถึงสํานักปฏิบัติธรรม หมายถึงการพัฒนา
วัดให้มีความเจริญงดงามสวยสะอาด ด้วยอาคารและบริเวณ มีอาคารเสนาสนะท่ีม่ันคงเป็นระเบียบ 
ร่มรื่น จัดการปกครองพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดอย่างมีระเบียบ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออํานวยประโยชน์แก่ชุมชน วัดพัฒนาตัวอย่างมีความเป็นมาโดยรัฐบาลเร่ิมมี
นโยบายในการพัฒนาวัด พร้อมกับการพัฒนาบ้านเมืองโดยพิจารณาเห็นว่าวัดวาอารามอันเป็นท่ีดํารง
พระพุทธศาสนามีความเสื่อมโทรมไม่เรียบร้อย โดยท่ีรัฐมีนโยบายท่ีจะรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงพิจารณาเห็นว่าเร่ืองพระศาสนาเป็นเรื่องสําคัญประการหน่ึงซ่ึง
น่าจะมีแผนและโครงการบํารุงวัดเช่นเดียวกับแผนและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  กรมการศาสนา๕๒ จึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกิจการ คือ กิจการท่ีลงมือทําได้
ทันที เช่น การรักษาความสะอาดตามสุขลักษณะ การกําจัดสิ่งโสโครก จัดทําความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลูกและรักษาพฤกษชาติ และซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังเล็กๆ น้อยๆ กิจการดังกล่าวนี้ลงมือ
ทําทันทีและทําตลอดไป กิจการท่ีใช้เวลาและเงินมากต้องค่อยทําค่อยไป เช่น การบูรณะเจดียสถาน 
อุโบสถ วิหารและเสนาสนะสงฆ์ ท่ีทรุดโทรมให้กลับคืน รัฐบาลจะพยายามต้ังงบประมาณให้ ถ้าวัดมี
เงินแล้วก็ควรทําตามกําลังเงินและความจําเป็น เพ่ือบํารุงรักษาถาวรวัตถุอันมีค่าของวัดและให้มี
เสนาสนะท่ีสมควรแก่สมณเพศ งานรักษาความศักด์ิสิทธ์ิของสถาบัน ต้องรีบทําทันทีเหมือนกัน วัด
เป็นท่ีอยู่ของพระภิกษุ สามเณร ผู้ทรงศีล คนธรรมดาอยู่ในวัดได้เฉพาะศิษย์วัดเพ่ือปฏิบัติอาจารย์และ
เล่าเรียนหนังสือ คนประเภทอ่ืนไม่ให้พักอาศัยทําความไม่สะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร และอาจทํา
ความเสื่อมเสียแก่วัดวาอารามได้ 
 การวางแผน หมายถึงหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด 
ความสําเร็จของการวางแผนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต การตัดสินใจในปัจจุบันและการ
ประเมินสภาพแวดล้อมของอนาคต การสาธารณูปการจะเก่ียวข้องการจัดการก่อสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุของวัดวาอารามที่มีขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง และขนาดใหญ่ ให้มีความ

                                         
  ๕๑พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๕. 
 ๕๒กรมการศาสนา, การวิเคราะห์การจําแนกวัดออกเป็นกลุ่ม, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๑. 
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เหมาะสมกับภูมิทัศน์ภายในวัดและบริเวณของวัด เป็นภารหน้าท่ีของพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส 
(เจ้าพนักงาน) ผู้ดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณูปการ เพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยให้
ความเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ สืบสานความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในสังคม
อย่างมีศิลปะแบบประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่อย่างทรงคุณค่าความเป็นไทย ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 วางแผนปรับปรุงบริเวณวัด ผู้บริหารควรจะวางแผนปรับปรุงบริเวณวัด โดยปรับปรุง
บริเวณพ้ืนที่ของวัดเท่าที่จําเป็นเหมาะสมกับสิ่งสภาพของวัด เพ่ือเสริมสภาพความเป็นรมณียสถาน
โดยดําเนินการในสิ่งต่างๆ เช่น ป้ายช่ือวัดต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสม มีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  
มีความสง่างาม แผนผังติดต้ังไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงอาณาเขตและรายละเอียดสถานที่
ภายในวัดชัดเจน ป้ายเผยแพร่กิจกรรมของวัด แสดงหรือเผยแพร่การดําเนินกิจกรรมของวัด 
ป้ายประวัติวัดโดยย่อ เพ่ือแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไป ป้ายนิเทศข้อมูล เพ่ือแสดงจํานวน
สถิติ ข้อมูลของวัด ป้ายคติธรรม พุทธภาษิต เพ่ือเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธภาษิต เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือคติธรรมสอนใจแก่บุคคลที่เข้ามาในวัด มุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่าน เพ่ือเป็นช่องทางใน
การเรียนรู้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
  วางแผนปรับปรุงพัฒนาวัด ผู้บริหารควรจะวางแผนปรับปรุงพัฒนาวัด โดยปรับปรุง
บริเวณพ้ืนท่ีของวัดเท่าท่ีจําเป็นเหมาะสมกับสิ่งสิ่งแวดล้อมของวัด เพ่ือส่งเสริมเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมโดยดําเนินการในสิ่งต่างๆ เช่น บริเวณวัดสงบ ร่มรื่น มีการจัดบริเวณวัด สถานท่ีเป็นระเบียบ  
มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย มีบริเวณปลูกดอกไม้ ไม้ประดับเพ่ือความร่มรื่น สวยงาม มีการจัดพ้ืนที่
สําหรับน่ังพักผ่อน 
  วางแผนรักษาความสะอาดภายในวัด ผู้บริหารควรจะวางแผนรักษาความสะอาดภายใน
วัด โดยการกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีสําหรับเก็บขยะมูลฝอยให้เหมาะสมภายในวัด เพ่ือความสะดวกในการ
เก็บส่งต่อ โดยดําเนินการในส่ิงต่างๆ เช่น ถังขยะภายในวัด ความสะอาดของอาคารเสนาสนะและ
ภายในบริเวณวัด ความม่ันคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะมีความม่ันคงปลอดภัยต่อการพํานักอาศัย 
ใช้ประโยชน์หรือดําเนินกจิกรรมต่างๆ สายไฟฟ้าภายในวัด สายโทรศัพท์ภายในวัด ประปาภายในวัด 
  วางแผนสิ่งปลูกสร้าง ผู้บริหารควรจะวางแผนสิ่งปลูกสร้างให้พอเพียงและเหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ มีสภาพสะอาด ม่ันคงแข็งแรง ประกอบด้วยรั้ววัด กําแพงวัด ถนนและทางเท้า
ภายในวัด อุโบสถ วิหาร เจดีย์ บรรจุอัฐิ หอระฆังกลอง ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศาลาการเปรียญ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม สํานักงานกลาง กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระสงฆ์ กุฏิอาคันตุกะ ศาลาบําเพ็ญการ
กุศล ห้องน้ําห้องส้วมสาธารณะ ฌาปนสถาน ลานจอดรถยนต์ อาคารจอดรถยนต์ และภัณฑาคาร 
 กรณีศึกษา: สํานักปฏิบัติธรรมของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คือศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ท่ีมุมด้าน
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ตะวันออกเฉียงใต้ของวัด ทางเข้าด้านถนนมหาราช ใช้ประตูกลางท่ีเย้ืองกับท่ามหาราช ทางเข้าหลัก
เข้าทางซอยมหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรทั่วไปเปิดให้ปฏิบัติธรรมทุกวัน หลักสูตรพิเศษเปิดให้
ปฏิบัติธรรมทุกวันท่ี ๑-๗ ของทุกเดือน ต้ังแต่เวลา ๐๔.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. โดยพระภาวนาวิริยคุณ  
เป็นผู้อํานวยการหลักสูตร โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี คือ แม่ชี พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าหน้าท่ี๕๓ 

แผนภาพท่ี ๒.๔ สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์
 

  จากแผนภาพท่ี ๒.๔ สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้ว
จึงได้ทราบว่า การวางแผนเพ่ือการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมของวัดมหาธาตุฯ มีการจัดการที่เหมาะสม
กับสถานที่และสํานักปฏิบัติธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ผู้อํานวยการหลักสูตร มีภาระหน้าท่ีสําคัญรวบรวมและจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จัดทําและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการ จัดทํา
ปฏิทินปฏิบัติงาน การพัฒนาการส่งเสริมทางด้านการเรียนรู้ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ต่างๆ วางแผน กํากับ ดูแล ติดตามงานพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตาม
โครงการต่างๆ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา นอกจากน้ัน การวัดผลและการ
ประเมินผล คือวางแผน ติดตาม กํากับ ดูแลการจัดทําดําเนินการร่วมกับงานวัดผลประเมินผล 
ประสานกับงานวัดผลประเมินผลในเรื่องการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน จัดให้มี
เอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
  แม่ชี มีภาระหน้าที่สําคัญส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ท่ีครอบคลุม และมีการบันทึกผลหลังสอน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดนเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ส่งเสริมการประเมิน วางแผน กํากับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงาน คือกํากับดูแล 
ติดตามการประเมินบุคลากร ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ นอกจากนั้น  
มีภาระหน้าที่ในการบริการท่ัวไปตามวัตถุประสงค์โครงการกําหนดไว้ 

                                         
  ๕๓เณรัชฌา ศักด์ิศิริสัมพันธ์, “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 

ผู้อํานวยการหลักสูตร

พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ แม่ชี/แม่บ้าน 
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  พระวิปัสสนาจารย์ มีภาระหน้าที่สําคัญด้านการวางแผนการเรียนและการสอนให้
สอดคล้องตามหลักสูตรกล่าวคือวิธีการสอนตามสันทัสสนา สอนโดยการช้ีแจงให้เห็นชัด คือจะสอน
อะไรก็ช้ีแจงจําแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริง
เห็นจัง เหมือนกับการจูงมือไปดูเห็นกับตา สมาทปนา สอนชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือสิ่งใด
ควรปฏิบัติหรือหัดทําก็แนะนําหรือบรรยายให้ซาบซ้ึงในคุณค่า มองเห็นความสําคัญท่ีจะต้องฝึกฝน
บําเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ สมุตเตชนา สอนเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า 
คือปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขัน ม่ันใจที่จะทําให้สําเร็จจงได้ สู้งาน 
สัมปหังสนา สอนปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือบํารุงจิตให้แช่มช่ืนเบิกบานโดยช้ีให้เห็นผลดีหรือ
คุณประโยชน์ท่ีจะได้รับและทางท่ีจะก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จ ทําให้ผู้ปฎิบัติธรรมมีความหวังและร่าเริง
เบิกบานใจ 
  เจ้าหน้าที่ มีภาระหน้าที่สําคัญดูแลการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร ช้ีแจง
แนะนํา เสนอข่าวเก่ียวกับการปฏิบัติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทราบกําหนดการ ดูแลการจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามนโยบายของโครงการท้ังหลักการและการปฏิบัติงาน 
 ๒. การจัดองค์การ (Organizing) เม่ือพูดถึงสํานักปฏิบัติธรรม หน้าท่ีการจัดการอยู่ท่ี
พระสังฆาธิการ คือเจ้าอาวาส เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน และ
เด็กเล็ก เจ้าอาวาสรู้จักพ้ืนฐานของบุคคลเหล่าน้ันดีกว่าใครๆ อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ท้ังดีและร้าย 
ย่อมเข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ และหาทางคลี่คลายปัญหาได้ง่าย อีกประการหนึ่ง ตําแหน่งเจ้าอาวาส 
จัดเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของตําแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ทุกตําแหน่ง เป็นเคร่ืองพิสูจน์และรับรอง
ความสามารถของตําแหน่งปกครองสงฆ์ทั้งหลายได้อย่างดี คือเจ้าอาวาสจัดการได้ดี ก็มีหวังที่จะเป็น
เจ้าคณะตําบล หรือเจ้าคณะต่างๆ ได้ ดังนั้น กฎหมายคณะสงฆ์จึงได้บัญญัติอํานาจหน้าที่ของเจ้า
อาวาส๕๔ มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าท่ีบํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ด้วยดี ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม ส่งเสริมการศึกษา
อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ส่งเสริมให้ความสะดวกตามสมควรในการ
บําเพ็ญกุศล หน้าท่ีเจ้าอาวาสดังกล่าวในมาตรา ๓๗ น้ี เป็นหน้าท่ีโดยภาพรวมลักษณะงานอย่าง
กว้างๆ มิได้ช้ีชัดถึงวิธีปฏิบัติแต่อย่างใด เพราะวิธีปฏิบัติน้ัน ได้กําหนดโดยลักษณะงานคือ 
 

                                         
  ๕๔พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๔. 



 ๓๘

  หน้าที่อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล เป็นหน้าที่เช่ือมโยงผูกพันกับสังคมทั้งใน
ส่วนวัดและนอกวัด และเป็นหน้าท่ีอันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซ่ึงพอแยกได้โดย
ลักษณะ คือการอํานวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีขอใช้วัดเป็นท่ีจัดบําเพ็ญกุศลทั้งท่ีเป็น
ส่วนตัวและส่วนรวม การอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลของวัดเอง ท้ังท่ีเป็นการประจํา และ
เป็นการจร การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้จะบําเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับคําปรึกษาและ
ความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด การสร้างสถานที่เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล 
เช่น การสร้างฌาปนสถาน ศาลาพักศพหรือศาลาบําเพ็ญกุศลเป็นต้น 
 อํานาจของเจ้าอาวาส หมายถึงสิ่งท่ีเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติงานของเจ้าอาวาสเพ่ือให้
งานที่ปฏิบัติเป็นไปด้วยดี เป็นสิ่งท่ีมีคู่กับหน้าท่ี มีไว้เพ่ือใช้บังคับบัญชาผู้อยู่ในบังคับบัญชา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับบรรพชิต และคฤหัสถ์ท่ีพํานักอาศัยอยู่ในวัดน้ัน ดังในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๘ 
เจ้าอาวาสมีหน้าท่ี ได้แก่ ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซ่ึงมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยใน
วัด ส่ังให้บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ซ่ึงไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด สั่งให้บรรพชิตหรือ
คฤหัสถ์ ท่ีมีที่อยู่หรือพํานักอาศัยในวัดทํางานภายในวัดหรือให้ทําทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ  
ในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้น ประพฤติผิดคําสั่งเจ้าอาวาสซ่ึงได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย 
กฎข้อบังคับ  
 หน้าท่ีอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล หน้าท่ีอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญ
กุศลนั้น ย่อมเป็นหน้าที่เช่ือมโยงผูกพันกับสังคมทั้งในส่วนวัดและนอกวัดและยังเป็นหน้าที่อันเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ซ่ึงพอแยกได้โดยลักษณะคือการอํานวยความสะดวกแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์ท่ีขอใช้วัดเป็นที่จัดบําเพ็ญกุศลท้ังที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม การอํานวยความสะดวกใน
การบําเพ็ญกุศลของวัดเอง ท้ังที่เป็นการประจําและเป็นการจร การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้จะบําเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับคําปรึกษาและความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด การสร้าง
สถานที่เพ่ืออํานวยความสะดวกในการอํานวยความสะดวกเป็นต้น 



 ๓๙

 
แผนภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม 

 
  จากแผนภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วจะเห็น
ได้ว่า แนวความคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ คือพระภิกษุผู้มีอายุพรรษาและเป็นผู้มีความสามารถใน
การบริหารอันเป็นความเช่ียวชาญในด้านการสาธารณูปการ จนได้รับการยอมรับเช่ือถือจากคณะสงฆ์
และอุบาสกอุบาสิกาท่ัวไปให้เป็นผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์ในด้านการสาธารณูปการ อันเหมาะสมต่อ
ความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ โดยมีการพิจารณากล่ันกรองด้วยระบบแห่งพระธรรมวินัยและ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ถือว่าเป็นการกลั่นกรองท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพิจารณาเป็นท่ียอมรับกัน
โดยทั่วไปในวงการคณะสงฆ์ ในขณะเดียวกันการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นเรื่องของบุคคลทุกฝ่าย
ในวัด ได้แก่ เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ศิษย์วัด ตลอดจนถึงผู้ท่ีอาศัยอยู่ภายในวัด ก็ต้องมี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย ให้สอดคล้องกับการบริหาร 
 วัด เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การดําเนินการส่งเสริมให้มี
สํานักปฏิบัติธรรม โดยวัดเป็นศูนย์กลางจําเป็นต้องมีการพิจารณา เพ่ือให้เกิดการวิวัฒนาการให้ทันต่อ
ความเจริญ ด้วยเหตุน้ีกรมการศาสนาโดยความเห็นชอบจากรัฐบาลจึงได้เริ่มโครงการวัดพัฒนา
ตัวอย่างขึ้น ซ่ึงเป็นโครงการถาวร ได้ริเริ่มโครงจนสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาเลือกวัดที่เจ้า
อาวาสมีความวิริยะอุตสาหะ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ปรับปรุงบริเวณวัดให้มีความ
สะอาดร่มรื่นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
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 ๔๐

การน้ีไว้โดยเฉพาะตามเป้าหมายท่ีทางราชการกําหนด ซ่ึงยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ เฮนรี 
ฟาโยล์ (Henry Fayol) ได้กําหนดหลักการบริหารจัดการ ๑๔ ประการ๕๕ การแบ่งงานกันทํา อํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหน้าที่ 
การรวมอํานาจ การมีเป้าหมายเดียวกัน หลักความเสมอภาค การออกคําสั่ง ความคิดริเริ่ม ความมี
ระเบียบวินัย ค่าตอบแทน ความม่ันคงในงาน ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความสําคัญน้อยกว่าผลประโยชน์
ขององค์การ และความสามัคคี  
 กรณีศึกษา: สํานักปฏิบัติธรรมของวัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขต 
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร หลักสูตรการอบรม 
  ๑. หลักสูตรพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตและการทํางานท่ีเป็นสุข หลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๓ 
วัน ๒ คืน หรือ ๕ วัน ๔ คืน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในวัยทํางานได้พักกาย ทําจิตให้สงบ ปฏิบัติธรรม
ตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ ด้วยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ กําหนดอิริยาบถย่อย ฝึกสติเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือเตรียมใจให้พร้อมกับการทํางานที่มีความเครียดและมีการแข่งขันสูงเปิดอบรม
เดือนละ ๑-๒ ครั้งครั้งละ ๑๕๐ คน เหมาะสําหรับวัยทํางานและประชาชนท่ัวไปรับเฉพาะผู้ท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง สามารถนั่งสมาธิได้โดยไม่ต้องน่ังเก้าอ้ี วันแรกลงทะเบียน ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. 
วันสุดท้ายปิดการอบรมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
  ๒. หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๕ วัน ๔ 
คืน ของคุณแม่สิริ กรินชัย เหมาะสําหรับทุกวัย ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ เน้นการกําหนดอิริยาบถย่อยการ
เดินจงกรม การนั่งสมาธิ และฟังธรรมะจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์โดยตรงเปิดอบรมปีละ ๑ รุ่นๆ 
ละ ๑๕๐ คนรับสมัครประชาชนทั่วไป ต้ังแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป 
  ๓. หลักสูตรพัฒนาจิตสําหรับเยาวชน หลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๓ วัน สําหรับ
เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน สอนตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับ
เยาวชน ได้ใช้เวลาอันมีค่าให้เกิดประโยชน์เพ่ือพัฒนาจิต สร้างสมาธิ ฝึกสติ เพ่ือนําไปใช้ในการเรียน
การศึกษา ลดปัญหาความเครียด ฝึกทักษะและวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและ
สันติสุขเปิดอบรมในช่วงปิดภาคเรียน รุ่นละ ๘๐ คนรับสมัครเฉพาะเยาวชนชายหญิงเท่าน้ันอายุ
ระหว่าง ๙-๑๒ ปี 
  ๔. หลักสูตรมหาสติปัฏฐานภาวนา หลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้มตามแนวมหา
สติปัฏฐาน ๔ เพ่ือเปิดโอกาสผู้ปฏิบัติธรรมได้ยกระดับจิตและเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติธรรมให้
สูงขึ้นเน้นการปฏิบัติด้วยตนเอง ท้ังการเดินจงกรมการน่ังสมาธิ และฝึกกําหนดอิริยาบถย่อยเปิดอบรม
ปีละ ๑ รุ่นๆ ละ ๘๐ คนรับสมัครเฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วเท่าน้ัน  

                                         
  ๕๕ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๕๗), หน้า ๖๘.   



 ๔๑

  ๕. โครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เพ่ือพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ปีที่ ๔
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและกระแสสังคม ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาภัยธรรมชาติ
ท้ังหลาย ทําให้ทุกชีวิตต้องด้ินรนเพื่อความอยู่รอด ทําให้เกิดการแข่งขัน สังคมเกิดความทุกข์และ
ความเครียดในการดําเนินชีวิต๕๖ 

แผนภาพที่ ๒.๖ สํานักปฏิบัติธรรมของวัดยานนาวา 
 
  จากแผนภาพที่ ๒.๖ สํานักปฏิบัติธรรมของวัดยานนาวา เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วจงึได้ทราบ
ว่าการจัดองค์การของวัดยานนาวา โดยมีการแบ่งประเภทของเจ้าหน้าที่เป็นประเภท ดังต่อไปน้ี 
  ๑. เจ้าหน้าท่ีประจํา มีการแบ่งเป็นส่วนต่างๆ เป็นทีมงานได้แก่ ประชาสัมพันธ์ การเงิน
การบัญชี ศูนย์หนังสือ สถานท่ี ในส่วนของสวัสดิการจะมีนิตยภัตร ประกันสังคม ฯลฯ ในอนาคตมี
การวางแผนจะนําทีมงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
  ๒. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจิตอาสา ทางวัดจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรพัฒนาจิต
เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัคร รับจํานวนจํากัด ๓๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง คัดกรองจากผู้ท่ีมาปฏิบัติธรรมเพื่อเรียนรู้
องค์กร วิธีการทํางาน ทีมงานจิตอาสาแบ่งเป็นทีมงาน ได้แก่ ธุระการ ประชาสัมพันธ์ เผยแผ่ 
โภชนาการ จัดดอกไม้ ธรรมะบริการ ไม่มีเงินเดือนแต่จะแจกเสื้อทีม ให้มีหัวหน้าจิตอาสาประสานงาน
ในแต่ละส่วน นอกจากน้ัน พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นพระ
วิปัสสนาจารย์ประจําสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา จัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการปฏิบัติธรรม 
โดยจะมีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ ส่งเสริมการบําเพ็ญ

                                         
  ๕๖เณรัชฌา ศักด์ิศิริสัมพันธ์, “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 

สํานักปฎิบัติธรรม

พระวิปัสสนาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัคร 

ฝ่ายจัดสถานท่ี ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายโภชนาหาร ฝ่ายการบรกิารสถานท่ี ศูนย์หนังสือ

บัญชีการเงิน ประชาสัมพันธ ์

เจ้าหน้าที่ประจํา 
บุคลากร

า 
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ทาน ศีลและภาวนา เวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๐๐ น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ท่ีสํานักงาน
สํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ช้ัน ๒ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวง
ยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 กรณีศึกษา: สํานักปฏิบัติธรรมของวัดมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหา
พฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หลักสูตรการอบรม 

แผนภาพที่ ๒.๗ สํานักปฏิบัติธรรมของวัดมหาพฤฒาราม 
 
  จากแผนภาพที่ ๒.๗ สํานักปฏิบัติธรรมของวัดมหาพฤฒาราม คือเม่ือศึกษาข้อมูลแล้วจึง
ได้ทราบว่าสํานักปฏิบัติธรรมของวัดมหาพฤฒาราม พระวิปัสสนาจารย์ คือผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐาน
ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา โดยมีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโดย
ผู้บังคับบัญชา ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หน้าที่หลักของพระวิปัสสนาจารย์ คือการ
อธิบายให้ผู้คนรู้จักวิปัสสนากรรมฐาน คือการเข้าไปเห็น รู้ถึงธรรมชาติท่ีแท้จริงของชีวิต ได้แก่ อนิจจัง 
ความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกขัง ความไม่สมหวัง อนัตตา ความไม่มีตัวตนของกายและ
จิต วิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาให้เกิดสติท่ีจดจ่อ เฉียบคม การพากเพียรกําหนดรู้
สภาวะธรรมทางกายและทางจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะในตัวเรา ก่อให้เกิดปัญญาหย่ังรู้ในธรรมชาติท่ี
แท้จริงของชีวิต ปัญญาญาณน้ีเองที่ช่วยให้เราดํารงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ และข้องเกี่ยวกับโลก
รอบตัวได้อย่างยึดม่ันถือม่ันน้อยลง กลัวและสับสนน้อยลง ท้ังยังช่วยให้เราดําเนินชีวิตไปพร้อมกับ
ความคิดที่สุขุมถูกต้อง มีความกรุณา และมีปัญญาเป็นตัวกํากับมากย่ิงขึ้น๕๗ 
  พระวิปัสสนาจารย์สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งทางกาย ควรสะสางหน้าที่การงานให้
เรียบร้อย และไม่ติดต่อกับใครตลอดการปฏิบัติ ระหว่างการปฏิบัติเข้มน้ี ไม่ควรอ่านหรือเขียน
บทความใดๆ เพราะจะรบกวนสมาธิ เป็นอุปสรรคต่อการเกิดปัญญาญาณ ยกเว้นการจดบันทึก

                                         
  ๕๗พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), คู่มือปฏิบัติธรรมวัดมหาพฤฒาราม, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท เอ-พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙. 

บุคลากร

พระวิปัสสนาจารย์ คณะอุบาสกและอุบาสิกา คณะกรรมการ

สํานักปฏิบัติธรรม

เลขานุการ
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เกี่ยวกับธรรมท่ีได้รับ หรือประสบการณ์ของสภาวะธรรมที่ได้พบ เพียงสั้นๆ ทางวาจา เม่ือสมาทาน
กรรมฐานแล้ว ควรงดพูดโดยเด็ดขาด โดยจะพูดกับท่านวิปัสสนาจารย์เม่ือส่งอารมณ์เท่าน้ัน 
การพูดคุยเป็นภัยท่ีร้ายแรงที่สุดของการปฏิบัติกรรมฐาน นอกจากจะรบกวนการเจริญสมาธิของผู้อ่ืน
แล้ว ยังเป็นการตัดทอนการพัฒนาปัญญารู้แจ้งของตัวเราเองอีกด้วย ทางใจ ควรต้ังใจไว้ทุกวันว่าจะ
ปฏิบัติอย่างทุ่มเท ไม่ท้อถอย และจะอดทน พากเพียรปฏิบัติอย่างเต็มสติกําลังตลอดเวลา หัวใจสําคัญ
ย่ิงที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ คือวิปัสสนาจารย์ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญ แตกฉานในปริยัติ 
ปฏิบัติ และปฏิเวธ สามารถถ่ายทอดธรรมะท่ียากให้เข้าใจได้ง่าย 
  คณะกรรมการ คือการชุมนุมเพ่ือปรึกษาหารือของบุคคลกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหน่ึง ซ่ึงโดยปกติ
จะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของการชุมนุมหรือองค์กรอ่ืนท่ีใหญ่กว่า คณะกรรมการมีหน้าที่หลายอย่าง
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อต้ัง อาทิการกํากับดูแล การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
สมาชิกทุกคนในองค์กร เพ่ือให้อํานาจตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติการหรือการใช้จ่ายเป็นต้น 
การประสานงานบุคคลจากส่วนต่างๆ ขององค์กรอาจต้องปรึกษาหารือกันอย่างเป็นปรกติ 
เพ่ืออภิปรายพัฒนาการในขอบข่ายงานของตน เพ่ือนําเสนอหรือวิจารณ์โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายขององค์กรเพ่ือวางแผนทางด้านการเงิน การตลาดเป็นต้น  
 คณะอุบาสกและอุบาสิกา หมายถึงชาวพุทธผู้ครองเรือนหรือคฤหัสถ์ผู้อยู่ใกล้พระศาสนา 
ซ่ึงอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อพระศาสนาและประกอบกิจกรรมทางศาสนามากกว่าชาวพุทธท่ัวไป เช่น 
สมาทานรักษาพระอุโบสถศีลในวันพระเป็นต้น หม่ันไปวัดตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพราะการไปวัดจะ
ได้พบปะกับพระภิกษุผู้ทรงศีล ได้พบกับมิตรท่ีสนใจในเรื่องธรรมเหมือนกับเรา ย่อมได้ช่ือว่าเป็นการ
คบหากัลยาณมิตร หรือเรียกว่ามิตรที่ดี ซ่ึงจะส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น 
  หม่ันฟังธรรม เม่ือมีโอกาสควรใส่ใจในการฟังธรรมอยู่เสมอ เพราะการฟังธรรมเป็นเหตุ
ให้ได้รู้สิ่งไม่รู้ ส่วนสิ่งที่รู้แล้วก็จะช่วยให้เข้าใจย่ิงขึ้น เช่น การไปวัดเพ่ือฟังเทศน์ ฟังธรรมตามโอกาส
ต่างๆ ฟังการแสดงธรรมเทศนาทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์เป็นต้น พยายามสนใจศึกษาและรักษาศีลให้
บริสุทธ์ิ โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศานามาใช้ปรับปรุงวิถีการดําเนินชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น เพ่ือให้
เกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีแท้จริง มีความเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์ท้ังหลาย
เท่าเทียมกัน ท้ังน้ีเพราะพระสงฆ์แต่ละรูปได้เสียสละความสุขทางโลก เพ่ือมาประพฤติปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยอันเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์และพระสงฆ์ยังได้ช่ือว่าเป็นผู้สืบต่ออายุของ
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตลอดไป 
  ต้ังจิตให้เป็นกุศลในขณะฟังธรรม มิใช่ฟังธรรมโดยคิดในแง่ อคติ คิดขัดแย้ง พยายามฟัง
ธรรมเพ่ือก่อให้เกิดกุศล จิตใจจะได้เป็นสุข ทําบุญกุศลตามหลักและวิธีการของพระพุทธศาสนา  
ไม่แสวงบุญนอกคําสอนของพระพุทธเจ้า ควรประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน ถ้าสามารถช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้ ด้วยวิธีการใดก็ควร
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ขวนขวายเร่งรีบกระทํา อาทิการต้ังชมรมพุทธศาสนาจัดให้มีการอบรมเยาวชน บุคคลท่ัวไป หรือคน
ต่างชาติให้เข้าใจในพระพุทธศาสนา 
 ๓. การชี้นํา (Leading) การบริหารจัดการจะมีประสิทธิผลได้ก็ต่อเม่ือผลของการ
บริหารจัดการที่ได้ท้ังงาน ท้ังนํ้าใจและผลผลิต ซ่ึงต้องเกิดจากองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือผู้นําจะต้องมี
วิธีการบริหารงานท่ีจะทําให้ชนะใจผู้ร่วมงาน ธรรมะสําหรับผู้นําคือจะต้องมีความหนักแน่นม่ันคงและ
สามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ร่วมงานได้มีความสามารถในการแบ่งงานให้ทํา
ตามความชํานาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอํานาจให้แก่ผู้ร่วมงานได้ช่วยแบ่งเบาภาระของ
ตนเอง ดังน้ัน ผู้นําที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองค์การ๕๘ เพ่ือส่งเสริม
ให้การบริหารมีประสิทธิภาพ คือค่าลงทุนตํ่าประหยัดและคุ้มค่า โดยผู้บริหารควรจะมีวิธีการ รู้จัก

กําหนดวัตถุประสงค  ์ รู้จักริเริ่มโครงงานที่เป็นแก่นสาร รู้จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงานตาม
นโยบายทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว รู้จักแบ่งงานและการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีการงาน รู้จัก

ประสานความสามัคคีและประสานประโยชน ร่วมกันของหมู่คณะ รู้จักปกครองบังคับบัญชา รู้จัก
ติดตามและประเมินผลงาน๕๙ 
  ผู้บริหารท่ีดีก็คือผู้ป้องกันแก้ไขปัญหา เป็นผู้เผชิญปัญหา ไม่ใช่เป็นผู้หนีปัญหา กล่าวคือ
คอยสดับตรับฟัง รับทราบปัญหาจากผู้รับมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ โดยวิธีการ
ติดตามประเมินผลงานและรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและทั้งข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยดี แล้วจึงพิจารณาวินิจฉัยจากการรายงาน ข้อมูลที่ถูกต้องที่เช่ือถือได้ ท่ีตรง

ประเด็นและท่ีสมบูรณ์  เพ่ือทําการตัดสินใจสั่งการด้วยเหตุผล หลักการและหลักธรรม กฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานนั้น สําหรับการเป็นผู้นําท่ีดีควรท่ีจะมีหลักธรรมมาใช้ในการบริหาร 

ซ่ึงจะทําให้การบริหารงาน บริหารคนและภารกิจบรรลุสําเร็จสมประสงค  ์ มีความรู้กว้างขวาง วิชชา
จรณสัมปันโน ความไว้วางใจ การให้โอกาส ความปราศจากอคติ ความดําริก้าวหน้า เม่ือเกิดปัญหาเร่ง
แก้ไข การป้องกันภัยผู้ทํางาน๖๐ 
  นอกจากน้ีการศึกษาลักษณะของผู้บริหารแต่ละประเภทสามารถประมวลมานําเสนอ คือ
ลักษณะผู้บริหารที่ดีกล่าวคือนายใช้เพ่ือนชม ลูกน้องชอบ ผู้บริหารท่ีเกือบดี กล่าวคือนายชอบ เพ่ือน
ชม ลูกน้องเฉย ผู้บริหารท่ีไม่ดี กล่าวคือนายไม่ชอบ เพ่ือนเฉย ลูกน้องชัง และผู้บริหารท่ีหาดีไม่ได้ 

                                         
  ๕๘พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, คนสําราญงานสําเร็จ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร  พริ้นติ้ง จํากัด, 
๒๕๕๖), หน้า ๒๕. 
  ๕๙พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์, 
๒๕๕๘), หน้า ๒๖. 
  ๖๐พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร), คติธรรมนําชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: เล่ียงเซียง, 
๒๕๕๖), หน้า ๖๒. 
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กล่าวคือนายเฉย เพ่ือนชัง ลูกน้องช่ัว เพราะตัวเองก็ชุ่ย ส่วนลักษณะผู้บริหารท่ีไม่พึงประสงค์ คือ 
มาดประชัน กันท่าลูกน้อง ยกย่องตน สนแต่เรื่องอ่ืน ต่ืนเจ้านาย ใฝ่สองขั้น ฉันทําเอง และไม่เกรง
ใคร๖๑ การดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการพัฒนาศาสนสถาน คือการพัฒนาวัดวา
อารามให้สะอาดสวยงาม มีระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ การปฏิบัติศาสนกิจ สอดคล้องตามการ
บริหาร กล่าวคือการดูแลรักษากิจกรรม ๕ ส. ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องกับสังคมคือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม มิใช่มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น แต่หากเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้อง
ปฏิบัติตามจนเกิดเป็นนิสัย โดยคณะผู้บริหารได้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน อุทยานแห่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนวัดท่ีได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และกลายเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ซ่ึงเป็นการส่งเสริมวัดให้มีการพัฒนา
เสนาสนะ รับความสามัคคีจากชุมชน รับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชน ดังนั้น รูปแบบ
กิจกรรม ๕ ส. จึงเป็นกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางอย่างย่ังยืนและถาวรม่ันคง๖๒  
  สะสาง การพัฒนาวัดเพ่ือขจัดของที่ไม่มีค่า ไม่มีประโยชน์และหมดความจําเป็นที่จะใช้
สอยออกไปจากพื้นที่ ซ่ึงอาจอยู่บริเวณวัด อาคารเสนาสนะ โบสถ์ วิหาร ให้สํารวจและควรขจัดออก
โดยทิ้ง บริจาคหรือขาย โดยเฉพาะที่บริเวณ กุฏิ ศาลา ที่พักของลูกศิษย์วัด จะต้องขจัดสิ่งของที่ไม่มี
ประโยชน์ใช้สอย เกินความจําเป็นออกไป สะดวก การพัฒนาเพ่ือให้วัดมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จัดวางสิ่งของให้ถูกที่และถูกต้อง เนื่องจากวัดเป็นสถานที่บริการในการบําเพ็ญกุศล 
ย่อมต้องมีอุปกรณ์ให้เพียงพอ จึงควรมีห้องเก็บพัสดุ อุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องนอน วัสดุครุภัณฑ์
สําหรับศาสนพิธี เขตบริเวณวัดนอกจากแบ่งเขตพุทธาวาส และสังฆาวาสแล้ว ควรจัดบริเวณวัดให้มีไม้
ดอก ไม้ประดับ มีสถานท่ีฟังเทศน์เป็นพิเศษ เช่น ป้ายคติธรรม ศาลา หนังสือธรรม ประวัติวัดท่ีเป็น
สถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม 
 สะอาด การพัฒนาวัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ถูกสุขอนามัย สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ 
ดูงามตา ความสะอาดจัดเป็นหัวใจสําคัญของปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาวัด พระสังฆาธิการควร
จะต้องคํานึงถึงการบริหารบริเวณวัดเป็นเร่ืองแรก เริ่มต้ังแต่กุฏิจนถึงบริเวณวัดวาอาราม สุขลักษณะ 
การพัฒนาเพ่ือรักษาสภาพวัดให้คงความสะอาดมีระเบียบแล้วควรจะต้องพัฒนาวัดปรับให้มีสภาพดี
ขึ้น ทําวัดให้เป็นรมณียสถาน สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นศูนย์กลางชุมชน ท้ังด้านวัตถุและจิตใจ 
สร้างนิสัย การพัฒนาการรักษาและปฏิบัติให้ถูกต้องจนติดเป็นนิสัย เม่ือผู้เกี่ยวข้องเห็นความสําคัญ 
มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา วัดก็จะมีความม่ันคง คนท่ี
รักความสะอาด มีระเบียบติดตัว นําไปใช้ในชุมชนและสังคมต่อไป 
                                         
  ๖๑เกรียงไกร เศรษฐไกรกุล, ปกิณกะสําหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา, ๒๕๕๑), 
หน้า ๘๖. 
  ๖๒บุญศรี พานะจิตต์, กลยุทธ์การพัฒนาวัด, (กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๔), หน้า ๗๒. 



 ๔๖

 ๔. การควบคุม (Controlling) เม่ือองค์การมีเป้าหมายและมีการวางแผนแล้วก็ทําการ
จัดโครงสร้างองค์การว่าจ้างพนักงาน ฝึกอบรม และสร้างแรงจูงใจให้ทํางาน และเพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่ง
ต่างๆ จะดําเนินไปตามที่ควรจะเป็น ผู้บริหารก็ต้องมีการควบคุมติดตามผลการปฏิบัติการ และ
เปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ หากผลงานจริงเบ่ียงเบนไปจาก
เป้าหมายก็ต้องทําการปรับให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงขบวนการติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบ 
และแก้ไขน้ีก็คือขบวนการควบคุม การควบคุม๖๓ คือการดูแลรักษา การกํากับดูแล การกักขัง 
การควบคุม หมายถึงหน้าท่ีของผู้บริหารในการระบุปัญหา ค้นหาสาเหตุและตัดสินใจแก้ไขเพ่ือรักษา
สถานภาพให้คงเดิมภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่เขามีอยยู่ จริงอยู่การ
ควบคุมหมายถึงกระบวนการนําทางกิจกรรมต่างๆ ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า ระบบการ
ควบคุมนับว่าเป็นระบบย่อยในระบบท้ังหมดขององค์การ ซ่ึงระบบหมายถึงการมีการกําหนดอย่างเป็น
แบบแผนในการติดตามประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์การต้ังเป้าหมายไว้ จากการเป็น
ระบบนี้ทําให้สามารถมองการควบคุมออกได้เป็น ๓ ส่วนคือ สิ่งนําเข้าไป (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลลัพธ์ (Output) ดังต่อไปน้ี๖๔ 

 
แผนภาพที่ ๒.๘ แสดงระบบการควบคุม 

 
  จากแผนภาพท่ี ๒.๘ แสดงระบบการควบคุม เม่ือพิจารณาข้อมูลแล้วก็จะพบว่า 
การควบคุมนับว่าเป็นระบบย่อยในระบบทั้งหมดขององค์การ ประกอบด้วยควบคุมสิ่งนําเข้า 
การควบคุมน้ีเป็นการควบคุมสิ่งนําเข้าไปในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ การเงิน 
และข้อมูลเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีมาตรฐานตามที่ต้องการ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นเม่ือถูกนํามาใช้ดําเนินการ 
การควบคุมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการป้องกันปัญหาท่ีเกิดจากการได้ของไม่ดีเข้ามาเป็น
ทรัพยากรในระบบทําให้ได้ของท่ีไม่ดีออกจากระบบ การควบคุมเป็นการควบคุมในขั้นตอนของการ

                                         
  ๖๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์บริษัท นานมีบุ๊คส์บลิเคช่ัน จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๓๐.  
  ๖๔พิเชฐ ท่ังโต, พื้นฐานการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕), หน้า ๒๑๙. 

ส่ิงนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ ์(Output)

ควบคุมส่ิงนําเข้า 
(Feedforwars control) 

ควบคุมการดําเนินงาน
(Concurrent control) 

ควบคุมส่ิงนําออก 
(Feedback control) 
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เปลี่ยนแปลงสิ่งนําเข้าเป็ผลลัพธ์ โดยเป็นการควบคุมระหว่างที่ดําเนินงาน เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับทันที
ว่า สิ่งนําเข้าได้ถูกแปรรูปไปเป็นผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด จากการควบคุมนี้จะช่วยให้
ผู้บริหารได้ปรับแก้ไขได้ทันทีหากมีปัญหาเกิดขึ้น หากมีการผิดปกติหรือมีปัญหาใดในคุณภาพการผลิต
ท่ีเกิดขึ้น อาจใช้การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎและข้อบังคับ เพ่ือเป็นแนวทางในการทํา
กิจกรรมและพฤติกรรมของบุคคลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ควบคุมสิ่งนําออก ในการควบคุมสิ่งนํา
ออกน้ันจะมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ นั้นคือหลังจากท่ีกระบวนการได้สิ้นสุดแล้วจะมีการควบคุมตรวจสอบสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจากกระบวนการ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า เม่ือใช้สินค้าน้ัแล้วเป็นต้น  
 การควบคุมองค์การสามารถทําได้โดยการควบคุมส่วนหน้าที่การงานต่างๆ ในองค์การ 
ซ่ึงกระบวนการควบคุมงานด้วยลําดับขั้นตอนที่สําคัญๆ การกําหนเป้าหมาย การกําหนดเกณฑ์ 
การเปรียบเทียบ การแก้ไขปรับปรุง การควบคุมการเงินคือการควบคุมด้านการเงินมักเป็นการควบคุม
ท่ีผู้บริหารส่วนใหญ่สนใจ เนื่องจากเป็นการควบคุมการดําเนินงานบอกถึงผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา
ของธุรกิจในภาพรวม โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดทางด้านการเงิน๖๕ อัตราส่วนความสามารถในการทํา
กําไร อัตรส่วนสภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วนการวิเคราะห์นโยบายการเงิน และอัตราส่วนของ
กิจกรรม 
  การควบคุมการผลิต งานด้านการผลิตนับว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีสําคัญ ซ่ึงตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานในส่วนน้ีมีอยู่ ๒ ชนิดประกอบด้วยผลผลิตและคุณภาพ โดยการที่จะได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการน้ี 
องค์การต้องมีการควบคุมต้ังแต่การนําเข้า กระบวนการผลิตและสิ่งที่ได้ นอกเหนือจากแนวคิดการ
บริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์การ นอกจากนั้นแล้วระดับการควบคุมมีความสัมพันธ์กับการวางแผนอย่าง
แนบแน่น ดังน้ัน ระดับการควบคุมจึงถูกแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ท่ีสอดคล้องกับการวางแผน ได้แก่ 

แผนภาพที่ ๒.๙ แสดงระดับการควบคุม 
 
 

                                         
  ๖๕พัชสิรี ชมพูคํา, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๕), 
หน้า ๒๒๓. 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับตน้ การควบคุมระดับเชิงปฏิบัติการ 

การควบคุมระดับกลวิธีการทํางาน 

การควบคุมระดับเชิงกลยุทธ์ 
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  จากแผนภาพท่ี ๒.๙ ระดับการควบคุม เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วก็ทราบได้ว่าระดับการ
ควบคุมประกอบด้วยการควบคุมระดับปฏิบัติการ การควบคุมระดับปฏิบัติการเป็นการควบคุมท่ี
มุ่งเน้นกระบวนการทํางานในองค์การ เช่น ในสายการผลิตของโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพการ
ทํางานของพนักงาน ผู้จัดการระดับต้นเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบในการควบคุมระดับปฏิบัติการ การควบคุม
ระดับกลวิธี การควบคุมระดับกลวิธีน้ีเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนเชิงกลวิธี 
ท้ังที่เป็นแผนในระดับแผนกหรือส่วนงาน โดยการควบคุมระดับกลวิธีนี้ดําเนินการโดยผู้บริหาร
ระดับกลาง การควบคุมระดับกลยุทธ์ คือการติดตามว่าองค์การได้บรรลุความสําเร็จตามกลยุทธ์ท่ีวาง
ไว้หรือไม่ เช่น หากองค์การวางกลยุทธ์การเติบโตไว้ ในกระบวนการควบคุมจะต้องติดตามดูผลว่า
องค์การได้ขยายตัวเติบโตตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ 
 สรุปได้ว่า วางแผนปรับปรุงพัฒนาวัดอารามประกอบด้วยกําแพงวัด ถนนและทางเท้า
ภายในวัด อุโบสถ วิหาร เจดีย์ บรรจุอัฐิ หอระฆัง กลอง ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศาลาการเปรียญ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม สํานักงานกลาง กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระสงฆ์ กุฏิอาคันตุกะ ศาลาบําเพ็ญการ
กุศล ห้องน้ําห้องส้วมสาธารณะ ฌาปนสถาน ลานจอดรถยนต์ อาคารจอดรถยนต์ และภัณฑาคารเป็น
ต้น การกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก ควรจะจัดให้มีคณะกรรมการดําเนินการเป็นองค์

คณะบุคคล ด้วยการแบ่งงานกันทํา การช้ีนํา ควรจะมีวิธีการกําหนดวัตถุประสงค์ โครงการเพ่ือ
ปฏิ บั ติงานตามนโยบายทั้ ง ในระยะส้ันและระยะยาว  การควบคุม  คือการกําหนดเกณฑ์ 
การเปรียบเทียบ การแก้ไขปรับปรุง การควบคุมการเงิน 
 
 ๒.๒.๓ แนวทางการวางแผนตามหลักอิทธิบาท 
 แนวทางการวางแผนตามหลักอิทธิบาท มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการใน
สภาพปัจจุบัน โดยนักวิชาการได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ มีความเก่ียวข้องกับภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย 
โครงการ ฯลฯ แต่ละยุคสมัย รวมท้ังเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า 
ตามหลักอิทธิบาทคือธรรมส่งเสริมให้บุคคลทํางานได้อย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนให้เกิดกําลังใจ 
มีความเพียรพยายาม ผลักดันภาระกิจการงานท้ังปวงให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย๖๖ ได้แก่ ฉันทะ 
คือความพึงพอใจในงาน วิริยะ คือความขยันม่ันเพียร จิตตะ คือความเอาใจใส่ดูแลการงาน วิมังสา คือ
ไตร่ตรองพิจารณาเหตุผล นอกจากนั้น ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้กับการงานได้ตามความรู้ความ
เข้าใจ คือประเด็นสําคัญคือการประยุกต์ใช้กับการบริหารท้ังการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา 

                                         
  ๖๖พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ .ปยุตฺ โต ) ,  พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉ บับบประมวลศัพท์ , 
(กรุงเทพมหานคร: พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๕๕๔. 
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และการควบคุมทรัพยากรท้ังปวง ซ่ึงใช้เป็นหลักปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ผู้บริหาร
จะต้องมีวิจารณญาณและปัญญาหาเหตุผลกลันกรองที่จะนําหลักอิทธิบาทไปใช้ในการจัดการเพ่ือเป็น
ดรรชนีบ่งช้ีถึงความสําเร็จ เพ่ือให้เกิดผลเป็นเคร่ืองจูงใจและเป็นปัจจัยท่ีจะผลักดันให้บุคลากรทํางาน
อย่างถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
แผนภาพที่ ๒.๑๐ การวางแผนตามหลักอิทธิบาท 

 
  จากแผนภาพท่ี ๒.๑๐ การวางแผนตามหลักอิทธิบาท เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า
คุณธรรมมีความสําคัญต่อบุคคล สังคม และชาติบ้านเมือง เพราะถ้าในสังคมใดมีสมาชิกที่ไร้คุณธรรม 
สังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวาย ลําบากต่อการพัฒนา เช่นเดียวกับในสังคมของผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารเป็นผู้
ไร้คุณธรรม นอกจากจะทําให้ตนเองและสถาบันตกตํ่าแล้ว ยังจะทําให้สังคมและชาติบ้านเมืองต้อง
ตกตํ่าไปด้วย สําหรับคุณธรรมที่มีความสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จท้ังหน้าที่การงาน การศึกษา  
การปฏิบัติ ธุรกิจส่วนตัว รวมท้ังชีวิตในองค์การเป็นต้น  
 แนวทางการวางแผนตามหลักอิทธิบาทอิทธิบาท เป็นคุณธรรมนําสู่ความสําเร็จ ๔ อย่าง
คือ ฉันทะ หมายถึงบุคคลมีความพอใจทําด้วยใจ วิริยะ หมายถึงบุคคลขยันทํา กล้าทํา จิตตะ 
หมายถึงบุคคลทําด้วยความสนใจ เอาใจใส่มุ่งม่ันเต็มใจ วิมังสา หมายถึงบุคคลรู้จักตรองเลือกแต่เนื้อๆ 
เอาแต่สาระ รู้จักสลัดความคิด ปรุ่งแต่งทิ้งได้ อยู่กับใจที่บริสุทธ์ิล้วนๆ อิทธิบาทคุณเคร่ืองให้ถึง
ความสําเร็จ คือฉันทะ หมายถึงบุคคลมีความพอใจ วิริยะ หมายถึงบุคคลมีความเพียร จิตตะ หมายถึง 
 

การวางแผนตามหลักอิทธิบาท 

ฉันทะ คือความพอใจ
วิริยะ คือความเพียร 
จิตตะ คือความเข้าใจ 
วิมังสา คือการพิจารณา

การควบคุม 

การชี้นํา/ภาวะผู้นํา 

การวางแผน 

การจัดองค์การ 

สํานักปฏิบัติธรรม 
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บุคคลมีความเอาใจฝักใฝ่ วิมังสา หมายถึงบุคคลมีความไตร่ตรอง คือพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล๖๗ 
นอกจากน้ันหลักธรรมเพ่ือส่งเสริมความขยันอุตสาหะหม่ันเพียร คือหลักอิทธิบาท ๔ ธรรมเป็นเหตุ
นําไปสู่ความสําเร็จ คือ ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ใน
ส่ิงนั้น ไม่ว่างธุระ วิมังสา หม่ันตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น คุณธรรมท้ัง ๔ ประการน้ีเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลผู้ประพฤติไปสู่ความสําเร็จผลตามที่มุ่งหมาย มีอธิบายขยายความดังต่อไปน้ี๖๘ 
  การวางแผนตามฉันทะ คือบุคคลต้องมีความใฝ่ใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนา
จะทําให้ได้ผลดีย่ิงๆ ขึ้นไปเป็นอาการที่จิตใฝ่ปรารถนาอยากทําสิ่งนั้นด้วยความสุจริต อยากทําสิ่งดี
งามเพ่ือให้ความถูกต้องเกิดมีขึ้น อยากให้สิ่งนั้นๆ เข้าถึงหรือดํารงอยู่ในภาวะท่ีประณีตงดงาม เม่ือมี
ความใฝ่ใจใคร่จะทําเช่นน้ีคนเราก็จะมีความเพียรสร้างสรรค์ทําสิ่งน้ันให้สําเร็จลงได้ ความอยากทําที่
จัดเป็นฉันทะน้ีจะต่างจากความอยากที่จัดเป็นตัณหา ท่ีเป็นความอยากในทางสนองความต้องการทาง
กามารมรณ์ อยากเป็นโน่นเป็นน่ีในทางทุจริตเป็นต้น ฉันทะน้ีเป็นคุณธรรมสําคัญในเบ้ืองต้นท่ีผู้
ปรารถนาความเจริญพึงทําให้เกิดมีในตนเพ่ือขจัดความเกียจคร้านให้หมดไปแล้วใฝ่หาความ
เจริญก้าวหน้าหันมาเอาใจใส่ต่อกิจการท่ีทํา สามารถทําให้สมปรารถนาได้ ถ้าคนเราขาดฉันทะนี้แล้ว 
ก็เท่ากับว่าประสบความล้มเหลวต้ังแต่ต้น เพราะไม่ปรารถนาแม้แต่จะลองทํา คนท่ีขาดฉันทะก็จะมี
แต่ความหมดกําลังใจ เบ่ืองานในหน้าที่ของตน ทอดทิ้งงาน กลายเป็นคนจับจด ทําไม่จริง ทิ้งงานน้ี 
คว้างานโน้น จบเอาดีไม่ได้สักอย่าง 
  การวางแผนตามวิริยะ คือบุคคลต้องมีความขยันหม่ันเพียรประกอบสิ่งนั้นด้วยความ
พยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย ความเพียร ความเพียรประกอบความดี ความบากบ้ันใน
การศึกษาศิลปวิทยา ความเพียรในการระวังและละอกุศล หรือความเพียรในการทําและรักษากุศล
เป็นต้น ด้วยความกล้าหาญ ไม่กลัวต่อความยากลําบากตามพุทธภาษิตว่า “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะ
ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” คนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม 
จิตใจจะแน่วแน่ ม่ันคง ดังนั้น นักทํางานควรปลูกนิสัยขยันหม่ันเพียรให้มีความเข้มแข็ง มีความบาก
บ้ันอย่างต่อเน่ือง 
  การวางแผนตามจิตตะ คือบุคคลต้องมีความต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ทําและทําสิ่งน้ันด้วย
ความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย หม่ันใส่ใจ สนใจฝักใฝ่ในความดีด้วยความ
ม่ันใจ ผู้ท่ีมีอิทธิบาทข้อนี้จะประกอบกิจการสิ่งใดก็จะทําด้วยความมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น 
สดช่ืนอยู่ในขณะที่ทํางานเสมอ การที่คนเรามีความคิดผูกพันจดจ่อสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง คนผู้นั้น

                                         
  ๖๗พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม: บริษัทเพชรเกษมการพิมพ์ 
จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๙. 
 ๖๘แก้ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๙๒.  
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จะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืนๆ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิพร้อมกับความคิดจดจ่อสนใจน้ัน อย่างไรก็ตาม 
การทํางานทุกอย่างย่อมมีความผิดพลาด เพราะคนท่ีไม่มีความผิดพลาดคือคนท่ีไม่ได้ทําอะไรเลย 
แต่งานของผู้มีจิตตะนี้จะมีความผิดพลาดน้อย และผลงานสําเร็จมีผลเป็นท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง 
  การวางแผนตามวิมังสา คือบุคคลต้องมีความม่ันใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตราจตรา
หาเหตุผลและตรวจสอบในส่ิงท่ีทําน้ันโดยมีการวางแผน วัดผล คิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ 
การที่คนเราใช้ปัญญาพิจารณาหม่ันใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง โดยคิดหาเหตุผล
และสอบสวนเช่นนี้ ย่อมช่วยรวมจิตใจให้คอยกําหนดและติดตามเรื่องท่ีพิจารณาอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา ท้ังยังเป็นเหตุให้จิตแน่วแน่ แล่นไปดิ่งไปกับเรื่องท่ีพิจารณานั้น โดยไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก 
เม่ือพิจารณาแล้วพบข้อบกพร่องของงานก็รีบแก้ไขทําให้ดีย่ิงขึ้น 
 สรุปได้ว่า แนวทางการวางแผนตามหลักอิทธิบาท ฉันทะ คือผู้บริหารท่ีดีจะต้องเร่ิมต้น
ต้ังแต่ ความพอใจงานบริหารก่อน วิริยะ คือความขยันหม่ันเพียร ผู้บริหารต้องมีความรักความ
รับผิดชอบ พยายามอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ จิตตะ คือความเอาใจใส่ มีจิตใจที่จดจ่อกับสิ่งนั้น 
ผู้บริหารต้องมีการเอาใจใส่ในงาน จึงจะทําให้งานบริหารประสบความสําเร็จ วิมังสา คือผู้บริหารต้อง
รู้จักพิจารณาใคร่ครวญเหตุผล ปรับปรุง แก้ไข ฯลฯ 
 
 ๒.๒.๔ แนวทางการจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท 
 แนวทางการจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการใน
สภาพปัจจุบัน โดยนักวิชาการได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ มีความเก่ียวข้องกับภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย 
โครงการ ฯลฯ แต่ละยุคสมัย รวมท้ังเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า  
การจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ เพ่ือให้เกิดผลเป็นเคร่ืองจูงใจและ
เป็นปัจจัยท่ีจะผลักดันให้บุคลากรทํางานอย่างถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัย 
จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 



 ๕๒

 
แผนภาพที่ ๒.๑๑ การจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท 

 
  จากแผนภาพที่ ๒.๑๑ การจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า
คุณธรรมมีความสําคัญต่อบุคคล สังคม และชาติบ้านเมือง เพราะถ้าสังคมใดมีสมาชิกที่ไร้คุณธรรม 
สังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวาย ลําบากต่อการพัฒนา เช่นเดียวกับสังคมของผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารเป็นผู้ไร้
คุณธรรม นอกจากจะทําให้ตนเองและสถาบันตกตํ่าแล้ว ยังจะทําให้สังคมและชาติบ้านเมืองต้องตกตํ่า
ไปด้วย ตรงกันข้ามคุณธรรมที่มีความสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จทั้งหน้าท่ีการงาน การศึกษา  
การปฏิบัติ ธุรกิจส่วนตัว รวมทั้งชีวิตในองค์การเป็นต้น คือหลักอิทธิบาท ๔๖๙ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 ฉันทะ คือความพร้อมของผู้บริหารมีความจําเป็นต่อองค์การ เช่น วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน 
กล่าวคือจะต้องรู้ว่าจะดําเนินการไปทําไม เพ่ืออะไร และต้องการอะไรจากการดําเนินการ เช่น ต้องมี
วัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด  
ถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะดําเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลสําเร็จ เพราะ
ไม่มีเป้าหมายกําหนดไว้แน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการ
ดําเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรเพ่ือการบริหาร (4M) ได้แก่ มนุษย์ (Man) 
เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) นอกจากนั้นแล้วทรัพยากร
เพ่ือการบริหาร (6M) ได้แก่ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการ 

                                         
  ๖๙แก้ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๙๒. 

การจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท 

ฉันทะ คือความพอใจ
วิริยะ คือความเพียร 
จิตตะ คือความเข้าใจ 
วิมังสา คือการพิจารณา 

ผู้บริหาร/เจ้าสํานัก 

ผู้อุปถัมภ์/เจ้าภาพ 

คณะกรรมการ 

เลขานุการ 

คณะผู้ปฏิบัตธิรรม 
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(Management) เครื่องจักร (Machine) และการตลาด (Market) ซ่ึงปัจจุบันมีความจําเป็นมากขึ้น 
การประสานงานระหว่างกัน การปฏิกิริยาระหว่างกัน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิผลขององค์การ๗๐ 
 วิริยะ คือความพยายามแสวงหาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ออกเป็นปัจจัยทางกายและปัจจัยทางใจ ปัจจัยทางกายประกอบด้วยการฝึกฝน คนท่ีทํางานโดยไม่มี
การพักผ่อน ย่อมทําให้เกิดร่างกายอ่อนเพลีย ความชํานาญลดน้อยลงไป ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานก็จะตํ่าลง ซ่ึงการพักผ่อนก่อให้เกิดผลดีคือผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณ และคุณภาพ 
อุบัติเหตุในโรงงานลดลง สามารถกําจัดความเบ่ือหน่าย และสิ่งที่ไม่น่าสนใจออกไปได้ รวมถึงความตึง
เครียดลดน้อยลง ช่วงเวลาในการทํางาน ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรทํางานเกินกว่า ๘ ช่ัวโมงต่อหน่ึงวัน 
หรือประมาณสัปดาห์ละ ๔๐ ช่ัวโมง ถ้าหากทํางานมากกว่าน้ี ประสิทธิภาพสุขภาพอนามัย กําลัง
ความสามารถจะลดน้อยลงไป สุขภาพอนามัย ซ่ึงถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานอย่างแน่นอน อากาศ สภาพอากาศในสถานท่ีทํางาน ถ้ามีความเหมาะสมและถูก
สุขลักษณะเรื่องช่องถ่ายเทอากาศ ความสะอาด อุณหภูมิ รวมถึงแสงสว่าง และท่อระบายน้าย่อมมีผล
ต่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ส่วนปัจจัยทางใจประกอบด้วยแรงจูงใจ ซ่ึงถ้าบุคคลใดขาดแรงจูงใจ ความสุข
สบายทางกายดังกล่าวข้างต้น ก็ไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของงานได้ แรงจูงใจของคนงาน ได้แก่ 
การสนองความต้องการ หน้าท่ีการงานท่ีม่ันคง สุขภาพอนามัย โอกาส การส่งเสริมหรือการให้รางวัล
ต่างๆ ความเบ่ือหน่าย ซ่ึงเกิดมาจากใจ และทําให้ร่างกายและจิตใจสูญเสียพลังซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมี
ผลขัดต่อประสิทธิภาพในการทํางาน การปฏิบัติงาน ในระหว่างท่ีปฏิบัติงานต้องไม่มีอะไรมารบกวน 
ในกรณีนี้จําเป็นต้องป้องกันและกําจัดเสียงรบกวน อุปสรรค และส่ิงรําคาญใจต่างๆ ออกไป เพ่ือจะได้
ทํางานอย่างเต็มท่ี การปรับอารมณ์ในการทํางาน อุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้นเพราะความไม่ใส่ใจไม่ต้ังใจทํา
อย่างจริงจัง สาเหตุเหล่าน้ีเกิดขึ้นเพราะปรับอารมณ์ไม่ดีมาต้ังแต่แรก การปรับอารมณ์ได้นั้น สภาพ
ของงานต้องดีพอใจได้ และคนงานสามารถแก้ไขปัญหาส่วนตัวได้ ความแตกต่างทางความสนใจและ
บุคลิกลักษณะ ในกรณีที่อาชีพสอดคล้องกับความสนใจของผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ถ้าไม่สอดคล้องประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงไป๗๑ ประโยชน์ของวิริยะ กําจัดความ
เกียจคร้าน เป็นคนเข็มแข็งไม่อ่อนแอ งานก้าวหน้าขาดความก้าวหน้า งานไม่ค้างคา  
 จิตตะ คือความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เช่น
ลักษณะนิสัยท่าทางของบุคลากร นิสัยท่าทาง หมายถึงลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความคิดและการปฏิบัติตัวต่อสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ซ่ึงประกอบไปด้วยลักษณะท่าทางเฉพาะของ
แต่ความเฉลียวฉลาด และลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีปรากฏให้เห็น ความสามารถและ

                                         
  ๗๐สมคิด บางโม, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๖), หน้า ๖๔. 
  ๗๑ช่ืน สุขศิริ, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๕. 
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เชาว์ปัญญาความสามารถ หมายถึงความชํานาญเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ซ่ึงมีอยู่ในแต่ละบุคคลสําหรับ
เชาว์ปัญญาน้ัน หมายถึงแนวโน้มหรือศักยภาพที่เกี่ยวกับความชํานาญท่ีสามารถพัฒนาให้มีเพ่ิมขึ้นใน
แต่ละคน ซ่ึงคนเราแต่ละคนล้วนแต่มีความสามารถและเชาว์ปัญญาแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน 
ความสามารถความชํานาญ เชาว์ปัญญา หรือศักยภาพที่จะเพ่ิมพูนความชํานาญนั้น ก็คือกลไกความ
นึกคิดและความคิดริเริ่มของแต่ละบุคคลน้ันเอง ทัศนคติและค่านิยมทัศนคติ หมายถึงคุณลักษณะท่ีมี
ความม่ันคงอย่างต่อเน่ืองในด้านความคิดความรู้สึกและแนวทางในการปฏิบัติของพฤติกรรมที่มีต่อสิ่ง
หน่ึงสิ่งใด หรือต่อความคิดของแต่ละบุคคลและต่อกลุ่มชน ส่วนค่านิยม หมายถึงทัศนคติท่ีมีลักษณะที่
จะพยายามประเมินเกี่ยวกับสิ่งของ ความคิด ตัวบุคคล ท่ีจะประเมินไปในทางใดทางหนึ่งว่าเป็นสิ่งท่ีดี 
หรือไม่ดีเสมอ 
 วิมังสา คือการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีหรือไม่ดี
ให้แก่องค์การ ก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงก็คืออาคารสถานท่ีทํางาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
สํานักงาน รวมถึงเครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่ทํางานควรมีความสะดวกสบาย
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีแสงสว่างเหมาะสม อุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศท่ีดีเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดความไม่สบายใจในการทํางาน อุปกรณ์และเครื่องมือใน
สํานักงาน ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน และเป็นการช่วยให้สมาชิกทํางานได้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น เช่น วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานธุรการ เครื่องจักรกลต่างๆ รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการทํางาน ในการทํางานควรมีระยะเวลาในการทํางานและการพักให้
เหมาะสมกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเม่ือยล้าหรือความเบ่ือหน่ายในการทํางาน ซ่ึงจะมีผลทําให้ผลิตผล
ลดลง เช่น การพักร้อน การหยุดพักร้อนครึ่งเวลาในการปฏิบัติงานเป็นต้น 
 สรุปได้ว่า แนวทางการจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท ฉันทะ คือความพร้อมของผู้บริหาร
มีความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยยากลําบาก วิริยะ คือความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน ไม่ทอดทิ้ง
การงาน จิตตะ คือเข้าใจปัจจัยโครงสร้างขององค์การ วิมังสา มองเห็นลู่ทางที่จะทํางานให้ได้ผลดี 
ไม่เปลืองทุน ไม่เปลืองแรง ไม่เปลืองเวลา 
 
  ๒.๒.๕ แนวทางการชี้นําตามหลักอิทธิบาท 
 แนวทางการช้ีนําตามหลักอิทธิบาท มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการในสภาพ
ปัจจุบัน โดยนักวิชาการได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ มีความเกี่ยวข้องกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย โครงการ ฯลฯ 
แต่ละยุคสมัย รวมท้ังเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า การช้ีนําตามหลัก
อิทธิบาท เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ เพ่ือให้เกิดผลเป็นเคร่ืองจูงใจและเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้
บุคลากรทํางานอย่างถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูล



 ๕๕

ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑๒ การช้ีนําตามหลักอิทธิบาท 

 
  จากแผนภาพที่ ๒.๑๒ การช้ีนําตามหลักอิทธิบาท เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า 
คุณธรรมมีความสําคัญต่อบุคคล สังคม และชาติบ้านเมือง เพราะถ้าสังคมใดมีสมาชิกที่ไร้คุณธรรม 
สังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวาย ลําบากต่อการพัฒนา เช่นเดียวกับสังคมของผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารเป็นผู้ไร้
คุณธรรม นอกจากจะทําให้ตนเองและสถาบันตกตํ่าแล้ว ยังจะทําให้สังคมและชาติบ้านเมืองต้องตกตํ่า
ไปด้วย ตรงกันข้ามคุณธรรมที่มีความสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จทั้งหน้าท่ีการงาน การศึกษา  
การปฏิบัติ ธุรกิจส่วนตัว รวมทั้งชีวิตในองค์การเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔๗๒ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
     มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย เม่ือเข้าสู่วัยทํางานก็จําเป็นท่ีจะต้องมีอาชีพ
หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีพึงกระทํา เม่ือมีงานที่ต้องทํากับทุกคนแล้ว บุคคลเหล่าน้ันก็ต้องมีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงงานของตนให้เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางของงานน้ันๆ ท่ีกําหนดไว้  
มีคนเป็นจํานวนมากท่ีทํางานแล้วไม่ประสบผลสําเร็จ ทําให้เกิดความท้อใจและหมดกําลังใจ ดังนั้น
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานของแต่ละคนด้วยอิทธิบาท ซ่ึงเป็นหัวข้อ
ธรรมท่ีจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมประสบความสําเร็จ อิทธิบาท๗๓ คือคุณเคร่ืองให้สําเร็จความประสงค์มี  
๔ อย่างกล่าวคือ ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ คือเพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ คือเอาใจฝักใฝ่ใน

                                         
  ๗๒แก้ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๙๒. 
  ๗๓อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๕๘/๓๕๒.  

การช้ีนําตามหลักอิทธิบาท 

ฉันทะ คือความพอใจ
วิริยะ คือความเพียร 
จิตตะ คือความเข้าใจ 
วิมังสา คือการพิจารณา

กฎหมายและสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้กํากับดูแลงาน 

กฎระเบียบสังคม 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สํานักปฏิบัติธรรม 
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ส่ิงนั้นไม่วางธุระ และวิมังสา คือหม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ด้วยเหตุท่ีว่าหลักอิทธิบาท 
หมายถึงคุณเคร่ืองให้สําเร็จความประสงค์ คุณธรรมเครื่องให้ถึงความเจริญหรือให้ถึงความสําเร็จ หรือ
คุณธรรมที่จะช่วยให้บุคคลประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์หรือคุณธรรมที่เป็นข้อปฏิบัตินําไปสู่
ความสําเร็จ และความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีกิจการงานหรือในอาชีพโดยชอบธรรม๗๔ 
 วิริยะ คือความเพียรประกอบหน้าที่การงาน เม่ือบุคคลมีใจรักใคร่พอใจในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ ซ่ึงถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกแล้ว บุคคลก็ต้องก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นท่ี ๒ คือวิริยะ ความพากเพียร
พยายามในการท่ีจะทํางานน้ันให้สําเร็จสมประสงค์ ด้วยความขยันหม่ันประกอบ หม่ันกระทํางานนั้น
ด้วยความต้ังใจม่ัน ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ทอดทิ้งและไม่ท้อถอย ความเพียรท่ี
เป็นความกล้าหาญ วิริยะบางทีแปลว่ากล้าหาญ ซ่ึงหมายความว่าผลคือความสําเร็จ ไม่ว่าในเรื่องอะไร
ก็ตาม จะไม่เกิดขึ้นแบบลอยๆ หรือด้วยการดลบันดาลจากสิ่งใดสิ่งหน่ึง แต่จะเกิดขึ้นด้วยความเพียร
พยายามของบุคคลเหล่านั้น โดยไม่หวาดหว่ันต่ออุปสรรคอันตราย ความเหน่ือยยากลําบากและส่ิงที่
เป็นข้าศึกทั้งหลาย ความเพียรต้องพยายามเร่ือยไปจนกว่าจะสําเร็จ  
  วิริยะ ความเพียรท่ีประกอบความดีน้ัน หมายความว่า บุคคลผู้ทํางานต้องมีความแกล้ว
กล้า ขยันทําความดี มีการศึกษาศิลปวิทยาเป็นต้น คุณธรรมข้อน้ีเป็นเคร่ืองพยุงความพอใจมิให้
ท้อถอยในการทํางาน เพราะว่าการงานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิด แต่มักจะติดตอนทํา จึงจําเป็นต้อง
ใช้ความเพียรพยายามเร่ือยไป จนกว่าจะสําเร็จตามความพอใจที่ปลูกไว้ในเบ้ืองต้น ตามพุทธพจน์ว่า 
“วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา” เกิดเป็นคนควรพากเพียรเรื่อยไปจนกระทั่งสําเร็จจุดท่ี
ประสงค์ เม่ือบุคคลได้ใช้ความเพียรให้ครบถ้วนแล้ว ก็ย่อมพ้นทุกข์ตามพระบาลีว่า “วิริเยน  
ทุกฺขมจฺเจติ” คนย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร๗๕ 
  จิตตะ คือเอาใจฝักใฝ่ในภาระหน้าท่ีการงาน บุคคลที่จะพัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ 
โดยมีฉันทะและวิริยะแล้วก็ต้องตามด้วยจิตตะ คือเอาจิตฝักใฝ่ ต้ังจิตรับรู้ในส่ิงที่ทําและทําสิ่งน้ันด้วย
ความคิดพิจารณา ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย คือใช้ความคิดในงานที่ทํานั้นบ่อยๆ และสมํ่าเสมอ 
เพราะ ตัว จิตตะนี้  เ ป็น ตัวขับ เคลื่ อนงานทั้ ง น้อยและใหญ่ใ ห้ประสบผลสํา เร็ จ ไ ด้ ด้ วย ดี  
เม่ือบุคคลใช้ความเพียรพยายามทํางานในสิ่งที่ตนได้ปลูกฝังความพอใจไว้จะต้องเป็นความเพียร
พยายามที่สืบต่อกันไป เอาใจใส่สนใจในเรื่องเหล่าน้ัน ไม่ทํางานแบบจับๆ จดๆ หรือท้ิงๆ ขว้างๆ  

                                         
  ๗๔พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล), ครองชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข, (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๕๑.    
  ๗๕พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖), หน้า ๕๕. 
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แต่ว่าเม่ือเริ่มลงมือทําไปแล้วก็ทํางานนั้นๆ จนสําเร็จ๗๖  
  วิมังสา คือหม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผล การพัฒนางานด้วยฉันทะ วิริยะ และจิตตะมา
ตามลําดับแล้ว แต่ถ้าขาดวิมังสางานท่ีพัฒนานั้นอาจไม่ประสบผลสําเร็จตามที่ประสงค์ได้ เพราะตัว
วิมังสาเป็นตัวประเมินผลงาน วิมังสาจึงมีความสําคัญย่ิงในการพัฒนางานโดยเฉพาะในต่างประเทศที่
เจริญแล้วทั้งหลาย เม่ือมีโครงการหรือแผนงานอะไรออกมาก็ต้องมีหน่วยประเมินผลน่ันคือทุก
โครงการต้องมีโครงการประเมินผลทุกครั้ง วิมังสาจึงถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนางานที่สําคัญย่ิง
ทางพระพุทธศาสนา ความจริงแล้ว วิมังสา เป็นการใช้ปัญญาสอบสวน คือหม่ันใช้ปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบข้อย่ิงหย่อน ข้อบกพร่อง ขัดแย้ง ปัญหาอุปสรรคเป็นต้น 
โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้น และหาวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น๗๗ 
  วิมังสา ทํางานด้วยปัญญาด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา คนเราถึงจะรักงานเท่าไร 
บากบ่ันปานใดและเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลท่ีสุดงานก็
ค่ังค้างอากูลจนได้เพราะแม้แต่ขบวนการทําจะสําเร็จไปแล้ว แต่ผลงานก็ไม่เรียบร้อย ต้องทํากันใหม่
เข้าลักษณะท่ีว่าทําเสร็จแล้วแต่งานมันไม่สิ้นสุด การทํางานหากเกิดปัญญาหรือความรู้ในงานก็จะทํา
ได้ไม่ดี การท่ีจะมีความรู้ในงานได้ดีก็ต้องศึกษาพิจารณาในเน้ืองานน้ันให้ละเอียด รู้ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ ผลกระทบของความสัมพันธ์น้ันๆ รวมท้ังเหตุผลของการท่ี
ต้องมีธุรกรรมในแต่ละอย่าง ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในงานดีแล้วก็จะสามารถทํางานนั้นได้ดี๗๘ 
 สรุปได้ว่า แนวทางการช้ีนําตามหลักอิทธิบาท เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน ถ้าผู้ใด
ได้นํามาปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามย่อมประสบสิ่งท่ีตนประสงค์ 
ด้วยการนําหลักอิทธิบาทมาพัฒนางานของตนด้วยวิธีการสร้าง ฉันทะ คือพอใจในงานนั้นก่อนแล้ว
ต่อมาตามด้วย วิริยะ คือพากเพียรพยายามทํางานน้ันด้วยความอดทน จิตตะ คือเอาใจจดจ่อ และปิด
ท้ายด้วย วิมังสา คือหม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผล 
 
  ๒.๒.๖ แนวทางการควบคุมตามหลักอิทธิบาท 
 แนวทางการควบคุมตามหลักอิทธิบาท มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการใน
สภาพปัจจุบัน โดยนักวิชาการได้กล่าวถึงการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย โครงการ ฯลฯ 
แต่ละยุคสมัย รวมทั้งเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า การควบคุมตามหลัก

                                         
  ๗๖พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖), หน้า ๕๕.      
  ๗๗ที.ป. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓.  
  ๗๘วันทนา กอวัฒนสกุล, การบริหารเชิงธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร: เพ่ิมผลผลิต, ๒๕๕๖), หน้า ๙. 



 ๕๘

อิทธิบาท เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ เพ่ือให้เกิดผลเป็นเคร่ืองจูงใจและเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้
บุคลากรทํางานอย่างถูกต้อง หลักอิทธิบาท ๔ เป็นหัวใจของผู้ต้องการความสําเร็จที่ต้องมีความเข้าใจ 
ต้ังใจ เต็มใจและสนใจในส่ิงที่ทําน้ันๆ โดยใช้คําย่อว่า “ฉ วิ จิ วิ” สรุปเป็นคําคล้องจองว่า “มีใจรัก 
พากเพียรทํา เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน” หลักอิทธิบาทนี้ฉันทะนับว่าสําคัญที่สุดเพราะเม่ือ
ฉันทะเกิดขึ้นแล้ว อิทธิบาทอีกข้อย่อมเกิดตาม ดังนั้น ฉันทะจึงนับเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่ความสําเร็จท่ี
สําคัญ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

แผนภาพที ่๒.๑๓ การควบคุมตามหลักอิทธิบาท 
 
  จากแผนภาพท่ี ๒.๑๓ การควบคุมตามหลักอิทธิบาท เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วก็จะเห็นได้ว่า
คุณธรรมมีความสําคัญต่อบุคคล สังคม และชาติบ้านเมือง เพราะถ้าสังคมใดมีสมาชิกที่ไร้คุณธรรม 
สังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวาย ลําบากต่อการพัฒนา เช่นเดียวกับสังคมของผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารเป็นผู้ไร้
คุณธรรม นอกจากจะทําให้ตนเองและสถาบันตกตํ่าแล้ว ยังจะทําให้สังคมและชาติบ้านเมอืงต้องตกตํ่า
ไปด้วย ตรงกันข้ามคุณธรรมที่มีความสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จทั้งหน้าที่การงาน การศึกษา  
การปฏิบัติ ธุรกิจส่วนตัว รวมทั้งชีวิตในองค์การเป็นต้น คือหลักอิทธิบาท ๔๗๙ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 

                                         
  ๗๙แก้ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๙๒. 

ฉันทะ : ความพอใจ วิริยะ : ความเพียร 

การควบคุมตามหลักอิทธิบาท

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

วิมังสา : การพิจารณา จิตตะ : ความตั้งใจ 

คน/บุคลากร
เงิน/งบประมาณ 

วัสดุอปุกรณ์/ครุภัณฑ์ 
การจัดการ 



 ๕๙

 ๑. ฉันทะ : ความพอใจ คือความรักความพอใจในการบริหารงาน เป็นสิ่งแรกท่ีจะทําให้
การบริหารทุกองค์กรสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรักในงาน
บริหารท่ีตนดํารงตําแหน่งอยู่ ร่วมท้ังผู้บริหารต้องมีการวางตนให้เหมาะสมกับฐานะ ตําแหน่งเพ่ือเป็น
ท่ีเคารพ เชิดชูเป็นผู้ท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ รวมท้ังผู้บริหารต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารอันจะนําไปสู่การเป็นท่ีรักของผู้ใต้บังคับบัญชา การทํางานรวมกันก็จะราบรื่น
ประสบความสําเร็จตามท่ีพึงประสงค์ของหน่วยงานได้ เม่ือมีความรักในงานท่ีทําแล้ว บุคคลก็จะ
ทํางานท่ีตนรับผิดชอบอย่างสุดความสามารถ ความรับผิดชอบประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสังคม๘๐ 
  แนวทางการควบคุมตามฉันทะความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งท่ีทํา และพอใจใฝ่
รักในจุดหมายของส่ิงที่ทําน้ัน อยากทําสิ่งนั้นๆ ให้สําเร็จ อยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง่ายๆ  
ว่ารักงานและรักจุดหมายของงาน พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่า ความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะ
ดีงามเต็มเป่ียม สมบูรณ์ของสิ่งน้ันๆ อยากทําให้สําเร็จผลตามจุดหมายท่ีดีงามน้ัน เม่ือเห็นสิ่งนั้นหรือ
งานน้ันกําลังเดินหน้าไปสู่จุดหมาย ก็เกิดปีติเป็นความเอิบอ่ิมใจ ครั้นสิ่งหรืองานที่ทําน้ันบรรลุ
จุดหมายก็รับโสมนัสเป็นความฉ่ําช่ืนใจท่ีพร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่ง ผ่องใส เบิกบาน แผ่ออกไปเป็น
อิสระ ไร้ขอบเขต ถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดอย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าความดีงาม 
ความสมบูรณ์ของสิ่งน้ันหรือจุดหมายน้ันอย่างเต็มท่ีแล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้น 
เม่ือรักแท้ก็มอบใจให้อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งน้ันได้ เม่ือมีฉันทะนําแล้วก็ต้องการทําสิ่งน้ันให้
ดีท่ีสุด ให้สําเร็จผลอย่างดีท่ีสุดของสิ่งน้ันของงานนั้น ไม่ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทน
ท้ังหลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่ม่ันคงในการดําเนินสู่จุดหมาย เดินเรียบสมํ่าเสมอ ไม่ซ่าน ไม่ส่าย ฉันทะ
สมาธิจึงเกิดขึ้นโดยนัยนี้ คือความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วย๘๑  
 ๒. วิริยะ : ความเพียรพยายาม คือความพากเพียร บากบ่ัน ไม่ย่อท้อต่องานบริหารท่ี
รับผิดชอบ การทํางานบางครั้งเม่ือเกิดปัญหาจําเป็นต้ังใช้ความเพียรพยายามเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ให้ดีขึ้น อันจะนํามาซ่ึงความสําเร็จขององค์กรต่อไป ท้ังน้ีผู้บริหารต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มุ่งทํางาน
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ แม้จะต้องใช้ท้ังความรู้ความสามารถสูงก็ไม่ย่อท้อ ผู้บริหารเป็นผู้มี
ความสามารถในการสร้างจิตสํานึกให้บุคคลากรในหน่วยงานมีความเสียสละรับผิดชอบต่องานที่ทํา 
กระตุ้นให้ทุกคนมุ่งม่ัน มีความบากบ่ันต่องานท่ีตนรับผิดชอบให้ประสบความสําเร็จสูงสุด 
 

                                         
  ๘๐กรมการศาสนา, คู่มือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๖), 
หน้า ๑๙. 
  ๘๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘๔๒. 



 ๖๐

  แนวทางการควบคุมตามวิริยะ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบ่ัน ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อ
ไม่หว่ันกลัวต่ออุปสรรคและความยากลําบาก เม่ือคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะ
เกิดขึ้นแก่เขาแล้ว แม้ได้ยินว่าจุดหมายน้ันจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลาเท่าน้ันปี
เท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายท่ีเขาจะเอาชนะให้ได้ ทําให้สําเร็จ คนที่มีความ
เพียรเท่ากับมีแรงหนุน เวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่ม่ันคง สมาธิก็เกิดขึ้นได้ 
เรียกว่าเป็นวิริยสมาธิ คือความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน๘๒ 
 ๓. จิตตะ : ความต้ังใจ คือความเอาจิตมุ่ง ฝักใฝในสิ่งท่ีทํา ผู้บริหารนอกจากจะบริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ตนเองเป็นสิ่งสําคัญย่ิงเพราะผู้บริหารแสดงตนเช่นไร ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะแสดง
บทบาทเป็นไปแนวทางเดียวกัน หากผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ งานที่ทํามีความละเอียด ใส่ใจทุก
เนื้องานที่รับผิดชอบ ก็จะเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาจะค่อยๆ ปรับปรุงตนเองและเรียนรู้ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน  นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่ สามารถโน้มนามจิตใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามุ่งม่ันในความสามารถของตน กล้าแสดงออกเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความช่ืนชมใน
ความสามารถของตนที่มีอยู่จะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานของตนอย่างสุดความสามารถด้วยความ
ต้ังใจให้งานน้ันสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ผู้บริหารมุ่งใส่ ใจต่อความสําเร็จของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังหน้าที่ ความก้าวหน้าทางการงานและมุ่งใส่ใจต่อความสําเร็จของนิสิตที่กําลังศึกษา
อยู่เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการควบคุมตามจิตตะ ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน 
จดจ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานน้ัน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง หรืองานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คนผู้น้ันจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเร่ืองงานนั้น
จะสนใจเป็นพิเศษทันที บางทีจัดทําเรื่องนั้น งานน้ัน ขลุกงานอยู่ได้ท้ังวันท้ังคืนไม่เอาใจใส่ร่างกาย 
การแต่งเน้ือแต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เร่ืองอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ๆ บางที่ก็ไม่รู้ ทําจนลืมวัน ลืมคืน 
ลืมกิน ลืมนอน ความมีใจฝักใฝ่เช่นน้ี ย่อมนําให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่ แนบสนิทในกิจที่ทํา 
มีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจน้ัน เรียกว่าเป็นจิตตสมาธิ คือความเพียรสร้างสรรค์สนับสนุนไปด้วย๘๓ 
 ๔. วิมังสา : การพิจารณาเหตุผล คือการไตร่ตรอง ทบทวน ตรวจสอบ วางแผนแก้ไข
ปัญหา มุ่งพัฒนาให้สูงขึ้น การบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ผู้บริหาร
จําเป็นต้องมีการตรวจสอบ แก้ไข ทบทวนคําสั่ง ผลการบริหารงานอยู่เสมอ เพ่ือนํามาวิเคราะห์เพ่ือ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ อีกท้ังการบริหารควรมีการตรวจสอบดุลอํานาจการบริหารโดยการ
กระจายอํานาจการบริหารให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ตรวจสอบการทํางาน บริหารงานได้อย่าง

                                         
  ๘๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๔๒. 
  ๘๓อ้างแล้ว, หน้า ๘๔๒. 



 ๖๑

โปร่งใส มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีอัพเดทตลอดเวลา เพ่ือสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้าตรวจสอบได้ 
  แนวทางการควบคุมตามวิมังสา ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณา
หม่ันใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเป็นต้น ในกิจที่ทํา รู้จักทดลองและ
คิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง ข้อน้ีเป็นการใช้ปัญญาชักนําสมาธิ ซ่ึงจะเห็นได้ไม่ยากคนมีวิมังสาเป็น
พวกชอบคิด ค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เม่ือทําอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไป เช่นคิดว่าผลน้ี
เกิดจากสาเหตุอะไร ทําไมจึงเป็นอย่างน้ี ผลคราวน้ีเกิดจากปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบเหล่านี้เท่านั้น 
ลองเปลี่ยนองค์ประกอบน้ันแล้ว ไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมาย เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขที่จุดไหน ฯลฯ 
เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่ แล่นด่ิงไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก มีกําลังเรียกว่า วิมังสา
สมาธิ คือความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วย เช่นเดียวกับสมาธิข้ออ่ืนๆ๘๔ 
 สรุปได้ ว่า แนวทางการควบคุมตามหลักอิทธิบาท ฉันทะ คือความรับผิดชอบ
ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว วิริยะ คือความมุ่งม่ัน ทุ่มเท 
เป็นความมุ่งม่ัน ทุ่มเทท้ังกายและใจ จิตตะ คือการควบคุมตามจิตตะ ความคิดจดจ่อ วิมังสา คือการ
ใช้ปัญญาพิจารณาหม่ันใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล การทบทวนในสิ่งท่ีได้คิดได้ทํามา อันเกิดจาก
การมีใจรักแล้วทําด้วยความมุ่งม่ันอย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ 
 
 ๒.๒.๗ แนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักสัปปายะ 
 แนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักสัปปายะ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานัก
ปฏิบัติธรรมในสภาพปัจจุบัน ผู้บริหารควรจะส่งเสริมบุคลากรให้ทราบถึงปัจจัย ๔ ได้แก่ อาวาส 
อาหาร บุคคล และธรรมะท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรมให้ดีท้ังอนุโลมและปฏิโลม การปฏิบัติหน้าท่ี
และการส่งเสริมให้บุคลการได้ทราบปัจจัยท่ีเป็นสัปปายะ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรม เป็นภาระหน้าท่ีส่วนหนึ่งของผู้บริหารท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อความเจริญก้าวหน้าและ 
การเจริญเติบโต ดังน้ัน การศึกษาสัปปายะสี่เพ่ือการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีความสําคัญ
อย่างย่ิงในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับ
ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 สํานักปฏิบัติธรรม กล่าวคือสถานท่ีปฏิบัติธรรมของโยคาวจรเพื่อใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือตามรักษาปฏิภาคนิมิตและทําอินทรีย์ให้กล้า สัปปายะ หมายถึงสิ่งท่ีสะบาย สภาพเอ้ือต่อ
การปฏิบัติ สิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ สิ่งท่ีเหมาะสมเก้ือกูลในการเจริญจิตภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้

                                         
  ๘๔อ้างแล้ว, หน้า ๘๔๒. 



 ๖๒

สมาธิต้ังม่ัน ไม่เสื่อมถอย๘๕ สําหรับสถานท่ีปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปายะประกอบด้วยอาวาสสัปปายะ 
อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ และธรรมสัปปายะ  

 
แผนภาพท่ี ๒.๑๔ การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักสัปปายะ 

 
  จากแผนภาพที่ ๒.๑๔ การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักสัปปายะ เม่ือศึกษา
ข้อมูลแล้วจะเห็นสัปปายะสี่เพ่ือการบริหารจัดการ คือ แนวทางการส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมตาม
หลักสัปปายะ ๔ ประการ ท่ีปรากฎในสูตรการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ได้แก่ ส่งเสริมสํานักปฏิบัติ
ธรรมให้มีสถานที่เหมาะสมทั้งอาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ และธรรมะสัปปายะ 
 ๑. อาวาสสัปปายะ เม่ือศึกษาอาวาสแล้วได้ทราบว่า คัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่าบท
ว่า เสนาสนะ หมายเอาทั้งที่นอนและท่ีนั่ง ก็ภิกษุนอนในที่ใดๆ จะเป็นวิหารหรือโรงเรือนต่างๆ มีเพิง
เป็นต้นก็ตาม ท่ีน้ันๆ ช่ือว่าเสนาสนะ ภิกษุย่อมน่ัง คือย่อมน่ังพักอยู่ในที่ใดๆ ดังกล่าวแล้ว ที่นั้นๆ 
ช่ือว่าอาสนะ รวมสองคําน้ันเข้าด้วยกันเรียกว่าเสนาสนะ นอกจากน้ัน การศึกษาอาวาสสัปปายะ ก็คือ
เรียนรู้วิธีการรักษานิมิตมีเทคนิคการปฎิบัติตามหลักการท่ีพระโบราณาจารย์ท่านกล่าวถึงดังต่อไปน้ี 
   อาวาโส โคจโร ภสฺสํ ปุคฺคโล โภชนํ อุตุ 
   อิริยาปโถติ สตฺเตเต  อสปฺปาเย วิวชฺชเย 
   สปฺปาเย สตฺต เสเวถ เอวญฺหิ ปฏิปชฺชโต 
   นจิเรเนว กาเลน   โหติ กสฺสจิ อปฺปนาติ ฯ 
   พระโยคาวจรพึงเว้น ๗ สิ่ง คืออาวาสที่อยู่อาศัย 

                                         
  ๘๕พระพรหม คุณาภรณ์  (ป .อ .ปยุตฺ โต ) ,  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉ บับประมวลธรรม 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส อาร์ พร้ินต้ิงแมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๘๖. 

ธรรมสัปปายะ อาวาสสัปปายะ 

บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ 

สํานักปฏิบัติธรรม 

ข้ันตอนการบริหาร
และการจัดการ

การบริหารจัดการตามหลักสัปปายะ 



 ๖๓

   โคจรคาม การพูดคุย บุคคล โภชนะ ฤดู อิริยาบถ  
   เหล่าน้ีท่ีเป็นอสัปปายะเสีย พึงเสพ ๗ สิ่งนั้นท่ีเป็นสัปปายะเถิด  
   ด้วยเม่ือพระโยคาวจรใดๆ ก็ดี ปฏิบัติได้อย่างน้ัน 
   อัปปนาย่อมจะเกิดมีโดยกาลไม่นานเลยแล ฯ๘๖ 
  อาวาสสัปปายะพึงทราบความชัดเจนในบทมาติกาเหล่าน้ัน เม่ือพระโยคาวจรน้ันอยู่ใน
อาวาสใด นิมิตท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นก็ดี ท่ีเกิดแล้วเสื่อมหายไปเสียก็ดี สติท่ียังไม่ต้ังม่ันก็ไม่ต้ังม่ันด้วย 
จิตท่ียังไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิด้วย อาวาสนี้นับเป็นอสัปปายะ เม่ือเธออยู่ในอาวาสใด นิมิตเกิด
และถาวรด้วย สติก็ต้ังม่ัน จิตก็เป็นสมาธิ ดุจพระปธานิยติสสเถระผู้อยู่ ณ นาคบรรพต อาวาสน้ี
นับเป็นสัปปายะ เพราะเหตุน้ัน ในวิหารใด อาวาสท่ีอยู่มีหลายแห่งพระโยคาวจรพึงลองอยู่ในอาวาส
เหล่าน้ันแห่งละ ๓ วัน จิตของเธอเป็นเอกัคคะ ต้ังม่ันในอารมณ์เดียวในอาวาสแห่งใด ก็อยู่ในอาวาส
แห่งนั้น เพราะความที่มีอาวาสเป็นสัปปายะแท้ๆ ภิกษุ ผู้อยู่ในถ้ําจูฬนาคในตัมพปัณณิทวีป ถือเอา
กรรมฐาน บําเพ็ญอยู่ในถ้ําจูฬนาคน้ันแหละได้บรรลุพระอรหัตท้ังหมด ส่วนพระอริยบุคคลเบ้ืองตํ่ามี
พระโสดาบันเป็นอาทิ และท่านผู้ได้อริยภูมิในท่ีอ่ืน แล้วมาบรรลุพระอรหัตในถํ้าจูฬนาคนั้นคณนามิได้ 
แม้ในอาวาสสัปปายะอ่ืนๆ เช่นจิตตลบรรพตวิหารก็เช่นกัน 
 อาวาสสัปปายะท่ีอยู่เป็นที่สบายคือทําวัดให้เป็นอาราม เป็นรมณียสถาน รื่นรมย์เจริญตา
เจริญใจแก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านจิตใจ ท่ีต้ังวัดไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมชนเกินไป มีการ
แบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาสชัดเจนเป็นสัดส่วน ย่ิงในภาวะโลกร้อนด้วยแล้ว หากวัดได้มีการปลูก
ต้นไม้ให้ร่มเงา ร่มร่ืนดูเป็นธรรมชาติ นับว่าเหมาะกับภาวะโลกอันแสนท่ีจะร้อนเหลือหลาย ส่วนบาง
วัดต้ังอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสมเป็นทุนเดิม เช่น ภูเขา ลําธาร สวน ป่า เน้นเรื่องความสะอาดหรือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสมํ่าเสมอเท่ากับว่าได้สร้างความสุขเพ่ิมขึ้นแก่ผู้พบเห็น สําหรับอาคารสถานท่ี
เปน็องค์ประกอบสําคัญย่ิงส่วนหน่ึงในกระบวนการบริหารจัดการ แต่ผู้บริหารท่ีมีความสามารถในการ
บริหาร ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาคารที่หรูๆ ทันสมัยก็สามารถท่ีจะดําเนินการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ 
โดยใช้ความสามารถดัดแปลงอาคารท่ีมีอยู่ให้ทันสมัย ใช้ประโยชน์ของอาคารท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี ไม่จําเป็นท่ีจะแสวงหา งบประมาณมากๆ เพ่ือสร้างอาคารใหม่ๆ  
ท่ีหรูๆ และทันสมัย แต่ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ ใช้อาคารให้เหมาะสม สะดวกสบาย 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ตลอดทั้งผู้มาใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบายตามควร๘๗ 
 

                                         
  ๘๖มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปลภาค ๑ ตอน ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราช 
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐๑. 
  ๘๗พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์, 
๒๕๕๘), หน้า ๒๔๕. 



 ๖๔

  ผู้บริหาร ควรจัดบริเวณสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เป็นท่ีสงบ ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้ เป็นท่ีสัปปายะเหมาะแก่มาบําเพ็ญกุศล คุณความดี คือจัดการสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นอาราม
เป็นท่ีรมณียสถาน รื่นรมย์เจริญตาเจริญใจ แก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านอบรมจิตใจ ท่ีต้ัง
สํานักปฏิบัติไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมชนเกินไป มีการแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาสชัดเจนเป็นสัดส่วน 
ย่ิงในภาวะโลกร้อนด้วยแล้ว หากสํานักปฏิบัติธรรมได้มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ร่มร่ืนดูเป็นธรรมชาติ
นับว่าเหมาะกับภาวะโลกร้อน ส่วนบางสํานักปฏิบัติธรรมต้ังอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสมเป็นทุนเดิม เช่น 
ภูเขา ลําธาร สวน ป่า ควรเน้นเรื่องความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมํ่าเสมอเท่ากับว่า
ได้สร้างความสุขเพ่ิมขึ้นแก่ผู้พบเห็น ธรรมชาติมีความเป็นวิเวกท่ีทํา ให้จิตใจของผู้คนมีความสงบ 
เม่ือจิตสงบจิตจึงเป็นกุศลได้ง่าย เป็นสถานที่เอ้ือให้เกิดการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงแก่นของ
พระพุทธศาสนา๘๘ 
  อาคารสถานที่น้ัน หมายถึงตัวอาคาร ตลอดถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในบริเวณสํานักด้วย 
เจ้าสํานักต้องมีการควบคุมดูแลรักษา ด้วยการตรวจสภาพการชํารุดเสียหายของบริเวณอาคารสถานท่ี
อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้ ตรวจตราการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใช้บริการบริเวณอาคารสถานที่ให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับของสถานที่น้ันๆ ส่วนเคร่ืองมือเครื่องใช้และวัสดุต่างๆ ที่มีอยู่
ประจําในสถานที่นั้น ก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพของการใช้งาน อายุของการใช้งาน แนะนํา
วิธีการใช้เครื่องมือ ตลอดจนการบํารุงรักษาด้วยวิธีการจัดหาช่างซ่อมบํารุงที่ชํานาญ พอสมควร
ประจําไว้ การจัดหาช่างควรจะเลือกช่างท่ีมีความรู้ในด้านไฟฟ้า น้ําประปา โทรศัพท์เป็นหลัก ถ้าหาก
ว่าในกรณีท่ีไม่สามารถท่ีจะจัดอัตรากําลัง หรือตําแหน่งช่างมาประจําได้ เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบควรจะ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการ บริษัท ร้านค้า เอกชนในแผนกที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เกี่ยวกับกิจการด้าน
น้ันๆ โดยตรง เพราะฉะนั้นการควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานท่ี จึงหมายถึงการควบคุมดูแล หรือการ
บํารุงรักษาสํานักงานในตัวอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ ได้ทันที
เม่ือต้องการ ส่วนโคจรคามผู้ศึกษาพึงทราบความชัดเจน คือโคจรคามใดมีอยู่ในท่ีไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก 
ในระยะประมาณโกสะก่ึง แต่เสนาสนะทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้ เป็นท่ีมีภิกขาสมบูรณ์หาง่าย โคจร
คามน้ันนับเป็นสัปปายะ ตรงกันข้ามนับเป็นอสัปปายะ๘๙ 
 ๒. อาหารสัปปายะ ส่วนโภชนะสําหรับลางคนชอบรสหวาน บางคนก็ชอบรสเปร้ียว 
เป็นสัปปายะ แม้ฤดู บางคนก็ชอบหนาว บางคนก็ชอบร้อนเป็นสัปปายะ เพราะฉะน้ัน เม่ือพระ
โยคาวจรเสพโภชนะใดก็ดี ฤดูใดก็ดี ความผาสุก ย่อมเกิดมี จิตของเธอท่ียังไม่เป็นสมาธิย่อมเป็นสมาธิ 
หรือว่าจิตที่เป็นสมาธิแล้วย่อมต้ังม่ันย่ิงขึ้นก็ดี โภชนะนั้นและฤดูนั้นนับเป็นสัปปายะ โภชนะนอกน้ี
                                         
  ๘๘เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๕๐.   
  ๘๙มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปลภาค ๑ ตอน ๒ (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๑๐๑. 



 ๖๕

และฤดูนอกน้ีนับเป็นอสัปปายะ๙๐ อาหารสัปปายะ หมายถึงหมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่หาอาหาร ท่ีเที่ยว
ไปเพ่ือบิณฑบาต ได้แก่ โคจรอสัปปายะ คือหมู่บ้านหรือท้องถิ่นท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือเข้าไปบิณฑบาต 
และโคจรสัปปายะ คือหมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่เหมาะสมเพ่ือเข้าไปบิณฑบาต โยคาวจรพึงเลือกโคจร
คามสัปปายะ ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคอธิบายไว้ว่า หมู่บ้านหรือท้องถิ่นสําหรับไปบิณฑบาต
แห่งใด มีอยู่ในที่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นักในระยะประมาณโกสะก่ึงประมาณ ๑,๐๐๐ ช่ัวคันธนูหรือ ๒ 
กิโลเมตร เป็นเสนาสนะอยู่ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้ เป็นที่มีภิกขาสมบูรณ์หาง่าย หมู่บ้านน้ัน
นับเป็นสัปปายะ ถ้ามีลักษณะตรงกันข้ามนับเป็นอสัปปายะ๙๑ ท่ีว่าอสัปปายะน้ันน่าจะถือเอาด้วย
สาเหตุคือ ไกลและการคมนาคมไปมาไม่สะดวก เวลาบิณฑบาตไปหรือกลับโดนแสงอาทิตย์ขึ้นส่อง
หน้า และบิณฑบาตไม่พอแก่การฉัน 
  อาหารและเคร่ืองบริโภคในระหว่างกําลังปฏิบัติธรรม ได้แก่ โภชนอสัปปายะ คืออาหาร
และเครื่องบริโภคท่ีเป็นท่ีไม่ถูกใจไม่พอใจ ไม่ถูกกับร่างกาย ไม่เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันยาก ไม่สมควรแก่
การบริโภคของโยคาวจร และโภชนสัปปายะ คืออาหารและเครื่องบริโภคที่ถูกใจพอใจ ถูกกับร่างกาย 
เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก เป็นท่ีสมควรแก่การบริโภคของโยคาวจร เพราะมีส่วนช่วยส่งเสริม
สนับสนุนหรือบ่ันทอนสภาพจิตใจ ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคอธิบายไว้ว่า อาหารท่ีไม่สมควร
และท่ีสมควรแก่การบริโภค ในระหว่างกําลังปฏิบัติธรรม โยคาวจรบุคคลบางท่านได้รับประทาน
อาหารที่มีรสหวานแล้วก็ไม่ถูกปาก ไม่มีความชุ่มช่ืนผาสุกใจ จิตใจไม่ม่ันคง แต่เม่ือได้อาหารรสเปรี้ยว
แล้ว ก็รู้สึกชุ่มชื่นผาสุกใจทําให้จิตใจม่ันคงถาวรย่ิงขึ้น ฉะนั้น อาหารท่ีมีรสหวานน้ันจึงเป็นอสัปปายะ 
ส่วนอาหารท่ีมีรสเปรี้ยวเป็น สัปปายะแก่โยคาวจรน้ัน บางท่านเม่ือได้รับประทานอาหารท่ีมีรสเปรี้ยว
แล้วก็ไม่ถูกปาก ไม่มีความชุ่มช่ืนผาสุกใจ จิตใจไม่ม่ันคง แต่เม่ือได้อาหารรสหวานแล้ว ก็รู้สึกชุ่มช่ืน
ผาสุกใจ ทําให้จิตใจม่ันคงถาวรยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาหารที่มีรสเปรี้ยวน้ันจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอาหารท่ีมี
รสหวานเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรนั้น สําหรับรสเค็ม ขม เผ็ด ฝาด ๔ อย่างนี้ ไม่ได้กล่าวโดยเฉพาะๆ 
น้ัน ก็เพราะรสเหล่านี้เพียงแต่เป็นเคร่ืองปรุงให้รสท้ังสองน้ันดีขึ้น ดังนั้น เม่ือยกรสหวานและเปรี้ยว
ขึ้นมาแล้ว ก็เป็นอันว่าได้กล่าวถึงรส ๔ อย่าง๙๒ 
 อาหารสัปปายะ คืออาหารเป็นที่สบาย เม่ือมีท่ีอยู่ที่สบายต้องคํานึงถึงการกินอาหาร  
ในสมัยก่อนเป็นหน้าที่ของพระภัตตุเทศ ปัจจุบันเป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส การจัดสวัสดิการด้าน
อาหารจึงควรเป็นภาระของฝ่ายสาธารณูปการรวมเรื่องต่างๆ เช่น การกําหนดเส้นทางโคจรบิณฑบาต 
ควรแบ่งเป็นสาย มีการเปลี่ยนเวรกันเพ่ือเจริญศรัทธาของผู้ทําบุญและป้องกันการติดในตัวบุคคล  
มีการจัดฉันรวมกันเป็นท่ีแห่งเดียว เพ่ือประโยชน์คือทําให้เกิดความเป็นธรรมในอดิเรกลาภ ขจัดความ
                                         
  ๙๐เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐๓. 
  ๙๑อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๑. 
  ๙๒อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๓. 



 ๖๖

ขัดแย้งในการแสวงหาอุปัฏฐาก ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม เป็นท่ีเจริญศรัทธาของผู้ถวายและ
สามารถแนะนําอบรมได้ง่ายในเวลาก่อนและหลังอาหาร มีเจ้าหน้าท่ีรับนิมนต์ และทําหน้าท่ีแจก
รายการนิมนต์ให้ท่ัวถึงโดยความเป็นธรรมหรือจัดต้ังมูลนิธิสงเคราะห์สวัสดิการด้านอาหาร  
  ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่า บิณฑบาต ได้แก่อาหารอย่างใดอย่างหน่ึง  
ก็อาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านเรียกว่า บิณฑบาต เพราะอาหารนั้นตกลงในบาตรของภิกษุโดยการ
ภิกขาจาร อีกนัยหน่ึง ความตกลงแห่งก้อนข้าวท้ังหลาย อธิบายว่าความประชุมกัน ความรวมกันแห่ง
ภิกษาทั้งหลายที่ภิกษุได้แล้วในที่น้ันๆ ช่ือว่าบิณฑบาต บทว่า เนว ทวาย คือเพ่ือทวะ อธิบายว่ามุ่งจะ
เล่นเช่นดังทารกทั้งหลายมีคามทารกเป็นต้นหามิได้ บทว่า น มทาย คือเพ่ือทมะ อธิบายว่ามุ่งมัวเมา
ในกําลังกาย และมุ่งมัวเมาในความเป็นผู้ชาย เช่นดังพวกนักมวยเป็นต้นหามิได้ บทว่า น มณฺฑนาย 
คือเพ่ือมัณฑนะ อธิบายว่ามุ่งทําภาวะคือการทําอวัยวะใหญ่น้อยให้อ่ิมเอิบ เช่นดังหญิงชาววัง และ
หญิงแพศยาเป็นต้นหามิได้ บทว่า น วิภูสนาย คือเพ่ือวิภูสนะอธิบายว่า มุ่งความมีฉวีวรรณสดใส เช่น
ดังตัวละครและตัวระบําเป็นต้นหามิได้๙๓ 
  ความหาโทษมิได้ โดยไม่มีโทษต่างๆ เช่นความกระสัน ความคร้าน ความอืดอาด 
ความถูกผู้รู้ติเตียนเป็นต้น เพราะบริโภคของที่ไม่เป็นสัปปายะและบริโภคเกินประมาณเป็นปัจจัย จักมี
แก่เรา และความผาสุกโดยมีร่างกายแข็งแรง เพราะบริโภคอาหารท่ีเป็นสัปปายะและบริโภค
พอประมาณเป็นปัจจัย จักมีแก่เรา นัยหน่ึงว่า ความหาโทษมิได้โดยละสุขในการนอน สุขในการ
เอกเขนก สุขในการหลับเสียได้ จักมีแก่เรา ด้วยเว้นบริโภคอาหารตามที่ต้องการจนเต็มท้อง และ
ความผาสุก โดยอิริยาบถ ๔ ดําเนินไปสมประกอบจักมีแก่เรา ด้วยบริโภคอาหารให้หย่อนไว้สัก ๔-๕ 
คํา ดังนี้บ้างแล้วการเสพบิณฑบาตตามคําประพันธ์ท่ีว่า 
   จตฺตาโร ปญฺจ อาโลเป อภุตฺวา อุทกํ ปิเว 
   อลํ ผาสุวิหาราย  ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ 
   โยคาวจรภิกษุพึงเลิกบริโภคก่อนจะอ่ิม 
   ๔-๕ คํา แล้วด่ืมน้ํา การบริโภคเพียงเท่าน้ี 
   ก็พอแล้วเพ่ือความอยู่ผาสุก แห่งภิกษุผู้มีตน 
   ส่งไปแล้ว คือไม่อาลัยในร่างกายและชีวิต ฯ๙๔ 
 ๓. บุคคลสัปปายะ บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร คือผู้เป็นมิตรท่ีดี ผู้ต้ังตนอยู่ในฝ่ายเจริญ 
แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อ่ืนไปฝ่ายเดียว กอบด้วยคุณมีคุณอย่างน้ี คือ 
   ปิโย ครุภาวนีโย  วตฺตา จ วจนกฺขโม 

                                         
  ๙๓อ้างแล้ว, หน้า ๖๔. 
  ๙๔อ้างแล้ว, หน้า ๖๙. 
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   คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา โน จฏฺฐาเน นิโยชเยติ ฯ 
   น่ารัก น่าเคารพ น่ายกย่อง เป็นผู้ว่ากล่าวคนอ่ืนไม่เฉยเมย 
   เป็นผู้ยอมให้คนอ่ืนว่ากล่าว ไม่หัวด้ือ แต่งธรรมกถาอันลึกซ้ึงได้ 
   ไม่ชักชวนผู้อ่ืนในที่อันไม่ควรเป็นอาทิ ฯ๙๕ 
  ก็เพราะพระพุทธพจน์ว่า ดูก่อนอานนท์ จริงอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา 
อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้ว ย่อมพ้นจากความเกิดได้ ดังน้ีเป็นต้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
เดียว จึงเป็นกัลยาณมิตรท่ีถึงพร้อมด้วยอาการทั้งปวง เพราะเหตุน้ัน เม่ือพระองค์ยังเสด็จอยู่ 
กรรมฐานที่ถือเอาในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ันเท่าน้ัน จึงเป็นอันถือเอาอย่างดี แต่เม่ือพระองค์
เสด็จปรินิพพานแล้ว บรรดาพระมหาสาวก พระมหาสาวกองค์ใดยังทรงชีพอยู่ถือเอากรรมฐานใน
สํานักพระมหาสาวกองค์นั้น จึงควรแม้นพระมหาสาวกน้ันไม่มี ตนใคร่จะถือกรรมฐานบทใด ก็พึง
ถือเอาในสํานักพระขีณาสพผู้ท่ีทําจตุกฌานหรือปัญจกฌานให้เกิดด้วยอํานาจกรรมฐานบทเดียวกับที่
ตนใคร่จะถือน้ันแล้ว เจริญวิปัสสนาอันมีฌานน้ันเป็นปทัฏฐาน จนได้บรรลุอาสวักขัยนั้นเถิด 
เพราะฉะน้ัน ถ้าพระโยคาวจรได้พระขีณาสพ เป็นผู้ให้กรรมฐานไซร้ การได้อย่างน้ี น่ันเป็นการดี 
ถ้าไม่ได้ไซร้ พึงถือเอากรรมฐานในสํานัก พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน ปุถุชนผู้ได้ฌาน 
ผู้ทรงไตรปิฎก ผู้ทรงทวิปิฎก ผู้ทรงเอกปิฎกหล่ันกันลงมา แม้นว่าผู้ทรงเอกปิฎกไม่มี ภิกษุใดชํานาญ 
พระสูตร แม้นิกาย พร้อมท้ังอรรถกถา และตัวเธอเองเป็นลัชชีด้วย ก็พึงถือเอาในสํานักภิกษุนั้นเถิด 
เพราะว่า ภิกษุผู้เป็นพหูสูตและเป็นลัชชี เช่นน้ี ย่อมเป็นผู้ทรงไว้ซ่ึงแบบแผน ตามรักษาวงศ์ รักษา
ประเพณี เป็นอาจารย์ ผู้ถือตามพระไตรปิฎกเป็นสําคัญ ไม่ถือแต่อัตตโนมัติ เพราะเหตุน้ันแหละ  
พระเถระในปางก่อนทั้งหลายจึงได้กล่าวคติพยากรณ์ไว้ว่า “ภิกษุลัชชีจักรักษา ภิกษุลัชชีจักรักษา 
ภิกษุลัชชีจักรักษา” ดังนี้ เพราะฉะน้ัน พระโยคาวจร พึงเข้าไปหาท่านผู้ให้กรรมฐาน ผู้เป็น
กัลยาณมิตรอย่างน้ัน ทําวัตรปฏิบัติต่อท่านแล้ว ถือเอากรรมฐานในสํานักของท่านน้ันเถิด ก็แลถ้าพระ
โยคาวจรได้ท่านผู้ให้กรรมฐานน้ันอยู่ในวัดเดียวกัน การได้อย่างน้ี น่ันเป็นการดี ถ้าไม่ได้ไซร้ ท่านอยู่ท่ี
ใด ก็พึงไปที่นั่น ก็แลเม่ือจะไป ไม่พึงสวมรองเท้าด้วยท้ังเท้าที่ล้างและทาน้ํามันแล้ว กั้นร่ม ใช้คนถือ
เครื่องใช้และเภสัช มีกระโหลกน้ํามันและนํ้าผึ้งน้ําอ้อยเป็นต้น มีอันเตวาสิกห้อมล้อมไป แต่พึง
บําเพ็ญคมิกวัตรแล้วถือบาตรจีวรของตนไปเองทีเดียว เข้าไปสู่วัดใดๆ ในระหว่างทาง ก็ทําวัตรปฏิบัติ
ทุกแห่ง เป็นผู้มีบริขารเบา มีความประพฤติทางขัดเกลาอย่างย่ิงไป๙๖ 
 บุคคลสัปปายะ หมายถึงบุคคลท่ีอยู่ร่วมกันหรือมีการสนทนาปราศรัยกันมี ๒ อย่าง 
ได้แก่ บุคคลอสัปปายะ คือบุคคลที่ไม่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะกําลังปฏิบัติด้วยและบุคคล 

                                         
  ๙๕อ้างแล้ว, หน้า ๓๔. 
  ๙๖อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
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สัปปายะ คือบุคคลที่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะกําลังปฏิบัติ โยคาวจรพึงเลือกคบบุคคล 
สัปปายะเพ่ือความต้ังม่ันแห่งจิตของตนในขณะกําลังปฏิบัติ ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคอธิบายไว้
ว่า บุคคลอสัปปายะ คือบุคคลท่ีไม่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะท่ีกําลังปฏิบัติอยู่น้ัน ได้แก่ 
บุคคลผู้มากไปด้วยการทํากายให้ม่ันคง ชอบบํารุง ประคบประหงม ตบแต่งร่างกาย๙๗ ผู้บริหารต้องมี
ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ ใ ต้บังคับบัญชาท่ีดี เ พ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากรจะเก่ียวข้องกับ 
การจูงใจ การแสดงความเป็นผู้นํา การสอนแนะนํา การให้คําปรึกษาหารือ การมอบหมายงานให้ 
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการงาน๙๘ 
 การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีคุณลักษณะพิเศษกว่าการบริหารท่ัวไป คือ 
เจ้าสํานักผู้บริหารจัดการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมพิเศษ โดยความเป็นผู้ได้บริหารตน อบรมตน  
ตามพระธรรมวินัยอันเป็นธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ์ โดยการปฏิบัติไตรสิกขา ต้ังตนไว้ในคุณ
อันสมควรแล้วจึงจะสามารถทําหน้าท่ีบริหาร ปกครอง ดูแลรักษาหมู่คณะ คือพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 
ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัยให้ได้ผลดี เหมาะสมกับท่ีจะเป็นผู้ทําหน้าท่ีเป็นให้พ่ึงพิง เป็น
ผู้ให้การอบรม แนะนําสั่งสอน พระธรรมวินัย แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้ามาอาศัย
พ่ึงพิงภายในสํานักของตน ถ้าพระภิกษุเจ้าสํานักไม่ใส่ใจ ไม่สนใจการศึกษาอบรมตนด้วยทั้งปริยัติ
สัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม ให้ถึงปฏิเวธสัทธรรม อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ ตามสมควรแก่ธรรมด้วย
ตนเอง และทั้งยังไม่ใส่ใจ ไม่สนใจการให้การศึกษาอบรม หมู่คณะ คือพระภิกษุ สามเณร ในปกครอง
ของตน อย่างเข้มงวด กวดขัน จริงจัง และต่อเนื่อง การปฏิบัติและรักษาพระธรรมวินัย ก็ย่อหย่อน
หมดท้ังวัด เหมือนต้นไม้ไม่มีแก่น ไร้ประโยชน์และคุณค่า ท้ังแก่ตนเองและหมู่คณะ ได้ช่ือว่าผู้พลาด
จากประโยชน์อันเป็นแก่นสาร เจ้าสํานักปฏิบัติธรรม ซ่ึงมีทําหน้าปกครองคณะให้เกิดประสิทธิภาพ๙๙  
 ๔. ธรรมสัปปายะ การศึกษาธรรมสัปปายะ คือการเรียนรู้อิริยาบถท้ังหลาย บางคน 
จงกรมเป็นสัปปายะ บางคนก็นอน ยืน นั่ง อย่างใดอย่างหน่ึง เป็นสัปปายะ เพราะฉะนั้น พระโยคาวร
พึงลองดูสัก ๓ วัน ดุจลองดูอาวาสท่ีกล่าวแล้วน้ัน ในอิริยาบถใด จิตของพระโยคาวจร ท่ียังไม่เป็น
สมาธิเป็นสมาธิขึ้นก็ดี จิตท่ีเป็นสมาธิแล้วย่ิงต้ังม่ันขึ้นก็ดี อิริยาบถนั้นนับเป็นสัปปายะ อิริยาบถนอกน้ี
ท่ีจิตไม่เป็นสมาธิ นับเป็นอสัปปายะ พระโยคาวจรพึงเว้นสิ่งน้ีท่ีเป็นอสัปปายะ แล้วเสพสิ่งน้ันที่เป็น 
สัปปายะ ดังน้ีเถิด ด้วยเม่ือปฏิบัติไปอย่างนี้มีการส้องเสพในนิมิตมากเข้า อัปปนาจะเกิดมีได้สําหรับ

                                         
  ๙๗อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒.  
  ๙๘พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารงานวัด, (นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์, 
๒๕๕๘), หน้า ๒๐๕. 
  ๙๙เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๘๐.   
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บางคนโดยกาลไม่นานเลย แต่เม่ือผู้ใดแม้ปฏิบัติอยู่อย่างน้ัน อัปปนาก็หาเป็นไม่ ผู้นั้นพึงทําอัปปนา
โกศลให้ถึงพร้อม พระโยคาวจรพึงปรารถนาอัปปนาโกศล๑๐๐ การทําวัตถุให้สละสลวย การปรับ
อินทรีย์ให้เสมอกัน ความฉลาดในนิมิต ยกจิตในสมัยท่ีควรยก ข่มจิตในสมัยท่ีควรข่ม ทําจิตให้ร่าเริงใน
สมัยที่ควรร่าเริง เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ และ
ความน้อมใจไปในสมาธิ๑๐๑ 
 สํานักปฏิบัติธรรมควรมีการจัดโครงการอบรมปฏิบัติกรรมฐานและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยัง
ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้เกิดขึ้น ท้ังเป็นการอบรมพระภิกษุ สามเณร ภายในวัด และสาธุชน
ภายนอกวัด ควรจะมีกิจกรรม ทําวัตรสวดมนต์และเจริญภาวนาธรรมเป็นประจําทุกวัน แสดงพระ
ธรรมเทศนาหรือปาฐกถาธรรม จัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และให้มีการอบรมธรรมปฏิบัติ
แก่สาธุชนพุทธบริษัท อย่างน้อยทุกวันธัมมัสสวนะ และทุกวันเสาร์ อาทิตย์ จัดให้มีโครงการบรรพชา
เยาวชนเป็นสามเณร หรือจัดให้มีโครงการบวชเนกขัมมะแก่อุบาสก อุบาสิกา ให้อยู่ปฏิบัติธรรม 
เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๕ วันหรือ ๗ วัน ๑๐ วัน หรือ ๑๕ วัน อย่างน้อยปีละ ๕-๖ รุ่น ขึ้นไป โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละประมาณ ๒๐–๓๐ คน ขึ้นไป จัดให้มีการบําเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรม 
เป็นประจําทุกวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา และในวันสําคัญของชาติ ได้แก่ ในวันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ชักนําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้าง/คนงาน 
นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ เข้ามารับการอบรมธรรมปฏิบัติและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ๑๐๒ 
  ส่วนภาระกิจสําคัญอีกประการหน่ึงของเจ้าสํานักปฏิบัติธรรม คือผู้รับผิดชอบบริหาร
กิจกรรมต่างๆ ของสํานัก ได้แก่ การติดตามผลงาน โดยการตรวจงาน และประเมินผลงาน โดยมี
รายละเอียด คือการประเมินผลงานโดยส่วนรวมของแต่ละวัด/สํานักปฏิบัติธรรมใช้หลักวิธีการ
ประเมินผลงานการบริหารโดยท่ัวไปได้ การวัดผลงานเฉพาะตัวของเจ้าสํานัก และพระวิปัสสนาจารย์
แต่ละสํานัก เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ หรือพิจารณาเสนอขอแต่งต้ังหรือเลื่อนช้ัน เลื่อนตําแหน่ง 
และพิจารณาเสนอขอพระราชทานต้ังหรือเลื่อนสมณศักด์ิตามสมควรแก่ความดีความชอบ เพ่ือเป็น
กําลังใจให้มีการขับเคลื่อนการให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติ แก่สาธุชนพุทธบริษัทให้เข้มแข็ง จริงจัง 
และต่อเน่ือง ใช้หลักเกณฑ์วัด หรือวิธีการประเมินผลงาน ความดีความชอบตามความเหมาะสม เช่น 
กําหนดเกณฑ์คะแนนมาตรฐานวัด ความสนใจเอาใจใส่ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรม และในการให้
การศึกษาอบรมศิษยานุศิษย์และประชาชน วัดประสิทธิผลท้ังปริมาณและทั้งคุณภาพของการผลิต 
และการพัฒนาบุคลากรท้ังพระภิกษุ สามเณร ประชาชน ความถี่ของการจัดกิจกรรม ให้การศึกษา
                                         
  ๑๐๐อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๔. 
  ๑๐๑อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑. 
  ๑๐๒อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๖. 



 ๗๐

อบรม/เผยแผ่ต่อปี๑๐๓ รวมท้ังภารกิจการงานท่ีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้พระภิกษุช้ันรองๆ 
ลงไปปฏิบัติแต่ละโครงการ ได้ผลสําเร็จดีมีประสิทธิภาพเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องอย่างไร 
ควรปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างไร น้ีเป็นภาระกิจท่ีจะต้องกระทําอยู่ตลอดเวลา จนกว่ากิจกรรมแต่ละ
โครงการสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 สรุปได้ว่า อาวาสสัปปายะ ควรส่งเสริมอาคารสถานท่ีให้มีไฟฟ้า นํ้าประปา โทรศัพท์ 
ห้องน้ําสาธารณะ และที่ปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสม อาหารสัปปายะ ได้แก่ อาหารบริโภคที่เกื้อกูลต่อ
สุขภาพ การจัดสวัสดิการอาหารจึงควรเป็นภาระสําคัญ บุคคลสัปปายะ คือน่ารัก น่าเคารพ น่ายก
ย่อง เป็นผู้ว่ากล่าวคนอ่ืน ไม่เฉยเมย เป็นผู้ยอมให้คนอ่ืนว่ากล่าว แต่งธรรมกถาอันลึกซ้ึงได้ ไม่ชักชวน
ผู้อ่ืนในที่อันไม่ควร ธรรมสัปปายะ คือการเจริญสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาโรคทางใจ ให้ได้รับประโยชน์สุข เสริมสร้างพลังจิตให้มีคุณภาพได้อย่างถูกจุด การทําวัตรสวด
มนต์และเจริญจิตภาวนา การแสดงพระธรรมเทศนา ส่งเสริมให้มีการบําเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรม 
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ 
 
 ๒.๒.๘ แนวทางการจัดการตามหลักสัปปายะ 
 ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามและช่วยให้เกิดความร่มเย็นตามระบบนิเวศวิทยาแก่สังคม 
ประเทศชาติ ธรรมชาตไม่เคยมีปัญหากับใคร สําหรับปัญาหาส่วนใหญ่เกิดจากคน คนเป็นต้นเหตุให้
เกิดปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เม่ือศึกษาวิเคราะห์ลึกลงไปก็จะทราบว่า ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการของผู้คน นับวันผู้คนยากได้ยากเป็น ยากเด่น ยากดัง 
ยากมี ยากรํ่ารวย ด้วยทรัพย์สินเงินทอง รวมถึงยศฐาบรรดาศักด์ิ ความต้องการดังกล่าวล้วนมีต้นตอ
มาจากความเส่ือมโทรมด้านจิตใจที่ขาดศีลธรรมท้ังส้ิน ย่ิงไปกว่าน้ันต้นเหตุดังกล่าวเม่ือเผชิญกับระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีใช้กิเลสคือโลภะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการบริโภคจนเกินความจําเป็น ก็ย่ิง
ส่งผลให้โลกเข้าสู่หายนะเร็วขึ้นกว่าเดิม๑๐๔ แนวทางการจัดการตามหลักสัปปายะ กล่าวคืออาวาส 
สัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ และธรรมสัปปายะ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหาร
จัดการในสภาพปัจจุบัน โดยนักวิชาการได้กล่าวถึงการบริหารจัดการเก่ียวข้องกับภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย 
โครงการ ฯลฯ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า แนวทางการจัดการตามหลักสัปปายะ เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์การ เพ่ือปัจจัยผลักดันให้บุคลากรทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ 

                                         
  ๑๐๓กองพุทธศาสนศึกษา, สํานักปฏิบัติธรรมดีเด่น, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔. 
  ๑๐๔ประเวศ วะสี, ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปจิตสํานึก, (นนทบุรี: สํานักงานปฏิรูป, ๒๕๕๔), 
หน้า ๘๗. 



 ๗๑

เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

แผนภาพที ่๒.๑๕ การจัดการตามหลักสัปปายะ 
 

  จากแผนภาพท่ี ๒.๑๕ การจัดการตามหลักสัปปายะ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วก็จะเห็นได้ว่า
คุณธรรมมีความสําคัญต่อบุคคล สังคม และชาติบ้านเมือง เพราะถ้าสังคมใดมีสมาชิกที่ไร้คุณธรรม 
สังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวาย ลําบากต่อการพัฒนา เช่นเดียวกับสังคมของผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารเป็นผู้ไร้
คุณธรรม นอกจากจะทําให้ตนเองและสถาบันตกตํ่าแล้ว ยังจะทําให้สังคมและชาติบ้านเมืองต้องตกตํ่า
ไปด้วย ตรงกันข้ามคุณธรรมที่มีความสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จทั้งหน้าท่ีการงาน การศึกษา  
การปฏิบัติ ธุรกิจส่วนตัว รวมท้ังชีวิตในองค์การเป็นต้น คือหลักสัปปายะ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๑. อาวาสสัปปายะ ท่ีอยู่อาศัยเป็นท่ีสบาย คือส่งเสริมวัดให้เป็นอาราม เป็นรมณียสถาน 
ร่ืนรมย์เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านจิตใจ ท่ีต้ังวัดไม่ใกล้ไม่ไกลจาก
ชุมชนเกินไป มีการแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาสชัดเจนเป็นสัดส่วน ย่ิงในภาวะโลกร้อนด้วยแล้ว  
หากวัดได้มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ร่มรื่นดูเป็นธรรมชาติ นับว่าเหมาะกับภาวะโลกอันแสนที่จะร้อน
เหลือหลาย ส่วนบางวัดต้ังอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสมเป็นทุนเดิม เช่น ภูเขา ลําธาร สวน ป่า เน้นเรื่อง
ความสะอาด หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสุขเพ่ิมขึ้นแก่ผู้พบเห็น๑๐๕ อาวาสสัปปายะท่ี

                                         
  ๑๐๕กองพุทธสถาน, คู่มือการบริหารจัดการวัด, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๖), หน้า ๒๙. 

ธรรมสัปปายะ อาวาสสัปปายะ 

การจัดการตามหลักสัปปายะ 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ 

การวางแผน
การองค์การ 

การช้ีนํา/ภาวะผู้นํา 
การควบคุม 



 ๗๒

อยู่เป็นสุขสบาย คือทําให้วัดเป็นอารามเป็นที่ร่มรื่นรื่นรมย์ เป็นรมณียสถานเจริญตาสบายใจแก่ผู้พบ
เห็น เป็นศูนย์กลางของชุมชนท้ังด้านวัตถุและจิตใจ 
  อาคารสถานที่ควรมีแนวทางการดําเนินการ กล่าวคือการวางแผน เช่น ควรมีการ
วางแผนในการสร้างอาคารสถานที่ มีการจัดระบบแผงผัง มีการแบ่งโซนพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนเป็นต้น 
การควบคุมดูแล เช่น ควรมีทะเบียนทรัพย์สินหรือเอกสารเกี่ยวกับอาคารสถานที่เพ่ือเป็นข้อมูลแก่
ผู้สนใจเป็นต้น ด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควรเน้นการใช้เสนาสนะหรืออาคารสถานที่เป็นไป
เพ่ือการปฏิบัติธรรมหรือเผยแผ่ธรรม ควรให้ความสําคัญต่ออาคารและสถานท่ีที่มีความสะอาด สงบ 
ร่มรื่น และสวยงามด้วยธรรมชาติ พร้อมทั้งไม่เป็นท่ีหมักหมมของวัสดุเหลือใช้ หรือขยะต่างๆ เศษขยะ
ถุงพลาสติกควรมีให้น้อยที่สุดเป็นต้น 
 อาคารสถานที่เป็นองค์ประกอบสําคัญย่ิงอีกส่วนหน่ึงในกระบวนการบริหาร ผู้บริหารท่ีมี
ความสามารถในการบริหาร ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาคารท่ีทันสมัยก็สามารถท่ีจะดําเนินการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพได้ โดยใช้ความสามารถดัดแปลงอาคารท่ีมีอยู่ให้ทันสมัย ใช้ประโยชน์อาคารที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพ ไม่จําเป็นที่จะขอเงินงบประมาณมากๆ เพ่ือสร้างอาคารใหม่ที่ทันสมัย แต่ผู้บริหารต้อง
ใช้ความสามารถที่มีอยู่ ใช้อาคารให้เหมาะสม สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดท้ังผู้มาติดต่อให้
ได้รับความสะดวกสบาย เพราะฉะน้ันการดูแลรักษาอาคารสถานที่จึงหมายถึงการบํารุงรักษา
สํานักงานในตัวอาคารและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีอยู่ในบริเวณให้พร้อมใช้ประโยชน์ได้ทันทีเม่ือต้องการ 
  อาคารสถานที่เป็นองค์ประกอบสําคัญย่ิงส่วนหน่ึงในกระบวนการจัดการ ถึงแม้ว่าจะไม่มี
อาคารที่หรูๆ ทันสมัยก็สามารถท่ีจะดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ความสามารถดัดแปลงอาคาร
ท่ีมีอยู่ให้ทันสมัย ใช้ประโยชน์อาคารที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ไม่จําเป็นท่ีจะแสวงหางบประมาณเพื่อ
สร้างอาคารใหม่และทันสมัย ผู้บริหารควรจะใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ คือพยายามใช้สอยอาคารสถานท่ี
ให้เหมาะสม๑๐๖ 
 ๒. อาหารสัปปายะ อาหารเป็นท่ีสบาย เม่ือมีท่ีอยู่ท่ีสบายต้องคํานึงถึงการกินอาหาร  
ในสมัยก่อนเป็นหน้าที่ของพระภัตตุเทศ ปัจจุบันเป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส การจัดสวัสดิการด้าน
อาหารจึงควรเป็นภาระของฝ่ายสาธารณูปการ เช่น การกําหนดเส้นทางบิณฑบาต ควรแบ่งเป็นสาย 
มีการเปล่ียนเวรกันเพ่ือเจริญศรัทธาของผู้ทําบุญและป้องกันการติดในตัวบุคคล มีการจัดฉันรวมกัน
เป็นท่ีแห่งเดียว เพ่ือประโยชน์คือทําให้เกิดความเป็นธรรมในอดิเรกลาภ ขจัดความขัดแย้งในการ
แสวงหาอุปัฏฐาก ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม เป็นท่ีเจริญศรัทธาของผู้ถวายและสามารถแนะนํา

                                         
  ๑๐๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๔๕.   
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อบรมได้ง่ายในเวลาก่อนและหลังอาหาร มีเจ้าหน้าท่ีรับนิมนต์และทําหน้าท่ีแจกรายการนิมนต์ให้
ท่ัวถึงโดยความเป็นธรรม หรือจัดต้ังมูลนิธิสงเคราะห์อาหารในยามขาดแคลน๑๐๗  
  การจัดการด้านอาหารควรจะมีแนวทางการดําเนินการ การวางแผนควรสรรหาหรือ
หมุนเวียนอาหารท่ีมีรสชาติท่ีเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม ตามหลักโภชนาการคือครบห้าหมู่ สะอาด  
ถูกสุขอนามัย เรียบง่าย ประหยัดเป็นต้น การควบคุมดูแลควรมีจัดเก็บเศษอาหารและขยะอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะเป็นต้น เป้าหมายและความคุ้มค่า ควรจัดให้มีการฉันพร้อมกัน เลิกพร้อม
กันเพ่ือความสามัคคี ควรสร้างศรัทธาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ญาติโยมได้เลื่อมใสศรัทธาและอุปถัมภ์
ภัตตาหารและปัจจัยอ่ืนๆ 
  อาหารพื้นบ้านไทย หมายถึงอาหารท่ีประชาชนบริโภคอยู่ในชีวิตประจําวันและบริโภคใน
โอกาสต่างๆ โดยอาศัยเครื่องปรุง วัสดุท่ีนํามาประกอบอาหารจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแหล่งธรรมชาติ
ท่ีแวดล้อมอยู่ มีรสชาติท่ีอร่อยกลมกล่อม หลากหลายรส ยังเป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งช้ีถึงวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ปรุงแต่งให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ นอกจากนั้นแล้ว 
อาหารพ้ืนบ้านไทย เป็นอาหารที่ได้สมดุลทางโภชนาการ ผสมผสานลงตัวระหว่างชนิดและปริมาณ
ของอาหาร ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีข้าวเป็นอาหารหลัก อาจจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วแต่ท้องถิ่น 
และมักเป็นข้าวซ้อมมือซ่ึงอุดมไปด้วยวิตามินที่สําคัญ การปรุงอาหารจะเป็นการต้ม แกง ยํา ตํา มีการ
ปรุงท่ีเรียบง่าย ไม่พิถีพิถัน ใช้เวลาไม่มาก ใช้นํ้ามันในการปรุงอาหารน้อย มีการใช้เนื้อสัตว์ไม่มาก 
แหล่งโปรตีนได้จากปลา ไก่ ไข่ หมู และสัตว์อ่ืนๆ บางชนิดในท้องถิ่น เครื่องปรุงล้วนเป็นสมุนไพรที่ได้
จากธรรมชาติ และท่ีสําคัญไม่ว่าจะเป็นอาหารพ้ืนบ้านนานาชนิดท่ีหาได้ นํามาปรุงเป็นอาหาร หรือ
นํามาเป็นเครื่องจิมกับอาหารประเภทน้ําพริก หรือหลนต่างๆ ส่วนความพึงพอใจในรสชาติ หรือความ
อร่อยของอาหารไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวจะเห็นได้ว่าอาหารพ้ืนบ้านของไทยเป็นอาหารที่มีไขมันตํ่า แต่มี
เส้นใยอาหารสูง มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งวิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ กรดไขมัน มีความปลอดภัยจาก
สารเคมีและยังให้สรรพคุณทางสมุนไพรที่วิเศษ ซ่ึงหาได้ยากจากอาหารประเภทอ่ืนๆ ในขณะเดียวกัน
ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัวท่ีได้มีโอกาสพูดคุยกันระหว่างมืออาหาร 
ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาให้อาหารไทยอยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยตลอดไป๑๐๘ 
  ๑. โปรตีน เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว โปรตีน ถือว่าเป็นธาตุอาหารท่ีสําคัญท่ีสุดในร่างกาย  
ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โปรตีน เป็นสารอินทรีย์ ซ่ึงเป็นโพลิเมอร์ของสาย
ยาวของกรดอะมิโน (amino acid) ในแง่โภชนาการ โปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน โปรตีน ๑ 
กรัมให้พลังงาน ๔ แคลอรี (calorie) โปรตีนเป็นส่วนประกอบของร่างกาย ท่ีมีปริมาณมากเป็นอันดับ

                                         
  ๑๐๗อ้างแล้ว, หน้า ๒๙. 
  ๑๐๘วรรณี คําพวงเพชร, อาหารพื้นบ้านไทย, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๘. 
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สองรองจากน้ํา โดยเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานของเซลสิ่งมีชีวิต เช่น เอนไซม์ (enzyme) ฮอร์โมน  
ซ่ึงจําเป็นต่อการทํางาน และการดํารงชีวิต มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตและการเสริมสร้าง
เนื้อเย่ือส่วนที่สึกหรอของสัตว์ ประโยชน์ของโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
สร้างกระดูก กล้ามเน้ือ นํ้าย่อย ฮอร์โมน ประโยชน์ต่อเซลล์ผิว  
 ๒. คาร์โบไฮเดรต ข้าว แป้ง นํ้าตาล เผือก มัน คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) คือ 
สารประกอบอินทรีย์ เป็นสารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานท่ีสําคัญของมนุษย์ คาร์โบไฮเดรต ๑ กรัม 
ให้พลังงานเท่ากับ ๔ แคลอรี (calorie) ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานและความร้อน ๑ 
กรัมให้พลังงาน ๔ แคลอรี่ ช่วยสงวนโปรตีนให้ร่างกายนําไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้  
  ๓. เกลือแร่หรือแร่ธาตุ เป็นสารอาหารอีกประเภทหน่ึงที่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้
เพราะแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเน้ือบางอย่าง เช่น กระดูก ฟัน เลือด 
บางชนิดเป็นส่วนของสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกาย เช่น ฮอร์โมน เฮโมโกลบิน 
เอนไซม์เป็นต้น นอกจากน้ี แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ทํา
หน้าท่ีปกติ เช่น ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท การแข็งตัวของเลือด และช่วย
ควบคุมสมดุลของนํ้าในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย ประโยชน์ของแร่ธาตุ ช่วยในเร่ืองความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือฟัน ช่วยทําให้ผิวพรรณสดใส ช่วยให้ระบบการย่อย และการขับถ่ายเป็นปกติ  
  ๔. วิตามิน เป็นสารอาหารท่ีร่างกายของเราต้องการในปริมาณน้อย แต่ก็ไม่สามารถขาด
ได้ ถ้าขาดจะทําให้ระบบร่างกายของเราผิดปกติ หรือเกิดโรคต่างๆ ได้ วิตามินแบ่งออกเป็น ๒ พวก 
ได้แก่ วิตามินที่ละลายในน้ํา ได้แก่ วิตามินซี และวิตามินบีรวม วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ 
วิตามินเอ ดี อี เค ประโยชน์ของวิตามินบํารุงสุขภาพของผิวหนังให้สดช่ืน บํารุงสุขภาพปาก เหงือก 
และฟัน ช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติ  
  ๕. ไขมัน ท่ีให้พลังงานท่ีมีส่วนประกอบหลักคือที่ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ไขมัน ๑ 
กรัมให้พลังงาน ๙ แคลอรี (calorie) ขณะที่โปรตีน และคาร์โบไฮเดรท ให้พลังงาน ๔ แคลอรี
ประโยชน์ของไขมัน พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ช่วยในเร่ืองการดูดซึมของวิตามินที่ละลาย
ในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินดี และวิตามินเค นอกจากน้ี ไขมันยังช่วยในการป้องกัน
การกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในอีกด้วย 
 การจัดเลี้ยงอาหารในงานเลี้ยง รูปแบบของการจัดเลี้ยงอาหารในสังคมปัจจุบัน เช่น  
การเลี้ยงอาหารแบบไทย แบบน่ังกับพ้ืนจัดสําหรับเฉพาะคน แบบน้ีเป็นการเลี้ยงตามประเพณีไทยแท้ 
หมายถึง ๑ คนต่อ ๑ สํารับคาว ๑ สํารับหวาน ๑ ใช้สําหรับเลี้ยงพระผู้ใหญ่หรือเจ้านายช้ันสูง แบบนั่ง
กับพ้ืนรวมกันเป็นวง การเลี้ยงแบบน้ีจัดเลี้ยงแขกหรือพระสงฆ์จะนั่งกับพ้ืนซ่ึงปูด้วยเส่ือหรือพรม  
การวางอาหารจะวางของคาวก่อน อาหารทุกอย่างจะจัดมาวางตรงกลางทั้งหมดและถ้วยหรือทุกคน
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จะมีช้อนกลางให้แขกตัก แขกทุกคนจะมีจานข้าว ช้อนส้อม ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ําประจําตัว ส่วนโถข้าว 
คนโทนํ้าจะใช้รวมกัน การจัดเป็นวงๆ หน่ึงประมาณ ๕-๖ คน เม่ือแขกรับประทานของคาวเสร็จแล้วก็
จะเปลี่ยนของคาวออกแล้วนําของหวานเข้ามาเสิร์ฟแทน แบบน่ังโต๊ะ การน่ังโต๊ะรับประทานอาหาร
เป็นวัฒนธรรมแบบตะวันตก โดยแทนที่จะวางอาหารกับพ้ืนรวมกันเป็นวง แต่การเสิร์ฟแบ่งเป็น ๒ 
อย่างคือ นําอาหารทุกอย่างมาวางบนโต๊ะและการเสิร์ฟอาหารที่ละอย่าง แบบออกร้าน การเลี้ยงแบบ
น้ีเหมาะสําหรับการเลี้ยงคนจํานวนมาก ต้องอาศัยบริเวณกว้างขวาง และต้องเลี้ยงภายนอกตัวอาคาร 
การจัดอาหารแต่ละร้านไม่ควรซ้ํากัน๑๐๙ 
 ๓. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นท่ีสบาย คํานึงถึงเร่ืองบุคคลท่ีอยู่ภายในวัดหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับวัด ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญของความเจริญและความเสื่อมลง คนวัดแบ่งออกเป็นพระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือแม่ชี และเด็กวัด วัดใดดีหรือไม่ดีบ้างบอกว่าให้ดูจากบุคคลประเภท
ดังกล่าว ควรจัดที่อยู่อาศัยของบุคคลแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสถานภาพ การติดต่อกันควร
กําหนดเวลาสถานที่อยู่ของเด็กวัด ควรสะอาดและมีระเบียบ มีการวางกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติพร้อมบท
กําหนดโทษและควรกําหนดวันให้มีการพัฒนาวัดร่วมกัน๑๑๐ บุคคลสัปปายะคือบุคคลเป็นท่ีสบาย  
การจัดการด้านบุคลากรควรจะมีแนวทางการดําเนินการ การวางแผน เช่น ควรสร้างอุดมการณ์และ
ปณิธานต่อพระภิกษุ สามเณร รุ่นใหม่ให้มีมีศรัทธาแน่วแน่ ต้ังม่ันในธรรมวินัย ผู้รับสนองงานเป็นเจ้า
อาวาสรูปต่อไป ควรมีอุดมการณ์ทัศนคติ มีแนวทางท่ีสอดคล้องและพัฒนาไปตามแบบแผนที่ได้วางไว้ 
เป็นต้น การควบคุมดูแล เช่น เจ้าอาวาสคือผู้นําจะต้องนําด้วยการปฏิบัติให้ดูก่อน ควรสร้างบุคลากร
ให้มีความเสียสละ ทํางานอุทิศตนเพ่ือพระศาสนา และรู้หน้าท่ี ควรสร้างบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถมีศักยภาพและทักษะประสบการณ์ หรือส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม 
ควรมีการกําหนดกติกาท่ีทุกคนเห็นพ้องตรงกันที่จะประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกันเป็น
ต้น ด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น มุ่งสร้างบุคลากรเจ้าหน้าท่ีเป็นบุคคลต้นแบบทางด้านผู้นําทาง
ศาสนาเป็นต้น 
   บุคคลสัปปายะคือบุคคลเป็นท่ีสบายเก่ียวข้องกับบุคลากรภายในวัด ซ่ึงเป็นต้นเหตุสําคัญ
เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อมลง ซ่ึงสอดคล้องตามพระวินัยบัญญัติที่กล่าวตักเตือนทั่วไปทุก
เวลาและสถานท่ีปรากฎว่า ภิกษุ สามเณรท้ังหลาย จงพากันรักษาความสงบ ความสะอาดในวัตถุ
สถานท่ีทุกแห่ง จงมีสติสังวรระวัง อย่าคะนองกาย คะนองปาก ในเวลาและสถานที่ท่ัวไปๆ จงพากัน
รักษาและปฏิบัติตามกติกาของสงฆ์ท่ีต้ังไว้อย่างเคร่งครัด นํ้าและไฟเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตต้องมีไว้ใช้ 
แต่เราทั้งหลายเป็นเพศบรรพชิตต้องอาศัยผู้อ่ืนเป็นอยู่ เพราะฉะนั้นต้องรู้จักประมาณในการใช้แต่

                                         
  ๑๐๙เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒.  
  ๑๑๐อ้างแล้ว, หน้า ๒๙. 



 ๗๖

พอควร ระวังอย่าให้สุรุ่ยสุร่ายจะกลายเป็นผู้ขาดสติ หรือเป็นบุคคลไร้เดียงสาในข้อมัตตัญญุตา ไม่ดี 
แก้ยาก หรือแก้ไม่ได้จนตลอดชีวิต ข้อน้ีจงคิดให้ดี ให้มากและเพียรระวัง วัตถุเครื่องใช้ทุกอย่าง 
เราท้ังหลายต้องช่วยกันรักษา เม่ือนําไปใช้แล้ว ต้องนํามาเก็บไว้ท่ีเดิม ก่อนเก็บต้องทําความสะอาด 
และจัดทําให้เรียบร้อย อย่าให้เป็นดังคําที่ว่าสักแต่ว่าทํา เพราะการทําเช่นน้ันไม่ดีเลย กุฏิท่ีเราอยู่
อาศัยต้องทําความสะอาด และรักษาความสะอาด ตลอดถึงบริเวณน้ันๆ อย่าให้สกปรกเป็นอันขาด 
ห้องนํ้าห้องส้วมตลอดถึงท่ีข้างเคียง เช่น ตุ่มนํ้า ก๊อกนํ้า ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะสถานที่ดังกล่าว
เราต้องใช้ทุกวัน จึงต้องทําความสะอาดและรักษาทุกวันจึงจะสมควร ภิกษุ สามเณรทั้งหลาย จงมุ่งต่อ
สิกขา คือศีล สมาธิและปัญญา ต้องพยายามศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจและจําได้ ประพฤติตามหลักน้ันๆ 
อนึ่ง เราทุกท่านที่มุ่งมาอบรมตนตามหลักธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานี้ ต้องหัดตนให้เป็นผู้เกรงใจใน
เพ่ือนบรรพชิตด้วยกันทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย หรือเรียกว่ามีความเคารพในประโยชน์ของกันและกัน 
จึงจะเป็นการดีการชอบตามหลักสิกขาทั้งสาม๑๑๑ 
 ๔. ธรรมสัปปายะ ธรรมเป็นท่ีสบาย จุดหมายหลักของวัดคือสถานที่ประพฤติธรรม สิ่งท่ี
จะก่อให้เกิดธรรมสัปปายะ คือบริเวณวัดร่มรื่น เป็นระเบียบ มีโครงการต้นไม้พูดได้ มีสุภาษิตสอนใจ 
ปริศนาธรรม คติธรรม โครงการเสียงธรรมตามสาย รับฟังกันทั่วบริเวณวัดทั้งในวันจัดงานบุญ 
กระจายเสียงไปถึงชุมชนหมู่บ้าน จัดสถานท่ีฟังเทศน์ฟังธรรมในสถานที่สงบร่มเย็น อากาศถ่ายเท
สะดวก จัดทําห้องสมุดธรรม โดยจัดหาหนังสือธรรม หนังสืออ่ืนๆ ท่ีมีสาระประโยชน์เพ่ือให้ผู้มาวัดได้
อ่าน มีท่ีนั่งอ่านหนังสือเป็นสัดส่วนเพียงพอ รักษาศิลปะหรือพุทธศิลป์ภายในวัด พิพิธภัณฑ์ของวัดจัด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น๑๑๒ ธรรมสัปปายะคือธรรมที่เป็นสบาย จุดหมายหลักของ
วัดคือเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม เป็นท่ีแสดงพระธรรมเทศนา แก่พุทธศาสนิกชน 
 สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เป็นหลักการปฏิบัติฝึกอบรมจิตใจให้สงบจากกิเลส
นิวรณ์ เป็นกระบวนการฝึกฝนพัฒนาจิตให้สงบ ปราศจากปริยุฏฐานกิเลส ท่ีเป็นเคร่ืองกั้นจิตมิให้เห็น
แจ้ง รู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริง คือกามฉันทะ ความยินดี ติดใจในกามคุณ ลุ่มหลง สยบตกอยู่
ในอํานาจรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ พยาบาท ความคิดกระทําการเบียดเบียน ทําร้ายผู้อ่ืนด้วย
ความอาฆาต ถีนมิทธะ ความหดหู่ ท้อแท้ เซ่ืองซึม ความซึมเซา เหงาหงอย เบื่อหน่าย ท้อถอย 
ความง่วงเหงาหาวนอน ไม่อยากประกอบกิจบําเพ็ญกุศล อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน รําคาญใจ 
ความเครียดความเซ็งในสิ่งท่ีกระทบ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในคุณธรรมความดี ความไม่แน่ใจ 
ความไม่เชื่อม่ันในพระรัตนตรัย และผลของกรรม๑๑๓ 

                                         
  ๑๑๑อ้างแล้ว, หน้า ๓๑. 
  ๑๑๒อ้างแล้ว, หน้า ๒๙. 
  ๑๑๓แก้ว ชิดตะขบ, คู่มือพุทธศาสนิกชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๒๕๕๗), หน้า ๑๒๓. 



 ๗๗

 วิปัสสนา หมายถึงปัญญา กิริยาท่ีรู้ ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม  
ความกําหนดหมาย ความเข้าไปกําหนด ความเข้าไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะท่ีรู้
ละเอียด ความรู้แจ้ง ความค้นคิด ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องทําลายกิเลส 

ปัญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ชัด ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญา
เหมือนศาสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท แสงสว่างคือปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวง
แก้ว ความไม่หลง๑๑๔

 วิปัสสนา หมายถึงการกระทําอันเป็นที่ต้ังแห่งการเห็นแจ้งในขันธ์ หรือรูปและ
นามที่ปรากฏทางทวาร โดยความเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ความเป็นของไม่เท่ียง ทุกขัง ความเป็น
ทุกข์ อนัตตา ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ไม่เป็นไปตามอํานาจบังคับบัญชาของใคร วิปัสสนา
กรรมฐาน  หมายถึงอารมณ์ อันเป็นท่ี ต้ังแห่งการงานทางใจท่ีจะให้ เห็นแจ้ง  ซ่ึ ง มีความว่า 
ให้เห็นแจ้งรูปนาม ให้เห็นแจ้งไตรลักษณ์ ให้เห็นแจ้งอริยสัจ ๔ ให้เห็นแจ้งมรรค ผล นิพพาน วิปัสสนา
มี ๓ ประการ คือสังขารปริคคัณหกวิปัสสนา วิปัสสนาญาณที่ มีการกําหนดรู้ ในสังขารธรรม 
ผลสมาปัตติวิปัสสนา วิปัสสนาญาณท่ีเป็นเหตุให้เข้าผลสมาบัติได้ นิโรธสมาปัตติวิปัสสนา วิปัสสนา
ญาณที่เป็นเหตุให้เข้านิโรธสมาบัติได้๑๑๕ 
 หลักการปฏิบัติธรรม หลักธรรมท่ีผู้บําเพ็ญจะพึงถือปฏิบัติ คือสัมปโยคธรรม ได้แก่  
อาตาปี มีความเพียรเผากิเลสไม่เร่าร้อน ไม่เกียจคร้าน ไม่ทําย่อหย่อน ไม่ทําๆ หยุดๆ เหมือนกิ้งก่า 

สัมปชาโน มีความรู้ตัว ต่ืนตัว พร้อมอยู่เสมอ ไม่เผลอตัวตกอยู่ในอํานาจของกิเลสนิวรณ์ ได้แก่ ไม่ง่วง 

ไม่หลับใน ไม่ฟุ้งซ่านไปนอกเรื่องกรรมฐานเป็นต้น สติมา มีสติอยู่เสมอ มีความระลึกกําหนดได้ 
ตามเห็นอารมณ์ ท้ังกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ท้ัง ณ ภายใน และทั้ง ณ 

ภายนอก ไม่ปล่อยให้จิตไปยึดอารมณ์อ่ืน ปหานังคธรรม ธรรมท่ีผู้บําเพ็ญสติปัฏฐานควรละเสีย มี ๒ 

ประการ คืออภิชฌา ความยินดี ได้แก่ กามฉันทนิวรณ์ ความยินดี พอใจ ติดอยู่ อาลัยในรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ โทมนัส  ความยินร้าย ได้แก่ พยาบาทนิวรณ์ นอกจากน้ันแล้ว ประโยชน์ของการปฏิบัติ
ธรรมน้ันมีมากมายหลายประการ ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวของผู้ปฏิบัติเองและประโยชน์ต่อโลก 
  ประโยชน์ในเบื้องต้น ช่วยทําให้จิตใจผ่อนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ บรรเทาความ
กระวนกระวาย หยุดย้ังจากความกลัดกลุ้ม วิตกกังวลเป็นเคร่ืองพักผ่อนกายให้ใจสบาย และมีความสุข 

เช่น บางท่านทําอานาปานสติ การกําหนดลมหายใจเข้าออก ในเวลาที่จะเป็นต้องรอคอยและไม่มีอะไร
ท่ีจะทํา เหมือนดังเวลาน่ังติดในรถประจําทาง หรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาทํางานใช้สมองหนักเป็น
ต้น หรืออย่างสมบูรณ์แบบได้แก่ฌานสมาบัติท่ีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท้ังหลาย ใช้เป็นท่ีพักผ่อน
กายใจ เป็นอยู่อย่างสุขสบายในโอกาสว่างจากการบําเพ็ญกิจ ซ่ึงมีคําเรียกเฉพาะว่าเพ่ือเป็นทิฏฐธรรม
                                         
  ๑๑๔พระมหาไสว ญาณวีโร, คู่มือวิปัสสนาจารย์, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕. 
  ๑๑๕ขุ.ป.อ. (ไทย) ๖๘/๘๘๙. 



 ๗๘

สุขวิหาร เป็นเคร่ืองเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเล่าเรียน และการทํากิจทุกอย่าง เพราะจิตท่ี
เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กําลังกระทํา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก ไม่เลื่อนลอยเสีย ย่อมช่วยให้เรียน 
ให้คิด ให้ทํางานได้ผลดี การงานก็เป็นไปโดยรอบคอบ ไม่ผิดพลาด และป้องกันอุบัติเหตุได้ดี เพราะเม่ือ
มีสมาธิ ก็ย่อมมีสติกํากับอยู่ด้วย ดังที่ท่านเรียกว่าจิตกัมมนียะหรือกัมมนีย์ ซ่ึงแปลว่า จิตควรแก่งาน 

หรือเหมาะแก่งานใช้งาน อย่างได้ในข้อที่ มาช่วยเสริมย่ิงได้ผลดีมากย่ิงขึ้นไปอีก และช่วยเสริมสุขภาพ
กายและใช้แก้โรคได้ ร่างกายกับจิตใจอาศัยกันและกัน มีอิทธิพลต่อกัน ปุถุชนท่ัวไปเม่ือกายไม่สบาย 

จิตใจมีอาการเศร้าหมองขุ่นมัวไปด้วย ครั้นเสียใจไม่มีกําลังใจทําให้โรคทางกายนั้นทรุดหนักลงไปอีก 

แม้ในเวลาท่ีร่างกายเป็นปกติ พอประสบเรื่องราวให้เศร้าเสียใจอย่างรุนแรง ทําให้ล้มป่วยเจ็บไข้ไปได้ 

ส่วนที่มีจิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์ โดยเฉพาะท่านท่ีมีจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระแล้วเม่ือเจ็บป่วยกาย 
ก็ไม่สบายอยู่แค่กายเท่าน้ัน จิตใจไม่พลอยป่วยไปด้วย ย่ิงกว่านั้นกลับใช้ใจท่ีสบายมีกําลังจิตเข้มแข้ง
น้ัน หันกลับมาส่งอิทธิพลบรรเทาหรือผ่อนเบาโรคทางกายได้อีกทางด้วย อาจทําให้โรคหายง่ายและไว
ขึ้น หรือแม้แต่ใช้กําลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายไว้ก็ได้๑๑๖ 
  ประโยชน์ในท่ามกลาง ผู้ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ จะไม่เป็น
ทุกข ์เพราะมีสติพอในขณะแห่งผัสสะ ความจริงข้อแรกคือว่าเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ เพราะว่าเราไม่
มีสติปัญญาพอ ในขณะที่มีผัสสะ ความทุกข์ท้ังหลายเกิดขึ้นในชีวิตของเรา รบกวนอยู่ตลอดเวลานั้น
เพราะว่าเรารู้ไม่ทันผัสสะ เม่ือมีผัสสะ คือมีการกระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ 

เป็นประจําวันต้องมีสติให้พอ และเร็วพอท่ีจะมาทันในเวลาของผัสสะ ถ้ามีทั้งสติทั้งปัญญาในขณะแห่ง
ผัสสะอย่างน้ีแล้ว จิตน้ันก็ไม่ถูกปล่อยให้ปรุงไปอย่างโง่เขลาจนมีความทุกข์ จะควบคุมจิตน้ันไว้ได้ 
จิตจะปรุงมาในทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ แล้วจัดการแก้ไข กระทําสิ่งต่างๆ ท่ีมันเน่ืองกันอยู่นั้นให้ลุล่วง
ไปด้วยดี เป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างไร ก็ทําได้ถูกต้องไม่มีอะไรเสียหาย ได้ประโยชน์ ไม่เป็นทุกข์ด้วย 
เม่ือมีสติพอ ในขณะแห่งผัสสะเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ ประโยชน์ในขั้นน้ี เน้นท่ีประโยชน์ท่ีเกิดจากสมาธิ 

ทําให้เกิดความสงบ 
  ประโยชน์สูงสุด เป็นประโยชน์ท่ีเป็นอุดมาการณ์สูงสุดในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น
นิกายใดก็ตาม เป็นภาวะที่สามารถทําลายกิเลสตัณหาและอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้ เรียกภาวะ
ว่านิพพาน เรียกผู้ท่ีบรรลุความหลุดพ้นว่าพระอรหันต์ พระอรหันต์น้ัน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติบริบูรณ์ด้วย
โพชฌงค์ ๗ คือ สติ ความระลึกรู้ตัว ธัมมวิจยะ การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม วิริยะ ความเพียร ปีติ 

ความอ่ิมใจ ปัสสัทธิ ความสงบ สมาธิ ความต้ังใจม่ัน อุเบกขา ความวางเฉย เป็นผู้กําจัดนิวรณ์ ๕ 
ได้เด็ดขาดแล้ว ท้ังเป็นผู้ถอนได้แล้วซ่ึงรากของอกุศล ๓ ประการ ได้แก่ โลภะ ความยากได้ โทสะ 

                                         
  ๑๑๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๗), หน้า ๒๓. 



 ๗๙

ความโกรธแค้นพยาบาท โมหะ ความหลง กับทั้งเป็นผู้ท่ีไม่ยึดม่ันในอุปาทานขันธ์ ๕ และเป็นผู้ตัดขาด
แล้วซ่ึงสังโยชน ์๑๐ เป็นผู้พ้นแล้วจากกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ได้แก่ พระอรหันต์คือท่าน
ผู้ปราศจากกิเลสและอาสวะทุกประการโดยสิ้นเชิง เป็นผู้ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เป็นผู้บริสุทธ์ิ
ด้วยกาย วาจา ใจ๑๑๗ 
 สรุปได้ว่า อาวาสสัปปายะคือส่งเสริมวัดให้เป็นอารามเป็นรมณียสถาน ควรจัดบริเวณ
สถานท่ีให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อาหารสัปปายะคืออาหารเป็นท่ีสบาย ควรจัดเลี้ยงอาหาร
แบบน่ังกับพ้ืนจัดสําหรับเฉพาะคน แบบนี้เป็นการเลี้ยงตามประเพณีไทยแท้ สําหรับเลี้ยงพระผู้ใหญ่
หรือเจ้านายช้ันสูง บุคคลสัปปายะคือบุคคลเป็นที่สบายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระภิกษุ สามเณร อุบาสก 
อุบาสิกา แม่ชี ศิษย์วัด และผู้มาปฏิบัติธรรม ธรรมสัปปายะ คือการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ช่วยทําให้
จิตใจผ่อนคลาย 
 
 ๒.๒.๙ แนวทางและกฎระเบียบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม  
 แนวทางและกฎระเบียบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
สํานักปฏิบัติธรรมในสภาพปัจจุบัน ผู้บริหารควรจะส่งเสริมบุคลากรให้ทราบถึงกฎระเบียบ กฎหมาย
และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรมให้ดีท้ังอนุโลมและปฏิโลม การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นส่วน
หน่ึง ของผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษากฎระเบียบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
ให้คงเป็นไปตามสภาพสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์ กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติ
ธรรม ดังน้ัน การศึกษากฎระเบียบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีความสําคัญอย่างย่ิงใน
ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 มหาเถรสมาคมออกระเบียบการขอจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรม มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกคือ ข้อ ๑ วัดซ่ึงเป็นที่ต้ังสํานักปฏิบัติธรรม เป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และที่พักสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคม ข้อ ๒ 
มีสัปปายะ เช่น อาวาสสัปปายะเป็นต้น ข้อ ๓ วัดที่เคยเป็นสํานักปฏิบัติธรรมมาก่อน ยกขึ้นเป็นสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ข้อ ๔ เจ้าอาวาสเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร ข้อ ๕ มีหลักฐานถูกต้อง ตรงตามแบบเอกสาร (แบบฟอร์ม) 
ท่ีกําหนดไว้๑๑๘ นอกจากนั้น สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กําหนดคุณสมบัติของสํานักปฏิบัติ

                                         
  ๑๑๗ธนิต อยู่โพธ์ิ, อานิสงส์วิปัสสนากรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๗), 
หน้า ๑๓๐. 
  ๑๑๘กองพุทธศาสนศึกษา, กฎระเบียบมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๒. 



 ๘๐

ธรรม ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสํานักปฏิบัติธรรมไว้ ดังต่อไปน้ี๑๑๙ ด้านสถานที่ สํานักปฏิบัติ
ธรรมต้องเน้นความสะอาด สงบ สว่าง บริเวณร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก มีห้อง อาคาร 
หรือศาลาปฏิบัติ ท่ีสามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ไม่
แออัดเกินไป มีท่ีพัก ห้องนํ้า ห้องสุขาท่ีสะอาด เพียงพอและแยกตามเพศของผู้ใช้ สําหรับห้องพักควร
มีการป้องกันแมลงและสัตว์ท่ีจะมารบกวนหรือทําอันตรายได้เป็นอย่างดี 
  ด้านวิทยากร สํานักปฏิบัติธรรมต้องมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวคือมีพระวิปัสสนาจารย์
หรือผู้ฝึกสอนกรรมฐานท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอนกรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรโดย
สามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์กรรมฐานได้ มีวิทยากรบรรยายธรรมที่ มีความรู้ 
ความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้เข้าใจหลักธรรมและน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติได้
อย่างมีความสุข พระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นวิทยากรมีความปะพฤติดีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ด้านการบริหารจัดการ สํานักปฏิบัติธรรมต้องมีการแบ่งภาระหน้าท่ีการงาน กล่าวคือ  
เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมอย่าง
แท้จริง มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้ มีบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี
เพียงพอในการทําหน้าที่ดูแลด้านท่ีพัก อาหาร น้ําด่ืม ห้องนํ้า ห้องสุขาและอํานวยความสะดวกต่างๆ 
แก่ผู้ปฏิบัติธรรม มีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบ ในกรณีท่ีมีผู้
ปฏิบัติธรรมจํานวนมาก สามารถประสานงานขอกําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมา
ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างท่ัวถึง มีการดูแลด้านสุขอนามัย กล่าวคือมีตู้ยาสามัญไว้ประจําหรือมี
เจ้าหน้าที่ ท่ีสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณี ท่ีมีผู้ เข้าปฏิบัติธรรมจํานวนมาก 
ควรจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลอยู่ดูแล ถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถนําส่ง
สถานพยาบาลได้ทันที ถ้าหากไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจํา ก็ต้องมีการประสานไว้กับ
สถานพยาบาลใกล้เคียงให้สามารถปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที มีการจัดการ
ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดทําตารางการฝึกอบรมปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน มีกฎข้อบังคับ
หรือระเบียบปฏิบัติของสํานัก ท่ีจัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสาร หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณที่เห็นได้โดย
ชัดเจน มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอาหารน้ําด่ืมและการ
บริการต่างๆ เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ แต่ต้องไม่เป็น
ในลักษณะเชิงธุรกิจ สําหรับสํานักปฏิบัติธรรม หมายถึงที่อยู่อาศัยเพ่ือเป็นแหล่งอบรมด้านจิตใจ เช่น 
สํานักวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้น๑๒๐ 

                                         
  ๑๑๙กองพุทธศาสนศึกษา, คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ, (สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๖), หน้า ๗๓. 
  ๑๒๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์ จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑๘๗. 



 ๘๑

  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึงการจัดให้มีการฟังพระธรรมเทศนา การจัดเกี่ยวกับ
การอบรมสมถะและวิปัสสนา และการบรรยายหรือปาฐกถาธรรม การจัดศาสนพิธีต่างๆ เพ่ือรักษาพิธี
และวัฒนธรรมทางศาสนา และการให้ธรรมะหรือการสนทนาธรรมแก่คนในชุมชนและสังคม รวมท้ัง
การจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนท่ียากจน ท่ีศึกษามาอยู่ในโรงเรียนในวัด และการจัดต้ัง
ห้องสมุดภายในวัด เพ่ือจัดหนังสือธรรมะไว้เผยแผ่ให้ประชาชนได้ศึกษา สําหรับการเผยแผ่ 
ประกอบด้วยการดําเนินงานเพ่ือให้หลักธรรมคําส่ังสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไป ทําให้มีผู้
เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนานําไปประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมาเพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลก หัวใจ
สําคัญในการเผยแผ่คําสอน ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก โดยให้เกิดประโยชน์สุข 
 สรุปได้ว่า กฎระเบียบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะส่งเสริมบุคลากรให้
ทราบถึงกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือพระวิปัสสนาจารย์ 
วิทยากรบรรยายธรรม พระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นวิทยากร เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมดูแลรักษา
กฎระเบียบปฏิบัติของสํานัก การประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ และการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
๒.๓ พื้นที่การศึกษาวิจัย 
   พ้ืนท่ีการศึกษาวิจัย คือ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย ได้ไปศึกษาวิจัยสํานักปฏิบัติธรรมท่ี
ความโดดเด่น ซ่ึงมีช่ือเสียงปรากฎแก่สาธารณะชนท่ัวไป คือที่มีประชาชนมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนือง
ไม่ขาดสาย ซ่ึงสํานักปฏิบัติธรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับและขึ้นทะเบียนเป็นสํานักปฏิบัติธรรมตาม
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แก่  
  ๑. สํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
  ๒. สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  
  ๓. สํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา  
  ๔. สํานักปฏิบัติธรรมวัดสะเกศราชวรมหาวิหาร  
  ๕. สํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา  
  ๖. สํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล 
   ๗. สํานักปฏิบัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม 
  ๘. สํานักปฏิบัติธรรมวัดปทุมคงคา  
  ๙. สํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง  
  ๑๐. สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาพฤฒาราม 
 ๑๑. สํานักปฏิบัติธรรมวัดดอนเมือง 
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  ๑๒. สํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา  
  ๑๓. สํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก  
  ๑๔. สํานักปฏิบัติธรรมวัดปากนํ้า  
  ๑๕. สํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม  
  ๑๖. สํานักปฏิบัติธรรมวัดระฆังโฆสิตาราม  
  ๑๗. สํานักปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการาม  
  ๑๘. สํานักปฏิบัติธรรมวัดชัยพฤกษมาลา  
  ๑๙. สํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี 
 

๒.๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ือง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” 
เป็นการศึกษาการบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมท่ีต้ังอยู่ภายในวัด โดยมีการบริหารงาน
เป็นทีมงานเฉพาะกิจ ท่ี มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิ บัติธรรมท่ีปรากฎอยู่ในพ้ืนที่ ใน
กรุงเทพมหานคร โดยผู้บริหารควรจะส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้มีความเหมาะสมด้วยหลักวิชาการ
จัดการท้ังการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การช้ีนํา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) ทรัพยากรท้ัวงปวงให้มีความเหมาะสมกับสํานักปฏิบัติธรรม โดยผู้บริหารควร
จะส่งเสริมหลักธรรมเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิผลทั้งฉันทะ คือความพึงพอใจ วิริยะ คือความเพียร
พยายาม จิตตะ คือความต้ังใจ วิมังสา คือการพิจารณาผลการทํางานท่ีเหมาะสม โดยผู้บริหารควรจะ
ส่งเสริมบุคลากรให้ทราบปัจจัย ๔ ได้แก่ อาวาส อาหาร บุคคล และธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติ
ธรรมให้มีความเหมาะสม ดังน้ัน ผู้ วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องตามลําดับ 
เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงเชิงวิชาการ อันจะเป็นผลดีต่อการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 พระมหากังวาล ธีรธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ัวไป 
ของ การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด (๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักธรรมสําหรับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด (๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด โดยเน้นองค์ประกอบ ๓ ด้าน 
คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ 
  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เริ่มจาก
การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงสภาพแวดล้อม
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ท่ัวไป จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และโอกาส พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะด้านต่างๆ จากน้ันได้
ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมที่ดี แล้วทําการยก
ร่างรูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมท่ีดี โดยทําการประชุมกลุ่มเฉพาะ เพ่ือระดมความ
คิดเห็น และศึกษาหลักธรรมท่ีนํามาสนับสนุนการบริหารจัดการ ต่อจากนั้นนําร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรมดังกล่าว ไปทําการประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบ เพ่ือปรับปรุง
นําเสนอต่อไป ผลการวิจัยพบว่า๑๒๑ 
  ๑. สภาพแวดล้อมท่ัวไปของการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในปัจจุบัน มีจุดแข็ง คือ มีการส่งเสริมให้มีการศึกษา ปริยัติธรรมและ
อบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุสามเณรภายในสํานัก เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่
ในการเผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนจุดอ่อน คือ 
บางสํานักมีอาคารไม่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจํานวนมากได้ อาคารท่ีพักมีสภาพเก่าทรุดโทรม 
เครื่องอํานวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ เจ้าสํานักบางแห่งขาดวิสัยทัศน์ ในการปรับปรุงสถานท่ี  
ขาดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ พระวิทยากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน 
ขาดการประสานความร่วมมือเรื่องวิทยากรกับสํานักปฏิบัติธรรมอ่ืน ด้านปัญหาอุปสรรค คือมีสัตว์
รบกวนมาก เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก่เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์ 
และเทคโนโลยีได้ดึงดูดความสนใจพระภิกษุสามเณรออกไปจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ขาดการ
ส่งเสริมพัฒนาพระภิกษุสามเณรในการศึกษาหลักไตรสิกขา ท้ังภาคปริยัติและปฏิบัติให้ถึงปฏิเวธอย่าง
แท้จริงด้านโอกาส คือพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการส่งเสริม
สันติภาพ มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการ ทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีความ
ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ โดยเข้าศึกษาหลักการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยของสงฆ์มากข้ึน 
  ๒. ปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพน้ัน คือการคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยต้องมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีปัจจัยสนับสนุน คือการวางแผนโครงการเพ่ือเป็น
แนวทางของการทํางาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาส่ังการ การอํานวยการ การควบคุมกํากับ
กิจกรรมต่างๆ ให้ดําเนินตามแผนท่ีวางไว้ การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดทํา
งบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ ส่วนการบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรมน้ัน เน้นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 

                                         
  ๑๒๑พระมหากังวาล ธีรธมฺโม, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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เพ่ือให้การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมท่ีสําคัญ
ท้ังภายในและภายนอกสํานัก 
  ๓. รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ท่ีเป็นมาตรฐาน คือเจ้าสํานักมีวิสัยทัศน์ มีการขวนขวายศึกษาดูงานของสํานักท่ีมี
มาตรฐานนํามาปรับปรุงสํานักตนเอง เจ้าสํานักรู้จักกําหนดวัตถุประสงค์ รู้จักริเริ่มโครงงานที่เป็นแก่น
สารประโยชน์ รู้จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงาน จัดที่พัก อาคารปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาด
พร้อมใช้งานได้ ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่การงาน รู้จักประสาน
ความสามัคคีและประสานประโยชน์ร่วมกัน รู้จักปกครองบังคับบัญชา รู้จักติดตามและประเมินผลงาน 
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้นํา จัดการศึกษาทั้งด้านปริยัติควบคู่
กับการปฏิบัติ หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์ ด้านการบริหารจัดการภายในสํานัก จัดทําบัญชี รายรับ-จ่าย
ให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ บัญชีการเงินของสํานักปฏิบัติธรรมควรแยกจากบัญชีวัด 
จัดทําสถิติผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม มีการต้ังทุนเพ่ือการเผยแผ่ของสํานักปฏิบัติธรรม ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านทางส่ือ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทางอินเทอร์เน็ต เช่น ไลท์ และเฟสบุ๊คเป็น
ต้น จัดทําสื่อการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ และหนังสือคู่มือการปฏิบัติพระ
กัมมัฏฐาน 
  พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์” มีวัตถุประสงค์การวิจัย (๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ (๒) เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการและ
แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ และ 
(๓) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และนําเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้
เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ 
  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการวิจัยน้ีเป็นการศึกษาในลักษณะการวิจัยและพัฒนา รวบรวม
ข้อมูลการวิจัยโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการพรรณนาความ และจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามและแบบประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติ วิเคราะหาข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธ์ิความแปรผัน ผลการวิจัยพบว่า๑๒๒ 
  ๑. สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่า
ด้านบุคลากร อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้นําเชิงปัจเจกชนสั่งการเพียงรูปเดียวและมีภาวะผู้นําสูง สร้างอัต
                                         
  ๑๒๒พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร, “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิ
วัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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ลักษณ์ให้กับวัดโดยดําเนินโครงการตามทักษะความสามารถเพียงด้านเดียวจนปรากฏผลชัดเจน 
เจ้าอาวาสรูปใหม่ซ่ึงบริหารจัดการวัดต่อมาไม่สามารถสืบสานอัตลักษณ์เดิมไว้ได้ และพระภิกษุผู้
อุปสมบทใหม่ขาดระเบียบวินัยของพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งการขาดแคลนศาสนทายาทสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ขาดทักษะการศึกษาซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคม 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดําเนินการอย่างต้ังรับ ด้านการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน ขาดการ
ประสานความเข้าใจสําหรับแต่ละโครงการที่วัดดําเนินการ 
  ๒. หลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสามารถสรุปลงได้ ๓ ประการ คือ หลักการครอง
ตนครองคน และครองงาน รวมท้ังหลักพระวินัยช่วยให้การบริหารวัดดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี
งามและควรส่งเสริมอาคาริยวินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทางประพฤติปฏิบัติสําหรับคฤหัสถ์ให้
เกิดขึ้นในชุมชน และทฤษฎีที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์คือ
ทฤษฎีประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนําจูงใจ และการควบคุม สําหรับวิธีการและ
แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์
ประกอบด้วยการทบทวนพันธกิจ การวางแผน การดําเนินการพัฒนา การติดตามและการประเมินผล 
  ๓. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกา 
ภิวัตน์ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคม และ
ด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้
เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยรูปแบบที่เกื้อกูลกัน ๕ ส่วน ประกอบด้วย  
ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขย้ือนกาย คือการสํารวจรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล เพ่ือประเมินสภาพ
ของวัดและชุมชนก่อนเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ย่ิงให้ย่ิงได้ คือการประกาศเจตนารมณ์ของ
วัดท่ีจะดําเนินการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน ฝนตกใส่ตุ่ม คือ การสํารวจความรู้พ้ืนฐานของชุมชน 
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดเก็บบันทึกความรู้นั้นจัดต้ังแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ 
กลุ่มลยาณมิตรคิดถูก คือการสร้างภาคีเครือข่าย ในการทํางานให้เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อกัน
ระหว่างวัดกับชุมชน และระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ ต้องสุขก่อนจึงสําเร็จ คือการส่งเสริมพฤติกรรม
ทางด้านจิตใจให้บุคคลมีปัญญา คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ไม่เสพบริโภควัตถุเกินสมควร และมีความ
ภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชนตนเอง 
  พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ัวไป จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และปัญหาอุปสรรคการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี (๓) เพ่ือเสนอ 
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 



 ๘๖

 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัย
เชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๓๔๑ รูปจากแบบสอบถามของบุคลากร คือพระสังฆาธิการใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
๒๑ รูป/คน และจากผู้เช่ียวชาญจํานวน ๑๐ รูป/คน ในการทําสนทนากลุ่ม ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ
พรรณนาและสถิติอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า๑๒๓ 
  ๑. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผน การสรรหา 
การพัฒนาและการธํารงรักษา มีกลยุทธ์ คือกระบวนการของการกําหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร กําหนดแผนทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว ซ่ึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน การนํา
แผนไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วยการจัดทําเป็นเอกสารที่ระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ด้านต่างๆ  
ในการดําเนินงานขององค์การหน่ึงๆ เป็นเครื่องมือในการประสานงานและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานในส่วนต่างๆขององค์การให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะท่ีสอดคล้องกันซ่ึงจัดทําขึ้นจากการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์การเพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์และกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานขององค์การให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์จุดมุ่งหมาย 
ภารกิจและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์การ นโยบายต่างๆ ที่สําคัญ แผนงานหลักและแผนงาน
อ่ืนๆ ท่ีจะนํามาปฏิบัติ มาบูรณาการเพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงสอดรับกับหลักการบริหารขององค์การ 
เพ่ือให้องค์การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. สภาพกลยุทธ์การทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นอยู่น้ัน  
คณะสงฆ์ได้นํากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
ความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ 
พระสังฆาธิการ ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหา
อุปสรรคการจัดการที่ไม่เหมาะกับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี  
มีสาเหตุสําคัญมาจากวิสัยทัศน์ท่ีไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในคณะสงฆ์
ไม่ชัดเจน เช่น การวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธํารงรักษา 
  ๓. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี คือการใช้กลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณค่าเพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรที่มีค่าให้คณะสงฆ์รู้จักคุณค่าของ
                                         
  ๑๒๓พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์นําเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันเป็นกลยุทธ์การวางแผน
งานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท้ังหมด ถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นแม่แบบที่
มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์ เพ่ือเตรียมบุคคลให้เหมาะสมกับงานและเวลา 
รวมท้ังพัฒนากําลังคนให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายยังสามารถประเมินกลยุทธ์ทรัพยากร
มนุษย์ในปัจจุบันและความต้องการในอนาคต พร้อมวิธีการเพ่ือให้เกิดความสมดุลกันระหว่าง
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันกับทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตการพยากรณ์ความต้องการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับตําแหน่งท่ีว่างในอนาคต ซ่ึงจําเป็นต้องให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีด้วย
จึงนําเสนอกลยุทธ์ดังน้ี 
  กลยุทธ์ด้านการวางแผน มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมี
ภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างให้ทรัพยากรมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขณะเดียวกันพร้อมที่จะรับผิดชอบงานตําแหน่งสูงขึ้นเพ่ือให้องค์การสัมฤทธ์ิผล 
  กลยุทธ์ด้านการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการทํางานหรือ
รับตําแหน่งในหน้าท่ีต่างๆ มีสรรหาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน การกําหนดการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์โดยให้ยึดหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง เพ่ือจะได้นําไปสู่ขั้นตอนที่มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ด้านการพัฒนา มีความเช่ือม่ันว่าจะต้องเปลี่ยนจากการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และพฤติกรรม ไปสู่การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยเพ่ือให้คนหาความรู้เอง พัฒนาทักษะ
ด้วยตัวเองรวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามทัศนคติท่ีเปลี่ยนไป 
   กลยุทธ์ด้านการธํารงรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีของคณะสงฆ์ จะทําให้เกิดความรัก  
ความผูกพันความนับถือ การร่วมมือร่วมใจ ความจงรักภักดี และความสําเร็จในงานของคณะสงฆ์  
การปรับเปลี่ยนตําแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
 พัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร (๒) เพ่ือศึกษา
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร และ (๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร  
  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ จํานวน ๒๕ รูป/คน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ การวิจัยเชิง
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ปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า๑๒๔     
  ๑. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ด้านการจัด
ระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ัวไปที่
ใช้ทางเท้า ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎ ลดปัญหาทางอ้อม ซ่ึงนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจน
ในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ ด้านการดูแลความปลอดภัย เป็นการเสริมกําลังตํารวจโดยการออกตรวจ
พ้ืนท่ี การดูแลความปลอดภัยในลักษณะงานบริการและอํานวยความสะดวก ซ่ึงต้องเสี่ยงภัยกับ
เหตุร้ายในการออกตรวจพ้ืนท่ีท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ด้านการดูแลด้านการจราจร  
การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร ไม่ได้เป็นเจ้า
พนักงานจราจร เพราะฉะน้ันในการปฏิบัติงานจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ท้ังน้ีเพราะไม่มี
กฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่และควรจัดหาเคร่ืองมือท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแล
การท่องเที่ยว เพ่ือการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์
ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการจัดระเบียบไปพร้อมๆ กัน ด้านภารกิจพิเศษอ่ืนๆ เป็นกําลัง
เสริมและช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าท่ี
ดับเพลิง หน่วยกู้ชีพ การไฟฟ้า การประปาเป็นต้น 
  ๒ .  มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การบูรณาการหลักศีลในการจัด
ระเบียบ รองลงมาได้แก่ การบูรณาการหลักขันติในการดูแลความปลอดภัย การบูรณาการหลักปิย
วาจาในการดูแลการท่องเท่ียว การบูรณาการหลักอัตถจริยาในการดูแลภารกิจพิเศษอ่ืนๆ และน้อย
ท่ีสุด คือการบูรณาการหลักเมตตาในการดูแลการจราจร ตามลําดับ 
  ๓. การนําเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติงานของเ จ้าหน้าที่ เทศกิจ  กรุง เทพมหานคร  รูปแบบซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายรัก
กรุงเทพมหานครร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าเยือน ดังน้ี ศีล หมายถึงการ
ควบคุมพฤติกรรมท้ังทางกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบ
เมือง ให้ทุกคนสามารถใช้ที่สาธารณะร่วมกันอย่างปลอดภัย โดยการควบคุมภายในตนของเจ้าหน้าท่ี 
เช่น การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีหลักสูตรการเข้าร่วมการอบรมคุณธรรมร่วมกับ มจร. และ 
การปฏิบัติตนกับบุคคลท่ัวๆ ไป ได้แก่ 

                                         
  ๑๒๔พัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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  ขันติ หมายถึงอดทนต่อความยากลําบากในการออกปฏิบัติงาน อดทนต่อความตรากตรํา
ของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และอดกลั้นต่อความไม่เข้าใจของผู้ ค้าและประชาชน
เมตตา หมายถึงการกระทําท่ีแสดงออกถึงการให้ความช่วยเหลือ ปรารถนาดี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล เช่น 
การช่วยจัดจราจรช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ปิยวาจา หมายถึง
การพูดจาสุภาพอ่อนน้อม จริงใจ แนะนําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้พบเห็นด้วยความ
ย้ิมแย้ม มีอัธยาศัยดี สามารถประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทาง และสถานท่ีสําคัญต่างๆ ให้กับ
นักท่องเท่ียวและประชาชนผู้สัญจรไปมา ให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวด้วยความเต็มใจประดุจญาติ
มิตร มีความรอบรู้วัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
  อัตถจริยา หมายถึงจิตอาสา ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าท่ี ขวนขวายต้องการ
ช่วยเหลือ โดยการจัดเวรออกตรวจเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน สําหรับคําสําคัญ รูปแบบการบูรณาการ หลักพุทธธรรม การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร 
 ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” ผลการวิจัย
พบว่า๑๒๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้
ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม  
ส่วนปรัชญาในการพัฒนาน้ันต้ังอยู่บนความเช่ือท่ีว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมาย 
ท่ีการพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือทุกข์เป็นตัวต้ังใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔ เป็นหลัก
คิดในการพัฒนาและมีการคิดเชิงระบบ สําหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้นจะมีสามประการ คือทําให้
มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมคุณธรรมในการดํารงชีวิต 
และพัฒนาไปสู่ระดับสูงสุด คือการพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง สู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี ๓ องค์ประกอบการพัฒนา คือการพัฒนาระดับ
บุคคล ระดับกลุ่มและการพัฒนาในระดับองค์การ เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พุทธมีปฏิสัมพันธ์กับบริบทจึงทําให้องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายขององค์การท่ีเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศน์การพัฒนาท่ี
ประกอบด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ กระบวน
ทัศน์การพัฒนาโลกียธรรม และกระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในระดับบุคคล และระดับองค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซ่ึงสามารถใช้เป็นกระบวนการใน

                                         
  ๑๒๕ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 



 ๙๐

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ด้วย 
 กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายใน
ประเทศไทย” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) ศึกษาวิจัยประวัติความเป็นมาการพัฒนาการบริหาร
กิจการ อิทธิพลและปัญหาอุปสรรคของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย (๒) ศึกษากรอบและแนวคิด
การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายประเทศไทย (๓) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบริหารกิจกรรม
ของคณะสงฆ์จีนนิกายในระดับในประเทศไทย  
  กําหนดกรอบและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หน้าท่ีการ
งานของผู้บริหารตามแนวทางและหลักการบริหาร และการวิเคราะห์สถานการณ์ ผลการวิจัย
พบว่า๑๒๖ 
 ๑ .  จากการศึกษาเอกสารผนวกกับการสัมภาษณ์พบว่า คณะสงฆ์จีนนิกายเป็น
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ท่ีปรากฎเด่นชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว และ
พัฒนาเป็นคณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบัน อิทธิพลของคณะสงฆ์จีนนิกาย หมายถึงอิทธิพลทางด้าน
วัฒนธรรมและศิลปกรรมจีน การใช้ชีวิตประจําวัน ความเช่ือในสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และอิทธิพลด้านพิธีกรรม 
ปัญหาอุปสรรคของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนบุคคลากรและศาสนทายาทในการเผย
แผ่ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมจีน การศึกษา ความยากของพระสูตรภาษาจีน และความไม่สนใจ
ศึกษาหลักธรรมของคนจีน ปัญหาอุปสรรคสุดท้าย คือวัดมังกรกมลาวาสคับแคบ มีมลภาวะจากควัน
ธูป ส่วนวัดโพธ์ิแมนคุณารามเข้าถึงยาก และไม่มีขนส่งมวลชนไปถึง 
  ๒. ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ตามกรอบพระราชบัญญัติ
สงฆ์ และหลักการบริหารพบว่า การบริการกิจการด้านการปกครองของคณะสงฆ์จีนนิกาย กําหนด
นโยบายบนพ้ืนฐานของพระธรรมวินัย กฎหมายและจาริตประเพณี การจัดองค์กรเป็นไปตามความ
เหมาะสม และบริบทของวัด การสรรหาบุคลากรพิจารณาคุณสมบัติ การสั่งการเป็นเส้นตรงจากบนลง
ล่าง การประสานงานดี มีการรายงานเป็นวาจาอย่างไม่เป็นทางการ การงบประมาณมีพระเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและตรวจสอบโดยเจ้าอาวาส  การบริหารกิจการด้านการสาธารณูปการพบว่า  
การบูรณปฏิสังขรณ์และการสงเคราะห์มีแนวทางแตกต่างกัน เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ และไม่มี
กําหนดการเป็นท่ีแน่นอน แต่กําหนดเป็นละครั้งโดยเจ้าอาวาสสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปดําเนินการ 
เม่ือเสร็จงานก็เป็นอันจบ 
  ๓. จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายนอกของการบริหารกิจการด้านการ
ปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณูปการตามหลักการวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน 
                                         
  ๑๒๖กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ ,  “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



 ๙๑

โอกาส และปัญหาอุปสรรค เม่ือนําไปสังเคราะห์รวมกับผลการวิเคราะห์จากกรอบของการบริหาร 
ได้รูปแบบการบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายไทยแล้ว จึงนํารูปแบบไปสัมภาษณ์นักวิชาการ 
หลังจากการสัมภาษณ์และทําข้อมูลวิจารณ์ของนักวิชาการไปปรับปรุง รูปแบบ ผลสุดท้ายได้รูปแบบ
การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีน หมายถึงการบริหารกิจการด้านการสาธารณูปการแบ่งออกเป็น ๒ 
กองคือ กองสาธารณูปการ และกองสาธารณสงเคราะห์ 
 พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ ได้วิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์” มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ (๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคปัจจุบัน (๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์  
  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มพระ
สังฆาธิการและนักวิชาการท่ีมีบทบาทในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จํานวน ๒๑ รูป และ
การสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา
ความ ผลการวิจัยพบว่า๑๒๗ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่  
  ด้านการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆ มีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถร
สมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆ เท่านั้น จึงมีองค์กร หรือสถาบันท่ีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมีการกระจายอํานาจ ประสานสร้างประโยชน์ สร้างเครือข่ายให้เกิดความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน  
  ด้านการศาสนศึกษา มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่ยังคงไว้ซ่ึงพระธรรมวินัย แต่มี
การศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญหรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงควรให้ความสําคัญใน
ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาให้เข้ากับยุค
สมัย วางนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดเอกภาพทางการศึกษา พร้อมสร้างแรงจูงใจให้
เห็นความสําคัญในการเรียนบาลี เพ่ือนําไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป  
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการ
สงเคราะห์ประชาชนให้ได้รับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ จึงควรสนับสนุนให้
มีการศึกษาทางธรรมแก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ให้มีความรู้ในทางธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
ให้แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป และควรมีการระดมความคิดในเบื้องต้นในระดับจังหวัด เพ่ือศึกษา

                                         
  ๑๒๗พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุค
โลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 ๙๒

ความสําคัญของปัญหาอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละจังหวัด และเป็นมติของจังหวัดแล้วนํามา
รวมความคิดเห็นเป็นระดับภาคต่อไป  
  ด้านการเผยแผ่ มีการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ และทักษะ
การใช้ภาษาของสมัยปัจจุบัน มีความพร้อมท้ังในการพูด เทศน์ การบรรยาย การเขียนและพิมพ์ตํารา
ทางพระพุทธศาสนา และแต่งตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม ตําราวิชาการ รวมถึงการมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีกานําไปปฏิบัติตาม ถือว่าเป็นการส่ังสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีควบคู่กันไป 
จึงควรมีแผนระยะส้ัน และแผนระยะยาวในการฝึกอบรมผู้นําสงฆ์ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ 
ด้วยการจัดให้มีการรับฟังนโยบาย หลักการเผยแผ่ และฝึกพูด เทศน์ บรรยายและผลิตสื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท่ีจะได้ทํางานเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ด้านการสาธารณูปการ ในปัจจุบันมี ๒ รูปแบบ คือการพัฒนาตามกําลังศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน โดยไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ซ่ึงในปัจจุบันมีอยู่มาก และการพัฒนาโดย
การศึกษา และวางแผนการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ภายในวัดเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่ จึงควรมีการจัดทํา
แผนแม่บทในการพัฒนาวัด ศึกษารายละเอียดของงานสาธารณูปการ การบริหารจัดการวัดด้วยความ
โปร่งใส การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น รูปแบบ
การก่อสร้างตามภูมิภาคตามความเหมาะสม ตามอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีน้ันๆ และต้องคํานึงถึงประโยชน์
ใช้สอยต่างๆ กําลังความสามารถของเจ้าอาวาสในอนาคต น่าจะมีการระดมทุน หรือต้ังธนาคาร
พระพุทธศาสนา เพ่ือเปิดโอกาสให้วัดเล็กๆ ท่ีมีการก่อสร้างแต่ขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างให้ได้มี
โอกาสได้กู้ยืมเพ่ือการก่อสร้างสาธารณูปการของวัดให้มีประสิทธิภาพ และได้เกิดความรวดเร็วในการ
ก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และศูนย์กลางทางการศึกษาและ 
การพัฒนาของชุมชน 
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ การดําเนินการเพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์ ปัจจุบันมีการ
ช่วยเหลือประชาชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตเมตตา พระสงฆ์จึงควรมีบทบาทด้วยการแนะนําให้เกิด
ความคิดริเริ่มแก่ชาวบ้าน ในชุมชนมีอะไรท่ีจะทําให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทําหน้าท่ีเหมาะสม
กับบทบาท คํานึงถึงควาเหมาะสมและกาลเทศะ และไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เป็นผู้นําในการเสียสละ 
แสดงภาวะในการเป็นผู้นําท่ีมีอยู่ให้ประจักษ์แก่คณะสงฆ์และประชน ด้วยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
 พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอคณะสงฆ์ไทย (๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน (๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม  
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  ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน ๒๙ รูป/คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม  จํานวน ๘ รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า๑๒๘ 
  ๑. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน พระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองอย่างมากทําให้มีผู้มองศาสนาในแง่ต่างๆ ทั้งในแง่ดี
หรือแง่บวกและในแง่ร้ายหรือแง่ลบก็ตาม แต่พุทธศาสนาก็ยังนับว่ามีอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
อยู่มากในจิตใจของคนไทย และแสดงออกมาในรูปของโบราณสถานโบราณวัตถุ ประเพณี นิสัย 
ศิลปวัฒนธรรม หรือความเมตตาปรานี และความโอบอ้อมอารี ส่ิงเหล่านี้อาจเรียกว่าเป็นลักษณะ
เฉพาะที่มีอยู่ในสังคมไทย ซ่ึงเป็นลักษณะอันเนื่องมาจากพุทธศาสนาจึงถือว่าสังคมไทยก็คือสังคมพุทธ
น่ันเอง ผู้ท่ีมีส่วนสําคัญผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมพุทธต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คอืพระสงฆ์  
  สถาบันสงฆ์จึงเป็นสถาบันจารีตท่ีมีความสําคัญย่ิง พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
มีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของชาวพุทธไทยส่วนใหญ่ท้ังทางด้านศีลธรรมจรรยาและกิจกรรมทางโลก 
พระสงฆ์เป็นหนึ่งในรัตนะ คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นเสมือนตัวแทนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถาบันพระพุทธศาสนาที่ขาดเสียไม่ได้ ในชีวิตประจําวันของพุทธศาสนิกชน 
นอกจากจะเป็นท่ีพ่ึงพิงทางใจ ช้ีนําทางศีลธรรมจรรยาโดยช้ีให้ทํานาให้ดู และเป็นสถาบันท่ี
เอ้ืออํานวยบริการทางศาสนกิจ ศาสนพิธีแล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังทําหน้าที่ส่งเสริมรักษาอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและให้บริการด้านอ่ืนๆ ท่ีกลไกของรัฐบาลเข้าไปให้บริการไม่ท่ัวถึง ท้ังยังมีส่วนช่วย
เสริมกลไกของรัฐให้บรรลุเป้าหมายมากย่ิงขึ้นและท้ังยังมีส่วนช่วยสังคมในด้านต่างๆ อีกด้วย  
  ๒. สภาพปัญหาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
สืบเน่ืองมาจากผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงมีท้ังความ
หลากหลายและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในการพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม ปัญหากล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านพุทธศาสนพิธี/
พิธีกรรม สื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเชิงวิชาการในการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายภาคีทางศิลปวัฒนธรรม อันส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ 
ตามมามากมาย 
  ๓. การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือดําเนินงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุ เป้าประสงค์ของการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวคือด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านพุทธศาสนพิธีและพิธีกรรม ด้านสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้
                                         
  ๑๒๘พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ), “การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ทางศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมเชิงวิชาการในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และด้านเครือข่ายภาคีทาง
ศิลปวัฒนธรรม หลักพระพุทธศาสนา เป็นรากฐานสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องจากชาวไทยนับ
ถือพระพุทธศาสนามาช้านาน และหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา ได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย 
กลายเป็นรากฐานวิถีชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ท้ังด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศีลธรรม ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพ่ือให้คนประพฤติดี ประพฤติชอบ 
สร้างความเจริญดีงาม และความม่ันคงทางจิตใจ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซ่ึงหากคนในสังคม
เกิดความเสื่อมใสศรัทธาตามหลักพุทธธรรมพระพุทธศาสนา ก็จะทําให้เป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
 สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการมีการกําหนดนโยบาย
จากเจ้าอาวาส ส่วนบุคลากรครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบเฉพาะส่วนท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น เจ้าหน้าที่ 
และผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันรับผิดชอบงานตามความเหมาะสม นอกจากน้ัน นโยบายด้านการเผยแผ่ 
ควรจะมีการพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีความก้าวหน้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังทักษะการใช้
ภาษาปัจจุบัน มีความพร้อมท้ังการพูด การเทศน์ การบรรยาย การเขียน และพิมพ์ตําราทางวิชาการ 
และแต่งตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีกานําไปปฏิบัติ ถือว่าเป็นการ
ส่ังสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ควบคู่กันไป จึงควรจะมีแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวใน
การฝึกอบรมพระสังฆาธิการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ด้วยการจัดให้มีการรับฟังนโยบาย 
หลักการเผยแผ่ การฝึกพูด การเทศน์ การบรรยาย และการผลิตสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือทํางานเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเผยแผ่โดยภาพรวมยังเป็น
รูปแบบเดิมๆ ขาดการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน การบริหารงานอ่ืนๆ ก็ขาดระบบแบบ
แผนท่ีชัดเจน ขาดระบบการจัดการที่ดี การศึกษาสงเคราะห์ขาดการกําหนดรูปแบบการให้การ
สงเคราะห์ที่ ดีไม่เป็นระบบและการสาธารณสงเคราะห์มีรูปแบบและระบบที่ดีต่อการให้การ
อนุเคราะห์แก่ประชาชน 
 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” ผู้วิจัย ได้ศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริมแนวทางสํานักปฏิบัติธรรมให้มีความความ
พร้อมและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาแนวคิดทฤษฏี 
หลักธรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้ว จึงได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual 
Framework) ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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แผนภาพที่ ๒.๑๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๑. ฉันทะ คือความพึงพอใจ
๒. วิริยะ คือความเพียรพยายาม 
๓. จิตตะ คือความต้ังใจ 
๔. วิมังสา คือการพิจารณา

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
สํานักปฏิบัติธรรม 

แนวทางส่งเสริมสํานักปฏบิตัิธรรม 

๑. อาวาสสัปปายะ/ท่ีอยู่อาศัยดี
๒. อาหารสัปปายะ/อาหารพร้อมด ี
๓. บุคคลสัปปายะ/ผู้คนมีศีลธรรมด ี
๔. ธรรมสัปปายะ/ข้อปฏิบติัดีงาม

๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดองค์การ (Organizing)  
๓. การช้ีนํา/ภาวะผู้นํา (Leading)  
๔. การควบคุม (Controlling)



บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” ผู้วิจัย ได้กําหนด
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับ
ขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
  ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาเรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   ๓.๑.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary 
research) สัมภาษณ์เ ชิงลึก  ( In-depth interview) และสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group 
Discussion) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ๓.๑.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ  
 งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงสํารวจ (Survey Research) ข้อมูล
ให้สถิติพรรณนา กล่าวคือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 

๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม คือกลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ และกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปน้ี 
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 ๓.๒.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู้วิจัย ได้กําหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ศึกษาเอกสาร (Documentary research) สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๘ รูปหรือคน จากสํานักปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร 
 ๑. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากนํ้า  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 ๒. พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
 ๓. พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม) เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  
 ๔. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร) เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
 ๕. พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร  
 ๖. พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร) เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 ๗. พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  
 ๘ .  พระราชปริ ยัตยาภรณ์ ( วิสุท ธ์ิ วิทฺ ธิสาโร ) เ จ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
 ๙ .  พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล) เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 ๑๐. พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรม 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 ๑๑. พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก) เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 ๑๒. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
 ๑๓. นายเกรียงศักด์ิ บุญประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม  
 ๑๔. นายศักด์ิชัย กลิ่นพูน นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  



 ๙๘

 ๑๕. นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  
 ๑๖. นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  
 ๑๗. นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  
 ๑๘. นางป่ิน ลิมป์ชิณพงษ์ ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร 
 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูปหรือ
คน จากสํานักปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร 
 ๑. พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา 
 ๒. พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร., วิปัสสนาจารย์วัดระฆังโฆสิตาราม 
 ๓. พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก 
 ๔. พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ ป.ธ.๘ พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม 
 ๕. ดร.สุภกิจ โสทัด อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 ๖. นางสาวอภิวาร ช้ีแจง อาจารย์โรงเรียนตําหนักสวนกุหลาบ 
 ๗. นางสาวกัลยา ชิตพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ 
 ๘. นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์ อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบารัก 
 ๙. นางสาวละเมียด เดชศักดา ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรม 
 ๓.๒.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
 งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการแจกแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจ
ข้อมูลจากกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากสํานักปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร 
 ประชากร ได้แก่ พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ และบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติธรรมใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๔๐ รูปหรือคน๑ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ และบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติธรรม
ในกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน๒ (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๘๑ 
รูปหรือคน 

                                         
  ๑สํานักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, สถิติพระสังฆาธิการจําพรรษา พ.ศ.๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร: 
วัดสามพระยา, ๒๕๕๘), หน้า ๗๕. 
  ๒ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, (กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 
๒๕๕๒), หน้า ๔๙. 



 ๙๙

ตารางท่ี ๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

บุคลากรในสํานักปฏบิัติธรรมในกรุงเทพมหานคร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
พระสงัฆาธิการ  ๘๐ ๖๖ 
พระวิปัสสนาจารย์ ๑๒๐ ๙๒ 
บุคลากรหรือผูป้ฏิบัติธรรม ๑๔๐ ๑๐๓ 

สรุปรวม ๓๔๐ ๑๘๑ 
  

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ผู้ วิ จัย ได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๓.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๒. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  ๓. การสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์โดยปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ๔. สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย  
 ๕. นําเสนอเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ 
 ๖. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์  
  ๗. จัดพิมพ์เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ฉบับท่ีสมบูรณ์ และนําไปใช้จริงเพ่ือเก็บข้อมูลจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ๓.๓.๒ การวิจัยเชิงปรมิาณ 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการใช้สํารวจข้อมูลแบบมีโครงสร้าง 
เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ผู้วิจัย สร้างเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัยตามลําดับขั้นตอน 
ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธธรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๒. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือการสร้างแบบสอบถาม 
 ๓. นําเสนอโครงร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนําเสนอให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) แบบสอบถาม แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง



 ๑๐๐

รายข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) และปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ จํานวน ๕ ท่าน ดังต่อไปน้ี 
  (๑) พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ กิตฺติโสภโณ) รศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม 
กรุงเทพมหานคร 
  (๒) พระมหายุทธนา นรเสฏฺโฐ ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๓) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๔) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนษสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๕) ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ประจําหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔. นําเคร่ืองมือที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทดสอบ จํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค่าแอลฟา 
(Crobach’s Alpha) ของความเช่ือม่ันตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ัน
เท่ากับ ๐.๙๘๘ 
  ๕. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๖. พิมพ์เครื่องมือการวิจัยฉบับที่สมบูรณ์สําหรับนําไปใช้จริงต่อไป 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 ๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
  งานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ หนังสือพระไตรปิฎก และบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 ๒. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หนังสือวารสาร เอกสาร สิ่งตีพิมพ์และ
ส่ืออีเล็คโทรนิคเป็นต้น 
 ๓. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๘ รูปหรือคน  
เพ่ือขอสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 



 ๑๐๑

 ๔. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูปหรือคน  
เพ่ือขอสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕. ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตนเอง 
 ๓.๔.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ 
   ง าน วิ จั ย เ ชิ งปริ ม าณ  (Quantitative Research) การ เก็ บ ร วบรวมข้ อ มู ลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอเชิญคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือแบบสอบถาม จํานวน ๕ คน 
 ๒. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอทดสอบแจกแบบสอบถาม จํานวน ๓๐ 
ชุด (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๓. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม จํานวน ๑๘๑ ชุด  
จากประชากรจํานวน ๓๔๐ รูปหรือคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๔. ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนาความ ตามลําดับขั้นตอน 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากแบบสอบถามโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ต่อการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยใช้สถิติคือค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นอกจากน้ัน เกณฑ์การแปลผล ค่าเฉลี่ย



 ๑๐๒

การแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
 ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด๓  

                                         
  ๓พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน ,  “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริ ยัติธรรม”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” ผู้วิจัย ได้ศึกษาแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods research) ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ผู้ วิจัยศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) สัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๘ รูปหรือคน สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูปหรือคน นอกจากน้ันการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผู้วิจัย ได้แจกแบบสอบถาม จํานวน ๑๘๑ ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิจัย โดยใช้สถิติกล่าวคือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนั้น ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลการวิจัยท้ังเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ๔.๒ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏบัิติธรรม 
  ๔.๓ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๔.๕ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ผลการ วิจัย เ ชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ผู้ วิ จัย  ไ ด้ศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
๑๙ รูปหรือคน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คือการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรม ได้แก่ หน้าท่ีการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม สําหรับ
การบริหารจัดการมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการวางแผนท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดทิศทาง ภารกิจ 
เป้าหมาย การจัดองค์การ การจัดทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 
การแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ภายในองค์การ การช้ีนํา การเลือกทางออกที่ดีท่ีสุด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางแผน 
การตัดสินใจเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องศึกษาให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ การควบคุม การติดตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องตามความจําเป็น 



 ๑๐๔

เพ่ือให้งานดําเนินไปถูกต้อง ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่จริง ไปสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูปหรือคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้ต้ังประเด็นคําถามตามลําดับ
ขั้นตอน เพ่ือศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑.๑ ด้านการวางแผน 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านการวางแผนในฐานะท่ีท่านเป็นผู้บริหารควรจะมีแนวทางการ
วางแผนการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็น
แนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การวางแผนมีแนวทางการวางแผนสํานักปฏิบัติธรรม เน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับรองรับผู้ท่ีเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม ควรติดแอร์หรือพัดลม ทําพ้ืนที่ให้
ปลอดโปร่ง รับอากาศที่บริสุทธ์ิ มีทัศนียภาพเป็นสัปปายะ จัดห้องพัก ห้องสนทนาธรรม ห้องส่ง
อารมณ์ ระบบเครื่องเสียง เครื่องฉายวิดีทัศน์ เครื่องนอน ผ้าอาสนะ ผ้าปูนั่ง เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพ่ือความเป็นสัปปายะแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม ในกรณีท่ีผู้
ปฏิบัติธรรมเกิดอาการเจ็บป่วยหนัก ก็สามารถจัดส่งโรงพยาบาล ให้ความช่วยเหลือได้อยู่ตลอดเวลา 
การบริหารงานสํานักปฏิบัติธรรม คือเทคนิคที่ใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ 
โดยอาศัยปัจจัย ได้แก่ คน ทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีสามารถกําหนด
ขั้นตอนในการบริหารงาน การวางแผนคือหน้าท่ีการจัดการอย่างหน่ึง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการกําหนด
เป้าหมายและการกําหนดกลยุทธ์สําหรับการปฎิบัติงานในอนาคต รวมท้ังทรัพยากรท่ีใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการ การวางแผนสํานักงานจึงเป็นการเตรียมงานและเตรียมการปฎิบัติงานสํานักงานไว้
ล่วงหน้าว่างานสํานักงานอะไรบ้างท่ีจะต้องมีการปฎิบัติและจะต้องปฎิบัติเช่นไร ซ่ึงจะต้องมีการคิด 
วิเคราะห์ ออกแบบ และการคาดคะเน๑  
 ๒. การวางแผน กําหนดความมุ่งหมายให้ชัดเจนเป็นเบ้ืองต้นก่อนว่าสํานักปฏิบัติธรรม
ควรจะดําเนินการไปในด้านใด เช่น เป็นท่ีทําวัตร สวดมนต์ เป็นที่ฝึกกรรมฐาน เป็นท่ีศึกษาอบรม
กรรมฐาน เป็นท่ีรวมคนท่ีมีความสนใจในทางธรรมให้มีโอกาสได้พบปะกัน ได้คุ้นเคยสนิทสนมกันจะได้
ไม่อยู่โดดเด่ียว และได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างเป็นสุข ถ้าไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนเช่นน้ี การจัดการจะ
แนวกว้าง ทําสะเปะสะปะ ทําทุกอย่าง แต่ไม่ได้ประสิทธิผลเต็มที่สักอย่าง อีกประการหน่ึง กําหนด
บุคลากรที่รับผิดชอบ บุคคลเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมาก บุคลากรท่ีจะทําหน้าท่ีน้ีต้องแน่ชัด  
มีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือต้องเป็นงาน ทํางานเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
เป็นที่ต้ังแห่งศรัทธา เช่ือถือโดยภาพรวม บุคลากรที่สําคัญต้องมีสองระดับ คือระดับต้น ซ่ึงเป็นผู้นํา

                                         
  ๑สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากนํ้า แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๐๕

หลักเป็นผู้นํา และระดับรองคือทําหน้าท่ีแทนได้ เม่ือบุคลากรระดับต้นไม่อยู่หรือไม่ว่าง หรือทําหน้าท่ี
อ่ืนๆ ท่ีจะทําหน้าที่อ่ืนๆ ท่ีจะทําให้งานเดินหน้าได้ นอกจากนั้น กําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท้ังรายรับ 
รายจ่าย สัปปายะต่างๆ ทุกอย่างมีความสําคัญและจําเป็น แต่มิใช่เป็นเรื่องหลัก บุคลากรเป็นหลัก
สําคัญกว่าเพราะหากบุคลากรเก่ง มีประสิทธิภาพทํางาน รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นย่อมกําหนดและ
จัดการได้ ดังนั้น การวางแผนท่ีดีซ่ึงเป็นแผนงานท่ีสมบูรณ์ควรจะกําหนดสิ่งต่อไปน้ี คือบุคคลมีใจที่จะ
ทํา หมายถึงรักในงานที่ตนจะทํา มีคนท่ีจะทํา หมายถึงมีคนช่วยทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีงานที่จะทํา 
หมายถึงเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน มีเงินท่ีจะทํา หมายถึงมีเงิน มีอุปกรณ์ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพร้อม๒ 
 ๓. การวางแผน ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมท้ังบุคลากร สถานที่ รวมท้ังอาหารการ
กินและท่ีอยู่อาศัยก่อนดําเนินการ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดระบบงาน เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์และปรับปรุงงาน การกําหนดเวลามาตรฐาน การปรับปรุงวิธีการทํางานให้ง่ายขึ้น 
การออกแบบและการผลิตแบบฟอร์มใช้ในสํานักงาน การทําคู่มือ งานเหล่านี้ต้องอาศัยทีมงานที่มี
ความชํานาญและต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานสํานักงานอย่างมาก บางองค์กร
ต้องใช้วิธีว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบริษัทรับจ้างเฉพาะด้านนี้จากภายนอกมาทําการปรับปรุงระบบงาน 
ปัจจุบันการวิเคราะห์และออกแบบจัดระบบงานอาศัยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาช่วย มีการใช้
ระบบโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงพาณิชยกรรม หรือการหาบริษัทผู้ขายจากต่างประเทศท่ีมีระบบงานดี
เพียงพอแล้วนํามาปรับดัดแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสํานักปฏิบัติธรรม๓  
 ๔. การวางแผนบริเวณสํานัก บริเวณสํานักควรมีป้ายช่ือสํานักให้ชัดเจน รวมท้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรม 
ส่วนภายในสํานักน้ันก็จัดระเบียบสถานที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วน ได้แก่ (๑) สถานท่ีปฏิบัติธรรม คือการนั่ง
สมาธิ การเดินจงกรม การฟังการบรรยายธรรม มีสถานท่ีสามารถจัดได้ท้ังกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก 
(๒) สถานที่ฉันอาหาร ควรจะมีโต๊ะ เก้าอ้ี และภาชนะอ่ืนๆ ท่ีสะอาดและเพียงพอ (๓) สถานที่หลับ
นอน จัดเตรียมให้พร้อมทั้งของพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ซ่ึงแยกเพศชายและเพศหญิง
ชัดเจน (๔) ห้องอาบน้ํา ห้องสุขา แยกเพศหญิงและเพศชายชัดเจน (๕) สถานท่ีจอดรถ จัดไว้อย่าง
เป็นระเบียบและเพียงพอ นอกจากนั้น อาคารท่ีพักและสถานที่ปฏิบัติธรรม อาคารที่พักและสถานที่
ปฏิบัติธรรม สามารถรองรับผู้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมได้ครั้งละจํานวนมาก นอกจากน้ันแล้ว ควรจะมี

                                         
  ๒สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๓สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม 
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๐๖

พ้ืนที่หรือลานสําหรับเดินจงกรม ในกรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากจะต้องมีพ้ืนท่ี อาคารท่ีพัก และ
ท่ีปฏิบัติธรรมสํารอง เพ่ือให้เพียงพอต่อเจตนารมณ์ของผู้เข้าปฏิบัติธรรม๔ 
 ๕. ผู้บริหารมีภาระหน้าท่ีพ้ืนฐานในการบริหารประกอบด้วยการวางแผน การจัด
องค์การ การอํานวยการและการควบคุม ผู้บริหารงานสํานักงานจึงควรปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหาร 
กล่าวคือการวางแผน ผู้บริหารงานสํานักงานต้องวางแผนกิจกรรมในอนาคต โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยวางแผนระยะส้ันไม่เกิน ๑ ปี เช่น วางแผนและกําหนดเวลาการ
ฝึกอบรม วางแผนปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน และวางแผนการปฏิบัติงานประจําเป็นต้น การวางแผนระยะ
ยาว กําหนดระยะ ๕ ปี หรือมากกว่าน้ี เช่น การวางแผนปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน ปรับปรุงการจัดแผนผัง
สํานักงาน การนําวิธีการอัตโนมัติเข้ามาใช้ การเพ่ิมอัตรากําลังคนและอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรได้รับการ
สนองความม่ันคงในอาชีพ๕ 
 ๖. แนวทางท่ีสําคัญการวางแผนด้านสถานท่ีให้เป็นสัปปายะ เช่น ความสะอาด เงียบสงบ 
ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก อาคารหรือศาลาปฏิบัติธรรมท่ีสามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมน่ังฟังการ
บรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ ไม่แออัดเกินไป ท่ีพัก ห้องน้ํา ห้องสุขาสะอาด 
มีจํานวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ สําหรับห้องพัก ควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ท่ีจะมา
รบกวนหรือทําอันตรายได้๖ 
 ๗. การวางแผน เป็นการนําเป้าหมายมาวิเคราะห์หาวิธีการทํางาน กระบวนการสร้าง
ทีมงานหรือการขยายสายงาน การแสวงหาความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการทํางาน เช่น วางแผนการ
สปอนเซอร์ วางแผนการจัดประชุม วางแผนการอบรมเป็นต้น การลงมือทํา เป็นการนําแผนที่วางไว้
มาสู่การปฏิบัติ เช่น สปอนเซอร์อย่างไร เม่ือไร ประชุมเม่ือไร ใครเข้าร่วมประชุม สถานท่ีแห่งใด 
อบรมเม่ือใด ใครเข้าอบรม วันใด เวลาใดเป็นต้น ขณะที่ลงมือทําอาจทําการแก้ไขปัญหาเรียนรู้
เพ่ิมเติมไปด้วย ประเมินด้วยว่าสิ่งท่ีทําเกิดผลตามเป้าหมายหรือไม่ การลงมือทําเป็นขั้นตอนท่ียาก
ท่ีสุด ยากทั้งทางด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านการนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ แต่ถ้าหากมีทักษะความ
ชํานาญแล้ว ก็เป็นเรื่องง่าย และโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็สูงขึ้น ลงมือทําเป็นสิ่งท่ียากท่ีสุดใน
ชีวิต หลายคนต้องล้มเลิกเพราะบอกว่ายากและทําไม่ได้ สุดท้ายก็ล้มเหลว หลายคนมองหาสิ่งท่ีทํา
ง่ายๆ เพ่ือประสบความสําเร็จ จึงหาไม่พบ หลายคนท้ิงเวลากับการแสวงสิ่งท่ีทําง่ายๆ แล้วประสบ

                                         
  ๔สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๖สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๐๗

ความสําเร็จ ตลอดชีวิตก็ไม่พบ แต่บางคน ต้ังใจ มุ่งม่ัน อดทน ลงมือทํา เรียนรู้แก้ไขปัญหา ขยันเดิน
ตามแผนมองเป้าหมายอยู่เสมอ และในท่ีสุดเขาก็ประสบความสําเร็จ บางสิ่งบางอย่างใช้เวลาเพ่ือการ
เติบโตและประสบความสําเร็จ แต่บางส่ิงบางอย่างใช้เวลาเพื่อความล้มเหลว คนท่ีประสบความสําเร็จ
ในธุรกิจเครือข่ายเป็นเพราะการลงมือทํา เขาทํากันอย่างไร ทําสปอนเซอร์ อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดเวลา 
เรียนรู้อยู่เสมอ ฝึกและอบรมคนใหม่ด้วยตนเอง๗ 
 ๘. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารสํานักงาน การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารสํานักงานนั้น มีลักษณะแตกต่างกันไป แล้วแต่ประเภท ขนาดนโยบายขององค์กรแต่ละ
แห่ง ลักษณะของงานและความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง ดังน้ัน หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารในสํานักงานแต่ละแห่งอาจไม่เท่ากัน และไม่เหมือนกันก็ได้ หน้าท่ีทางการบริหารของ
ผู้บริหารสํานักงาน การวางแผนวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสํานักฯ ท้ังในอดีต ปัจจุบันและ
แนวโน้มท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือนํามาสู่การวางแผนการพัฒนาสํานักงานให้สอดคล้องและไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนระยะยาว โดยมีความรับผิดชอบในกิจกรรมคือการออกแบบ การวางแผนและ
การจัดวางผังสํานักงาน การจัดแสงสว่างภายในสํานักงาน การตกแต่งสีสันภายในสํานักงาน 
การกําหนดอุณหภูมิ ความช้ืน การจัดระบบไฟฟ้า การดูแลห้องพัก ห้องปฏิบัติการ ลิฟต์ บันไดเลื่อน 
รับผิดชอบต่อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน เลือกและสรรหาอุปกรณ์ต่างๆ บํารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ กําหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ จัดหามาทดแทนเม่ือชํารุดเสียหาย ควบคุมการจัดซ้ือ
เป็นต้น๘ 
 ๙. การประเมินผลโดยพิจารณาจากความสามารถของสํานักฯ ในการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย การศึกษาประสิทธิผลของสํานักฯ จะเห็นได้ว่า สํานักฯ มุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายโดยการใช้
เครื่องมือที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เพ่ือผลิตผลงาน ประสิทธิผลสํานักฯ จึงต้องพิจารณาประเด็น คือ
เป้าหมายและแนวทาง ซ่ึงสํานักฯ ใช้ในการรักษาเป้าหมายและผลผลิต ไม่ว่าจะโดยปริมาณหรือ
คุณภาพ ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยไม่สูญเสีย
ความม่ันคง และการรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรโดยมีตัวแปรที่ใช้วัดประสิทธิผล ได้แก่ ความสามารถในการ
ผลิต ความยืดหยุ่นในรูปแบบความสําเร็จ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก 

                                         
  ๗สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๘สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธ์ิ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๐๘

การปราศจากความตึงเครียด หรือการขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มย่อยๆ ในสํานักฯ หรือระหว่าง
หน่วยงานอ่ืน๙ 
 ๑๐. การพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นอาราม คือการรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในวัดให้เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ใจของผู้ไปมาหาสู่ สิ่งที่พระสังฆาธิการต้อง
พิจารณาคือต้องพัฒนาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งของเคร่ืองใช้ทุกชนิดควรจะจัดต้ังไว้ให้
เป็นระเบียบแบบหยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติตาม รักษาความสะอาด
บริเวณวัดที่สําคัญ คือโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูน่าชมน่า
ร่ืนรมย์ใจ ไม่ปล่อยให้สกปรกรกรุงรัง ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัด ให้เกิดความสงบร่มรื่นร่มเย็นแก่ผู้
เข้ามาวัด ควรจะปลูกต้นไม้ยืนต้นที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น ต้นพิกุล บุนนาค สารภี อโศก เอาใจใส่
ซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ภายในสํานักฯ เม่ือเห็นว่าเริ่มจะชํารุดทรุดโทรม อย่าปล่อย
ปละให้ชํารุดทรุดโทรมเสียก่อนจึงเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ การซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ ต้องรักษาสภาพ
เดิมของสถานที่น้ันๆ ไว้ตามรูปเดิมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เพ่ือรักษาศิลปวัตถุโบราณอันมีค่าไว้เป็น
มรดกตกทอดถึงอนุชนรุ่นหลังสืบไป ซ่อมแซมทาสีตัวอาคาร เพ่ือรักษาไม้ไม่ให้ผุกร่อนเพราะแดดฝน 
และเพ่ือความเจริญตาเจริญใจ อย่าใช้สีท่ีฉูดฉาดบาดตา ควรใช้สีท่ีเหมาะสม จัดทําสถานท่ีเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์เครื่องก่อสร้าง เช่น กระดานไม้สัก เสาไม้ ฝาไม้ เศษไม้ท่ีเหลือจากการก่อสร้างไม่ปล่อย
ปละท้ิงตากแดด ตากฝน ต้องมอบหมายให้มีผู้ดูแลเก็บรักษาไว้ให้ดี๑๐ 
 ๑๑ .  การวางแผน เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉันใด 
การวางแผนบริหารสํานักปฏิบัติธรรมก็ฉันน้ันเหมือนกัน ความจริงแล้วการวางแผนจะต้องคํานึงถึง
ทรัพยากรภายในสํานักฯ สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้แผนที่กําหนดขึ้นมีความรอบคอบและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้ การวางแผนเป็นกิจกรรมหน่ึงที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักฯ โดยเฉพาะผู้
บริหารระดับสูงจะต้องให้ความสําคัญอยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ีผู ้บริหารทุกระดับยังต้องให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้เห็นถึงความสําคัญและคุณค่าของการวางแผนที่มีต่อการ
ดําเนินงาน รวมถึงได้รับข้อมูลสําคัญๆ และจําเป็นสําหรับการเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนในระยะ
ยาวต่อไป นอกจากน้ี ผู้บริหารยังต้องตระหนักและยอมรับว่า การวางแผนในปัจจุบันจะไม่สามารถท่ี

                                         
  ๙สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๐สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๐๙

จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากดําเนินการโดยบุคคลคนเดียวได้ ดังนั้น สํานักฯ จึงมีหน้าท่ีด้านการ
วางแผนอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา๑๑ 
 ๑๒. สํานักปฏิบัติธรรมโดยความร่วมมือกับศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้สนับสนุนทุนพระวิปัสสนาจารย์ เพ่ือผลิตพระวิปัสสนาจารย์ส่งไปประจําสํานักปฏิบัติธรรมทั่ว
ประเทศ และเพ่ือสนองความต้องการของพุทธบริษัทในการฝึกปฏิบัติธรรม เพ่ือส่งเสริมสํานักปฏิบัติ
ธรรมในเรื่องการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม จึงได้จัดสรรทุนสํานักปฏิบัติธรรมดีเด่นให้กับวัดและสํานักปฏิบัติธรรมโดยมีหลักในการ
พิจารณาด้านสถานท่ี บุคลากรผู้สอน การบริหารจัดการ ผลงาน จํานวนกิจกรรมและจํานวนผู้เข้า
อบรม๑๒ 
 ๑๓. แนวทางการปฏิบัติสําหรับข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ การให้ข้าราชการปฏิบัติ
ธรรม เป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลาน้ันให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชา และให้ถือเป็นวันปฏิบัติราชการ ทั้งน้ี ผู้ประสงค์จะไปถือศีลและปฏิบัติธรรมต้อง
ย่ืนหนังสือขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน สถานปฏิบัติธรรมท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายถึงสถานที่ให้การฝึกอบรมสมถวิปัสสนากรรมฐานที่ต้ังอยู่ในวัด 
ซ่ึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้ขึ้นทะเบียนเป็นสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด หรือสถานท่ีให้การฝึกปฏิบัติธรรมอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับด้าน
อาคารสถานท่ีสะอาด สงบร่มรื่น มีความพร้อมด้านพระวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากรผู้ฝึกอบรม และ 
มีการจัดการที่ดีเป็นที่ประจักษ์ของสาธารณชน๑๓  
 ๑๔. การวางแผน ต้องมียุทธศาสตร์การทํางาน เช่น กําหนดปฏิทินงาน แผนการรับผู้เข้า
ปฏิบัติรายปี การจัดทํารวบรวมฐานข้อมูลสํานักปฏิบัติธรรมให้ผู้สนใจสืบค้นได้ เช่น ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน ข้อมูลพระวิปัสสนาจารย์ ภาพถ่ายอาคารสถานท่ีเป็นต้น การจัดทํา
ทะเบียนผู้เข้าปฏิบัติธรรม โดยจําแนกประเภท เช่น เด็กและเยาวชน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป และ
ชาวต่างชาติ เข้ามาปฏิบัติธรรมแบบส่วนตัวหรือหมู่คณะ จัดทําระบบข้อมูลการปฏิบัติธรรมผ่าน
เว็บไซต์ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม ให้มีการจัดทําโครงการสํานักปฏิบัติ
ธรรมประจําจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการลาปฏิบัติธรรม ๕-๘ วัน โดยไม่ถือ
เป็นวันหยุด สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความมหัศจรรย์แห่งชีวิตท่ีเกิดจากการ

                                         
  ๑๑สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๒สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๓สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๑๐

ปฏิบัติธรรม รวมทั้งเกิดกับผู้คนมากมายที่ผ่านการปฏิบัติธรรมมาแล้ว จึงได้ผลักดันให้มีโครงการ
ปฏิบัติธรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรม โดยผ่านทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถนําหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามระบบราชการใหม่ทําให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีจิตสํานึกพร้อม
ท่ีจะปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและแผ่นดิน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยม ในการดําเนินงานใหม่ท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะระบบราชการแบบเดิมไปสู่การ
พัฒนาระบบราชการแบบใหม่ ท่ียึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชน เป็นระบบท่ีมีสมรรถนะสูงตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้
ประชาชนโดยการพัฒนาด้านจิตใจ ซ่ึงจะทําให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ความสงบเรียบร้อย
ของสังคม รวมทั้งเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้รับคุณค่าของพระพุทธศาสนา จนสามารถนําไปประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน อันจะส่งผลให้สถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความม่ันคง
อย่างแท้จริง๑๔ 
 ๑๕. การวางแผนการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมประกอบด้วยทรัพยากร เช่น คน 
เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลต่อความสําเร็จ เพราะการดําเนินงานการบริหารต้องอาศัยคนเป็นหลักใน
การสร้างสรรค์คุณภาพงาน เงินทุน เป็นปัจจัยที่สําคัญท่ีช่วยสนับสนุนซ่ึงทรัพยากรการจัดการอ่ืนๆ 
ช่วยให้ดําเนินไปอย่างราบรื่น เพราะเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เงินทุนที่นํามาใช้ในรูปของการซ้ือวัตถุดิบเป็นต้น วัสดุอุปกรณ์ เป็นทรัพย์สินถาวรที่ใช้ใน
การผลิตหรือบริการ วัสดุอุปกรณ์ คือวัตถุดิบและวัสดุสิ่งของต่างๆ ท่ีจะนํามาใช้ในกระบวนการผลิต 
การจัดการ เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ต้ังแต่การวางแผน การจัดองค์กร การอํานวยการ 
โดยนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ตามขั้นตอน๑๕ 
 ๑๖. สํานักปฏิบัติธรรมควรจะพิจารณาการวางแผนการเดินทางโดยรถยนต์ การแสดง
รายละเอียดแผนท่ีการเดินทาง แผนที่ต้ังสํานักปฏิบัติธรรม การติดต่อสอบถามเส้นทาง จองห้องพัก 
รายการอาหาร ควรจะติดต่อล่วงหน้าเพ่ือนัดหมาย เพ่ือจัดเตรียมอาหารไว้ โดยเจ้าภาพสามารถ
เดินทางมาเพ่ือถวายภัตตาหารได้ตามกําหนดการ เครื่องแต่งกายควรจะเป็นชุดขาว สถานที่พักควรจะ

                                         
  ๑๔สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๕สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๑๑

สะดวกสัปปายะ มีห้องพักและห้องน้ํา สงบเงียบ สําหรับอาหารควรจะมีแม่ครัวและเจ้าหน้าท่ีทํา
หน้าท่ีคอยดูแลตามกําหนดเวลาการปฏิบัติธรรม๑๖ 
 ๑๗. ผู้บริหารควรจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือวาง
แผนการจัดการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และโครงการ ฯลฯ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมตามรูปแบบ
กระบวนการคุณภาพกับการบริหารงาน คือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป๑๗ 
 ๑๘. แนวทางการวางแผนการจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เป็นการประเมินสถานการณ์ท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์ ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้โดยการนําทรัพยากรที่มีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนท่ีดีหลังจากดําเนินการเสร็จแล้วจะต้องมีการวัดผลและ
ประเมินผล เพ่ือหาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาแก้ไขในโอกาสครั้งต่อไป๑๘  
  สรุปได้ว่า ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการควรจะรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในสํานักปฏิบัติธรรม วางแผนบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีผลต่อความสําเร็จ เพราะการ
ดําเนินงานต้องอาศัยคนเป็นหลัก การเงินงบประมาณเป็นปัจจัยท่ีสําคัญช่วยสนับสนุนการจัดการ 
ช่วยให้ดําเนินงานอย่างราบร่ืน การเงินงบประมาณท่ีนํามาใช้ในรูปของการจัดจ้างและจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์เป็นต้น ตามวัตถุประสงค์ของสํานักปฏิบัติธรรม สําหรับการวางแผนบริหารสํานักปฏิบัติธรรม 
ได้แก่ 
  ๑. สถานที่ปฏิบัติธรรม ได้แก่ การน่ังสมาธิ การเดินจงกรม การฟังการบรรยายธรรม  
มีสถานท่ีท่ีสามารถจัดได้ท้ังกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก 
  ๒. สถานท่ีฉันภัตตาหาร ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี และภาชนะอ่ืนๆ ท่ีสะอาดและเพียงพอ  
  ๓. สถานที่หลับนอน ได้แก่ ห้องรับรองของพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา  
ซ่ึงแยกเพศชายและเพศหญิงชัดเจน 
  ๔. ห้องอาบนํ้าและห้องสุขา แยกเพศหญิงและเพศชายชัดเจน 
  ๕. สถานท่ีจอดรถ ได้แก่ ลานจอดรถเพียงพอสาํหรับผู้ปฏิบัติธรรม  
  นอกจากน้ัน อาคารที่พักและสถานที่สํานักปฏิบัติธรรม สามารถรองรับผู้เข้ามาศึกษา
ปฏิบัติธรรมได้ครั้งละจํานวนมาก และนอกจากน้ันแล้วควรจะมีพ้ืนที่หรือลานเดินจงกรม ในกรณีท่ีมี

                                         
  ๑๖สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๗สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์ , ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๘สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๑๒

ผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากจะต้องมีพ้ืนท่ี อาคารท่ีพัก และที่ปฏิบัติธรรมสํารอง เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติธรรม 
 
 ๔.๑.๒ ด้านการจัดองค์การ 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านการจัดองค์การในฐานะท่ีท่านเป็นผู้บริหารควรจะมีโครงสร้าง
การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทาง
เพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การจัดองค์การมีโครงสร้างการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม จัดให้มีสถานที่ 
มีเจ้าหน้าท่ี ให้ความสะดวก มีเวลาปฏิบัติแน่นอน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติ การจัดองค์กร 
คือการกําหนดกิจกรรมในสํานักงาน กําหนดว่าใครทําอะไรและภายใต้สิ่งแวดล้อมอะไร เป็นการจัด
ส่ิงแวดล้อมของงาน การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดหาวัสดุและเครื่องจักรที่จําเป็น  
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมภายในหน่วยงาน และระหว่างบุคลากร การจัดองค์กรในสํานักงาน
จึงประกอบด้วยกิจกรรม การกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร การกําหนดหน้าท่ีและ
โครงสร้างการจัดการองค์กร กําหนดหลักการจัดองค์กร การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้
ผังการจัดองค์กร การจัดสิ่งแวดล้อมในสํานักงาน การจัดพ้ืนที่และแผนผังสํานักงาน หลักการ
จัดรูปแบบสํานักงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ๑๙ 
 ๒. การจัดองค์การ คือผู้รับผิดชอบในการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม ถือว่าเป็นหัวใจ 
ความเป็นความตาย คืออยู่ได้หรือไม่ได้ เจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่การจัดองค์กร การจัดองค์กรน้ัน
จําเป็นต้องมีบุคลากรที่พร้อมทุกเม่ือ ต้องสร้างบุคลากรให้เกิดขึ้นจะเป็นบุคลากรระดับในก็ตาม 
ล้วนแต่มีส่วนช่วยให้เกิดประสิทธิผลทั้งสิ้น ส่วนแนวทางการจัดองค์กรที่สําคัญ คือ มอบหมายงานที่
ตรงกับความรู้ความสามารถ อัธยาศัยและความต้องการของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ทํางานตามความ
ถนัด เพราะโดยข้อเท็จจริง ผู้มีความรู้สูง เรียนเก่ง แต่ไม่ถนัดในการเป็นผู้นํา เพ่ือสอนคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือไม่มีความรับผิดชอบ สู้มีคนมีประสบการณ์ มีจิตสาธารณะไม่ได้ก็มีอยู่ ดังน้ัน 
แนวทางการมอบหมายงานแล้ว ให้โอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ คอยทดสอบ ตรวจสอบดู
ห่างๆ หากได้ผลดีก็ยกย่อง ชมเชย หากพบข้อพกพร่อง ก็ให้คําแนะนําและแก้ไข นอกจากน้ัน สําหรับ
คนที่ชอบทํางานคือนักทํางานที่สามารถมอบหมายงานให้ทําได้ คือ ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ความรู้ 
หมายถึงผู้มีพาหุสัจจะ ความฉลาด หมายถึงโกสัลละ ความสามารถ หมายถึงมีศิลปวิทยาการ 
อีกประการหน่ึง วิธีการบริหารองค์กรท่ีดีท่ีสุด คือ เลือกคน หมายถึงเลือกคนท่ีเป็นกําลัง ไม่เป็นศัตรู 

                                         
  ๑๙สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากนํ้า แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๑๓

เป็นงาน รับผิดชอบ สร้างคน หมายถึงแนะนํา สั่งสอน ฝึกฝนให้เป็นงานที่ต้องการ ใช้คน หมายถึง
ไว้วางใจให้ทํางานที่เขาถนัด ยกย่องคน หมายถึงให้มีสถานภาพสูงขึ้น ให้เกียรติ ชมเชย ให้รางวัล 
รักษาคน หมายถึงเม่ือมีความผิดพลาดไม่ร้ายแรงก็ให้แก้ไข ไม่ลงโทษรุนแรงเกิดเหตุ ข่มคน หมายถึง
ลงโทษ ตําหนิ เหมาะสมแก่เหตุปัจจัย ยอมรับได้๒๐ 
 ๓. การจัดองค์การผู้บริหารจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อมอยู่
เสมอในการจัดบุคลากรเข้าประจําหน้าท่ี เม่ือดําเนินการไปแล้วก็สมควรจะต้องมีการประชุมอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือรับทราบถึงปัญหาในการดําเนินการ รวมถึงหาวิธีแก้ไข เพ่ือท่ีจะได้นํามาพัฒนาให้ดี
ย่ิงขึ้นต่อไป ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม คือผู้ทําหน้าท่ีบริหารสํานักงานโดยนําทรัพยากรการบริหาร
ต่างๆ มาใช้ร่วมกันตามขั้นตอนการบริหาร หรือทําหน้าท่ีในการสั่งการให้พนักงานในสํานักงาน
ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังน้ัน การบริหารสํานักงานจึงเกี่ยวข้องกับการจัดหาและ
การใช้ทรัพยากรในสํานักงาน ทรัพยากรเหล่าน้ีจะต้องถูกนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด น่ันคือต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด ดังนั้น ผู้บริหารสํานักงาน จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับทรัพยากร คือ ทรัพยากรมนุษย์ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การบริหารสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรข้อมูลและทรัพยากรการเงิน ทรัพยากร
มนุษย์ เน่ืองจากพนักงานในสํานักงานเป็นผู้ให้บริการและประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ภายใน
บริษัทและระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก ดังน้ัน ผู้บริหารสํานักงานจึงต้องคัดเลือกพนักงานท่ีจะ
เข้าทํางานอย่างพิถีพิถันและต้องฝึกหัดอบรมสอนวิธีการทํางานต่างๆ ภายในองค์กร และกระตุ้นให้
พนักงานเหล่าน้ีปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจในหน้าที่ มีการแนะแนวทางในการทํางานต่างๆ ภายใน
องค์กรและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจในหน้าท่ี มีการแนะแนวทางในการทํางาน
และสอนงานที่สําคัญเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน ตลอดจนกําหนดระเบียบ
วินัย วางโครงสร้างของงาน การพัฒนาบุคลากรโดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้พนักงานทํางานด้วยความ
จงรักภักดีและมีความพึงพอใจในการทํางาน๒๑ 
 ๔. การจัดองค์การ คือการจัดโครงสร้างองค์กรของสํานักปฏิบัติธรรมควรจะจัดบุคคลผู้มี
ความรู้ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างเหมาะสม โครงสร้างหลักของการบริหาร
สํานักปฏิบัติธรรมประกอบด้วย (๑) ประธานอํานวยการ (๒) คณะกรรมการบริหาร (๓) หัวหน้าแผนก
ปฏิบัติธรรม (๔) หัวหน้าแผนกอบรมศีลธรรมและกิจกรรมพิเศษ (๕) หัวหน้าแผนกอาคารสถานท่ี  

                                         
  ๒๐สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๑สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๑๔

(๖) หัวหน้าแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (๗) หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย (๘) เลขานุการสํานัก
ปฏิบัติธรรม๒๒ 
 ๕ .  การจัดองค์การ  คือการกํ าหนดว่าจะทําอะไรและแบ่งแยกงานออกเป็น
หมวดหมู่ กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง แต่ละกลุ่มให้ชัดเจน จัดทําแผนภูมิ
องค์การ ปรับปรุงจัดองค์การให้เหมาะสมกับกาลเวลา การบริหารจัดการงานวัดน้ันจะละเลยเสียไม่ได้
ซ่ึงประกอบด้วยพระธรรมและพระวินัย ควรจัดระบบภารกิจและกลยุทธ์ท่ีสําคัญตามแบบแผน
ผสมผสานทฤษฎีด้วยศาสตร์สมัยใหม่และต้องสอดคล้องกับหลักการของการบริหารที่แท้จริง โดยมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง รวมท้ังมีกระบวนการบริหารและการทํางานอย่างเป็นระบบ หากผู้บริหาร 
ได้แก่ เจ้าอาวาสรู้จักประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมก็สามารถบริหารจัดการวัดให้มีแต่ความเจริญ
ย่ิงขึ้นไป๒๓ 
 ๖. แนวทางที่สําคัญคือการบริหารวิทยากร ส่งเสริมให้มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอน
กรรมฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกรรมฐานตาม
หลักมหาสติปัฎฐานสูตร สามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์กรรมฐานได้ มีวิทยากรบรรยาย
ธรรมท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการเทศนา และบรรยาย
ธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรมและสามารถที่นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ พระภิกษุหรือบุคคล
ท่ีเป็นวิทยากรในสํานักมีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี๒๔ 
 ๗. วัตถุประสงค์สําคัญของการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือให้มีการรวบรวม
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานสํานักงานตลอดจนบริการท่ีจําเป็นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ได้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยใดโดยเฉพาะเข้ามารวมไว้ในส่วนกลาง เพ่ือประโยชน์ในการประสาน
กิจกรรมของสํานักงานซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรเข้ามาอยู่ในหน่วยเดียวกัน 
ทําให้สามารถควบคุมและรักษามาตรฐานเชิงปริมาณและคุณภาพของบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานท้ังด้านปัจจัยทางวัตถุและจิตใจเกิดความพอใจและ 
มีความสุข แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือช่วยในการจัดระบบและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่

                                         
  ๒๒สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๓สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๔สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๑๕

เสมอ ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นแก่การบริหารให้เป็นระบบ เกิดเป็นระบบงานที่มี
ประสิทธิผล๒๕ 
 ๘ .  การประเมินนโยบายทําได้หลายแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น ประเมิน
ประสิทธิภาพ ประเมินความพอเพียง ประเมินการตอบสนอง ประเมินความเหมาะสม นอกจากน้ีการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซ่ึงเกณฑ์อาจมีก่อนแล้วจากพฤติกรรมของกลุ่ม ซ่ึงเรียกว่าเกณฑ์สมบูรณ์หรือ
เกณฑ์ท่ีได้จากพฤติกรรมของกลุ่ม ซ่ึงเป็นเกณฑ์แบบสัมพันธ์ในการประเมินผลจะเลือกใช้เกณฑ์ชนิด
ใดก็ต้องพิจารณาตามลักษณะและจุดมุ่งหมายของโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ การประเมินผลเป็น
กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ซ่ึงผลสรุปการดําเนินงานตาม โครงการ แผนงาน ตลอดจนกิจกรรม
ตางๆ ที่ได้กระทําไปแล้วว่ามีความก้าวหน้า ตลอดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ อย่างไรก็
ตาม การประเมินผลสามารถช้ีให้เห็นถึงผลการดําเนินงานตามโครงการว่าสามารถบรรลุผลสําเร็จ
หรือไม่ เพียงใด เป็นที่นิยมใช้กันโดยท่ัวไป คือการประเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างนโยบาย 
แผนงาน โครงการกับผลลัพธ์และผลกระทบท้ังท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา การศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงปรารถนากับวัตถุประสงค์ การศึกษาสังเกตรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์และผลกระทบข้างเคียงที่อาจไม่เคยคาดคิดล่วงหน้า เพ่ือติดตามประเมิน
กระบวนการตามขั้นตอนระหว่างดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้วางไว้๒๖ 
 ๙. การวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์กรประกอบด้วยปัจจัย คือความสามารถในการผลิต 
หมายถึงกิจกรรมในการผลิตโดยใช้ทรัพยากรน้อย ความพึงพอใจ หมายถึงกิจกรรมในการสนองตอบ
ความสนใจของสมาชิก การพัฒนา หมายถึงกิจกรรมการลงทุนในทรัพย์สินด้านคน โดยเฉพาะการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา นอกจากนั้น ประสิทธิผลองค์กรสามารถวัดได้จากตัวแปรอ่ืนๆ คือความ
ม่ันคงในระยะยาว การประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส่วนประกอบขององค์กร ความเต็มใจของ
คนในองค์กรในอันที่จะยังคงมีส่วนร่วมในองค์การต่อไป อีกประการหนึ่ง ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรตามลักษณะ คือลักษณะขององค์กร โครงสร้าง ได้แก่ ความมากน้อยของการ
กระจายอํานาจ การแบ่งงาน ตามความชํานาญเฉพาะด้าน กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ขนาด
ขององค์กร และช่วงการบังคับบัญชา เทคโนโลยี หมายถึงเคร่ืองมือหรือวิธีการในการแปรสภาพตัว
ป้อนออกไปเป็นผลผลิต ได้แก่ เครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต กระบวนการและวิธีการผลิต 
ลักษณะของสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม 
                                         
  ๒๕สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๖สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๑๖

เศรษฐกิจ และการเมือง สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ บรรยากาศขององค์กร เช่น นโยบายการ
บริหารงานบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กร ลักษณะของพนักงาน ได้แก่ ความผูกพันท่ีมี
ต่อองค์กร ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ได้แก่  
การกําหนดเป้าหมายขององค์กร การติดต่อสื่อสาร การสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การปรับตัวขององค์กร๒๗ 
 ๑๐. การจัดองค์การ หมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเช่ือมต่อ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ด้วยความพยายามร่วมของกลุ่มบุคคล การจัดองค์การเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ
และจําเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าหน่วยงานหรือองค์การใด มีการจัดโครงสร้างในการบริหารท่ีเหมาะสม 
หน่วยงานหรือองค์การนั้นย่อมประสบความสําเร็จ ผู้บริหารท่ีต้องการความสําเร็จ จึงควรให้ความ
สนใจและศึกษารูปแบบในการจัดองค์การ แล้วนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือองค์การของตนเอง
อย่างเหมาะสมต่อไป๒๘ 
 ๑๑. แนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม คือโครงสร้างขององค์การจะเป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน คือเม่ือมีการควบคุมในเรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ในองค์การจะทําให้เกิดการขาดการยืดหยุ่น บรรยากาศความตึงเครียดจะเกิดขึ้นมา แต่ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าองค์การนั้นให้ความอิสระส่วนบุคคล รวมถึงให้มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างกลุ่ม เช่น มีความ
จริงใจต่อกันและในการเปิดเผยข้อมูลและความรับผิดชอบในงานบรรยากาศขององค์การก็จะดีขึ้น 
ซ่ึงย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ ส่วนโครงสร้างอย่างอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ก็คือขนาดขององค์การและตําแหน่งของบุคคลในสายการบังคับ
บัญชา โดยที่องค์การขนาดเล็กจะมีความจริงใจหรือความไว้เน้ือเช่ือใจและเป็นกันเองมากกว่าองค์การ
ขนาดใหญ่เป็นต้น วิทยาการท่ีใช้ในองค์การ ซ่ึงส่วนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การ วิทยาการที่ใช้ในการทํางานประจําปี แนวโน้มที่จะสร้างบรรยากาศของการควบคุมโดย
กฎหมายที่ยืดหยุ่นน้อย บรรยากาศของการไว้เน้ือเช่ือใจจะอยู่ในระดับตํ่า ดังน้ัน การใช้วิทยาการเพ่ือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงควรเปิดโอกาสในด้านติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยมีความจริงใจต่อกันและกัน 
และมีพฤติกรรมในการสร้างสรรค์งาน รวมถึงการมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อความสําเร็จของงาน 
นโยบายด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของ
บุคคลในแต่ละองค์การ เช่น การจัดให้มีข่าวสารย้อนกลับ ความอิสระในการปฏิบัติงานหรือลักษณะ
งาน ย่อมจะเป็นเครื่องสร้างบรรยากาศในการทํางานอันจะนํามาสู่ความสําเร็จ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้
                                         
  ๒๗สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๘สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๑๗

บรรยากาศของพนักงานในองค์การมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อจุดมุ่งหมายของกลุ่มมากข้ึน สิ่งแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ ซ่ึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเช่นกัน เช่น ปัจจุบันสภาพ
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทําให้โรงงานหลายแห่งได้ปิดกิจการหรือไม่ก็ปลดพนักงานบางส่วนออกไป
ซ่ึงทําให้บุคคลท่ีอยู่ในโรงงานปัจจุบันอาจจะมีขวัญและกําลังใจไม่ดี ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานได้๒๙ 
 ๑๒ .  โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ เฉลิมพระเกียรติ  เ พ่ือเฉลิมพระเ กียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เร่ิม
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ เพ่ือให้การแสดงพระธรรมเทศนาซ่ึงเป็นการเผยแผ่ธรรมะที่ประชาชน
คุ้นเคยมากท่ีสุด เป็นไปอย่างถูกต้องท้ังอรรถพยัญชนะและมีวิธีการท่ีดึงดูดใจผู้คน โดยแบ่งเป็น
หลักสูตรระยะสั้น ๓ เดือน โดยมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมพระนักเทศน์ประจําจังหวัดจํานวน ๗๖๐ รูป 
หลักสูตรระยะกลาง ๑ ปี สําหรับพระที่จะไปเป็นผู้ฝึกอบรมต่อ จํานวน ๘๐ รูป เป็นรายวิชาเป็นวิชา
บังคับหรอืวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท๓๐ 
 ๑๓. ขั้นตอนดําเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมโครงการ ทําหนังสือขอ
อนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ตรวจดูรายช่ือสํานัก
ปฏิบัติธรรมที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การรับรอง โดยสามารถตรวจดูรายช่ือได้ทาง
เว็บไซต์ ติดต่อขอใบสมัครหรือดาวน์โหลด หน่วยงานต้นสังกัดรับเร่ืองและใช้ดุลยพินิจพิจารณา
อนุญาต ออกหนังสือรับรองการไปปฏิบัติธรรม เพ่ือเป็นหลักฐานสําหรับบันทึกลงในสมุดทะเบียน
ประวัติ สํานักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้คําปรึกษา 
คัดเลือกสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานกับสํานักปฏิบัติ
ธรรมประจําจังหวัดเพ่ือเตรียมความพร้อม สนับสนุนเกียรติบัตร วุฒิบัตรและเอกสาร ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน นอกจากน้ัน สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด รับใบสมัคร
และพิจารณาตามจํานวนท่ีสามารถรองรับได้ โดยคํานึงถึงความพร้อมของพระวิปัสสนาจารย์หรือ
วิทยากร และความเหมาะสมของสถานท่ี จัดทําทะเบียน ออกวุฒิบัตร และหนังสือรับรองการเข้า
ปฏิบัติธรรม๓๑ 

                                         
  ๒๙สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๑สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๑๘

 ๑๔ . ต้องจัดให้มีคณะผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม โดยกําหนดให้มีคณะผู้บริหาร
รับผิดชอบด้านต่างๆ มีกรรมการคอยรับผิดชอบดูแลด้านใดด้านหน่ึง เช่น กรรมการด้านการปรับปรุง
หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน อาคารสถานท่ี การรับสมัครและทะเบียน และประชาสัมพันธ์เป็นต้น๓๒ 
 ๑๕. การบริหารสํานักปฏิบัติธรรม คือการประกอบการงานภายในสํานักงานไม่ยุ่งยาก 
ซ้ําซ้อน โดยมีเจ้าสํานักเป็นผู้จัดการโดยตรง ซ่ึงต่างจากการบริหารอื่นๆ ในบางครั้งบุคลากรอาจจะมี
งานหลายๆ หน้าที่พร้อมๆ กันตามความเหมาะสม สําหรับการจัดองค์การ คือการพัฒนาระบบการ
ทํางานเพ่ือให้งานต่างๆ สามารถดําเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี คือการจัดโครงสร้างงาน
ประกอบด้วยการกําหนดตําแหน่งงาน การจัดกลุ่มงานเป็นหน่วย การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีท่ี
จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน โครงสร้างท่ีดีจึงต้องสามารถช้ีชัดได้ว่าใครทําอะไร และใครจะต้อง
รายงานต่อใคร ซ่ึงช่วยให้เกิดความมีระเบียบ ในขณะปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้อย่างดี การจัดโครงสร้าง
องค์การ โดยมีการกําหนดโครงสร้างอํานาจหน้าที่ระหว่างกิจกรรมและตําแหน่งต่างๆ น้ีเองจะช่วยให้
ม่ันใจได้ตลอดเวลาว่าการทํางานจะสามารถประสานกันได้ และอยู่ภายใต้การควบคุมเสมอ โครงสร้าง
องค์การที่จัดขึ้นจึงเป็นขั้นตอนงานการจัดการที่ต้องทําต่อเน่ืองตามการวางแผน๓๓ 
 ๑๖. การปฏิบัติธรรมต้ังอยู่บนความเพียรของผู้ปฏิบัติเอง อาจารย์เป็นผู้ช้ีทาง แนะนํา
แก้ไข เม่ือติดขัด ไม่ได้กะเกณฑ์บังคับว่าต้องปฏิบัติเม่ือไร เป็นเวลากี่ช่ัวโมง ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติจะปฏิบัติ
อยา่งน้อย ๗ ช่ัวโมงต่อวัน บางคนกลางคืนจะนอน ๓-๕ ช่ัวโมง เวลาท่ีเหลือทํากรรมฐาน แล้วไปนอน
กลางวันอีก ๑-๒ ช่ัวโมง โดยแบ่งเวลาวงรอบใน ๒๔ ช่ัวโมง ไม่ตึงหรือหย่อนไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับจริตและสุขภาพของแต่ละคน สําหรับการเดินทาง ขึ้นรถโดยสารประจําสาย โดยรถยนต์
ส่วนตัว การติดต่อสอบถาม ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. แนวปฏิบัติเจริญสติสัมปชัญญะ กําหนดรู้ 
ละอารมณ์ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ เดินจงกรม  น่ังสมาธิ กายคตาสติ และอานาปานสติ เครื่องแต่งกาย  
แบบสุภาพ ไม่กําหนดว่าต้องเป็นชุดขาว สถานที่พักที่ปฏิบัติ แยกออกเป็นสัดส่วน หญิง-ชาย สําหรับ
โซนผู้หญิง กุฏิพร้อมห้องนํ้า ศาลานอนรวมพร้อมห้องน้ํา รับได้ ๒๕ คน พร้อมเครื่องซักผ้า จํานวน 
๑-๓ เครื่อง สําหรับโซนผู้ชาย กุฏิพร้อมห้องนํ้า ศาลานอนรวมพร้อมห้องน้ํา รับได้ ๒๕ คน พร้อม
เครื่องซักผ้า จํานวน ๑-๓ เครื่อง๓๔ 

                                         
  ๓๒สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๓สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๔สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๑๙

 ๑๗. ในฐานะผู้บริหารจะต้องจัดทําโครงสร้างการบริหารให้ชัดเจน โดยยึดหลักการเลือก
บุคคลที่เหมาะสมกับงาน ก่อนที่จะออกคําสั่งมอบหมายให้บุคลากร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้
ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล เข้าสู่โครงสร้างตามสายบริหารงาน ๔ ฝ่าย คือ  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และผการบริหารงานท่ัวไป๓๕ 
 ๑๘. ศาลาสวดมนต์เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นที่ปฏิบัติธรรม ส่วนโรงครัวเป็น
สถานท่ีประกอบอาหารและรับประทานอาหาร เวลาปฏิบัติธรรม ๐๖.๓๐ รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ เดินจงกรม น่ังกรรมฐาน ๑๑.๓๐ รับประทานอาหาร ๑๓.๐๐ เดินจงกรม น่ังกรรมฐาน 
๑๖.๓๐ สอบอารมณ์ ๑๗.๓๐ ทําความสะอาดที่พักและบริเวณโดยรอบ ๑๘.๓๐ สวดมนต์ ๑๙.๐๐ 
เดินจงกรม น่ังกรรมฐาน ๒๐.๐๐ นอนพักผ่อน สําหรับการจัดองค์การ เป็นการจัดองค์การท่ีเป็นส่วน
ราชการโดยจัดแบ่งตามความชํานาญเฉพาะอย่าง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก พิจารณาปริมาณงาน
คุณภาพงาน ขนาดของการควบคุม พิจารณาแบ่งสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา โดยคํานึงถึง
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบควบคู่กันไป๓๖ 
 สรุปได้ว่า ด้านการจัดองค์การ โครงสร้างหลักของสํานักปฏิบัติธรรมประกอบด้วย
ประธานอํานวยการ คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกปฏิบัติธรรม หัวหน้าแผนกอบรมศีลธรรม
และกิจกรรมพิเศษ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องด่ืม หัวหน้าแผนก
รักษาความปลอดภัย และเลขานุการสํานักปฏิบัติธรรม พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมการประชุม
คณะกรรมการบ่อยๆ เ พ่ือเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการจัดบุคลากรเข้าประจําหน้าท่ี  
เม่ือดําเนินการไปแล้วก็สมควรจะต้องมีการประชุมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรับทราบถึงปัญหาในการ
ดําเนินการ รวมถึงหาวิธีแก้ไข เพ่ือท่ีจะได้นํามาพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม คือ
ผู้ทําหน้าที่บริหารสํานักงานโดยนําทรัพยากรการบริหารต่างๆ มาใช้ร่วมกันตามขั้นตอนการบริหาร 
หรือทําหน้าที่ในการสั่งการให้พนักงานในสํานักงานปฏิบัติงานเพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย  
 แนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม คือโครงสร้างองค์การจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรม
ของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เม่ือมีกฎระเบียบข้อบังคับในองค์การก็จะทําให้ขาดการยืดหยุ่น 
บรรยากาศความตึงเครียดจะเกิดขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การให้ความอิสระส่วนบุคคล รวมถึง
ให้มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างกลุ่ม เช่น มีความจริงใจต่อกันและในการเปิดเผยข้อมูลและความ
รับผิดชอบในงานบรรยากาศขององค์การก็จะดีขึ้น ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์การ ส่วนโครงสร้างอย่างอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การก็คือขนาดของ
องค์การและตําแหน่งของบุคคลในสายการบังคับบัญชา ดังน้ัน การใช้วิทยาการเพื่อติดต่อสื่อสารอย่าง
                                         
  ๓๕สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์ , ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๖สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
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เปิดเผยมีความจริงใจต่อกันและกัน นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล เช่น การจัดให้มีข่าวสารย้อนกลับ ความอิสระในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องสร้างบรรยากาศใน
การทํางาน สิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์การ มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล เช่น ปัจจุบันสภาพ
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทําให้โรงงานหลายแห่งได้ปิดกิจการ สําหรับแนวทางการบริหารสํานักงาน
ปฏิบัติธรรมเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดน่ันคือต้อง
มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด แนวทางการจัดองค์การเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือเช่ือมต่อกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ด้วยความพยายามร่วมของกลุ่มบุคคล การจัดองค์การ
เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง สําหรับแนวทางการจัดองค์การ ควรจะมีโครงสร้างสํานัก
ปฏิบัติธรรมประกอบด้วย 
  ๑. ประธานกรรมการ 
  ๒. คณะกรรมการ 
  ๓. หัวหน้าแผนกปฏิบัติธรรม 
  ๔. หัวหน้าแผนกอบรมและจัดกิจกรรม 
  ๕. หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่  
  ๖. หัวหน้าแผนกโภชนาหาร 
  ๗. หัวหน้าแผนกรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 
  ๘. เลขานุการสํานักปฏิบัติธรรม 
 
 ๔.๑.๓ ด้านการช้ีนํา 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านการช้ีนําในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารควรจะส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางเพ่ือ
การศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การช้ีนําควรจะส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยการช้ีนําให้
เห็นประโยชน์ท่ีได้จากการปฏิบัติ คือ ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับความสุขในปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นความ
จริงของชีวิต ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับการพัฒนาเรื่องสติปัญญา ผู้ปฏิบัติสามารถขจัดความขุ่นข้องหมองใจ
เสียได้ การสั่งการ เป็นกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับสิ่งท่ีต้องกระทํา 
การอํานวยการ เช่น หลักการมีผู้ บังคับบัญชาเพียงคนเดียว คือหลักการบริหารซ่ึงระบุว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวโดยแต่ละแผนกจะมีหัวหน้าของ
ตนเอง ซ่ึงทําหน้าที่หรือรับผิดชอบในการดําเนินงาน ตลอดจนมีภาระรับผิดชอบในการวิเคราะห์ขั้น
สุดท้ายนําเสนอสู่ผู้อํานวยการและนําเสนอต่อกรรมการบริหารต่อไป หลักของการกระจายอํานาจ
หน้าที่ ซ่ึงเป็นการมอบอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ละระดับท่ีได้รับการ
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กระจายงานจะต้องมีภาระหน้าที่ อันเป็นกระบวนการซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องรายงานการใช้
ทรัพยากรต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน๓๗  
 ๒. การช้ีนํา กระบวนการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ การช้ีนําท่ีสําคัญคือ
การให้ทุกคน ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจตรงกัน เห็นประโยชน์ร่วมกัน ทํางานร่วมกันได้อย่าง
ราบรื่น ช่วยกันถ่อช่วยกันพายไปจนกว่าจะเกิดประสิทธิภาพ การช้ีนําเป็นหลักการมิใช่อยู่ท่ีการบอก 
อธิบาย ช้ีแนะหรือให้ศึกษาเรียนรู้จากตํารา จากรูปแบบต่างๆ ทํานองแนะให้ทําเท่านั้น หากอยู่ท่ีการ
ปฏิบัติตัว การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ความทุ่มเททั้งกําลังใจของเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมเป็น
หลัก ทํานองนําให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นตัวอย่าง แต่การช้ีนําด้วยการปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูกไปเร่ือยๆ 
แก้ไขปรับปรุงไปเร่ือยๆ สําหรับการเริ่มต้นก็เป็นทางออกที่ดี เม่ือลงตัวหรืออยู่ตัวแล้วก็จะมีความ
ม่ันคง มีเอกลักษณ์ของตัว ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างก็รู้และยอมรับกัน เพราะต่างก็ลองผิดลองถูกกัน
มาแต่ต้น การชี้นําอีกอย่างหน่ึง คือการประกาศผลสําเร็จของแผนงานแต่ละอย่างให้สังคมรู้ 
ซ่ึงเป็นการช้ีนําท่ีดี เพราะเป็นการประกาศผลงานของผู้ทํางาน ทําให้ผู้ทํางานและผู้เกี่ยวข้องเกิดความ
ต่ืนตัว มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน มิให้เกิดความผิดพลาดบกพร่องได้ เพราะรู้อยู่ว่าคนอื่น
เขามองดูอยู่ คนอ่ืนเขาต้องการเห็นผลงานของตนอยู่เป็นต้น หากคนอ่ืนไม่มีโอกาสรู้ รู้จักเฉพาะ
ภายในวงแคบก็ทําให้ผู้ทํางานและผู้เกี่ยวข้องปล่อยวางได้ ทําให้ทําไปเรื่อยๆ ไม่กระตือรือร้นได้ 
เพราะคิดว่าถึงอย่างไรคนทั่วไปเขาก็ไม่สนใจอะไรด้วย๓๘ 
 ๓. การช้ีนําจะต้องเน้นรูปแบบไปในแนวทางของการสอนในเชิงพุทธอย่างแท้จริง 
ผู้บริหารควรจะต้องนําการปฏิบัติไปในทางท่ีถูกต้องตามหลักการ จะต้องไม่สอนให้ผิดรูปแบบที่เป็น
จริง ซ่ึงคําสอนแบบพ้ืนฐาน คือ ให้บุคคลสามารถทําตาม ปฏิบัติตาม ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ เช่น 
สมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้น การจัดบุคคลเข้าทํางาน เป็นการสรรหาคัดเลือกบุคคล
ท่ีเหมาะสมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ม่ันใจว่าองค์กรมีบุคคลที่มีความสามารถทุกระดับงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ประกอบด้วยหน้าท่ีสําคัญ หน้าท่ีในการจัดสรร
บุคคล การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การประเมินและออกแบบงาน การจัดบุคคลเข้าทํางาน  
การฝึกอบรมพัฒนาบุคคล การกําหนดค่าตอบแทน การประเมินผล การทดแทนตําแหน่งเป็นต้น๓๙  

                                         
  ๓๗สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากนํ้า แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๓๘สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๙สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
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 ๔. การช้ีนํา คือการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อปฏิบัติธรรม แจ้งระเบียบการเข้า
ปฏิบัติธรรม จัดอาคารท่ีพัก เสนาสนะให้เพียงพอ มีคู่มือการปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรม
ประจําเดือนและประจําปี ความต่อเนื่องของการปฏิบัติธรรม จัดปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่องเป็นประจํา 
ทุกวันอาทิตย์ หรือทุกวันพระเป็นต้นไป ไม่ควรหยุดหรือเว้นระยะการปฏิบัติธรรม จัดบุคลากรและ
อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสําหรับการปฏิบัติธรรม นอกจากนั้นแล้วควรจัดโครงการปฏิบัติธรรม
ประจําเดือน โครงการละ ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ เครือข่ายเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาสํานัก ทําให้มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น 
จึงควรจัดทําโครงการร่วมกับหน่วยงานทั้งราชการและเอกชน สถาบันต่างๆ เช่น สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยเป็นต้น จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย 
การบริหารที่มีประสิทธิภาพควรจะมีบัญชีรายรับ รายจ่ายเป็นระบบ ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส 
จัดทํารายละเอียดแจกแจงต่อคณะผู้บริหาร และติดประกาศแก่ผู้มีจิตศรัทธาได้ทราบ๔๐ 
 ๕. การจัดบุคคลเข้าทํางาน การติดต่อสื่อสารท้ังด้านแนวต้ังและแนวนอน โดยมุ่งให้
ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ส่งเสริมให้มีการ
ติดต่อสื่อสารแบบ ๒ ทาง การจัดองค์กรใดก็ตาม จุดมุ่งหมายที่สําคัญอยู่ที่การให้บรรลุจุดประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ ท้ังนี้ย่อมจะต้องอาศัยองค์ประกอบ ๔ ประการ คือคนหรือบุคลากร เงินหรืองบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ การจัดการหรือเทคนิคการบริหาร องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการ มีความสําคัญมาก 
แต่องค์ประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการบริหารองค์กร คือคนหรือบุคลากร ซ่ึงในองค์กรทางศาสนาก็
เช่นกัน วัดจะเจริญรุ่งเรืองเป็นท่ีร่มรื่น เป็นท่ีศรัทธาและอํานวยประโยชน์แก่ชุมชนมากน้อยเพียงใดก็
ขึ้นอยู่กับคน บรรดาสิ่งก่อสร้าง โบสถ์ วิหารลานเจดีย์ ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณ์และการเงินจะมี
ความสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่มีความหมาย ถ้าบุคลากรเหล่านั้นไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๔๑  
 ๖. แนวทางท่ีสําคัญในการบริหาร เจ้าสํานักต้องมีความสนใจการศึกษาการปฏิบัติธรรม
และเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย ที่โปร่งใส เป็นระบบ สามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการดูแลที่พัก อาหาร นํ้าด่ืม ห้องนํ้า ห้องสุขา 
และการอํานวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม นอกจากนั้น การประสานงานต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มและระบบย่อยขององค์กรที่ทํางานเก่ียวข้องกัน เพ่ือให้เกิดการ
จัดการให้ทันเวลา เพราะว่าเวลาที่เฉพาะจะทําให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลต้องอาศัย
                                         
  ๔๐สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔๑สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๒๓

การติดต่อส่ือสารในทุกระดับ การประสานงานเป็นสิ่งสําคัญมากในองค์กร เพราะองค์กรจะมีการ
พัฒนาความสลับซับซ้อนมากข้ึน มีแผนกต่างๆ หน้าท่ีต่างๆ มากมาย ตัวอย่างการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เป็นต้น ในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่จะมีหัวหน้าท่ีทําหน้าที่ประสานงานในฝ่ายน้ันๆ และฝ่ายอ่ืนๆ เพ่ือให้
โครงการประสบผลสําเร็จ ต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผนจําเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือเพ่ือช่วยกัน
ตัดสินใจโดยอาศัยการติดต่อประสานงาน แต่จะเป็นการยากท่ีจะต้องทําให้เกิดการติดต่อประสานงาน
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ การประสานงานในบางครั้งอาจทําให้เกิดปัญหาตามมามากมายในภายหลัง 
เน่ืองจากเป็นการประสานงานท่ีไม่ดี ซ่ึงอาจแก้ปัญหาโดยการอภิปราย โดยการประชุมอย่างเป็น
ทางการ หรือไม่เป็นทางการ หรือใช้วิธีติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม๔๒ 
   ๗. การประสานงานเป็นการปฏิบัติงานซ่ึงเกี่ยวข้องกับคน เป็นการรักษาความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงเกี่ยวกับเรื่องการสรรหาและการคัดเลือก การจูงใจ
บุคลากร การบังคับบัญชา การพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลงาน การบริหารเงินเดือน การเลื่อน
ตําแหน่ง และการโยกย้าย การใช้บทบาทผู้นํา การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ นอกจากนั้น ผู้บริหารควรจะ
มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นําและมีความสามารถในการจูงใจ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร ถ้าเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ผู้บริหารเป็นผู้ กําหนดนโยบาย การตัดสินใจ ต้องมีความสามารถในการจูงใจ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ ต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อองค์กร มีความสามารถที่จะ
ทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างดีและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความสามารถที่จะมอบอํานาจหน้าท่ี 
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นผู้ท่ียอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน โดยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น๔๓ 
 ๘. การบริหารบุคคลในสํานักงาน กําหนดคุณสมบัติ สรรหา คัดเลือก ปฐมนิเทศ บันทึก
ความก้าวหน้าของพนักงาน เลื่อนขั้น ฝึกอบรม กําหนดเงินเดือน ประเมินผลงาน แนวโน้มบทบาท
ของผู้บริหารสํานักงาน บทบาทของผู้บริหารสํานักงานในลักษณะของผู้บริหารในองค์กรปัจจุบัน คือ 
ผู้บริหารเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านนโยบาย ผู้บริหารสํานักงานจะต้องมีความรู้ด้านการบริหารและ
เป็นผู้มีบทบาทสําคัญต่อฝ่ายบริหารระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ผู้บริหาร
สํานักงานจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิศวกรรมเคร่ืองจักร เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งการ
ออกแบบระบบการทํางาน เน่ืองจากสํานักงานจําเป็นต้องใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ 

                                         
  ๔๒สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๔๓สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๒๔

และอุปกรณ์อ่ืนๆ ผู้บริหารสํานักงานต้องเกี่ยวข้องกับการควบคุมด้านต้นทุนการปฏิบัติงานใน
สํานักงานท่ีจะสูงขึ้น เช่น ต้นทุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สํานักงานเป็นต้น๔๔ 
 ๙. ประสิทธิผลองค์กรควรจะพิจารณาจากปัจจัย คือความสามารถในการผลิต ขวัญและ
กําลังใจเพ่ือการปฏิบัติงานตามแบบอย่าง การปรับตัว ความเป็นปึกแผ่นหรือเป็นสถาบันขององค์กร 
โดยเห็นว่าความสามารถในการผลิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความมีประสิทธิผลขององค์กร อย่างไร
ก็ตามในทางปฏิบัติปัจจัยเหล่าน้ีอาจไม่สัมพันธ์สอดคล้องกัน การที่องค์กรมีเป้าหมายมากกว่าหน่ึง
เป้าหมาย จึงจําเป็นต้องเลือกว่า ต้องการบรรลุเป้าหมายใด นอกจากนี้ ลักษณะขององค์กร ได้แก่  
การแบ่งงานตามความชํานาญเฉพาะด้าน กระบวนการหรือขั้นตอนในการผลิตก็มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลขององค์กรด้วยเช่นกัน๔๕ 
 ๑๐. การบริหารสํานักปฏิบัติธรรม หมายถึงภาระงานของพระสังฆาธิการท่ีจะต้อง
ดําเนินการพัฒนาภายในวัดด้านการก่อสร้าง โดยมีการวางแผนนโยบายการพัฒนาวัดให้สะอาดร่มรื่น 
สงบร่มเย็น มีการจัดทําแผนผัง สิ่งก่อสร้างเสนาสนะอาคารสถานที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และการก่อสร้างภายในวัดให้มีแบบแปลนหรือแผนแม่แบบถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่ มีรูปแบบทรง
ไทย เป็นเอกลักษณ์หรือศิลปกรรมของท้องถิ่น มีการบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคาร 
โบราณสถาน โบราณวัตถุของเดิมไว้ รวมถึงการเก็บรักษาศิลปกรรม วัตถุท่ีมีค่า มีการจัดทําบัญชี
การเงินรายรับ-รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน ศาสนสมบัติของวัดให้ชัดเจนถูกต้อง และการเก็บรักษาบัญชี
ทรัพย์สินไว้ให้ปลอดภัย๔๖ 
 ๑๑. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วยการฝึกฝน คนท่ีทํางานโดยไม่มีการ
พักผ่อน ย่อมทําให้เกิดร่างกายอ่อนเพลีย ความชํานาญลดน้อยลงไป ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็
จะตํ่าลง ซ่ึงการพักผ่อนก่อให้เกิดผลดี คือผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ อุบัติเหตุลดลง 
สามารถกําจัดความเบื่อหน่ายและสิ่งท่ีไม่น่าสนใจออกไปได้ รวมถึงความตึงเครียดลดน้อยลง ช่วงเวลา
ในการทํางาน ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรทํางานเกินกว่า ๘ ช่ัวโมงต่อหน่ึงวัน หรือประมาณสัปดาห์ละ ๔๐ 
ช่ัวโมง ถ้าหากทํางานมากกว่านี้ สุขภาพอนามัยกําลังและความสามารถจะลดน้อยลงไป ซ่ึงถ้าสุขภาพ
ร่างกายไม่ดีย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานอย่างแน่นอน อากาศ สภาพอากาศในสถานที่

                                         
  ๔๔สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๔๕สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๔๖สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๒๕

ทํางาน ถ้ามีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะในเร่ืองช่องถ่ายเทอากาศ ความสะอาด อุณหภูมิรวมถึง
แสงสว่าง และท่อระบายนํ้าย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น๔๗ 
 ๑๒. สํานักปฏิบัติธรรมและสถานปฏิบัติธรรมได้รับพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับรายงาน 
หรือข้อมูลจากการสํารวจของคณะกรรมการ หรือข้อมูลจากแบบรายงานของสํานักปฏิบัติธรรมน้ันๆ  
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติจะทํางานร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
ส่ือมวลชนสายศาสนาในการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาทุนให้แก่สํานักปฏิบัติธรรม และสถานปฏิบัติธรรมดีเด่น๔๘ 
 ๑๓. การคัดเลือกคน คือการสรรหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมงานกับองค์กร  
การจัดบุคคลเข้าทํางาน เม่ือได้จัดแผนกงานในองค์กรเสร็จแล้วก็จําเป็นต้องบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทํางาน
ในแผนกต่างๆ บุคคลท่ีเข้าทํางานต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถ เช่น มีสติปัญญาดี มีความคิด
ก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตใจรักงาน มีความศรัทธาและเต็มใจที่จะทํางาน มีทักษะความ
ชํานาญที่จะปฏิบัติงานน้ัน มีสุขภาพอนามัยดี สําหรับกระบวนการจัดบุคคลเข้าทํางาน ขึ้นอยู่กับ
นโยบายการจ้างของหน่วยงานในแต่ละท่ี ซ่ึงจะต้องกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเอาไว้ นอกจากนั้น 
การโยกย้าย หมายถึงการเปลี่ยนตําแหน่งโดยท่ีไม่เปลี่ยนระดับเงินเดือนและระดับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนงานเพ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถหรือเหมาะสมกับความ
จําเป็นของงานและบุคลากรในองค์กร การเล่ือนช้ัน หมายถึงการเปลี่ยนตําแหน่งและระดับเงินเดือน
มักจะสูงขึ้นด้วย การเลื่อนช้ันเป็นการให้บุคคลไปดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบมากกว่าเดิม การเลื่อนช้ันเลื่อนตําแหน่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารอย่างหน่ึงที่ควรจะให้
ความสําคัญเพราะเป็นการสร้างความหวังของผู้ปฏิบัติงานในระดับรองๆ ที่จะมีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน เป็นการจูงใจให้พนักงานทํางานมากขึ้น วิธีการในการเลื่อนตําแหน่งสําคัญๆ เช่น 
ระบบคุณธรรม โดยใช้หลักความสามารถของบุคคลไม่คํานึงถึงอายุการทํางาน ทุกคนมีโอกาสเท่า
เทียมกันที่จะได้รับการพิจารณา ระบบอุปถัมภ์ใช้วิธีการแต่งต้ังจากพวกพ้องของตนโดยไม่คํานึงถึง
ความสามารถ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการตอบแทนสินน้ําใจ หลักอาวุโสและประสบการณ์ โดยถือว่า
ผู้ปฏิบัติงานมานาน ผู้อาวุโสสูงกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน๔๙ 
 ๑๔. ควรมีการส่งเสริมและเตรียมการในส่วนข้อมูลต่างๆ เพ่ือวางแผนและมีนโยบายเชิง
รุกด้านสํานักปฏิบัติธรรม เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสํานักปฏิบัติธรรมท่ีได้รับรองมาตรฐาน เช่น 

                                         
  ๔๗สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๔๘สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๔๙สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๒๖

เสนอขอรับรางวัล สํานักปฏิบัติธรรมท่ีมีผลงานดีเด่น รวมท้ังพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์รุ่นใหม่ โดยส่ง
เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดขึ้น๕๐ 
 ๑๕. การส่งเสริมกระบวนการจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ส่วนมากแล้วผู้จัดการจะประสาน
กับบุคลากรเพ่ือการสั่งการ ไม่ได้แยกออกเป็นแผนกหรือสายงาน ถ้าผู้จัดการขาดความเป็นผู้นําและ
ไม่มีความรู้การจัดการจะทําให้เกิดปัญหา สําหรับการจัดคนเข้าทํางาน ตามหลักการและนโยบาย
เกี่ยวกับบุคคล คือพยายามให้เป็นไปตามหลักบริหาร พยายามทําให้ทุกตําแหน่งมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับงานท่ีทํา คือต้องทําการคัดเลือก ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล 
ตลอดจนการประเมินผลงาน เพ่ือให้เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน๕๑ 
 ๑๖. การช้ีนําควรจะส่งเสริมกระบวนการบริหารโดยจัดแบบประชาชนมีส่วนร่วม 
ด้านการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนา ความต้องการสาระการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
และการปฏิบัติ การกํากับ การติดตาม และการประเมินผล เช่น การระดมทรัพยากร ประหยัดเงิน 
อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ สําหรับการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ ผู้บริหารควรจะกําหนด
ตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม สําหรับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลจะมีขั้นตอนที่ต่อเน่ืองกันต้ังแต่การวางแผนบุคคล การแสวงหาบุคคลท่ีมีลักษณะที่
ต้องการโดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม จากนั้นจึงทําการปฐมนิเทศ แนะนําตัวเข้า
ทํางาน และเม่ือทํางานไประยะเวลาหนึ่งแล้วผู้บริหารควรจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
ทํางานดีขึ้น ทําการประเมินผลงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นต้น๕๒ 
 ๑๗. ผู้บริหารจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ขอความ
ช่วยเหลือด้านงบประมาณ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้มีความสนใจหลากหลาย 
เป็นเทคโนโยลีแปลกใหม่ ทันสมัยนิยม๕๓ 
 ๑๘. การช้ีนํา เป็นการกํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้บริหาร 
การจูงใจ การจัดบุคคลเข้าทํางาน เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้าดํารงตําแหน่ง โดยพิจารณาจากบุคคล
ท่ีมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ในปริมาณท่ีเพียงพอจะทําให้งานสําเร็จได้ การประสานงาน 

                                         
  ๕๐สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๑สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๒สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๓สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์ , ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๒๗

เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งในระดับสูงกว่า 
ระดับตํ่ากว่า การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สําหรับการช้ีนําเป็นขั้นตอนของการดําเนินงาน
ซ่ึงบุคลากรจะต้องทํางานตนเองให้ดี เช่น การมอบหมายงาน การช้ีนําท่ีดีจะต้องเป็นการมอบหมาย
งานแก่บุคลากรสามารถปฏิบัติได้ มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับผิดชอบงานอย่างต่อเน่ือง๕๔ 
 สรุปได้ว่า ด้านการช้ีนํา พระสังฆาธิการ ควรจะดําเนินการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้
สะอาดร่มรื่น จัดทําแผนผังเสนาสนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้มีแบบแปลนเหมาะสม มีรูปแบบทรง
ไทย บูรณปฏิสังขรณ์อาคาร โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงการรักษาศิลปกรรม จัดทําบัญชีการเงิน
รายรับ รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน ศาสนสมบัติให้ชัดเจน พระสังฆาธิการ ควรจะต้องการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรม แจ้งระเบียบวิธีการเข้าปฏิบัติธรรม จัดแจงอาคารท่ีพัก มีคู่มือการเข้าปฏิบัติ
ธรรมและโครงการปฏิบัติธรรมประจําเดือนและประจําปี การจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดทํา
รายละเอียดแจกแจงต่อคณะผู้บริหาร พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมกระบวนการจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรมตามหลักการและนโยบาย คือส่งเสริมบุคลากรเข้าฝึกอบรมพัฒนาผลงาน สําหรับการคัดเลือก
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติ ผู้บริหารควรจะกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทําการปฐมนิเทศ แนะนําตัวเข้า
ทํางาน สําหรับแนวทางการช้ีนําควรจะประกอบด้วย 
   ๑. การจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย คือ จัดทํารายละเอียดแจกแจงต่อคณะผู้บริหาร และ
ติดประกาศแก่ผู้มีจิตศรัทธาได้ทราบตามโอกาสอันสมควร 
   ๒. การติดต่อประสานงาน คืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อและผู้สนใจปฏิบัติธรรม 
แจ้งระเบียบวิธีการเข้าปฏิบัติธรรม จัดแจงอาคารที่พัก เสนาสนะให้ทราบ มีคู่มือการเข้าปฏิบัติธรรม 
และโครงการปฏิบัติธรรมประจําเดือนและประจําปี  
  ๓. ตารางการปฏิบัติธรรม คือจัดปฏิบัติธรรมให้ต่อเน่ืองตามตารางท่ีกําหนดไว้ อาจจะมี
วันหยุดเพ่ือเข้าร่วมพิธีกรรมสําคัญๆ ในบางครั้งบางคราว จัดบุคลากรและอาคารสถานที่ให้มีความ
พร้อมสําหรับปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้วควรจะจัดโครงการปฏิบัติธรรมประจําเดือน 
โครงการละ ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ตามความเหมาะสมของแต่ละสํานักปฏิบัติธรรม 
   ๔. กําหนดการ คือจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ควรจัดทําโครงการร่วมกับ
หน่วยงานท้ังราชการและเอกชน สถาบันต่างๆ เช่น สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการ
ศาสนา มหาวิทยาลัยเป็นต้น ตามความเหมาะสมแต่ละโอกาส 
 
 

                                         
  ๕๔สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๒๘

 ๔.๑.๔ ด้านการควบคุม 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านการควบคุมในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารควรจะมีการกํากับดูแล
สํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การควบคุมควรจะมีการกํากับดูแลสํานักปฏิบัติธรรม เน้นความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติ การควบคุมคือกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน และมีการแก้ไขสิ่งที่แตกต่างที่เป็นปัญหาสําคัญขององค์กรให้ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย ถ้ามีการวางแผนนโยบายและแผนงานไว้ การดําเนินงานตามแผนและ
นโยบายน้ันจะต้องมีการควบคุม ซ่ึงการควบคุมจะได้ผลก็ต่อเม่ือมีการกระทําท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงการ
กระทําสามารถวัดได้ จะต้องมีการกําหนดมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา 
นอกจากน้ีจะต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้ังไว้ โดยการ
ตรวจสอบ อาจจะรวมถึงความสามารถในการสร้างเครื่องมือท่ีสําคัญที่ใช้เพ่ือการศึกษางาน ศึกษา
องค์กร ตลอดจนวิธีการทํางานต่างๆ การตรวจสอบภายใน เป้าหมายวิธีการอ่ืนๆ การควบคุมงาน
สํานักงานจึงควรควบคุมเกี่ยวกับแบบฟอร์ม ปริมาณและคุณภาพของงานสํานักงาน เวลาปฏิบัติงาน
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในงานสํานักงาน คู่มืองานสํานักงาน๕๕ 
 ๒. การควบคุม คือการกํากับดูแลสํานักปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นสําคัญ สํานักปฏิบัติธรรม
ส่วนหนึ่งไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หรือไม่สามารถเติบโตได้ก็เพราะการกํากับดูแลไม่สมบูรณ์ 
ไม่พร้อม หรือไม่สุจริตใจ การกํากับดูแลหมายถึงการติดตามการจัดการที่ลงตัวหรือไม่ลงตัว เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไป การควบคุมจําต้องยืดหยุ่นได้ในบางเร่ืองบางกรณี 
บางเรื่องบางกรณีต้องตรง ต้องเข้มงวด ต้องลงโทษรุนแรง แต่บางเรื่องไม่อาจทําเช่นน้ันได้ เพราะเม่ือ
ทําไปแล้วอาจมีผลกระทบทางด้านจิตใจ กระทบทางด้านการปกครอง กระทบด้านศรัทธาเป็นต้น 
จึงจําต้องพิถีพิถันรอบคอบ แต่การควบคุมที่เหมาะสมท่ีสุดก็คือเป็นไปด้วยความยุติธรรม ถูกหลักการ 
ยึดหลักการบริหาร มีกฎกติกา มีระเบียบ มีหน้าที่สําหรับให้ทุกคนปฏิบัติตาม มีบทลงโทษระบุไว้ 
ในบางกรณีท่ีจําเป็นก็จําต้องมีประกาศกติกาเช่นน้ีให้ทุกคนทราบ ซ่ึงทุกคนย่อมรู้และยอมรับได้ 
หากผิดพลาดขึ้นก็จะสามารถตัดสินตัวเองได้๕๖ 
 ๓. การควบคุม ผู้บริหารควรจะต้องใส่ใจ ตรวจตราบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมตาม
กฎระเบียบ เน้นแนวทางการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีทิศทาง ถูกต้องตามหลักการ กระชับ ตลอด
                                         
  ๕๕สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากนํ้า แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๖สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๒๙

จนถึงดูแลเอาใจใส่รายละเอียดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด การควบคุมระบบงานในสํานักงาน 
เป็นการควบคุมคุณภาพงาน การวัดและควบคุมผลผลิต ควบคุมผลสําเร็จของงานโดยสัมพันธ์กับเวลา
และปัญหาที่เกิดในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยเทคนิคหรือเคร่ืองมือช่วยในการควบคุมการทํา
งบประมาณเป็นต้น การบริหารงานบุคคล เป็นงานท่ีต้องรับผิดชอบสูงโดยมีขอบเขตงานหลากหลาย
ขั้นตอน ต้ังแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและการวิเคราะห์และประเมินค่างานการกําหนดอัตรา
ค่าจ้าง การฝึกอบรม การเลื่อนตําแหน่ง แรงงานสัมพันธ์ การลงโทษทางวินัย การออกจากงาน 
การจ่ายค่าตอบแทน และบําเหน็จบํานาญเป็นต้น๕๗  
 ๔. การควบคุมงานด้วยความเป็นระบบ กําหนดงานอย่างเป็นขั้นตอน การเซ็นอนุมัติ 
การจัดทําแต่ละส่วนงาน วางแผนงานและหน้าที่ให้มีความเหมะสม การจัดทําเอกสารสรุปผลการ
ดําเนินการประจําเดือน ประจําปี ควรมีการสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละเดือน สรุปผลประจําปี 
เพ่ือดูการพัฒนาและข้อบกพร่องอันควรแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาย่ิงขึ้น ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ทําการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานเป็นประจํา ระบบเสียง อาคาร ห้องพัก 
ช้ันเก็บของ ท่ีวางรองเท้า โต๊ะอาหาร หากมีส่วนไหนชํารุดให้ดําเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่๕๘ 
 ๕. การควบคุม คือการติดตามวัดผลงานของแต่ละกิจกรรม เช่น การรับหนังสือ 
การซ่อมแซมเคร่ืองมือเครื่องใช้ บริการโทรศัพท์ การใช้วัสดุสํานักงาน การใช้พ้ืนที่สํานักงาน ฐานะ
ของผู้บริหารงานสํานักงานขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
สําหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงานสํานักงานไม่มากนัก ผู้รับผิดชอบงานสํานักงานอาจได้ตําแหน่ง 
หัวหน้างานสํานักงาน โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้จัดการฝ่าย
การเงิน สําหรับองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ซ่ึงมีงานสํานักงานหลายประเภท และมีพนักงาน
สํานักงานจํานวนมาก มักจะกําหนดให้ผู้บริหารงานสํานักงานมีฐานะอยู่เหนือหัวหน้างานขึ้นไป คือ
เป็นผู้บริหารงานระดับกลางอยู่ภายใต้การบังคับบัญชารองผู้จัดการ๕๙ 
 ๖. แนวทางสําคัญการดูแลสํานักปฏิบัติธรรม คือการรักษาความปลอดภัยท้ังภายใน
สํานักปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ ในกรณีท่ีมีผู้ปฏิบัติธรรมจํานวนมาก สามารถประสานงานขอ
กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างท่ัวถึง การดูแล
ด้านสุขอนามัยกล่าวคือ มีตู้ยาสามัญไว้ประจํา มีเจ้าหน้าท่ีสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

                                         
  ๕๗สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๘สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๕๙สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๓๐

ในกรณีท่ีมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจํานวนมาก มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีจากสถานพยาบาลอยู่ดูแล กรณีถ้า
หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถนําส่งสถานพยาบาลได้ทันที ถ้าหากไม่ได้จัดหาเจ้าหน้าท่ีพยาบาลอยู่ดูแล
ประจํา ต้องมีการประสานงานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียง ให้สามารถปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วย
ฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที๖๐ 
 ๗. การควบคุมการออกแบบฟอร์ม เช่น กําหนด ขนาด กระดาษ สี แบบฟอร์ม  
การบริหารเอกสาร เช่น การผลิตและกําหนดระบบการจัดเก็บ การป้องกันความปลอดภัยแก่เอกสาร 
การจัดโปรแกรมทําลายเอกสาร การออกคู่มือการจัดทํามาตรฐานงาน การควบคุมการจัดซ้ือ 
โดยทั่วไปการทํารายงานควบคุมการทํางานการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดระบบและ
วิธีปฏิบัติงานเช่นแนะนําวิธีการเปลี่ยนแปลง จัดทํามาตรฐานงาน หาวิธีทํางานให้ง่ายขึ้น๖๑ 
 ๘. ความความสําเร็จหรือล้มเหลวในการปฏิบัติงานขององค์กรก็ขึ้นอยู่กับนโยบายท่ีได้
กําหนดไว้ ประสิทธิผลขององค์กร ได้แก่ การเจริญเติบโตขององค์กร จํานวนของผลิตภัณฑ์หรือการ 
ให้บริการที่เพ่ิมขึ้น การได้มาซ่ึงทรัพยากรทางการจัดการ เป็นความสามารถขององค์กรในการสรรหา
ปัจจัยนําเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์กร ได้แก่ ทุน คน วัตถุดิบ และแนวความคิดใหม่ๆ เป็นต้น
ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในส่วนของผู้รับบริการ 
คู่แข่งขัน พนักงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น นวัตกรรม คือความสามารถขององค์กรในการ
คิดสิ่งใหม่ๆ เช่น การให้บริการรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย 
เป็นต้น ประสิทธิภาพการให้บริการ คือการจัดหาบริการที่มีคุณค่าในระดับสูง โดยใช้ต้นทุนตํ่าที่สุด 
หรือความประหยัดต้นทุน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร๖๒ 
 ๙. เม่ือองค์กรมีเป้าหมายและได้มีการวางแผนแล้วก็ทําการจัดโครงสร้างองค์กรว่าจ้าง
บุคลากร ท้ังส่งเสริมการฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจการทํางาน และเพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ จะดําเนิน
ไปตามที่ควรจะเป็น ผู้บริหารต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ หากผลงานจริงเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายก็ต้องทําการปรับให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ซ่ึงกระบวนการติดตามประเมินผล เปรียบเทียบและแก้ไขนี้ก็คือกระบวนการควบคุมประสิทธิภาพ 
การทําให้เกิดรายได้สูงแต่มีรายจ่ายตํ่าสุด ผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงาน คือองค์กรจะต้องลดต้นทุนเพ่ือให้ค่าใช้จ่ายตํ่า กระบวนการดําเนินงานที่มีลักษณะประหยัด 

                                         
  ๖๐สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๖๑สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๖๒สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๓๑

ได้แก่ ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากรและประหยัดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพโดย
พิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนําเข้าหรือวัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการดําเนินงาน
กระบวนการผลิตที่ดีและมีผลผลิตที่ดี๖๓ 
 ๑๐. การควบคุมงานเพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการบริหารงาน ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจ
ในงานนั้นๆ และมีทักษะหลายๆ ด้านในการควบคุมงานให้สําเร็จประโยชน์ คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานที่ดี
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างดี ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์กร 
ต้องมีทักษะในการติดต่อและการแนะนํา นอกจากนั้น ความรู้และทักษะที่กล่าวมานี้ ผู้บริหารจําเป็น
อย่างย่ิงท่ีจะต้องใช้บริหารงาน ถึงแม้ว่าการวางแผนจะมีการกําหนดไว้อย่างรอบคอบแล้วก็ตาม 
แต่แผนการอาจต้องประสบความล้มเหลวก็ได้ อันเน่ืองมาจากสาเหตุ คือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด
จากภายนอกท่ีอยู่เหนือการควบคุม ทําให้ไม่สามารถดําเนินตามแผนการได้ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ที่รับผิดชอบไม่ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการท่ีกําหนดไว้ การควบคุมงานที่ดีจะต้องทําหน้าที่ใน
อันท่ีจะป้องกันไม่ได้สองสิ่งท่ีกล่าวมานั้นเกิดขึ้น๖๔ 
 ๑๑. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรม เป็นกระบวนการดําเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
เพ่ือความสําเร็จตามเป้าหมาย บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติอย่างดีมีประสิทธิภาพ การควบคุมงานท่ีดี 
ผู้บริหารจะต้องทําให้ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ ผู้บริหารต้องนึกอยู่เสมอว่าอย่าให้การควบคุมงานเป็น
เรื่องของการทําลายขวัญและกําลังใจ การควบคุมงานท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและงบประมาณ  
เป็นภาระหน้าท่ีสําคัญของผู้บริหาร ส่วนด้านอ่ืนๆ นั้นผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะด้านอ่ืนเข้ามาช่วย
เพ่ือให้เกิดความสําเร็จไปพร้อมๆ กัน เช่นเดียวกัน๖๕ 
 ๑๒. เม่ือมีการรับคนงานเข้ามาทํางานในองค์กรแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการให้
เจ้าหน้าที่ออกจากงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เกิดจากความบกพร่องของ
เจ้าหน้าท่ี หรืออาจเกิดจากองค์กรนั้นๆ ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังคน การให้ออกจากงานอาจเกิดจาก
กรณีใดกรณีหน่ึง เช่น การลาออกเน่ืองจากความประสงค์ของเจ้าหน้าที่เอง ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นด้วย
สาเหตุต่างๆ กัน เช่น ได้งานที่ดีกว่า ได้รับเงินเดือนน้อย ไม่ได้รับความยุติธรรม เห็นว่างานท่ีตนทําอยู่
ไม่ก้าวหน้า การลดจํานวนบุคลากร เน่ืองจากองค์กรเห็นว่าจํานวนคนงานมีมากกว่างานท่ีทําอยู่  
จึงลดจํานวนคนงานลง การลดจํานวนพนักงานอาจกระทําเม่ือเกิดเหตุการณ์ เช่น โครงการหรืองานท่ี

                                         
  ๖๓สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๖๔สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๖๕สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๓๒

ได้กระทําสิ้นสุดลงแล้ว ไม่มีงบประมาณจะจ้างอีกต่อไป ได้นําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนแรงงานคน 
มีการปรับปรุงระบบหน่วยงานใหม่ ปลดเกษียณอายุ เนื่องจากองค์กรเห็นว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอายุ
มากและอยู่ในสภาพที่ควรออกไปพักผ่อนได้แล้ว จึงให้ออกจากงาน การไล่ออก เป็นการให้ออกจาก
งานวิธีสุดท้ายและถือว่าเป็นวิธีรุนแรงท่ีสุด ผู้ที่ถูกไล่ออกมักกระทําผิดระเบียบอย่างรุนแรง การตาย 
เม่ือเจ้าหน้าท่ีตายก็ต้องให้ออกจากงาน เพ่ือหาบุคคลอ่ืนมาทําหน้าท่ีแทน โดยท่ัวไปเม่ือเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การตาย องค์การนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อตกลงต่างๆ เช่น ต้องจ่าย
เงินเดือนต่อไปอีก ๑ เดือน หรือมากกว่าจ่ายเงินสะสม เงินบําเหน็จ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในงานศพ๖๖ 
 ๑๓. การฝึกอบรมคือการส่งเสริมความรู้ทักษะในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เพ่ือลดต้นทุนของงาน เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอันจะส่งผลต่อ
การลดต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือลดอัตราหมุนเวียน และการขาดงานของคน การพัฒนาและฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้
ประสบการณ์ ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ซ่ึงจะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวที่ฝ่ายบริหาร
ต้องการ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมก็เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ซ่ึงแบ่งเป็นขั้นตอน 
เช่น แนะนําวิธีการทํางานและความร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน พัฒนาการทํางาน พัฒนาทักษะและ
เพ่ิมพูนความรู้ของงาน สร้างความสนใจ กระตุ้นการทํางาน พัฒนาฝีมือในการทํางาน ฝึกฝนให้ทันต่อ
เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือให้องค์การมีความก้าวหน้า วางมาตรฐานของการทํางาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้
มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุของการทํางาน ลดค่าใช้จ่าย เพ่ือความก้าวหน้าของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เช่น 
การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง การปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น๖๗ 
 ๑๔. จัดการประชุมคณะกรรมการสํานักปฏิบัติธรรมอย่างต่อเน่ือง มีการรายงานผลการ
ดําเนินการ หรือรายรับ รายจ่าย เพ่ือเป็นผลการปฏิบัติงาน หรือวางแผนการทํางานของสํานักปฏิบัติ
ธรรม รวมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการให้มีการตรวจเย่ียมสํานักปฏิบัติธรรมในแต่ละปี เพ่ือจะได้ทราบ
ปัญหาหรือความต้องการของสํานักปฏิบัตินั้นๆ๖๘ 
 ๑๕. การกํากับดูแลสํานักปฏิบัติธรรม คือการควบคุมโดยใช้สายตาและเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานท่ีทําได้ในแต่ละวัน โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับมอบงานเหมือนๆ กัน ไม่ต้องใช้เทคนิคและ
วิธีการในการตรวจสอบมากนัก การควบคุมจึงต้องพิจารณาวิธีการทํางานเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพราะงาน
ต่างๆ จะสําเร็จได้ผลดีเพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับคนผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ

                                         
  ๖๖สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๖๗สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๖๘สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๓๓

ความพยายามติดตามดูแลงาน ความรับผิดชอบ โดยเทคนิคท่ีใช้ในการควบคุมการบริหารงานทําได้
โดยการประเมินผลงาน วิเคราะห์ปัญหา การรับฟังคําแนะนําจากปรึกษาอาวุโส๖๙ 
 ๑๖. ควรจะกํากับดูแลบุคลากรให้ดูแลข้อมูล กฎระเบียบ การแต่งต้ัง การโยกย้าย
บุคลากรให้ชัดเจน ติดตามดูแลเครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยในสํานักงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
การควบคุมเป็นหน้าท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล การปฏิบัติกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้น 
ถ้าผลการปฏิบัติแตกต่างไปจากมาตรฐานแล้ว ผู้ปฏิบัติจะต้องมีการดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐาน ในการปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพ ปริมาณ 
เวลา ต้นทุนเป็นต้น กระบวนการจะเริ่มจากการกําหนดการวัดผลงานขึ้นมาก่อน จากนั้นนําผลงานท่ี
ได้จากการปฏิบัติมาเปรียบเทียบ หลังจากการเปรียบเทียบแล้วอาจจะเท่ากับสูงกว่าหรือตํ่ากว่า
มาตรฐาน หากเท่ากับมาตรฐานย่อมแสดงว่าการปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย แต่หากผลท่ีได้รับตํ่ากว่า
มาตรฐาน ผู้บริหารจะต้องรีบหาทางแก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้มีปัญหา๗๐ 
 ๑๗. การจัดทําคําสั่งมอบหมายให้มีผู้ควบคุม รับผิดชอบ ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้
สามารถใช้งานได้ การซ่อมบํารุงและการจําหน่าย ถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่นๆ โดยยึดและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับทางราชการอย่างเคร่งครัด มีการจัดทําทะเบียนครอบคลุมการรับ การจ่าย และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบสมํ่าเสมอ๗๑ 
 ๑๘. การบริหารประสิทธิผลประกอบด้วยการบริหารงานอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ การประกาศวิสัยทัศน์การบริหารพร้อมกําหนดเวลาในการทํางานให้ชัดเจน การสร้าง
ความสัมพันธ์ภายนอก เช่น ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ให้เกิดประโยชน์
อย่างต่อเน่ือง การระดมความคิดเห็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน การบริหารบุคคลคือ
การบริหารกําลังคนหรือที่ เรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการใช้คนอย่างไรให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบไปด้วยการบรรจุแต่งต้ังหรือการใช้บุคลากรให้ถูก
กับงาน เช่น การมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ การทําตัวเป็นแบบอย่างของสังคม เช่น 
ไม่ทุจริตและไม่เปิดโอกาสให้ลูกน้องทุจริต การเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

                                         
  ๖๙สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๐สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๑สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์ , ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๓๔

เช่น การให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้วิชาการท่ีทันสมัย การเชิญบุคลากรภายนอกมา
อบรมความรู้ความสามารถ๗๒ 
 สรุปได้ว่า ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการ ควรจะตรวจตราบุคลากรในสํานักปฏิบัติ
ธรรมตามกฎระเบียบ จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินการประจําเดือน ประจําปี แนวทางการบริหาร
สํานักปฏิบัติธรรม คือดูแลการรักษาความปลอดภัยท้ังภายในสํานักปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ 
ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรมจํานวนมาก สามารถประสานงานขอกําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือหน่วย
อาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างท่ัวถึง ดูแลด้านสุขอนามัยกล่าวคือมีตู้ยาสามัญไว้
ประจํา มีเจ้าหน้าท่ีสามารถให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจํานวนมาก 
มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลอยู่ดูแล กรณีถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถนําส่ง
สถานพยาบาลได้ทันที ถ้าหากไม่ได้จัดหาเจ้าหน้าท่ีพยาบาลอยู่ดูแลประจํา ต้องมีการประสานไว้กับ
สถานพยาบาลใกล้เคียง ให้สามารถปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที  
 การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักเกณฑ์ ตามแผนที่วางไว้ เพ่ือบุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พระสังฆาธิการ ควรจะต้องทําให้ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในงาน 
ต้องนึกอยู่เสมอว่าอย่าให้การควบคุมงานเป็นเร่ืองของการทําลายขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
การควบคุมงานทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ เป็นภาระหน้าท่ีสําคัญของพระสังฆาธิ
การ ส่วนด้านอ่ืนๆ พระสังฆาธิการควรจะต้องใช้ทักษะด้านอ่ืนๆ เข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดความสําเร็จไป
พร้อมๆ กัน การควบคุมจึงต้องพิจารณาวิธีการทํางานเป็นสําคัญ ท้ังน้ีเพราะงานจะสําเร็จได้ผลดี
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคนผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความพยายามติดตามดูแล
งาน ความรับผิดชอบ โดยเทคนิคโดยการประเมินผลงานทุกระยะการทํางาน สําหรับแนวทางการ
ควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมรควรจะประกอบด้วย 
  ๑. ดูแลเรื่องการเงินงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรม 
 ๒. ติดตามเรื่องบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม 
 ๓. กํากับดูแลเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในสํานักปฏิบัติธรรม 
 ๔. พิจารณาเร่ืองการจัดการในสํานักปฏิบัติธรรม 
 
๔.๒ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย ได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูปหรือคน เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คือการบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการ

                                         
  ๗๒สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๓๕

บริหารสํานักปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน ซ่ึงการบริหารมีส่วนเก่ียวข้องกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องมี
ทิศทางการดําเนินการสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย โครงการ ฯลฯ ซ่ึงการบริหารมีส่วนเก่ียวข้อง
กับหลักอิทธิบาท ๔ คือคุณธรรมส่งเสริมให้บุคคลทํางานได้อย่างดีมีประสิทธิผล สนับสนุนให้เกิด
กําลังใจ มีความเพียรพยายาม ผลักดันภาระกิจการงานท้ังปวงให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย 
กล่าวคือฉันทะ คือความพึงพอใจในหน้าท่ีการงาน วิริยะ คือความเพียรพยายาม จิตตะ คือความต้ังใจ
ทํางาน วิมังสา คือการพิจารณาเหตุผล นอกจากนั้น ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้กับการงานได้ตาม
ความรู้ความเข้าใจ ประเด็นสําคัญคือการประยุกต์ใช้กับการบริหารท้ังการวางแผน การจัดองค์การ 
การช้ีนํา และการควบคุมทรัพยากรทั้งปวงภายในสํานักปฏิบัติธรรม ซ่ึงใช้เป็นหลักปฏิบัติงานท่ีมีอยู่
แล้ว เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ผู้บริหารควรจะต้องมีวิจารณญาณและปัญญาพิจารณางานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับการจัดการ เพ่ือเป็นเครื่องจูงใจผลักดันภาระกิจให้บุคลากร
ทํางานอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย นโยบาย โครงการ ฯลฯ ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่
จริง ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล จึงได้ต้ังประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๔.๒.๑ ด้านฉันทะ คือความพึงพอใจ 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านฉันทะคือความพึงพอใจ ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามฉันทะ คือความพึงพอใจ ควรจะเลือกใช้บุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน ควรจะรู้ถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเป็นเบื้องต้น ควรจะเลือกใช้บุคคลให้
เหมาะสมกับสํานักงาน เช่น เอกสาร หนังสือ ข้อมูล ข่าวสาร จัดรวมงานด้านต่างๆ เช่น งานสาร
บรรณ งานบัญชี หน้าท่ีหลักของสํานักงานคือการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ทุกองค์กรมีความจําเป็น
ท่ีจะต้องมีสํานักงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
คือ ท่ีทํางานสําหรับบริหารงาน เป็นท่ีจัดการเก่ียวกับเอกสาร ซ่ึงมีกิจกรรมการโต้ตอบด้านเอกสาร
และการเก็บเอกสาร เป็นสถานที่ทํางานซ่ึงมีรูปแบบท่ีแน่นอน เป็นท่ีทํางานเกี่ยวกับบัญชี การจ่าย
ค่าแรงคนงาน ตลอดจนการทําให้บริษัทดําเนินงานได้ นอกจากน้ี สํานักงานยังทําหน้าที่เฉพาะ
อย่างเช่น ถ้าเป็นสํานักงานในโรงงานก็จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนด้านการผลิตและการ
ควบคุมการผลิต ถ้าเป็นสํานักงานซ่ึงทําเกี่ยวกับคลังสินค้าก็จะมีกิจกรรมในการเก็บและจัดหาสินค้า
ใหม่ๆ ถ้าเป็นสํานักงานเก่ียวกับการควบคุมด้านการขับรถก็จะทําหน้าท่ีเกี่ยวกับการลงบันทึก
ประจําวันด้านการนํารถเข้าออกจากสํานักงาน งานบางประเภทอาจไม่มีสถานที่แน่นอน ดังน้ัน 
สํานักงานควรมองไปถึงงานที่ทําในหน้าท่ีหรือมองไปที่กิจกรรมด้วย อย่ามองเพียงสถานท่ีเท่าน้ัน เช่น 



 ๑๓๖

ผู้บริหารท่ีมีการเดินทางบ่อยๆ อาจมีการนําเครื่องใช้สํานักงานอัตโนมัติ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
มือถือติดตัวในขณะเดินทางเพ่ือการติดต่อดําเนินการ๗๓ 
 ๒. ผู้บริหารควรจะมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมตามฉันทะ ได้แก่
ความมีใจรักในสิ่งที่ทําและพอใจในจุดหมาย อยากทําสิ่งน้ันให้สําเร็จ อยากให้งานน้ันบรรลุถึง
จุดมุ่งหมาย กล่าวให้เข้าใจโดยง่ายว่ารักงานและจุดหมาย กล่าวให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรัก 
ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเป่ียมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระทํา อยากให้สิ่งนั้น
เข้าถึงภาวะที่ดีงาม ท่ีประณีต ที่สมบูรณ์ น้ีเรียกว่าฉันทะสมาธิ๗๔ 
 ๓. ฉันทะ คือความพึงพอใจ ควรสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมแก่พระ
วิทยากร ด้วยการถวายรางวัลในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะนักเผยแผ่ ปลูกฝังจิตสํานึกให้พระวิทยากร
ได้ตระหนักรู้ถึงภาระหน้าท่ีโดยตรงในความเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ ลักษณะงานบริหารสํานักปฏิบัติ
ธรรม มีขอบเขตกว้างขวางเป็นท่ีทราบแล้วก็จริง แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร ดังนั้น 
ลักษณะการบริหารสํานักงานแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไปตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง 
ลักษณะสําคัญการบริหารสํานักงานถือเป็นศูนย์ปฏิบัติงานเอกสารและเป็นที่เก็บความทรงจําโดยใช้
ระบบการเก็บเป็นเอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานระดับใด เพ่ือใช้ในการอ้างอิงประกอบการตัดสินใจ
หรือเพ่ือใช้ในการค้นหาหลักฐานเอกสารประกอบต่างๆ งานเหล่าน้ีเริ่มต้ังแต่งานสารบรรณ การรับ-ส่ง
หนังสือและไปรษณีย์ การโต้ตอบจดหมาย การจัดเก็บและค้นหา การจัดพิมพ์และการจัดทําสําเนา
เป็นต้น ปัจจุบันงานเอกสารมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากปัญหาการจัดเก็บเอกสารท่ีมีเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 
จึงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยดําเนินการ ท่ีเห็นได้ชัดคือการเก็บข้อมูลลงในแผ่นดิสเกต 
ซีดีรอม หรือไมโครฟิล์ม นอกจากน้ียังใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงานเอกสารแทนในหลายกรณี 
ทําให้การบริหารงานเอกสารที่เป็นกระดาษกลายเป็นงานท่ีไร้กระดาษมากย่ิงขึ้น ท้ังนี้ก็เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพน่ันเอง๗๕  
 ๔. ฉันทะ คือความพึงพอใจ ผู้บริหารสํานักควรจะส่งเสริมให้บุคลากร ทํางานด้านการ
ปฏิบัติธรรมเพ่ือการเผยแผ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ ควรจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถให้บุคลากรมีใจรักการ
ทํางาน มีบุคลิกภาพน่าเลื่อมใส สัมมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี นอกจากน้ัน ควรจะส่งเสริมให้บุคลากร

                                         
  ๗๓สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากนํ้า แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๔สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๗๕สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๓๗

ให้มีความรู้การใช้งานและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานถ้ามีการ
จัดเตรียมเคร่ืองมือที่ถูกต้องไว้ โดยผู้จัดการสํานักงานมีหน้าท่ีจะต้องจัดหาและแนะนําการใช้เคร่ืองมือ
ต่างๆ เช่น โต๊ะทํางาน อุปกรณ์เก็บเอกสารและอ่ืนๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง เน่ืองจากเครื่องมือเครื่องไม้และอุปกรณ์ต่างๆ มีความ
ซับซ้อนมาก ดังน้ัน ผู้จัดการสํานักงานจะต้องพัฒนาให้ทันสมัย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดจําเป็นต้องใช้ หรือจะต้องมีการปรับปรุง
ส่ิงใดบ้าง วิธีการที่ผู้จัดการพัฒนาสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การอ่านวารสารและหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
การไปชมการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องใช้สํานักงาน ให้ความสนใจกับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
สํานักงาน การติดต่อกับผู้ผลิตและผู้จัดหาอุปกรณ์สํานักงานเป็นต้น๗๖  
 ๕. การทํางานไม่ว่าใครจะมีอาชีพใด คงไม่มีใครสมหวังในสิ่งที่คาดหมายทั้งหมดได้ฉันใด 
การทํางานก็เช่นนั้นเหมือนกัน อาจจะมีการขัดแย้งกันบ้าง ถูกบังคับ กดดันหรือเจริญก้าวหน้าได้ช้าไม่
ทันใจบ้าง แต่ความศรัทธาในอาชีพของตนทําให้มีฉันทะผูกพันกับงาน เอาใจใส่และเข้าใจเน้ือแท้ของ
งานซ่ึงเป็นพ้ืนฐานไปสู่ความสําเร็จ หรือความศรัทธาในองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น
ท่ีจะก้าวไปข้างหน้า ต้ังใจทํางานทุกอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเป้าหมาย ประสบกับความสําเร็จใน
ท่ีสุด ผู้บริหารควรจะมีการสร้างแรงจูงใจ คือสร้างความเข้มแข็งทางกายและทางจิต การออกกําลัง
กายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายความเครียด ความเข้มแข็งทางจิตใจ โดยสร้างความเช่ือม่ันให้
ตนเอง พัฒนาปรับปรุงตัวเอง เข้าใจชีวิต และควรสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็น
ฐานกําลังใจท่ีสําคัญในการต่อสู้กับอุปสรรค การพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือผ่อนคลายความเครียด พร้อมท่ี
จะกลับไปทํางานอย่างมีฉันทะ๗๗ 
 ๖. แนวทางที่สําคัญเพ่ือสร้างวินัยที่ดีในการทํางาน คือ ความตรงต่อเวลา ความมี
ระเบียบในการทํางาน ช่วยลดขั้นตอนการค้นหาสิ่งของ ลดความหงุดหงิด เสียเวลา สับสน ลืมหรือ
ละเลยงานบางช้ินไป ความมีระเบียบจะเป็นรากฐานของการทํางานอย่างเป็นระบบ สร้างสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับคนในองคก์ร เพ่ือการร่วมมือกัน ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน การมีมรรยาท พูดจา
อย่างสร้างสรรค์ พูดชมเชย ขอโทษและยอมรับความผิดพลาด ให้กําลังใจซ่ึงกันและกัน ประสานความ
เข้าใจ ลดความขัดแย้งในการทํางาน๗๘ 

                                         
  ๗๖สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๗๗สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๗๘สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๓๘

 ๗. ผู้บริหารมีวิธีการสร้างแรงจูงใจคน คือส่งเสริมการพัฒนาในทางบวกเชิงสร้างสรรค์
ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความคิดดีคือคิดทางบวก เป็นความคิดท่ีนําความสุขมาให้
ตนเองและผู้อ่ืน มองโลกในแง่ดี สร้างความรู้สึกที่ดีมีกําลังใจ คือการจัดสรรเวลาท่ีมีอยู่ให้สําเร็จลุล่วง
ด้วยดี หัวใจการบริหารเวลา คือการจัดลําดับความสําคัญของงาน การมอบหมายงานให้บุคคลท่ี
เหมาะสมปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้๗๙ 
 ๘. ผู้บริหารควรจะมีวิธีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรด้วยฉันทะ ได้แก่ ความพึงพอใจใน
ส่ิงที่ทําอยู่ บุคคลควรจะรักงานรักเพ่ือนร่วมงาน รักหมู่คณะและสถาบันของตนเอง เม่ือบุคคลมีความ
พอใจมีความรักในภาระหน้าท่ี สิ่งที่ตนแสดงออกมาก็จะดี ฉันทะก็คือการช่วยเหลือกันและกัน เป็นสิ่ง
ท่ีควรจะให้กันและกันภายในสํานักงานเดียวกัน ครอบครัวเดียวกัน กลุ่มงานเดียวกันเป็นต้น๘๐ 
 ๙. ฉันทะ ความพอใจ หมายถึงความรักงาน พอใจกับงานท่ีทําอยู่ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ชอบหรือศรัทธางานท่ีทําอยู่จะต้องพอใจที่จะทําและมีความสุขท่ีได้ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย ผู้บริหาร
มีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม คือหลักเมตตากรุณา เพ่ือต้องการให้บุคลากรมี
ความตระหนักต่อความสําคัญ ช่วยกันดูแลรักษาให้มีสภาพความคงอยู่ท่ีเหมือนเดิม หรือความกตัญญู
กตเวที เป็นหลักธรรมหน่ึงท่ีควรระลึกน้อมเข้ามาใส่ใจอยู่เสมอ อย่างนํ้า ซ่ึงถือว่าเป็นผู้ให้กําเนิดให้
ชีวิต ให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อสรรพสิ่ง คนจึงนิยมใช้คํานําหน้าว่า แม่ ท่ีเรียกกันว่า แม่น้ํา หากขาดนํ้า
ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ เม่ือรู้คุณแล้วก็จะต้องเข้าใจตอบแทนคุณ โดยการรักษาสภาพแวดล้อม อนุรักษ์นํ้า 
อย่างเช่นไม่ตัดไม้ทําลายป่า รักษาสภาพผืนป่า มีการขุดลอกคูคลอง ทางนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้
ทางนํ้าสามารถไหลได้อย่างสะดวก ไม่ท้ิงเศษขยะสารพิษ สิ่งปฏิกูลท้ังหลาย รวมท้ังจัดการเศษขยะ
ธรรมชาติท้ังหลายออกไป เพ่ือให้นํ้ามีความใสสะอาดอยู่เสมอ หรือการนําประเพณีท่ีดีงามเข้ามาร่วม 
เช่น ส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณสํานักปฏิบัติธรรม กุฏิวิหารลานพระเจดีย์ และศาลาการ
เปรียญเป็นต้น ฉันทะ คือความพอใจ การเป็นผู้บริหารท่ีดีจะต้องเริ่มต้นต้ังแต่ความพอใจ ความรัก 
ความชอบในงานบริหารก่อน ถ้าไม่รักไม่ชอบ ไม่ต้องการจะเป็นผู้บริหารแล้ว ถูกบังคับให้เป็นผู้บริหาร  
คนๆ น้ันจะไม่มีความสุขในการทํางานด้านบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารคน บริหารงาน บริหาร
งบประมาณต่างๆ เราจะสังเกตได้ว่างานใดๆ ถ้าเรารักชอบแล้วเรามักจะทํางานน้ันๆ ด้วยความสุข 
รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ด้วย๘๑ 

                                         
  ๗๙สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๘๐สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๑สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๓๙

 ๑๐. ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดสิ่งใหม่ๆ ไม่ยึดติดรูปแบบเดิมๆ กล้าเสนอ
ความคิดที่ไม่เหมือนคนอ่ืน ถือเป็นคุณลักษณะท่ีดีของผู้บริหาร ท่ีต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ
องค์กร ซ่ึงสังคมวัฒนธรรมโดยท่ัวไปเลี้ยงลูกให้อยู่ในกรอบมาตั้งแต่เด็ก ให้การปกป้องตลอดเวลา 
ข้อดีคือเด็กมีความสุข อบอุ่นภายใต้โลกที่พ่อแม่สร้างให้ ซ่ึงบางคร้ังไม่เป็นไปตามสภาพจริง ทําให้เติบ
ใหญ่มาเป็นคนไม่กล้าคิดในสิ่งที่ต่างจากท่ีเคยเห็นเคยเป็น พบว่าองค์กรส่วนใหญ่มีแต่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท่ีน่ารัก ไม่ค่อยพูดจาออกความเห็นโต้แย้งใครไม่ค่อยเป็น ยกเว้นมีความถนัดเกาะกลุ่มนินทากันนอก
ห้อง ชอบการรับคําสั่งท่ีชัดเจน เพราะไม่ต้องรับผิดชอบกับการต้องคิดเอง ความคิดสร้างสรรค์น้ี  
ต้องฝึกกันมาต้ังแต่การเลี้ยงดูในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ฝึกก็ได้แต่ซึมซับยาก มีความศรัทธาเช่ือม่ัน การท่ีคนเรา
จะทําอะไรอย่างหน่ึงด้วยความมุ่งม่ัน เพียรพยายามและทุ่มเท การทํานั้นต้องเกิดจากความศรัทธา
เช่ือม่ันต่อสิ่งท่ีทํา ผู้บริหารก็เช่นกัน ความศรัทธาเช่ือม่ันในการเป็นผู้บริหารในการทําสิ่งใดๆ ท่ีตน
มุ่งหวังมีความสําคัญอย่างย่ิง ความศรัทธาน้ีจะเป็นพลังขับเคลื่อนภายในที่ไม่มีหมด และยังบันดาลให้
มีเกิดความมุมานะ ความเช่ือม่ันความพึงพอใจการทํางานอย่างมีความสุข ผู้บริหารดีต้องให้
ความสําคัญในการสร้างความศรัทธาและเช่ือม่ันให้เกิดกับลูกน้องได้๘๒ 
 ๑๑. ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม คือการพัฒนาคนเป็น
กระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาคนในสํานักปฏิบัติธรรม ให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
มีทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศีลคือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ ทางกายภาพ ธรรมชาติ วัตถุสิ่งของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทางสังคม มวลเพ่ือนมนุษย์
ท้ังหลาย สมาธิคือภาวะจิต เป็นการพัฒนาสภาวะของจิต ท้ังด้านคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพ  
ให้เป็นจิตใจดีงาม มีความสุข มีเจตจํานงท่ีเป็นกุศล มีสภาพเอ้ือต่อการใช้ปัญญา ปัญญาคือแดนการ
พัฒนาปัญญา ให้รู้ให้เข้าใจ มองเห็นความเป็นจริงท่ีจะทําการแก้ไขปรับปรุงทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง๘๓ 
 ๑๒. คุณสมบัติของผู้บริหาร ควรจะมีจิตสํานึกในเป้าหมายและความสําเร็จ ผู้บริหารเม่ือ
อาสาตนเข้ามาทํางาน ย่อมต้องอยากเห็นความสําเร็จทุกๆ เรื่องภายใต้การบริหารของตน สิ่งท่ีหวังไว้
ต้องเร่ิมต้นจากการมีวิสัยทัศน์ก่อน และเป้าหมายเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวไว้อย่างไรบ้าง และควรไป
ให้ถึงวิธีการทํางาน หากผู้บริหารงานมีความต้องการ แต่ไม่มีเป้าหมายก็ไม่ต่างจากการเดินทางไป 
เพราะอยากเดินแต่ไร้ทิศทาง ไม่รู้ว่าจะมุ่งสู่ท่ีใด หากเป้าหมายเป็นไปในทางท่ีสร้างสรรค์ทางดี ย่อมจะ
มีโอกาสประสบความสําเร็จท่ียืนยาวได้ ท้ังนี้ความสําเร็จยังต้องอาศัยความเพียร มุ่งม่ัน มีสติรู้เท่าทัน 
และมีปัญญาในการแก้ปัญหารวมถึงการลงมือทําอย่างจริงจัง ซ่ึงเป็นคําสอนด้วยอิทธิบาท คือรู้ความ
                                         
  ๘๒สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๘๓สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๔๐

ต้องการของตนเอง ผู้บริหารต้องรู้ว่าตนต้องการอะไร เป็นจริงได้หรือไม่ อยู่ในวิสัยความสามารถของ
ตนหรือเปล่าและจะใช้วิธีการอย่างไร เพ่ือให้ได้มา ไม่ใช่ความต้องการท่ีเพ้อฝัน มีความต่ืนตัว วิสัยของ
ผู้บริหารต้องมีความต่ืนตัว หมายถึงรับความรู้สึกได้กับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเราก่อนที่จะเกิด
ปัญหา มีความตระหนักแต่ไม่ถึงกับตระหนก มีความต่ืนตัว แต่ไม่ถึงกับต่ืนเต้นจนเกินเหตุ มีสติต้ังม่ัน 
รู้จักใคร่ครวญในเหตุผล และคาดการณ์ล่วงหน้า๘๔ 
 ๑๓. ฉันทะ ความรักงาน พอใจกับงานท่ีทําอยู่ อันดับแรกต้องสํารวจตนเองว่ามี
ความชอบหรือศรัทธางานด้านใดแล้วมุ่งไปในเส้นทางนั้น อาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการต้ังคําถามกับ
ตัวเอง ฉันทะทํางานเพ่ืออะไร ฉันทะมีความสุขหรือไม่ หากงานที่ทําอยู่ไม่ใช่งานที่ฉันทะเสียทีเดียว 
เพ่ือเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับฉันทะของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทําอยู่ 
อย่างไรก็ตาม เช่ือเถอะว่างานแต่ละอย่างน้ัน ไม่มีทางที่ใครจะช่ืนชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนการ  
ถ้าคุณพอใจที่จะทําและมีความสุขกับงาน เช่ือว่างานท่ีคุณทําอยู่ต้องออกมาดีแน่ๆ๘๕ 
 ๑๔. แต่งต้ังผู้มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีเด่นให้มีหน้าท่ีสูงขึ้น หรือเสนอขอเลื่อนสมณศักด์ิ 
รวมท้ังมีการมอบรางวัลแก่สํานักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจําปี ผู้บริหารมีใจทํางานด้วยฉันทะ คือการมีใจ
รักในสิ่งท่ีทํา ใจท่ีรักอันเกิดจากความศรัทธาเช่ือม่ันต่อสิ่งที่ทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร การมีใจรักถือ
ว่าสําคัญมาก ไม่ใช่ทําใจให้รักเพ่ืออะไรสักอย่าง หรือห้ามใจไม่ให้รัก มันก็ยากย่ิงพอๆ กัน เพราะรัก
ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริงๆ ขืนทําไปก็มีแต่จะทุกข์ทรมาน แม้จะได้บาง
ส่ิงที่มุ่งหวังแล้วก็ตาม ประการสําคัญเป็นการแอบแฝงมาจากความคิดอ่ืนศรัทธาอ่ืน หรือความ
พยายามหาเหตุผลมาอธิบายว่า มันคือสิ่งเดียวกันเพ่ือให้สามารถดําเนินไปได้หรือเพ่ือให้ตัวเองสบาย
ใจ แต่ถ้าเรามีใจศรัทธาอันแรงกล้าแล้ว พลังสร้างสรรค์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างมหัศจรรย์ทีเดียว  
ทีน้ีมาพูดถึงว่าเราจะสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นได้อย่างไร พระพุทธเจ้าสอนว่า มนุษย์ต้องเลือกที่จะศรัทธา
บางอย่างและหม่ันตรวจสอบศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อผู้อ่ืน อันรวมถึงสังคมโดยรวม
หรือไม่ เม่ือดีท้ังสองอย่างก็จงมุ่งม่ันที่จะทําด้วยความต้ังใจ หากไม่ดีก็จงเปลี่ยนแปลงศรัทธาเสียใหม่ 
ซ่ึงเราต้องเลือก ไม่เช่นน้ันเราจะกลายเป็นคนที่สับสนไม่มีแก่นสาร และเป็นคนไร้รากในที่สุด เม่ือเป็น
คนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายน่ันเอง หากจะฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการต้ัง
คําถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่ เพราะคนเราเมื่อศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งน้ัน เข้าถึงสิ่งนั้น 
ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี ศรัทธาต่อชาวบ้านเราก็จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุ
ก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็จะเข้าถึงลาภถึงยศเข้าถึงตําแหน่ง ศรัทธาต่อความรู้ก็จะ
เข้าถึงความรู้ ศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะเข้าถึงธรรม หรือไม่ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไร
                                         
  ๘๔สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๘๕สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๔๑

เลย เพราะความศรัทธานํามาซ่ึงมุ่งม่ันทุ่มเท เพ่ือทําทุกอย่างให้ได้มาซ่ึงสิ่งท่ีเราศรัทธานั่นเอง 
ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งท่ีเราศรัทธากับสิ่งท่ีองค์กรของเราศรัทธาน้ันตรงกันหรือไม่ 
หากตรงกันก็เรียนรู้ท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนหรือหากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ท่ีจะให้โอกาสตัวเองไปสู่ ท่ี
เหมาะสมกว่า๘๖ 
 ๑๕. ฉันทะ หมายถึงความพอใจรักใคร่ในการงานที่กระทํา ประเด็นนี้นับว่ามีความสําคัญ
และเป็นก้าวแรกของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือบุคคลต้องเกิดความรักในงานท่ีทํา หรือ
ในงานที่จะต้องทําเสียก่อน ในหลักการบริหารงานจึงสนับสนุนให้นักบริหารรู้จักใช้คนตามความถนัด
และความชอบหรือท่ีพูดกันว่าใช้คนให้ถูกกับงาน อย่างไรก็ดีบุคคลไม่ใช่วัสดุสิ่งของที่เม่ือถูกจับวาง
ตรงที่ใดแล้วจะต้องอยู่ท่ีตรงนั้น ถ้าบุคคลรู้สึกว่าตนเองถูกใช้งานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถและ
ความถนัดก็ควรหาทางปรับเปลี่ยนงาน ให้ตรงกับท่ีใจรักใจชอบ บุคคลท่ีได้ทํางานที่ตรงกับใจรักใจ
ชอบและสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตย่อมมีแนวโน้มท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานใน
ระดับสูง แต่มิใช่ว่าบุคคลทุกคนจะมีโอกาสดังที่กล่าว บุคคลบางคนอาจมาตระหนักในภายหลังว่า  
ตนไม่ชอบงานที่ทํา และอยากเปลี่ยนงานซ่ึงถ้ายังไม่สายเกินไปก็ควรพยายามเปล่ียน ในทางตรงข้าม 
ถ้าสายเกินไปจนไม่อาจย้อนกลับได้ หนทางที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือ การปรับตัวให้ชอบงานให้รักงานนั้น 
เพราะการท่ีบุคคลแสร้งว่าชอบหรือรักสิ่งใดสิ่งหน่ึงอย่างเสมอต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ในที่สุดก็จะ
สามารถชอบและรักอย่างแท้จริงขึ้นมาได้เช่นกัน๘๗ 
 ๑๖. ฉันทะ ความรักงานจะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่ ท้ังจะต้องเอาใจ
ใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน เพ่ิมพูนวิชาความรู้ความสามารถในการทํากิจการงาน มุ่งม่ันที่จะ
ทํางานในหน้าท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้สําเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการจูงใจคนให้ทําสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ทําให้ผู้คนรู้สึกอยากจะติดตามไปทุกหน
ทุกแห่ง ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมลูกน้องให้ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสพัฒนา
ตนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานท่ีอบอุ่น ช่ืนชมผู้ท่ีขึ้นสู่
ท่ีสูงหรือประสบความสําเร็จ มิใช่มุ่งร้ายและริษยา ลูกน้องก็จะรักองคก์รและมีความผูกพันต่อองคก์ร 
ซ่ึงหมายถึงการทุ่มเททํางานอย่างสุดกําลังความสามารถ ฉันทะ คือความพึงพอใจ ผู้บริหารควรจะมี

                                         
  ๘๖สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๗สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๔๒

การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ยกย่อง มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติประวัติ ส่งเสริมไปทัศนศึกษาดู
งาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง๘๘ 
 ๑๗. การพูดจาสนทนาปราศัยนับว่าเป็นสิ่งสําคัญของผู้บริหาร ความสําเร็จหรือล้มเหลว
ของคนเราน้ันส่วนหน่ึงมาจากการพูดจา ผู้บริหารที่พูดจาไม่เป็นก็เหมือนมีพลอยอยู่ในปาก ใครเล่าจะ
รู้คุณค่า ผู้บริหารควรมีหลักการพูดจาแบบนักการทูต คือพูดแบบมีเสน่ห์ พูดแบบสร้างสรรค์ พูดเพ่ือ
ประสานคนและประสานงาน ในขณะเดียวกัน ต้องยึดหลักการพูดแบบผู้หญิง คืออย่าตกปากรับคํา
ใครง่ายๆ ผู้บริหารย่ิงตําแหน่งสูงเท่าใดก็ยิ่งต้องระมัดระวังคําพูด ให้คนรอบข้างต้องปฏิบัติตามทั้งสิ้น 
การท่ีจะใชวิธีการพูดแบบนักการทูตหรือแบบผู้หญิงน้ัน ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน ในแต่ละ
สถานการณ์ไม่มีสูตรสําเร็จว่าความพอดีน้ันอยู่ท่ีไหน ส่วนสําคัญอย่างหน่ึงเพ่ือทํางานคือการจัดสรร
งบประมาณบางส่วนไว้เป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างพอเพียง ควรจะคํากล่าวยกย่อง ชมเชย 
อย่างสมํ่าเสมอ หรือมีการจัดงานแสดงความยินดี การมอบรางวัลเน่ืองในโอกาสสําคัญๆ๘๙ 
 ๑๘. ฉันทะ ความพึงพอใจเป็นเคร่ืองนําพาไปสู่การมีคุณธรรม ต้องเริ่มจากการมีความรู้
คือรู้ในกิจท่ีควรทํา รู้ความจริง รู้อย่างแท้จริง จนเกิดความม่ันใจจนกระท่ังพึงพอใจ ความสามารถท่ี
เกิดจากความรู้ความม่ันใจจนทําให้เกิดความพึงพอใจ ความชํานาญงานในกิจการก็ทําให้เกิดความพึง
พอใจได้ สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร สร้างความพึงพอใจได้ จนทําให้มี
ความสุขและก่อให้เกิดคุณธรรม ฉันทะที่ยืนบนหลักการขององค์กร สามารถใช้เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
จนนําไปสู่การมีคุณธรรม เราสามารถสร้างจุดแข็ง หาจุดอ่อนจากความพึงพอใจทั้งหมดนี้ได้และ
นําไปใช้ประกอบแผนในขั้นตอนต่อไป๙๐ 
 สรุปได้ว่า ด้านฉันทะ พระสังฆาธิการควรจะเลือกใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ควรจะ
รู้ถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเป็นเบ้ืองต้น ควรจะเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสมกับสํานักงาน เช่น 
เอกสาร หนังสือ ข้อมูล ข่าวสาร จัดรวมงานด้านต่างๆ เช่น งานสารบรรณ งานบัญชี หน้าท่ีหลักของ
สํานักงานคือการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ทุกองค์กรมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีสํานักงาน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ แก่บุคคลท้ังภายในและภายนอกองค์กร คือ ท่ีทํางานสําหรับบริหารงาน 
เป็นที่จัดการเกี่ยวกับเอกสาร ซ่ึงมีกิจกรรมการโต้ตอบด้านเอกสารและการเก็บเอกสาร เป็นสถานที่
ทํางานซ่ึงมีรูปแบบที่แน่นอน เป็นที่ทํางานเกี่ยวกับบัญชี การจ่ายค่าแรงคนงาน ตลอดจนการทําให้
บริษัทดําเนินงานได้  

                                         
  ๘๘สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๘๙สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์ , ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๐สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
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 พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมบุคลากรให้ทํางาน เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระ
ราชกุศล ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถให้บุคลากรมีใจรักการทํางาน มีบุคลิกภาพน่าเลื่อมใส 
สัมมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ควรจะส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้การใช้งานและดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ในสํานักงานถ้ามีการจัดเตรียมเคร่ืองมือท่ีถูกต้องไว้ โดยผู้จัดการ
สํานักงานมีหน้าท่ีจะต้องจัดหาและแนะนําการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น โต๊ะทํางาน อุปกรณ์เก็บเอกสาร
และอ่ืนๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  
 พระสังฆาธิการ ควรจะมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร คือการพัฒนาคนเป็น
กระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาคนในสํานักปฏิบัติธรรม ให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
มีทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศีลคือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ ทางกายภาพ ธรรมชาติ วัตถุสิ่งของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทางสังคม สมาธิคือภาวะจิตเป็น
การพัฒนาสภาวะของจิต ท้ังด้านคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพ ให้เป็นจิตใจดีงาม มีความสุข 
มีเจตจํานงท่ีเป็นกุศล มีสภาพเอ้ือต่อการใช้ปัญญา คือแดนการพัฒนาปัญญา ให้รู้ให้เข้าใจ มองเห็น
ความเป็นจริงท่ีจะทําการแก้ไขปรับปรุงทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง 
 ความพึงพอใจเป็นเครื่องนําพาไปสู่การมีคุณธรรม ต้องเริ่มจากการมีความรู้คือรู้ในกิจท่ี
ควรทํา รู้ความจริง รู้อย่างแท้จริง จนเกิดความมั่นใจจนกระทั่งพึงพอใจ ความสามารถที่เกิดจาก
ความรู้ความม่ันใจจนทําให้เกิดความพึงพอใจ ความชํานาญงานในกิจการก็ทําให้เกิดความพึงพอใจได้ 
สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร สร้างความพึงพอใจได้ จนทําให้มีความสุข
และก่อให้เกิดคุณธรรม ฉันทะท่ียืนบนหลักการขององค์กร สามารถใช้เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
จนนําไปสู่การมีคุณธรรมในขั้นตอนต่อไป 
 
 ๔.๒.๒ ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านวิริยะคือความเพียรพยายาม ผู้บริหารมีแนวทางการฝึกอบรม
วิธีการทํางานแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามวิริยะ คือความเพียรพยายาม ควรจะส่งเสริมให้
บุคลากรรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีบุคลากรมีความชํานาญ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดวิริยะอุตสาหะใน
การทํางานหน้าท่ีของสํานักปฏิบัติธรรมควรจะมีการติดต่อสื่อสาร มีหน้าท่ีในการติดต่อสื่อสารเพ่ือทํา
ให้องค์กรสามารถดําเนินไปได้ท้ังการติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร การติดต่อจะรวมถึงการรับ
และการส่งข้อมูลข่าวสารทุกชนิด ในทุกรูปแบบ เช่น จดหมาย โทรศัพท์ การนําเสนอใบแจ้งราคา 
เงื่อนไขที่จะขายสินค้า ใบส่งของ บันทึกช่วยความจํา บัตรเวลา หรือสื่ออ่ืนๆ ซ่ึงใช้สําหรับ
วัตถุประสงค์ต่างๆ การสื่อสารจะมีในทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการบัญชี การตลาด ด้านการผลิตและอ่ืนๆ 
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ดังน้ัน หน้าที่ของสํานักงานคือการจัดบริการด้านการติดต่อสื่อสาร นอกจากน้ี สํานักงานควรจะ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นสําหรับการจัดการ เพ่ือให้ทําหน้าท่ีในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิผล ตลอดจนการวางแผน การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ๙๑ 
 ๒. ผู้บริหารควรจะมีแนวทางการฝึกอบรมแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมตามวิริยะ 
ได้แก่ความเพียร ความอาจหาญแกล้วกล้าบากบ่ันก้าวไปใจสู้ เม่ือคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การ
บรรลุถึง ถ้ามีวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยาก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้
เวลายาวนานเท่าน้ันปี เท่าน้ันเดือน เขาก็ไม่ย่อท้อ กลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายท่ีเขาจะเอาชนะให้ได้
ทําให้สําเร็จ ส่วนผู้ขาดความเพียรอยากบรรลุความสําเร็จเหมือนกัน แต่พอใจยินดีว่าต้องใช้เวลาเป็นปี
ก็หมดแรงถอยหลัง คนที่มีความเพียรเท่ากับแรงหมุน เวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่ว
แน่ ม่ันคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย นี้เรียกว่าวิริยะสมาธิ๙๒ 
 ๓. วิริยะ คือความเพียรพยายาม ผู้บริหารควรจะมีแนวทางการฝึกอบรมวิธีการทํางาน 
อาจจะดําเนินการด้วยการส่งบุคลากรในสํานักลงไปดูงาน เพ่ือศึกษาแนวคิด ระบบการจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน เข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างดี ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  
งานสํานักงานเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆ ทั้งทางเสียงและลายลักษณ์อักษร 
เช่น โทรศัพท์ ระบบติดต่อภายใน ระบบเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์ วงจรปิด จดหมายติดต่อ 
หนังสือเวียน โทรเลข โทรพิมพ์ เทเลกซ์ ระบบออนไลน์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นต้น  
ส่วนงานประชาสัมพันธ์มีท้ังภายในและภายนอกองค์กร งานประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น การต้อนรับผู้
มาติดต่อ การออกวารสารและผลงานของสํานักงาน การปิดประกาศแจ้งข้อความ และเหตุการณ์
ต่างๆ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ภายนอก เช่น การแจกข่าวแก่สื่อสารมวลชน การแถลงข่าวเป็นต้น๙๓  
 ๔. วิริยะ คือความเพียรพยายาม ผู้บริหารต้ังความเพียรไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารไม่ปล่อยปละละเลยคณะทํางาน ดูแลการบริหารอย่างต่อเนื่อง พยายามทําสํานักงานให้ความ
เป็นเอกภาพ สร้างกําลังใจให้แก่บุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนคือการวางแผน การจัดองค์กร 
การสั่งการ การควบคุม กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญ ถ้าใช้วิธีการท่ีดีงานก็จะ
ออกมาอย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงในการน้ีจะต้องใช้ทักษะความชํานาญ และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก 

                                         
  ๙๑สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากนํ้า แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๒สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๙๓สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
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ในการใช้อุปกรณ์  สิ่ งแวดล้อมประกอบด้วยสิ่ งที่ เข้ ามามีผลกระทบต่อการทํางาน  ไ ด้แก่ 
สภาพแวดล้อมท่ัวไปทางกายภาพ ท่ีต้ังสํานักงาน เฟอร์นิเจอร์ แผนผังการทํางาน การตกแต่ง 
ส่ิงเหล่านี้มีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงาน ซ่ึงผู้ จัดการ
สํานักงานจะต้องมีความสามารถเก่ียวกับสถานที่ทํางาน มีความรอบรู้เพ่ือจะได้เสนอแนะ เม่ือต้องการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพ สิ่งแวดล้อมเก่ียวกับกระบวนการการปฏิบัติงาน๙๔  
 ๕. ผู้บริหารควรจะมีความเพียร ความเพียรพยายามอุดหนุนให้กิจท่ีตนประกอบสําเร็จไป
จึงเรียกว่าความเพียร เม่ือพูดถึงอํานาจของความเพียร ความเพียรย่อมเป็นกําลังใหญ่ สามารถผลักดัน
ความขี้เกียจ ความมักง่ายไม่ให้ปรากฏ เพราะเม่ือกําลังท้ังสองนั้นปรากฏขึ้นก็จะนําพาจิตใจให้มี
ความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางกําลังของมันจะเปน็เหตุให้งานท่ีตัวเองประกอบน้ันไม่สําเร็จไปหรือล้มเลิก
ไป เพราะฉะน้ัน หากผู้ใดมีความเพียรเป็นนิมิตเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายอยู่ในจิตแล้ว ย่อมสามารถ
จะขับไล่ความไม่ดีทั้งสองอย่างนั้นออกไปเสียได้ เพราะอาศัยความเพียรน้ีเป็นตัวกางกั้น เป็นสิ่งท่ี
ยับย้ังความรู้สึกให้มีมานะอุตสาหะประกอบในสิ่งน้ันๆ ให้สําเร็จไป เพราะเหตุน้ันจึงจําเป็นท่ีจะ
อธิบายเรื่องความเพียรให้ฟัง เรื่องความเพียรหากเกิดขึ้นในตัวตนแล้ว ความเพียรน้ีย่อมสามารถจะ
อุดหนุนกิจการน้ันๆ ให้สําเร็จไปได้ทุกอย่าง เว้นแต่บางอย่างเป็นสิ่งที่สุดวิสัยจริงๆ หรือเหตุนั้นเรื่อง
ความเพียรนี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องแนะนําและสอนกันให้เข้าใจ เพราะว่าสิ่งที่ประกอบลงไปนั้น 
มันมีท้ังทางดีและทางช่ัวจะประกอบด้วยโทษและคุณ เพราะเหตุน้ัน เม่ือใครอาศัยกําลังของความ
เพียรเป็นตัวอุดหนุนทํากิจให้สําเร็จไป แต่บังเอิญกิจท่ีตัวเองประกอบนั้นเป็นกิจซ่ึงโทษหรือก่อขึ้นซ่ึง
ความทุกข์ ประกอบในทางที่เป็นไปเพ่ือโทษหรือทุกข์ เม่ืออาศัยกําลังความเพียรอุดหนุนให้สําเร็จไป 
ย่อมจะมีโทษแก่ตัวเองและเม่ือการประกอบน้ันจะเป็นไปเพ่ือคุณ เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ เป็นไปเพ่ือ
ความสุข ความเพียรอุดหนุนในกิจการน้ันๆ ให้สําเร็จลงไปได้ย่อมมีผลดีแก่ผู้ประกอบ เพราะเหตุนั้น
เรื่องการกระทําความเพียรมีอยู่ ๒ อย่าง จึงเป็นเหตุท่ีจะให้พวกเราเข้าใจว่าการใช้ความเพียรเข้า
อุดหนุนกิจการน้ันๆ ให้สําเร็จ ต้องอาศัยกําลังจิตนั้นเข้ามาช่วย ไม่เฉพาะอาศัยความเพียรเป็นตัว
อุดหนุน บากบ่ัน ทํากิจน้ันให้สําเร็จอย่างเดียว วิริยะของบุคคลนี้ก็คือความเพียรพยายาม๙๕ 
 ๖. แนวทางที่สําคัญต่อไปก็คือวิริยะ ความต้ังใจม่ัน ความเพียรพยายามมุ่งม่ันเรียนรู้จน
เกิดความเช่ียวชาญ ควบคู่กับความอดทนต่อปัญหาอุปสรรค โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ตําแหน่งท่ีสูงขึ้นไปอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม ย่ิงขยันเท่าไรก็ได้ผลตอบแทนมากเท่านั้น ผู้มีวิริยะย่อมไปสู่
                                         
  ๙๔สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๕สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๔๖

ความสําเร็จ อย่างไรก็ตามคําว่าวิริยะ ยังมีความหมายว่าความกล้า คําว่าอุตสาหะเม่ือเป็นคํานาม 
มีความหมายว่าความบากบั่น ความพยายาม ความขยัน ความอดทน เม่ือเป็นคํากริยา มีความหมาย
ว่าบากบ่ัน พยายาม ขยัน อดทน เช่น แม้เขาจะมีสติปัญญาปานกลาง แต่ก็มีอุตสาหะเล่าเรียนจนจบ
ปริญญา แม่อุตส่าห์ทํางานด้วยความเหน่ือยยากเพ่ือให้ลูกๆ อยู่สุขสบาย เรื่องวิริยอุตสาหะหรือความ
เพียรพยายามมีปรากฏอยู่ในสํานวนว่าฝนท่ังให้เป็นเข็ม ซ่ึงมีความหมายว่าเพียรพยายามสุด
ความสามารถจนกว่าสําเร็จ เม่ือทราบความหมายของคําว่าวิริยะและอุตสาหะ แล้วจึงควรต้องระวัง
เรื่องการเขียนคําให้ถูกต้อง คําว่าวิริยะกับอุตสาหะ เป็นคํา ๒ คํา แต่ละคํามีสระอะอยู่ท้ายคํา แต่หาก 
๒ คําน้ีประกอบเข้าด้วยกันเป็น ๑ คํา คําที่อยู่ข้างหน้าตัดสระอะออกเป็นวิริยอุตสาหะ หรือหากคําว่า
อุตสาหะเข้าคู่กับคําว่ากรรม เป็นคํา ๑ คํา ก็ต้องตัดสระอะที่คําหน้าออกเป็นอุตสาหกรรมเป็นต้น๙๖ 
 ๗. ผู้บริหารควรจะมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นนักบริหารโดยอาชีพ พยายาม
ปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้ตลอดเวลา เช่น การศึกษาหาความรู้จากสถาบันการบริหาร ประสบการณ์
ในการทํางาน แม้ว่าความรู้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้บริหาร แต่ประสบการณ์ในการทํางานเป็นสิ่งท่ีต้อง
มีควบคู่กับความรู้ ตําแหน่งผู้บริหารไม่เหมาะสม ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นตําแหน่งท่ี
ต้องอาศัยประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้ตําแหน่งผู้บริหาร จึงมีการเปลี่ยนแปลง การเลื่อนตําแหน่งอยู่
ตลอดเวลาตามวาระการเปล่ียนแปลง๙๗ 
 ๘. ผู้บริหารควรจะมีการฝึกอบรมบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมด้วยวิริยะ ได้แก่  
ความเพียรพยายาม ความขยันอดทน บากบ่ันจนประสบผลสําเร็จ ตามคําท่ีว่า ความพยายามอยู่ท่ี
ไหน ความสําเร็จอยู่ท่ีนั่น เช่น ต้องการเรียนเก่ง นักศึกษาก็ต้องหม่ันท่อง อ่าน ทํารายงาน 
ทําแบบฝึกหัด รับผิดชอบต่อการเรียน ความพยายามทําให้นักศึกษาสอบได้ ความเพียรส่งเสริมให้ผู้ท่ี
มีศรัทธามีปัญญาแล้วมีความม่ันคง คนท่ีมีความม่ันคง ตัดสินใจถูก เป็นผู้ท่ีมีหลัก เป็นผู้ท่ีได้จุดได้คิด 
ได้ทางที่จะเดินไป อย่างดีแล้วยังเหลือก็แต่ความเพียร ความพยายามทําตามความเห็น ช่ือว่าเป็นผู้ท่ี
มีทิฏฐิแน่ชัด เป็นผู้ มีความเห็น ท่ีถึงขั้นญาณ เป็นผู้ มีปัญญา เป็นผู้ มีความเข้าใจ ถึงขั้นญาณ 
สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาญาณ คือแน่ใจ ม่ันใจในทิศทาง เห็น เข้าใจ ในความเป็น ทิศท่ีเราจะเดิน ยังเหลือ
พยายาม ยังเหลือวิริยะ ซ่ึงความพยายามและวิริยะน้ัน ก็จะต้องประกอบไปด้วยการก้าว รู้ทิศแต่เรา
ไม่ก้าวไป มันก็ไม่ไป ท้ังๆ ท่ีมีทิศเดียว รู้ทิศหนึ่ง ทิศตรงแล้วแน่นอน แต่เราไม่ก้าวไป โพชฌงค์ไม่เดิน
ไป เราก็ไม่ไป ก่อนจะมีโพชฌงค์ ก่อนจะเดิน เราก็หลับตาแน่และเราก็จะไม่มัวซัว ให้โค้งให้ผิด 
เราจะต้องเดินไปให้ถูกทาง อย่างชัดเจน โดยมีสติ มีความต่ืน เม่ือมีสติ มีความต่ืนเต็ม เราจะเดินไปได้
                                         
  ๙๖สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๙๗สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๔๗

ตรง เหมือนกัปตันมีเข็มทิศ ก็จะปรับให้เข็มทิศน้ันตรงจุด ธรรมวิจัยคือการปรับอย่างเพียรพยายาม 
มีสัมมาวายามะ สัมมาสติเป็นเคร่ืองเดินไป ประกอบกับสัมมาทิฏฐิ แม้สัมมาทิฏฐิจะขึ้นถึงขั้นสัมมา
ญาณดังกล่าวแล้ว เราจะเห็นได้ว่าความเพียรเท่าน้ันท่ีจะพาเราฟันฝ่า เดินไปสู่จุดหมายปลายทาง๙๘ 
 ๙ .  วิริยะ ความพากเพียร หมายถึงขยันหม่ันเพียร ผู้ปฏิบั ติงานจะต้องมีความ
ขยันหม่ันเพียรทํางานที่ได้รับมอบหมาย ท้ังหม่ันฝึกฝนตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ วิริยะคือความขยันหม่ันเพียร คนท่ีประสบความสําเร็จในงานบริหาร จะต้องมีความรัก 
ความรับผิดชอบ ความพอใจ ยังไม่พอต้องมีความขยันหม่ันเพียร เราจะเห็นได้จากการอ่านหนังสือ 
ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือจากสื่อต่างๆ คนท่ีเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จน้ันจะต้องเป็นคนที่ขยัน
มากกว่าลูกน้อง ผู้บริหารบางคนต้องอยู่ในท่ีทํางานมากกว่าลูกน้อง ในขณะที่ลูกน้องกลับบ้านแล้ว 
ผู้บริหารยังต้องมาตรวจงานในตอนกลางคืน ผู้ท่ีต้องการประสบความสําเร็จจึงต้องมีความเพียร๙๙ 
 ๑๐. คนท่ีมีนิสัยขยันขัน เป็นคนที่มีความเพียรพยายาม ทั้งยังเป็นคนท่ีทํางานด้วยความ
สมํ่าเสมอ ซ่ึงนิสัยขยันมักตรงกันข้ามกับนิสัยที่ขี้เกียจ คนขี้เกียจมักปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า
ประโยชน์ มักไม่เห็นคุณค่าของเวลา ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสไปสอบถามหน่วยงานต่างๆ องค์กรต่างๆ 
ว่าทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ต้องการคนที่มีนิสัยขยันหรือว่าต้องการคนที่มีนิสัยขี้เกียจ เช่ือแน่ว่าทุก
องค์กร ทุกหน่วยงาน ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการคนที่มีนิสัยขยัน องค์กรใดหน่วยงานใด ท่ีมี
คนที่ขยันมากกว่า องค์กรนั้น หน่วยงานนั้น ก็จะมีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว บุคคลที่มีนิสัย
ความขยัน ย่อมเป็นท่ีต้องการของทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ซ่ึงนิสัยความขยันเราสามารถฝึกฝนได้ คือ
ปลูกฝังความเพียร ความเพียรพยายามเป็นกุญแจสําคัญท่ีจะนําพาไปสู่ความสําเร็จ ท้ังทําให้คนมีนิสัย
ขยัน คนท่ีมีความเพียรไม่ได้หมายความว่าจะทํางานหักโหมแต่ตอนแรก แล้วตอนปลายก็ไม่ทํา แต่คน
ท่ีมีความเพียรมักเป็นคนท่ีทําอะไรแล้วมีความสมํ่าเสมอ ไม่เป็นคนใจร้อน แต่เป็นคนท่ีทําแล้วไม่หยุด 
ดังคําเปรียบเทียบที่ว่า น้ําหยดลงหินทุกวันๆ หินยังกร่อน มิใช่ด้วยความรุนแรงของหยดน้ํา หากว่า
ด้วยความเพียรพยายามอย่างสมํ่าเสมอต่างหาก ต้องฝึกฝนตนเองให้ทํา หรือทําทันที คนขยันมักจะไม่
ปล่อยเวลาให้งานที่จะต้องทําให้เสร็จภายในวันน้ี แล้วนําไปทําในวันพรุ่งน้ี ไม่เป็นคนท่ีมีลักษณะนิสัย
ทํางานแบบดินพอกหางหมู แต่จะเป็นคนที่มีการวางแผน รู้จักลําดับความสําคัญของงาน วิริยะความ
พยายาม มีใจจดจ่องานท่ีตนทําและการวิเคราะห์ผลงาน๑๐๐ 

                                         
  ๙๘สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๙๙สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๐๐สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๔๘

 ๑๑. ผู้บริหารควรจะมีการฝึกอบรมบุคลากร คือสัปปุริสสังเสวะ คบหาท่านผู้ทรงธรรม
ทรงปัญญา เป็นกัลยาณมิตร หากได้พูดคุยกับผู้มีความรู้ทางด้านน้ีประกอบเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม ก็จะทํา
ให้คนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องจัดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ตลอดจนหาวิธีดูแลอนุรักษ์อย่างถูกวิธี 
สัทธัมมัสสวนะ ฟังคําสอนของท่านโดยเคารพ ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทุกฝ่ายร่วมกันกําหนด โยนิโส
มนสิการ พิจารณาหาเหตุผล ระดมความคิด นอกจากนี้ยังเป็นการจัดการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
การพิจารณาถึงบุคคลท่ีเข้ามารับผิดชอบ หรือการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ 
ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมซ่ึงได้ตรองเห็นแล้ว เม่ือมีการแต่งต้ังผู้เข้ามารับผิดชอบ หรือร่วมกัน
กําหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด๑๐๑ 
   ๑๒. คนท่ีขยันขันแข็ง มักเป็นคนที่มีสมาธิในการทํางาน คนท่ีมีสมาธิในการทํางานมักไม่
เป็นคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อ หรือเป็นคนคิดฟุ้งซ่าน แต่จะเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบและมีความมุ่งม่ัน 
ต้องเป็นคนท่ีมีเป้าหมายในชีวิต คนท่ีมีความขยันมักเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิต หากไม่มีเป้าหมายใน
ชีวิตหรือเป้าหมายในการทํางานแล้ว ก็จะทําให้เกิดความเฉื่อยชา ไม่มีความกระตือรือร้น ไม่มีความ
พยายาม แต่ในทางตรงกันข้าม หากว่ามีเป้าหมายในชีวิตหรือเป้าหมายในการทํางาน ก็จะทําให้เกิด
ความกระฉับกระเฉง ท้ังมีความสุข ความสนุกสนานในการทํางาน ต้องฝึกความคิดให้ทํางานอย่างเป็น
กระบวนการ ทําให้การทํางานรวดเร็วขึ้น ซ่ึงการทํางานอย่างเป็นกระบวนการหรือเป็นระบบ 
ต้องคํานึงถึงเร่ืองของการวางแผนในการทํางาน การรู้จักประยุกต์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดในการ
แก้ปัญหาเป็นต้น ต้องฝึกควบคุมตนเอง ความขยันสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเอง คนที่มี
ความขยัน มักเป็นคนที่รู้จักควบคุมตนเองได้ ต้องรู้ว่าตนมีงานต้องทํา ก็ต้องพยายามปฏิเสธสิ่งที่ทําให้
เสียเวลา เช่น การเล่น การพูดคุย ทําให้งานสําคัญท่ีจะต้องทําเสียไป การรู้จักกาลเวลา เม่ือวางแผน
จะทํางานช้ินใดแล้วก็ต้องพยายามฝืนใจทําหรือควบคุมตนเองทําให้เสร็จ ความขยันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้
เราเจริญก้าวหน้าในท่ีทํางาน เป็นเคร่ืองมือสร้างอนาคต บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะฉลาดหรือเก่งสักปาน
ใด แต่มีนิสัยขี้เกียจ บุคคลน้ันก็มักจะไม่เจริญก้าวหน้าในท่ีทํางาน๑๐๒ 
 ๑๓. งานทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความขยัน ความขยันจึงเป็นเครื่องมืออีกอย่าง
หนึ่งท่ีจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จ ย่ิงคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับมันก็มีมากเท่าน้ัน 
ท่ีสําคัญวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะน่ันเอง และวิริยะไม่ใช่ทํางานแบบเอาเป็น
เอาตาย แต่เป็นการหม่ันฝึกฝนตนเองต่างหาก ท้ังนี้ มีข้อน่าสังเกตสําหรับคนทํางานร่วมกัน คือต้อง
ขยันด้วยกันท้ังหัวหน้าและลูกน้อง ยิ่งผู้เป็นหัวหน้าย่ิงสําคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิดกินแรง
                                         
  ๑๐๑สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๐๒สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๔๙

อย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ไม่กี่น้ํา เด๋ียวก็รามือกันหมด แต่ถ้าหัวหน้าเอาการเอางาน 
ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย๑๐๓ 
   ๑๔. ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ผู้บริหาร
ควรจะมีการฝึกอบรมวิธีการทํางานแก่บุคลากรด้วยวิริยะ คือความมุ่งม่ันทุ่มเท เป็นความมุ่งม่ันทุ่มเท
ท้ังกายและใจ ท่ีจะเรียนรู้และทําให้เข้าถึงแก่นแท้ วิริยะมาคู่กับความอดทน เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหา มีความหวังท่ีจะเอาชนะอุปสรรค มีศรัทธาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ความอดทนเป็น
เครื่องมือสําหรับคนใจเย็นและใจงาม ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะทําให้มีโอกาส
ผิดพลาดได้ วิริยะจึงเป็นทางของบุคคลที่กล้าหาญและท้าทายต่ออุปสรรค ถ้าจะฝึกฝนเรื่องวิริยะแล้ว
คงต้องเริ่มจากความคิดท่ีว่าต้องหม่ันฝึกฝนตนเองบ่อยๆ หม่ันทํา หม่ันคิด หม่ันเขียน หม่ันนําเสนอ
และอย่าขี้เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาด จงกล้าแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของ
ตัวเอง อย่าท้อต่องานหนักและงานมาก ให้คิดว่าทํามากรู้มากเก่งมากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะ
เวลามีเท่ากัน คือวันหน่ึงมี ๒๔ ช่ัวโมง๑๐๔ 
 ๑๕. วิริยะ ขยันหม่ันเพียรกับงานที่มี คงไม่มีคนไหนประสบความสําเร็จโดยปราศจาก
ความเพียร เป็นคําคมที่แปลง่ายแต่ความหมายเหน็ดเหน่ือยย่ิงนัก เพราะความวิริยะนั้นเป็นเคร่ืองมือ
อีกอย่างหน่ึงท่ีจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ ย่ิงคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมาก
เท่าน้ัน ยกตัวอย่าง คุณเป็นพนักงานขายที่มีความศรัทธากับงานที่ทํา มีความสุขในการทํางานเป็น
เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ ร่วมกับความขยันหม่ันเพียร ไม่เฉยชาท่ีจะต้อนรับลูกค้า กระตือรือร้นหาลูกค้า
ใหม่ๆ อยู่เสมอ มีวินัยในการทํางาน ไม่ท้อกับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามา มีความทุ่มเทอย่างน้ี ตําแหน่งท่ี
สูงขึ้นไปอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมแน่นอน ท่ีสําคัญวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความศรัทธาของฉันทะนั่นเอง 
และวิริยะไม่ใช่การทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหม่ันฝึกฝนตนเองต่างหาก๑๐๕  
 ๑๖. วิริยะ สู้งาน งานทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหม่ันเพียร วิริยะเป็น
เครื่องมืออีกอย่างหน่ึงที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ ย่ิงคุณขยันทํางานมากเท่าไร ผลตอบแทนที่คุณ
จะได้รับมันก็มีมากเท่าน้ัน ท่ีสําคัญวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานน่ันเอง วิริยะไม่ใช่การ
ทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหม่ันฝึกฝนการทํางานอย่างต่อเน่ือง บุคคลจะต้องเป็นผู้มี
ความขยันหม่ันเพียรประกอบด้วยความอดทน ไม่ท้อต่อความยากลําบากในการประกอบกิจการงาน

                                         
  ๑๐๓สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๐๔สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๐๕สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๐

ในหน้าที่หรือในอาชีพของตน จึงจะถึงความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้ วิริยะคือความเพียร
พยายาม ผู้บริหารควรจะมีแนวทางการฝึกอบรมวิธีการทํางานแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม 
ส่งเสริมแนวทางการฝึกอบรมพิเศษ ให้บุคลากรทราบวิธีการทํางานให้รู้จักบทบาทหน้าท่ีชัดเจน จัดทํา
คู่มือบทบาทหน้าท่ี มีข้อน่าสังเกตสําหรับคนทํางานร่วมกัน คือจะต้องขยันด้วยกันท้ังหัวหน้าและ
ลูกน้อง ย่ิงหัวหน้างานย่ิงสําคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิดกินแรงคนอ่ืนอย่างเดียว ลูกน้องก็มัก
ขยันไปได้ไม่นาน เด๋ียวก็ขี้เกียจทํางานเหมือนกันหมด แต่ถ้าหัวหน้างานเอาการเอางาน ก็จะสามารถ
ดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้น๑๐๖ 
 ๑๗. สํารวจความต้องการในการพัฒนาด้านใดบ้าง แล้วจัดทําโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้บุคลากรได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถทําได้ คิดเป็น ทําเป็น และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
หน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ วิริยะ หมายถึงความเพียรพยายามในการประกอบการงานนั้น 
ประเด็นข้อที่สองนี้คือหัวใจของความสําเร็จในกิจการทั้งปวง ตามสุภาษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน 
ความสําเร็จอยู่ท่ีน่ัน ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ท่ีว่าทางไปสู่เกียรติศักด์ิจักประดับด้วยดอกไม้หอมหวนยวนจิตไซร้ไม่มี บุคคลผู้ประสบความสําเร็จใน
ชีวิตการทํางานต่างก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการมาด้วยกันทั้งน้ัน การหวังความสําเร็จใน
ลักษณะราชรถมาเกยมักปรากฏเฉพาะในเทพนิยาย เพราะในชีวิตจริง ความเพียรพยายามของบุคคล
คือราชรถที่จะนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิดังที่มุ่งมาดปรารถนา ในหลักธรรมคําสอนของหลายศาสนา มีความ
สอดคล้องต้องกันในประเด็นท่ีว่า สิ่งศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายจะช่วยบุคคลท่ีรู้จักช่วยตนเองก่อน๑๐๗ 
 ๑๘. วิริยะ ความเพียรพยายามนํามาซ่ึงความเด็ดเด่ียวและกล้าหาญ ต้องเริ่มจากการมี
ความรู้คือรู้ในกิจการท่ีควรทํา ความรู้นั้นได้มาจากความเพียรพยายาม ความสามารถที่เกิดจากความรู้
ความม่ันใจจนสามารถเสริมสร้างความเพียรพยายามได้ ความชํานาญงานในกิจการก็ได้จากความ
เพียรพยายามเช่นเดียวกัน สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร ก็ได้จากความ
เพียรพยายาม ในท่ีสุดความเพียรพยายามเป็นตัวสร้าง วิริยะท่ียืนบนหลักการขององค์กร 
ช่วยเสริมสร้างความเพียรพยายาม จนทําให้เกิดความเด็ดเด่ียวและความกล้าหาญ เราสามารถสร้าง
จุดแข็งและหาจุดอ่อนจากความเพียรพยายามน้ีได้และนําไปใช้ประกอบแผนในขั้นตอนต่อไป๑๐๘ 
 สรุปได้ว่า ด้านวิริยะ พระสังฆาธิการควรจะส่งเสริมให้บุคลากรรับผิดชอบในกิจกรรมที่
บุคลากรมีความชํานาญ สํานักปฏิบัติธรรมควรจะมีการติดต่อสื่อสาร เช่น จดหมาย โทรศัพท์ 

                                         
  ๑๐๖สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๐๗สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๐๘สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๑

การนําเสนอใบแจ้งราคา บันทึกช่วยความจํา บัตรเวลา หรืออ่ืนๆ พระสังฆาธิการ ควรจะมีแนว
ทางการฝึกอบรมวิธีการทํางาน ส่งบุคลากรในสํานักลงไปดูงาน เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรม เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ งานสํานักงานเป็น
ส่ือกลางในการติดต่อระหว่างส่วนต่างๆ ท้ังทางเสียงและลายลักษณ์อักษร เช่น โทรศัพท์ ระบบติดต่อ
ภายใน ระบบเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์ วงจรปิด จดหมายติดต่อ หนังสือเวียน โทรเลข โทรพิมพ์ 
เทเลกซ์ ระบบออนไลน์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นต้น 
  พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ผู้บริหาร ควรจะมีการฝึกอบรมวิธีการทํางานแก่บุคลากรด้วยวิริยะ คือความทุ่มเท เป็นความ
มุ่งม่ันทั้งกายและใจ ถ้าจะฝึกฝนเร่ืองวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจากความคิดที่ว่าต้องหม่ันฝึกฝนตนเอง
บ่อยๆ หม่ันทํา หม่ันคิด หม่ันเขียน หม่ันนําเสนอ จงกล้าแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบต่อความ
ล้มเหลวของตัวเอง อย่าท้อต่องานหนักและงานมาก ให้คิดว่าทํามากรู้มากเก่งมากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มี
เวลาเพราะเวลามีเท่าเดิม 
 
 ๔.๒.๓ ด้านจิตตะ คือความต้ังใจ 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านจิตตะคือความต้ังใจ ผู้บริหารมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติ
ธรรมอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามจิตตะ คือความต้ังใจ ควรจะส่งเสริมบุคลากรให้มี
เป้าหมายการทํางานท่ีชัดเจน ตรงต่อการงาน เช่ือใจได้คือไว้ใจได้ ต้องอ่อนโยน ไม่กระด้าง แนะนําได้ 
ไม่ด้ือรั้น การจัดการสํานักปฏิบัติธรรมควรจะมีการบันทึกข้อมูล เป็นหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํา
บันทึกข้อมูลข่าวสารอย่างง่ายๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลข่าวสารจะต้องมีการจัดทําสําหรับใช้ในองค์กร 
บางครั้งข้อมูลเริ่มต้นจําเป็นต้องทําบันทึกแยกประเภทและทําการวิเคราะห์ เพ่ือจะได้ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ข้อมูลเกี่ยวกับใบส่งของซ่ึงได้รับมาจากผู้ส่งของ การส่งและการซ้ือโดย
จะต้องลงบันทึกประจําวัน กรณีที่ส่งไปรษณีย์สู่แผนกบัญชีของผู้ซ้ือจะจัดยอดเงินในการซ้ือสินค้าใน
แต่ละเดือนหรืออาจส่งไปยังผู้ขายแต่ละราย ข้อมูลเกี่ยวกับโกดังสินค้าก็จะถูกนํามาจากข้อมูลเดียวกัน 
ดังน้ัน ผู้ดูแลโกดังสินค้าและผู้ควบคุมดูแลโกดังสินค้าท่ีมีประสิทธิผลจะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูล
เช่นเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์การจัดซ้ือ๑๐๙  

                                         
  ๑๐๙สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากน้ํา แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๒

 ๒. ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมตามจิตตะ ได้แก่ ความคิดจดจ่อ 
คือความมีจิตผูกพันจดจ่อเรื่องน้ัน ใจอยู่กับงานน้ันไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตเป็นไปอย่างแรงกล้า
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คนผู้น้ันจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่อง
น้ันงานน้ันจะสนใจเป็นพิเศษทันที บางทีจัดทําเรื่องนั้น ขลุกงานอยู่ได้ทั้งวันท้ังคืน ไม่เอาใจใส่ ร่างกาย
การแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ๆ บางทีก็ไม่รู้ ทําจนลืมวันลืมคืน ลืมกิน
ลืมนอน ความมีใจจดจ่อเช่นน้ีย่อมนําให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจท่ีทํา มีกําลังมา
เฉพาะสําหรับกิจนั้นเรียกว่าจิตตะสมาธิ๑๑๐ 
 ๓. จิตตะ คือความต้ังใจ ผู้บริหารควรจะต้ังใจส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องราวการปฏิบัติธรรม แนวทางการเผยแผ่หลักธรรม การแสวงหาผู้สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรม 
ท้ังปัจจัยบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการอํานวยการ รวมถึงเข้าใจเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม ด้วยการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพในสํานักงานประกอบด้วยเร่ือง
ทําเลท่ีต้ังและการจัดแผนผังในสํานักงาน ระบบแสงสี เสียง และระบบถ่ายเทอากาศ ความสะดวก
ของสถานที่ บริการด้านอาหาร ท่ีจอดรถเป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมงานจัดซ้ือ ควบคุมแจกจ่าย 
และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องไม้ท่ีจําเป็นในสํานักงานให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมอยู่เสมอ๑๑๑  
 ๔. จิตตะ คือความตั้งใจ ผู้บริหารและคณะควรจะทําด้วยความต้ังใจ เพ่ือให้ผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรมเกิดความพึงพอใจ อธิบายภาคทฤษฎีให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจน โดยปราศจากข้อสงสัย นําปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนั้น ทรัพยากรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ 
วิธีการจัดการเงินทุนที่สํานักงานต้องมีไว้เพ่ือใช้จัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ และเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ สิ่งแวดล้อมเก่ียวกับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงสร้างองค์กร แผนผังการทํางาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ควรจะต้องให้สอดคล้องกันเพ่ือไม่ทําให้เกิดปัญหา
ในการทํางาน๑๑๒  
 ๕.  ผู้บริหารมีความตั้งใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมด้วยจิตตะ คือ มีสติไตร่ตรอง 
ความขยันหม่ันเพียรทําให้กิจการงานแล้วเสร็จ แต่จะไม่สําเร็จสมบูรณ์ถ้าขาดจิตตะ เม่ือมีสติจดจ่ออยู่

                                         
  ๑๑๐สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๑๑สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๑๒สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๓

กับงานย่อมเกิดความรอบคอบ ความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น เม่ือใช้ความคิดในเรื่องน้ันบ่อยๆ 
เสมอๆ จึงมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้รู้จักคิดไตร่ตรองอย่างดีก่อนตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อยลง นอกจากมีความรอบแล้ว ความรับผิดชอบยังสร้างจิตสํานึกอันดีต่อการทํางาน 
เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุมค่า รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจทํางานให้บรรลุ
เป้าหมายและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข๑๑๓ 
 ๖. แนวทางพัฒนาท่ีสําคัญอีกข้อคือจิตตะ ความใฝ่ใจงาน ไม่ทอดทิ้งธุระ ประการที่สาม
น้ีมีความหมายต่อเน่ืองกับประเด็นท่ีกล่าวแล้ว เม่ือบุคคลมีความเพียรพยายามทําสิ่งใดแล้ว ก็ควรเฝ้า
ติดตามเอาใจใส่ทําในสิ่งนั้นอย่างสมํ่าเสมอ ต่อเนื่องและเป็นระบบ ไม่ว่าจะใช้เวลายาวนานสัก
เพียงใด มิใช่เพียรพยายามจนกระท่ังอดตาหลับขับตานอนในตอนต้น แต่พอต่อมาก็ค่อยๆ คลายความ
สนใจจนเลิกไปท้ังๆ ท่ีงานน้ันยังไม่เสร็จสิ้น บุคคลประเภทพลังแรงในตอนต้น แต่ถอดถอยในตอนท้าย
ก็จัดเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จได้โดยยากเช่นกัน เปรียบประดุจชาวสวนผู้ปลูกไม้ผลด้วยความ
เพียรพยายาม หม่ันรดนํ้าพรวนดิน บํารุงปุ๋ยอย่างเต็มกําลังในระยะแรก แต่กลับมาหยุดเสียกลางคัน 
กรณีเช่นนี้ ความสูญเสียย่อมเกิดขึ้นท้ังกําลังงานทั้งทุนทรัพย์ โดยไม่ได้ผลได้ด่ังท่ีต้ังใจไว้ ความเอาใจ
ใส่ไม่ทอดท้ิงธุระจึงเกี่ยวพันกับจิตตะสมาธิ หมายถึงสภาวจิตท่ีสงบและม่ันคงในเรื่องท่ีกําลังทําอยู่ 
ไม่ฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องอ่ืนๆ ความใฝ่ใจต่อการงานท่ีทําอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง จึงเป็นการประสานความ
พยายาม ให้คงอยู่ตลอดไปจนกระท่ังสําเร็จ๑๑๔ 
 ๗. ผู้บริหารมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะมีศิลปะในการบริหารคน ฉลาด
รอบรู้ทันเหตุการณ์ กล้าตัดสินใจในทางท่ีถูกต้อง หม่ันศึกษาหาความรู้ เอาใจใส่ปรับปรุงงานอยู่เสมอ 
มีความซ่ือสัตย์ ขยันขันแข็ง มีความคิดริเริ่ม มีความยุติธรรม ตรงต่อเวลา มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
อดทนต่อการทํางานหนัก มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ลักษณะอ่ืนๆ เช่น ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่เป็นชายแต่ในระยะหลังมีผู้บริหารที่เป็นหญิงเพ่ิมขึ้น มีความรู้ในระดับปริญญาเป็นส่วนใหญ่ 
อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารประมาณ ๔ ปี มีประสบการณ์ในการทํางาน ๑๐-๑๕ ปี๑๑๕  
 ๘. ผู้บริหารมีประสบการณ์ คือความรู้ท่ีได้จากการทํางานที่ผ่านมา คนท่ีมีประสบการณ์
เป็นผู้มองโลกได้อย่างลึกซ้ึงและกว้างไกล เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความสําเร็จในชีวิต แม้ว่าคนเหล่านั้น
ไม่ได้จบสถาบันใดๆ มาก็ตาม เป็นการเรียนรู้จากของจริงผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก แล้วสั่งสม

                                         
  ๑๑๓สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๑๔สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๑๕สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๔

เป็นความรู้ประสบการณ์ บางครั้งอาจเรียนลัดได้จากการอ่าน ค้นคว้า สังเกตแล้วนํามาประยุกต์ใช้ 
มีความแข็งแกร่งทั้งกายและใจ เม่ือทั้งสองส่วนก่อเกิดเป็นตัวตนของบุคคลที่สมบูรณ์ การใช้ชีวิตของ
คนไม่อาจสูญเสียส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ การรักษากายให้เข้มแข็ง และใจให้กล้าแกร่งของผู้บริหารเป็น
เรื่องสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะนําพาองค์กรให้เดินไปตามเป้าหมาย แต่ถ้าผู้บริหาร มีสภาพร่างกายขี้โรค 
มีจิตใจข้ีขลาด ย่อมไม่อาจนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้๑๑๖ 
 ๙. จิตตะ ความเอาใจใส่ หมายถึงความเอาใจรับผิดชอบงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตใจ 
หรือสมาธิจดจ่อกับงาน รวมถึงมีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงานท่ีทําอย่างเต็มสติกําลัง
ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมด้วยจิตตะ ได้แก่ ความต้ังใจ การฝักใฝ่อย่าง
จริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการทํางานเอาใจใส่ต่องานที่ทํา มีความต้ังใจว่าจะทําทุกอย่างให้ดี มีเจตนาแน่วแน่
ทุกอย่างย่อมสําเร็จประโยชน์แก่สํานักปฏิบัติธรรม จิตตะ คือความเอาใจใส่ มีจิตใจท่ีจดจ่อกับสิ่งนั้น 
ผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จ นอกจากจะมีความพอใจ ความขยัน ยังไม่พอยังต้องมีการเอาใจใส่ใน
งานอีก จึงจะทําให้งานบริหารประสบความสําเร็จ การจดจ่อในงานน้ันๆ มักจะทําให้งานน้ันๆ 
เกิดความผิดพลาดน้อยและงานนั้นๆ ออกมาสวย เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ๑๑๗ 
 ๑๐. ผู้บริหารมีความรัก ความรักเป็นตัวสะท้อนที่ละเอียดอ่อนของความเป็นคน มันเป็น
อารมณ์ท่ีลึกซ้ึงที่บุคคลแสดงต่อกัน เป็นจุดก่อเกิดความผูกพัน สัมพันธภาพระหว่างตนเองและผู้อ่ืน
อย่างมีดุลยภาพ ถือเป็นความรักที่ถูกต้อง โดยรู้ จักการให้และการรับ บางคนถูกเลี้ยงมาใน
สภาพแวดล้อมที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ในวัยเด็กด้วยเหตุใดก็ตาม ทําให้เกิดภาวะกระหายรัก  
เม่ือเติบโตขึ้นมามักจะรักใครไม่เป็น รวมไปถึงรักตัวเองก็ไม่เป็นด้วย ความกระหายรัก มากมักทําให้
ตีความหมายของความรักผิดไปจากความเป็นจริง ทําให้มองเน้นไปในด้านรูปธรรม มากกว่านามธรรม 
เพราะสามารถเข้าใจในสิ่งท่ีเห็นได้โดยง่าย ไม่จําเป็นต้องไปหาความหมายให้เสียเวลา เปรียบได้
เหมือนคนที่หิวโหย เม่ือเห็นอะไรที่มองคล้ายอาหารก็จะรีบตะกรุมตะกรามจับเข้าปากทันทีโดยไม่มี
การใคร่ครวญใดๆ คนเหล่าน้ีจะมีความสุขพอใจในการได้รับวัตถุสิ่งของ กํานัล คําชม ป้อยอ โดยไม่มี
การไตร่ตรองอย่างลึกซ้ึง เหมาเข้าข้างตัวเองทันที่ว่าเขารักและศรัทธาตน จนกลายเป็นความหลง
มากกว่า บุคคลเช่นน้ีมักไม่สามารถเป็นผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จได้ เพราะหากได้เป็นผู้บริหาร 
คนประเภทน้ีมักจะยอมสูญเสียทุกอย่างเพียงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการช่ืนชม สิ่งของกํานัล หน้าตา ช่ือเสียง
จอมปลอม ท่ีมีผู้หยิบย่ืนให้ ในที่สุดจะถูกหลอกจากบุคคลรอบข้างไปโดยไม่รู้ตัว ผู้บริหารดีต้องรู้ที่จะ

                                         
  ๑๑๖สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธ์ิ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๑๗สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขต 
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๕

รักตนเองและรักผู้อ่ืนอย่างมีดุลยภาพ และใช้ความรักบวกกับความจริงใจในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
การบริหารลูกน้องอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์๑๑๘ 
 ๑๑. ผู้บริหารมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม คือการพัฒนาปัญญา ได้แก่ สุตมย
ปัญญา หมายถึงความรอบรู้ท่ีเกิดจากสุตะ เป็นการรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการติดตามสถานการณ์
ท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร จินตามยปัญญา หมายถึงความรอบรู้ท่ีเกิดจากการคิด
วิเคราะห์ข้อมูล ท่ีต้องอาศัยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการคิดโดยทําไว้ในใจแบบแยบคาย
หรือการคิดเป็น คิดถูกต้องตามความเป็นจริง ได้แก่ อุปายมนสิการ หมายถึงการคิดท่ีอาศัยวิธีการท่ี
สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีการตรวจสอบความจริงท่ีบางครั้งต้องใช้วิธีอุปนัย การให้เหตุผล บางเรื่อง
ใช้นิรนัย กระบวนการของเหตุผลหรือใช้ประสบการณ์ตรงเป็นเครื่องตรวจสอบยืนยันความเป็นจริง 
ปถมนสิการ หมายถึงการคิดท่ีดําเนินตามข้ันตอนของวิธีการนั้นๆ ตรงตามเป้าหมาย การณมนสิการ 
หมายถึงการคิดมีเหตุผล คิดจากเหตุโยงไปหาผล ธัมมัญญุตา การคิดจากผลสาวกลับไปหาเหตุ 
อัตถัญญุตา เป็นการคิดของการรู้เท่าทันเหตุการณ์ รู้ทันสาเหตุ อุปปาทกมนสิการ หมายถึงคิดเป็น
กุศล คิดสร้างสรรค์ มีความหวังและได้กําลังใจ ภาวนามยปัญญา หมายถึงความรอบรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือลงมือทําจริง๑๑๙ 
 ๑๒. ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น มีจิตใจมุ่งม่ัน จดจ่อทุ่มเทให้ได้มาซ่ึงผลสําเร็จ แต่ไม่
ใช้ถึงขั้นรนรานจนขาดสติ ไม่ใช่ร้อนรนจนทนรอไม่ได้ ความกระตือรือร้น ต้องเป็นไปอย่างมีสติ อดทน
อดกลั้น ไม่บุ่มบ่าม รนรานจนเสียหาย คนท่ีเป็นผู้นําต้องมีความกระตือรือร้นท่ีจะทํางานให้บรรลุ
เป้าหมายโดยเร็ว จึงจําเป็นต้องทุ่มเท ขวนขวาย จัดหา ติดตามงานอยู่ตลอดเวลา และไม่รอให้งาน 
หรืออุปสรรคว่ิงเข้ามาหา มีความซ่ือสัตย์ ผู้นําที่มีความสามารถ แต่ไม่มีความซ่ือสัตย์อาจจะประสบ
ความสําเร็จได้ไม่นาน แต่ผู้นําที่มีความสามารถและซ่ือสัตย์ เขาจะประสบความสําเร็จระยะยาว  
ความซ่ือสัตย์หมายถึงการไม่คิดคดเอาเปรียบ เบียดเบียน ผิดคําพูดผิดต่อพันธสัญญาท่ีมีต่อผู้อ่ืน  
ในเชิงบริหารหมายถึงซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หัวหน้า ลูกน้อง รวมไปถึงต่อครอบครัวและ
ตนเองซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ ความซ่ือสัตย์ต้องมีความจริงใจเป็นองค์ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นพ้ืนฐานของผู้บริหารต้องมี หมายถึงการสํานึกในหน้าท่ีหรือ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมจะทุ่มเทให้เกิดความสําเร็จ นอกจากน้ัน ผู้บริหารควรมีสํานึก
แห่งความรับผิดรับชอบต่อผลการกระทําของตนอย่างจริงใจ๑๒๐ 

                                         
  ๑๑๘สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๑๙สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๒๐สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๖

 ๑๓. จิตตะ เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทํา จิตใจท่ีจดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานท่ีทํา 
จิตตะเป็นธรรมะท่ีแสดงถึงสติ ความรอบคอบ ความรับผิดชอบที่จะตามมา ซ่ึงในสังคมการทํางาน
ปัจจุบันแย่งชิงตําแหน่งกันและขัดขาจนลืมคิดไปว่า งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบน้ันคือสิ่งใดกันแน่ 
จิตตะจึงมีความสําคัญในการทํางาน โดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง เม่ือคุณมีท้ังฉันทะและ
วิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทางที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทาง อย่างไรก็ดี ปกติคนท่ีโตเป็น
ผู้ใหญ่แล้ว มีความรับผิดชอบ มักจะใส่ใจกับงานอยู่แล้ว เพราะธรรมชาติจะทําให้หยุดคิดยาก แต่เสีย
อยู่อย่างเดียว คือชอบคิดเจ้ากี้เจ้าการเรื่องงานของคนอ่ืน คอยติ คอยสอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ 
ในขณะท่ีธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซ่ึงไม่ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น พระพุทธเจ้า จึงทรงสอนให้เป็นนัก
ตรวจตรางาน คือให้มีจิตตะแล้วก็ทรงให้โอวาทสําทับไว้ด้วยว่าควรตรวจตรางานของตัวเอง ท้ังที่ทํา
แล้วและยังไม่ได้ทํา๑๒๑ 
 ๑๔. การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจของฝ่ายต่างๆ ผู้บริหารต้อง
เข้าร่วมทุกกิจกรรมตามที่ได้ตกลงกับกรรมการหรือฝ่ายต่างๆ เพ่ือคอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่ผู้บริหาร
ควรจะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมด้วยจิตตะ คือใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เม่ือใจที่จดจ่อ
แล้วก็จะเกิดความรอบคอบ ปัจจุบันสังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าท่ี 
ท่ีต้องทํามากมาย ไม่รู้จะทําอะไรก่อน แต่ถ้าเรามีใจท่ีจดจ่อต่อสิ่งที่เราคิดเราทําและรับผิดชอบแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆ 
ด้วยใจที่จดจ่อต้ังม่ันและใฝ่เรียนรู้ของเรา เม่ือมีความรอบรู้มากขึ้นก็จะเกิดความรอบคอบตามมา 
เม่ือมีความรอบคอบแล้วการตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อย ความรอบคอบนอกจากจะ
ดํารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาศัยความดีงามเป็นเครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของ
เราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเน้ือแท้ของส่ิงต่างๆ น้ันได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตาม
แบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาน้ันเป็นสิ่งเดียวท่ีจะทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข๑๒๒ 
 ๑๕. การทําความเข้าใจเก่ียวกับเป้าหมายชีวิต อาจศึกษาได้จากคําถามท่ีว่าแต่ละบุคคล
ต้องการอะไรในชีวิต แม้คําถามน้ีจะเป็นคําถามพ้ืนฐานคล้ายหญ้าปากคอก แต่บ่อยครั้งสําหรับคน
จํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถตอบคําถามน้ีได้ ความต้องการของมนุษย์ยอมแตกต่างกันในรายละเอียด 
แต่ถ้าพินิจพิเคราะห์ให้กว้างไกลแล้วก็พอจะทราบได้ว่าความต้องการของคนในยุคปัจจุบันมักมุ่งเน้นท่ี
ความต้องการภายนอกเป็นสําคัญ อย่างไรก็ดีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็ได้ครอบคลุมถึงความ
ต้องการข้ันพ้ืนฐานของชีวิตมนุษย์ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยสี่อันได้แก่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย 
                                         
  ๑๒๑สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๒๒สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๗

และยารักษาโรค ปัจจัยนอกเหนือจากนี้ยังรวมถึงความต้องการทางเพศและความต้องการเกียรติยศ
ช่ือเสียง ซ่ึงเรียกว่ากิน กาม เกียรติ ดังน้ัน ความต้องการภายนอกของมนุษย์จึงพอจัดกลุ่มได้ คือความ
ต้องการพ้ืนฐาน เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องบํารุงความสุข 
ความต้องการทางเพศ ความรัก และการเป็นเจ้าของ ความต้องการช่ือเสียง เกียรติยศ ตําแหน่งหน้าท่ี
การงาน และการยกย่องในสังคม๑๒๓ 
 ๑๖. จิตตะคือความต้ังใจ ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม ส่งเสริม
ความต้ังใจพัฒนางาน ให้มีการประเมินผลงาน เพ่ือเป็นตัวกําหนดให้ไปสู่เป้าหมาย กําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจให้สอดคล้องกับวิธีการดําเนินการในแต่ละปี จิตตะ ใส่ใจงาน ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจด
จ่อ จริงจัง จิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานท่ีทํา จิตตะเป็นธรรมท่ีแสดงถึงสติ ความรอบคอบ
และความรับผิดชอบที่จะตามมา ซ่ึงสังคมปัจจุบัน มุ่งเน้นแย่งชิงตําแหน่งกัน จนลืมคิดไปว่า งานท่ี
ตนเองต้องรับผิดชอบนั้น คือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสําคัญในการทํางานโดยไม่วอกแวกออกไป
นอกลู่นอกทาง ดังน้ัน เม่ือคุณมีท้ังฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทางท่ีไม่ให้
ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสําเร็จ ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบ มักจะใส่ใจกับงานอยู่แล้ว  
เพราะธรรมชาติจะทําให้หยุดคิดได้ยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือชอบคิดเจ้ากี้เจ้าการแต่เรื่องงานของ
คนอ่ืน คอยติ คอยวิพากษ์วิจารณ์ ส่วนธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซ่ึงไม่ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น๑๒๔ 
 ๑๗. จิตตะ ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน ผู้ท่ีทํางานได้สําเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ
น้ันจะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อการงานทุกหน่วยดําเนินตามนโยบายและแผนงาน ให้ถึงความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ติดตามผลงาน ตรวจงานต่างๆ ภายในองค์การของ
ตน เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้ทุกหน่วยงานดําเนินตามนโยบายและแผนงาน ให้ถึง
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ การมีวิสัยทัศน์ มองภาพในอนาคตท่ีต้องการพัฒนา แก้ไขปัญหาสํานัก
ปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้น ผลผลิตท่ีได้ตรงตามเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเป็นคนดีของ
บ้านเมือง การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้บริหารย่อมมีคุณค่ากว่าคําสอนเป็นร้อยๆ คํา๑๒๕ 
 ๑๘. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ ต้ังใจทํางาน มีใจจดจ่อ ทําสิ่งน้ันๆ ทําให้เกิดจิตตะสมาธิ 
ต้องเร่ิมจากการมีความรู้คือรู้ในกิจการที่ทํา รู้ในความจริง รู้อย่างแท้จริง ความรู้น้ันได้มาจากความ
ต้ังใจ ใฝ่ใจท่ีจะทํา ความสามารถที่เกิดจากความรู้ความม่ันใจจนตอบสนองความใส่ใจนั้นได้ 

                                         
  ๑๒๓สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๒๔สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๒๕สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๘

ความชํานาญงานในกิจการก็ได้จากความใฝ่ในงาน จดจ่อท่ีจะทํางาน สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียร
ปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร ก็ได้จากความเอาใจใส่ฝักใฝ่ต้ังใจทํา มีใจจดจ่อ จนในท่ีสุดความเอาใจใส่
ฝักใฝ่ ต้ังใจช่วยสร้าง ความเด็ดเด่ียวและความกล้าหาญ จิตตะที่ ยืนบนหลักการขององค์กร  
ช่วยเสริมสร้างความเอาใจใส่ฝักใฝ่ต้ังใจทํา มีใจจดจ่อเป็นจุดเร่ิมของการมีจิตตะสมาธิ เราสามารถ
สร้างจุดแข็งและหาจุดอ่อนจากการฝึกสมาธินี้และนําไปใช้ประกอบแผนในขั้นตอนต่อไป๑๒๖ 
 สรุปได้ว่า ด้านจิตตะ พระสังฆาธิการควรจะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม คือ
การพัฒนาปัญญา ได้แก่ สุตมยปัญญา หมายถึงความรอบรู้ที่เกิดจากสุตะ เป็นการรับข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ มีการติดตามสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร จินตามยปัญญา หมายถึง
ความรอบรู้ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีต้องอาศัยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ภาวนามย
ปัญญา หมายถึงความรอบรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือลงมือทําจริง พระสังฆาธิการควร
จะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมด้วยจิตตะ คือมีสติไตร่ตรอง มีความรอบรู้รอบคอบระมัดระวัง 
ความรับผิดชอบยังสร้างจิตสํานึกอันดีต่อการทํางาน เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม
ค่า รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจทํางานให้บรรลุเป้าหมายและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 พระสังฆาธิการ ควรจะมีใจจดจ่ออยู่กับการงาน ผู้ท่ีทํางานได้สําเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ
น้ันจะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อการงานทุกหน่วยดําเนินตามนโยบายและแผนงาน ให้ถึงความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ พระสังฆาธิการควรจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ติดตามผลงาน ตรวจงานต่างๆ ภายใน
องค์การของตน เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้ทุกหน่วยงานดําเนินตามนโยบายและ
แผนงาน ให้ถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ การมีวิสัยทัศน์ มองภาพในอนาคตที่ต้องการพัฒนา 
แก้ไขปัญหาสํานักปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้น  
 พระสังฆาธิการ ควรจะมีความต้ังใจทํางาน คือทํางานให้เกิดจิตตะสมาธิ ต้องเริ่มจากการ
มีความรู้คือรู้ในกิจการท่ีทํา รู้ในความจริง รู้อย่างแท้จริง ความรู้น้ันได้มาจากความต้ังใจ ใฝ่ใจที่จะทํา 
ความสามารถที่เกิดจากความรู้ความม่ันใจจนตอบสนองความใส่ใจนั้นได้ ความชํานาญงานในกิจการก็
ได้จากความใฝ่ใจ จดจ่อที่จะทํางาน สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร ก็ได้จาก
ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ต้ังใจทํา มีใจจดจ่อ จนในท่ีสุดความเอาใจใส่ฝักใฝ่ต้ังใจช่วยสร้าง ความเด็ดเด่ียว
และความกล้าหาญ จิตตะที่ยืนบนหลักการขององค์กร ช่วยเสริมสร้างความเอาใจใส่ฝักใฝ่ต้ังใจทํา มีใจ
จดจ่อเป็นจุดเริ่มของการมีจิตตะสมาธิ เราสามารถสร้างจุดแข็งและหาจุดอ่อนจากการฝึกสมาธิน้ีและ
นําไปใช้ประกอบแผนในขั้นตอนต่อไป 
 
 

                                         
  ๑๒๖สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๙

 ๔.๒.๔ ด้านวิมังสา คือการพิจารณา 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านวิมังสาคือการพิจารณา ผู้บริหารมีแนวทางการบริหารสํานัก
ปฏิบัติธรรมในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามวิมังสา คือการพิจารณาแนวทางการจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรมในปัจจุบันควรจะต้องเห็นความจําเป็นท่ีต้องปฏิบัติ โดยอาศัยผลการปฏิบัติในปัจจุบันเพ่ือ
ส่งเสริมต่อผลท่ีพึงประสงค์สู่อนาคต การจัดการสํานักปฏิบัติธรรมควรจะมีความปลอดภัยของ
สินทรัพย์ขององค์กร สินทรัพย์ขององค์กรสามารถรักษาให้ปลอดภัย คือความปลอดภัยทางด้าน
กายภาพ ให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี การเก็บในลักษณะเป็นเอกสารสําคัญ เพ่ือป้องกันไม่ให้
สูญหาย หรือไม่ให้เกิดทุจริตขึ้นได้ หน้าท่ีของสํานักงานจะต้องมีความรับผิดชอบ สินทรัพย์จํานวนมาก
จะอยู่ในความดูแลของสํานักงานโดยตรง เช่น เงินสด เอกสารสําคัญ สัญญา เช็คและเครื่องใช้
สํานักงาน ตลอดจนอุปกรณ์สํานักงานทุกชนิด ถือเป็นหน้าท่ีของสํานักงานที่จะต้องทําให้แน่ใจว่า
สินทรัพย์เหล่าน้ีจะมีความปลอดภัยทางด้านกายภาพ หรือมีความปลอดภัยเม่ือนํามาใช้งาน 
นอกจากนี้ ควรมีห้องเก็บที่แข็งแรงปลอดภัย โดยสินทรัพย์เหล่านั้นจะถูกต้องตามกฎหมาย สินทรัพย์
อ่ืนๆ ซ่ึงไม่ได้อยู่ภายในความดูแลของพนักงานโดยตรงสามารถรักษาความปลอดภัยได้โดยใช้ระบบ
ต่างๆ ในสํานักงาน ตัวอย่างเช่นจะต้องมีระบบการลงบัญชี ระบบการเก็บรักษา และการลงทะเบียน
เอกสารสําคัญ เพ่ือควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้า ระบบการควบคุมสต็อกสินค้าสําหรับรายการ
สินค้า นโยบายการตรวจเช็คและการตรวจสอบภายในเป็นประจํา เป็นหน้าท่ีของสํานักงานท่ีจะรักษา
ความปลอดภัย เพ่ือป้องกันสินทรัพย์สูญหายจากการยักยอกและการโจรกรรม๑๒๗  
 ๒ .  ผู้บริหารควรจะมีแนวทางการบริหารสํานักปฏิ บั ติธรรมตามวิมังสา ได้แก่  
ความสอบสวน ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล และรู้จักทดลองและคิดค้นหาเหตุผล เม่ือทําอะไรก็คิด
พิจารณาทดสอบไป เช่นคิดว่าผลน้ีเกิดจากสาเหตุอะไร ทําไมจึงเป็นอย่างน้ี ผลคราวน้ีเกิดจากปัจจัยท่ี
เป็นองค์ประกอบน้ีเข้าไป เกิดผลอย่างน้ี ลองเปลี่ยนองค์ประกอบน้ันแล้วไม่เกิดผลอย่างท่ีคาดหมาย
เป็นเพราะอะไร ควรจะแก้ไขจุดไหน ฯลฯ การคิดหาเหตุผลและทดลองอย่างน้ี ย่อมช่วยรวมจิตให้
คอยกําหนดและติดตามเรื่องท่ีพิจารณาอย่างติดต่อตลอดเวลา เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่ แล่นด่ิงไปกับ
เรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก และมีกําลังใจ น้ีเรียกว่าเป็นวิมังสาสมาธิ๑๒๘ 

                                         
  ๑๒๗สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากน้ํา แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๒๘สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๖๐

 ๓. วิมังสาคือการพิจารณา วัดสามพระยา ได้พยายามส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมอย่างท่ี
เป็นอยู่ เพราะทางวัดยังมีภาระกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คณะผู้บริหารได้
พยายามส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ญาติโยมสาธุชนผู้มีความ
ต้ังใจจะเข้าวัด ไหว้พระ ปฏิบั ติธรรมทุกเย็นวันศุกร์ ต่อเ น่ืองถึง วันเสาร์ อาทิตย์ตอนเย็น 
โดยคณะกรรมการได้จัดวาระแก่พระวิปัสสนาจารย์ ผู้มีความรู้ความสามารถ ทําหน้าที่บรรยาย 
สอนกรรมฐานให้ความรู้ธรรมะแก่ญาติโยมสาธุชนมาปฏิบัติธรรม ณ อาคารปฏิบัติธรรมของวัดสาม
พระยา นอกจากน้ันแล้ว ยังมีโครงการส่งเสริมหลักธรรมแก่ผู้คนท่ัวไปและรวมท้ังชาวต่างประเทศที่
สนใจการปฏิบัติธรรม มีการรับศีล อาราธนาธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม การฟังธรรมบรรยาย และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติธรรมประจําวันเพ่ือนําไปบูรณาการกับการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีสติต่อไป๑๒๙ 
 ๔. วิมังสา คือการพิจารณา ผู้บริหารควรเข้าไปตรวจสอบดูแลการทํางาน ส่วนไหนไม่ดีมี
ข้อบกพร่องก็ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนไหนดีอยู่แล้วให้พยายามรักษาไว้ และพัฒนาให้
ดีย่ิงขึ้นกว่าเดิม ทํางานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบการปฏิบัติ การจัดทําบัญชี การจัดทําแผนงานที่
ชัดเจน ผู้บริหารควรจะมีคุณสมบัติ คือ ควรจะมีพ้ืนฐานความรู้ในหน้าท่ีการงานต่างๆ เช่น ด้านการ
บัญชี การตลาด การขาย การจัดการ ฯลฯ เนื่องจากงานสํานักงานเป็นงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับฝ่าย
ต่างๆ ควรจะมีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาการบริหารเป็นอย่างดี เช่น มีความรู้
ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ระบบปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบัติงาน การวัดผลงาน  
การกําหนดมาตรฐาน การบริหารเอกสาร การออกแบบฟอร์ม คอมพิวเตอร์ การประมวลผล  
การบริหารพ้ืนท่ีและการจัดการแผนผังสํานักงานเป็นต้น๑๓๐  
 ๕ .  วิ มังสา ความพิจารณาหาเหตุผลในงาน พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลรักงาน  
เพียรพยายามในงาน ต่อสู้อุปสรรคในงานและใจจดใจจ่อต่องาน มิใช่ด้วยความลุ่มหลง งมงาย แต่ด้วย
เหตุผล ด้วยความรู้จักวิเคราะห์ในงานหรือกิจการทั้งปวงทําอยู่ การพิจารณาหาเหตุผลจนเข้าใจความ
เป็นจริงได้อย่างแจ่มแจ้ง ย่อมช่วยให้บุคคลไม่ไขว้เขว ไม่หลงตามคารมการหลอกลวง เพราะที่บุคคล
น้ันเข้าใจถึงความสําคัญของงานที่ตนกําลังดําเนินการอยู่ สามารถสนองตอบต่อองค์กรท่ีตนสังกัดอยู่
และสนองตอบโจทก์ได้ การพิจารณาก็เพ่ือเตือนตนมิให้ทํางานแบบหูหนวก ตาบอด แต่ทํางานอย่าง

                                         
  ๑๒๙สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๓๐สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๖๑

ผู้รู้แจ้ง เห็นจริงโดยตลอด ซ่ึงหมายความว่าบุคคลสามารถเข้าใจงานของตน ไม่ทําไปตามอําเภอใจของ
ตนเท่าน้ัน๑๓๑ 
 ๖. แนวทางพัฒนาท่ีสําคัญอีกข้อหน่ึงก็คือวิมังสา การทบทวนเพื่อพิจารณาสิ่งท่ีได้คิดได้
ทํามาท้ังหมด วิเคราะห์ผลดีผลเสีย สําเร็จหรือล้มเหลว เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดีขึ้น หรือหาทาง
หลีกเลี่ยงผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้น รับฟังข้อคิดดีๆ จากผู้ประสบความสําเร็จ คือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
เป็นแนวคิดท่ีตามมากับวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์ในตลาดโลกที่มีภาวะขาข้ึนหรือขาลง ผู้ท่ีฝ่า
ฟันช่วงเวลาอันเลวร้ายนี้คือผู้มองในแง่ดี คิดบวกได้ มองปัญหาเป็นโอกาสดีและท้าทาย ความสามารถ 
ทําให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งในการต่อสู้ปัญหาอุปสรรค การลงทุนธุรกิจมีท้ังประสบความสําเร็จและ
ล้มเหลว เตือนตัวเองไว้เสมอ ความสําเร็จรอทุกคนอยู่ คนใดท่ีมองออกและเห็นโอกาส คนน้ันย่อม
ทุ่มเทลงทุนเวลาและแรงกาย เพ่ือบริหารธุรกิจให้ฟ้ืนกลับมาได้๑๓๒ 
 ๗. ผู้บริหารควรจะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานอยู่ตลอดเวลา ต้องอาศัย
การตัดสินใจของคณะกรรมการ ต้องมีการตัดสินใจถูกต้องรวดเร็ว อาศัยเทคนิคการรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเหมาะสม ต้องอาศัยวิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีการแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา คณะกรรมการจึงต้องมีความรู้การวิเคราะห์งาน ต้องอาศัยผู้ร่วมงานที่มี
ความชํานาญเฉพาะอย่าง ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจงาน๑๓๓ 
 ๘. ผู้บริหารควรจะมีแนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมด้วยวิมังสา ได้แก่ ความสุขุม 
รอบคอบพิจารณาสิ่งที่ทําด้วยปัญญา มีการตรวจตราอยู่อย่างสมํ่าเสมอ เหมือนที่กล่าวว่ามีความฉลาด
อย่าขาดเฉลียว หมายถึงการทําการใดๆ ให้รอบคอบมีความละเอียดละออในงานที่ทํา นอกจากนั้น 
ผู้บริหารควรจะมีความเสียสละ เป็นคนรับผิดชอบสูง แสดงความเสียสละ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเป็น
แบบอย่างให้กับลูกน้อง เป็นที่ทราบแล้วว่า ไม่มีลูกน้องในองค์กรไหนจะยอมเสียสละเพื่อเจ้านายท่ี
เห็นแก่ตัว ความเสียสละหมายถึงเม่ือใดที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมา จะแสดงความรับผิดในสิ่งท่ีเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างกล้าหาญ โดยไม่มุ่งเพียงกล่าวโทษลูกน้อง ขณะเดียวกันหากเม่ือใด

                                         
  ๑๓๑สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๓๒สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๓๓สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๖๒

องค์กรประสบผลสําเร็จ การสรรเสริญยกย่องคุณงามดี ความชอบให้แก่ลูกน้องโดยไม่แย่งเอามาเป็น
ของตนเองแต่ผู้เดียว๑๓๔ 
 ๙. วิมังสา ความสอดส่องในเหตุและผล คือการวิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด รวมถึงการมีความเข้าใจในงานอย่างลึกซ้ึงทั้งใน
แง่ขั้นตอนและผลสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิของงาน ผู้บริหารควรจะส่งเสริมตามหลักศีล ๕ ประกอบด้วยการ
ไม่เบียดเบียน การไม่ลักขโมย เพราะนอกจากจะทําให้เจ้าของทุกข์ใจ เกิดความเคียดแค้นแล้ว  
ผู้ลักขโมยยังกลายเป็นผู้ท่ีคนท้ังหลายไม่ไว้วางใจ เป็นบุคคลท่ีน่ารังเกียจ มีโทษทั้งในทางโลกและทาง
ธรรม นอกจากน้ีหากเจ้าของเกิดความแค้นมากๆ ก็อาจส่งผลต่อชีวิตได้ การไม่ประพฤติผิดในกาม  
ไม่แย่งชิงของรักของมีค่าของคนอ่ืน ทําให้ชีวิตคู่ของคนอื่นแตกแยก การไม่พูดจาโกหก พูดเท็จ พูดคํา
หยาบ เพ้อเจ้อ หรือพูดจาเอาดีใส่ตัวเอาความช่ัวใส่คนอ่ืน การไม่เสพของมึนเมาทุกชนิด นอกจากจะ
ทําให้เสียเงิน เสียเวลา เสียสติแล้ว ยังก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน วิมังสา คือรู้จักพิจารณา ใคร่ครวญ
ทําไมเราถึงตัดสินใจผิดพลาด ขณะท่ีคู่แข่งตัดสินใจได้ถูกต้อง รู้จักวิเคราะห์ ใคร่ครวญ ปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนางานด้านบริหาร และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น เช่น การพัฒนาการ
พูดต่อหน้าท่ีชุมชน การเจรจา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ การท่ีผู้บริหารรู้จักพิจารณา 
ใคร่ครวญ วิเคราะห์ทําให้การตัดสินใจได้ถูกต้อง มีการใช้ข้อผิดพลาดมาแก้ไขได้ในอนาคต๑๓๕ 
 ๑๐. ผู้บริหารมีเทคนิคในการทํางาน มีความรู้อยู่สองอย่าง คือความรู้เน้ือหาสาระและ
ความรู้วิธีการจัดการ ความรู้เทคนิคการบริหารถือเป็นศาสตร์ที่สําคัญของผู้บริหารที่ต้องมีเพ่ิมเติม 
บางครั้งองค์กรอาจสูญเสียผู้ทํางานดีแต่ได้ผู้บริหารไม่มีความรู้ เพราะการมอบหมายงานท่ีผู้บริหาร
มองผิดมุมไปเอาคนทํางานดีแต่ขาดทักษะมาเป็นผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้
ให้กับลูกน้อง เพ่ือการทํางานท่ีถูกต้อง ความเป็นครูของผู้บริหารเกิดจากการท่ีผู้บริหารต้องอาศัย
ศักยภาพของลูกน้องในการทํางานให้ได้ผล การสร้างคนให้มีความรู้จึงเป็นสิ่งจําเป็นในการสร้าง
ความสําเร็จให้กับองค์กรในระยะยาว ผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทเป็นท้ังครูและผู้ช้ีแนะ๑๓๖ 
 ๑๑. ควรจะบริหารสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักศีล ๕ เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่ทําให้เป็น
บุคคลท่ีมีสติ มีจิตใจเยือกเย็น มีความรัก ความเมตตาต่อสรรพสิ่งท้ังหลาย แม้แต่ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติก็มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และเกิดการปรับสมดุลด้วยธรรมชาติ ซ่ึงตามหลักศีล ๕ 

                                         
  ๑๓๔สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธ์ิ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๓๕สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๓๖สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๖๓

ประกอบด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ตัดไม้ทําลายป่า ทําให้สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยต้นไม้ต้ังแต่รากไม้
ในดิน ลําต้น เปลือกไม้ ไปจนถึงใบ ยอด ท่ีเปรียบเสมือนเป็นบ้าน เป็นที่หลบภัยของสัตว์ป่า 
เป็นสถานท่ีพักผ่อน เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทั้งหลายได้เจริญเติบโต ทําให้ป่าอุดมสมบูรณ์ 
เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร แต่ถ้าหากตัดต้นไม้ออกไปก็เหมือนกับเป็นการทําลายระบบนิเวศ ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ บุคคลใดไม่ลักขโมยสิ่งของ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดจาโกหก และ 
ไม่เสพของมึนเมาทุกชนิด บุคคลน้ันช่ือปฏิบัติตามหลักหลักศีล ๕๑๓๗ 
 ๑๒. ผู้บริหารมักจะตัดสินใจทําอะไรด้วยตัวเองและมักมีโลกส่วนตัวที่แปลกแยก ยากท่ี
ผู้อ่ืนจะเข้าหาได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็ต้องสัมผัสผู้คนใต้บังคับและรอบข้างมากมาย 
ซ่ึงคนเหล่าน้ีล้วนแล้วต่างมีจุดประสงค์ของตนในการเข้าหาผู้บริหาร จนบางครั้งไม่อาจแยกแยะความ
จริงใจหรือมีบางส่ิงแฝงเร้นซ่อนอยู่ในผู้คนเหล่านั้นหรือไม่ สําหรับคนดีท่ีไว้ใจแล้ว ผู้บริหารต้องคบหา
อย่างมิตร ให้เกียรติและมีความเป็นเพ่ือนมากกว่าความเป็นเจ้านายและลูกน้อง เพ่ือที่เขาเหล่าน้ันจะ
ช่วยเป็นกําลังใจ คอยช่วยเหลือสอดส่อง ปกป้อง สนับสนุนให้กับผู้บริหาร มีความฉลาดรอบรู้ 
มีคํากล่าวไว้ว่าองค์กรไหนมีผู้บริหารท่ีฉลาดรอบรู้ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมุ่งม่ันขยันจะมีกําลังใจต่อสู้ 
ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขี้เกียจไม่ได้เรื่องจะอยู่อย่างหวาดระแวง หากองค์กรไหนมีผู้บริหารที่โง่เขลา
เบาปัญญา ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มุ่งม่ันขยัน จะอึดอัดและท้อแท้ ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีขี้เกียจไม่ได้เรื่อง
จะเริงร่าสบายใจ มีความจริงจัง ผู้บริหารมักจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ความจริงจังกับ
งานของผู้บริหารย่อมทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อาจปล่อยตัวตามสบายได้ซ่ึงมักก่อให้เกิดความเครียด
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ถ้าหากผู้บริหารคนไหนไม่มีความจริงจัง โลเลเรื่อยเปื่อย องค์กรน้ันย่อม
ป่ันป่วน คนดีจะเบ่ือหน่าย คนเลวจะสบายตัวไม่ต้องกลัวเจ้านายว่า อย่างไรก็ตามความจริงจังท่ี
แสดงออกอย่างพอเหมาะจะกระตุ้นลูกน้องได้ หากมากไปลูกน้องเครียด บางคนถึงกับถอดใจก็มี 
บางครั้งผู้บริหารต้องมีอารมณ์ขันบ้าง เพ่ือผ่อนคลายบรรยากาศที่เคร่งเครียดเกินไปในท่ีประชุม 
แต่พบว่าบ่อยคร้ังท่ีลูกน้องกลับลําความรู้สึกไม่ทันขณะท่ีกําลังเครียดในท่ีประชุม การพูดตลกของ
ผู้บริหารเลยตลกอยู่คนเดียว ลูกน้องนั่งหน้าบ้ึงอยู่รับมุขไม่ทัน บางทีไปนึกเอาได้ว่าเจ้านายพูดตลก
หลังเลิกประชุมหรือที่บ้านเลยก็มี๑๓๘ 
 ๑๓. วิมังสา การวิเคราะห์ใช้ปัญญาตรวจสอบงาน สุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ใน
วิมังสา แปลว่าการวิเคราะห์ หมายความว่าทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมอง ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา คนเราแม้
จะรักงานแค่ไหน บากบ่ันเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางาน
ด้วยแล้ว ผลที่สุดงานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้ เราอาจลองทบทวนตัวเองนิ่งๆ ว่าวันนี้ทั้งวันเราทํา
                                         
  ๑๓๗สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๓๘สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๖๔

อะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทําเพ่ืออะไร เราจะได้มีกําลังใจต่อในวันต่อๆ ไป และไม่ทําผิดซํ้าซากอีก
เช่นเดิม พร้อมกันนั้นเราจะสามารถเห็นหนทางได้ว่า เส้นทางไหนที่จะนําเราสู่ความสําเร็จได้จริงๆ  
จะเห็นได้ว่าหลักธรรมที่ใช้ในการทํางาน เป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว หากเรานําอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ใน
การทํางาน รักงานท่ีทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทางแห่งความสําเร็จ
คงไม่เกินเอ้ือม เช่ือเถอะคุณก็ทําได้ ทุกอย่างอยู่ท่ีใจ๑๓๙ 
 ๑๔ . ปัจจุบันต้องมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และอนาคตต้องมีการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ผู้บริหารควรจะมีแนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมด้วยวิมังสา คือ 
การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทํามา อันเกิดจากการมีฉันทะแล้วทําด้วยความมุ่งม่ัน วิริยะอย่างใจจดใจ
จ่อและรับผิดชอบ จิตตะโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ จึงนําไปสู่การทบทวนตัวเอง 
ทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในส่ิงท่ีได้คิดสิ่งได้ทําผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร 
ท้ังท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง และเร่ืองท่ีร่วมคิดร่วมทํากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
เป็นการสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือดูว่าสิ่งที่คิดและทํามานั้นมันดําเนิน
ไปในแนวทางท่ีวาดหวังหรือไม่ หรือว่าคิดไว้อย่างทําอีกอย่าง หรือคิดไว้แต่ไม่ได้ทําเลย หรือทําไป
แล้วแต่ไม่ได้อย่างท่ีมุ่งหวัง ท้ังน้ีจะได้วิเคราะห์ต่อไปว่าท่ีมันสําเร็จมันเป็นเพราะอะไร และท่ีมัน
ล้มเหลวมันเกิดจากอะไร เพ่ือที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้น๑๔๐ 
 ๑๕. วิมังสา แปลว่าความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นๆ หมายความว่าใช้ปัญญา
สอดส่องเทียบเคียงเปรียบเทียบท้ังเหตุผลในความดีต่างๆ ท่ีตนกระทําแล้ว คือย้อนกลับไปดูว่าตนได้
ทําเหตุปลูกฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ต้ังจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไรแม้ในปัจจุบัน
กําลังทําเหตุคือปลูกฉันทะเป็นต้นไว้เท่าไร ต่อไปคงจะได้ผลเท่าไร ถ้าได้ทําเหตุ คือ ฉันทะ วิริยะ  
จิตตะ ไว้ดีในเบื้องต้น ก็ย่อมได้รับผล คือความสําเร็จในช้ันน้ันๆ เป็นลําดับมาและถ้าไม่ละเหตุดังกล่าว
น้ันเสียในปัจจุบันก็ย่อมได้ผลคือความสําเร็จในช้ันสูงต่อไปในอนาคต แม้ในการปฏิบัติธรรมสะสาง
กิเลส ถ้ามีเหตุคือฉันทะเป็นต้นบริบูรณ์ ก็ย่อมจะได้รับผลดีเป็นช้ันๆ ถ้ามีเหตุไม่บริบูรณ์ ก็ย่อมได้รับ
ผลไม่ดี คือละกิเลสไม่ได้ อีกประการหนึ่ง กิจกรรมใดๆ จะสําเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบด้วยตนเองเป็นดีท่ีสุด พระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่า จงพิจารณา

                                         
  ๑๓๙สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๔๐สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๖๕

สอบสวนด้วยตนเอง เม่ือบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทําของตนด้วยตน ก็ย่อมเข้าใจตนเอง 
สามารถปรับตนเองให้ถูกต้อง ทํางานให้ถูกต้อง ย่อมสําเร็จกิจตามวัตถุประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัย๑๔๑ 
 ๑๖. วิมังสา คือการพิจารณา ผู้บริหารมีแนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม คือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนํามาวางแผนเป็นนโยบาย โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์เป็นระยะสั้น ๑๒ เดือน 
ระยะปานกลาง ๓ ปี และระยะยาว ๕ ปีขึ้นไป นอกจากน้ัน ควรจะมีการทบทวนวิธีการทํางานอีกครั้ง 
วิมังสา ใคร่ครวญและใช้ปัญญาตรวจสอบงาน สิ่งสุดท้ายในการทํางานคือการใช้ปัญญา ซ่ึงเป็นกุญแจ
สําคัญของอิทธิบาท เม่ือคุณมีความรักในงานที่ทํา มีความขยันหม่ันเพียร มีสติรับผิดชอบ มีปัญญาคือ
การทบทวนตนเอง และปัญหาว่าสิ่งท่ีเราได้ทํามาน้ันมีผลดีผลเสียอย่างไร มีสิ่งใดที่เข้ามากระทบใจเรา
หรือคนอ่ืนหรือไม่ เราจะได้รู้จุดยืนของเราว่าทํางานและอยู่ในด้านทุกข์หรือสุข ล้มเหลวหรือประสบ
ความสําเร็จ เช่น ทบทวนตัวเองน่ิงๆ ว่าวันน้ีท้ังวันเราทําอะไรไปบ้าง เราจะได้มีกําลังใจต่อไปในวัน
ต่อไป ไม่ทําผิดซํ้าซากอีกเช่นเดิม พร้อมกันน้ันเราจะสามารถเห็นหนทางได้ว่าเส้นทางไหนท่ีจะนําเราสู่
ความสําเร็จได้จริงๆ๑๔๒ 
 ๑๗. วิมังสา ความรู้จักพิจารณาเหตุผลในการปฏิบัติงานของตนเองและของผู้น้อยว่า
ดําเนินไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว้หรือไม่ ได้ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่  
มีอุปสรรคท่ีควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทํางานหรือไม่ ขั้นตอนนี้เป็นการนําข้อมูลจากที่ได้
ติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมาวิเคราะห์ให้ทราบเหตุผลของปัญหาอุปสรรค 
ข้อขัดข้องในการทํางานแล้วพิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางานให้ดําเนินไปสู่
ความสําเร็จ ให้ถึงความเจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ขึ้นไป การบริหารงานในปัจจุบันยึดรูปแบบการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ยึดองค์กรเป็นสําคัญ ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมกัน
รับผิดชอบ ส่วนในอนาคตเน้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากข้ึนเพ่ือใช้เป็นข้อมูล๑๔๓ 
 ๑๘. วิมังสา ความหม่ันสอดส่องเหตุผล เข้าใจและทําด้วยความสามารถ โดยมีการ
วางแผน พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผล และหาวิธีปรับปรุงแก้ไข ทําให้เกิดปัญญา ต้องเริ่มจากการ
มีความรู้คือรู้ในกิจการที่ควรทํา รู้ในความจริง รู้อย่างแท้จริง ความรู้นั้นได้มาจากการหม่ันตริตรอง
เหตุผล มีความเข้าใจ ความสามารถที่เกิดจากความหมั่นสอดส่องในเหตุผล เข้าใจและทําด้วย
ความสามารถ ความชํานาญงานในกิจการก็ได้จากความความหม่ันสอดส่องและเข้าใจในเหตุผล 

                                         
  ๑๔๑สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๔๒สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
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  ๑๔๓สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๖๖

สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร ก็จะทําให้มีเหตุผล เข้าใจและสร้าง
ความสามารถในการทํางาน จนในท่ีสุดความหม่ันสอดส่องในเหตุผล เข้าใจและทําด้วยความสามารถ 
โดยมีการวางแผน พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผล และหาวิธีปรับปรุงแก้ไข ช่วยให้มีปัญญา วิมังสาที่
ยืนบนหลักการขององค์กร ช่วยเสริมสร้างความหม่ันสอดส่องในเหตุผล เข้าใจและทําด้วย
ความสามารถ โดยมีการวางแผน พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผล และหาวิธีปรับปรุงแก้ไข เป็นจุด
เริ่มของปัญญา เราสามารถสร้างจุดแข็งและหาจุดอ่อนจากการคิดเพ่ือเจริญปัญญา โดยนํามาประกอบ
แผนในขั้นตอนต่อไป๑๔๔ 
 สรุปได้ว่า ด้านวิมังสา พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลรักงาน เพียรพยายามในงาน ต่อสู้
อุปสรรคในงานและใจจดใจจ่อต่องาน มิใช่ด้วยความลุ่มหลง งมงาย แต่ด้วยเหตุผล ด้วยความรู้จัก
วิเคราะห์งานหรือกิจการท้ังปวง การพิจารณาหาเหตุผลเข้าใจความเป็นจริงได้อย่างแจ่มแจ้ง 
ย่อมช่วยให้บุคคลไม่ไขว้เขว ไม่หลงตามคารมการหลอกลวง เพราะท่ีบุคคลน้ันเข้าใจถึงความสําคัญ
ของงานท่ีตนกําลังดําเนินการอยู่ การวิเคราะห์ใช้ปัญญาตรวจสอบงาน สุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จ
อยู่ในวิมังสา การวิเคราะห์ หมายความว่าทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมอง ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา คนเราแม้จะ
รักงานแค่ไหน บากบ่ันเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางาน
ด้วยแล้ว ผลที่สุดงานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้ เราอาจลองทบทวนตัวเองนิ่งๆ ว่าวันนี้ทั้งวันเราทํา
อะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทําเพ่ืออะไร เราจะได้มีกําลังใจต่อในวันต่อๆ ไป และไม่ทําผิดซํ้าซากอีก
เช่นเดิม พร้อมกันน้ันเราจะสามารถเห็นหนทางได้ว่า เส้นทางไหนที่จะนําเราสู่ความสําเร็จได้จริงๆ จะ
เห็นได้ว่าหลักธรรมที่ใช้ในการทํางาน เป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว หากเรานําอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการ
ทํางาน รักงานที่ทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทางแห่งความสําเร็จคงไม่
เกินเอ้ือม 
  วิมังสา การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผล และหาวิธีปรับปรุงแก้ไข ทําให้เกิดปัญญา 
ต้องเร่ิมจากการมีความรู้คือรู้ในกิจการท่ีควรทํา รู้ในความจริง รู้อย่างแท้จริง ความรู้นั้นได้มาจากการ
หม่ันตริตรองเหตุผล มีความเข้าใจ ความสามารถท่ีเกิดจากความหม่ันสอดส่องในเหตุผล เข้าใจและทํา
ด้วยความสามารถ ความชํานาญงานในกิจการก็ได้จากความความหม่ันสอดส่องและเข้าใจในเหตุผล 
สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร ก็จะทําให้มีเหตุผล เข้าใจและสร้าง
ความสามารถในการทํางาน จนในท่ีสุดความหม่ันสอดส่องในเหตุผล เข้าใจและทําด้วยความสามารถ 
โดยมีการวางแผน พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข วิมังสาที่ยืนบนหลักการช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจและทําด้วยความสามารถ เป็นจุดเริ่มของปัญญา สามารถสร้างจุดแข็งและ 
หาจุดอ่อนจากการคิดแล้วนํามาประกอบแผนในข้ันตอนต่อไป 

                                         
  ๑๔๔สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๖๗

๔.๓ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูปหรือคน เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คือการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักสัปปายะ ๔ มีความสําคัญ
อย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน ผู้บริหารควรจะส่งเสริมบุคลากรให้ทราบสัปปายะ ๔ ได้แก่ 
อาวาส อาหาร บุคคล และธรรมะ ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรมให้ดีทั้งอนุโลมและปฏิโลม 
ส่งเสริมให้บุคลการได้ทราบปัจจัยท่ีเป็นสัปปายะ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม  
ซ่ึงการบริหารเป็นภาระหน้าท่ีสําคัญของผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าและการเจริญเติบโต ดังนั้น สํานักปฏิบัติธรรม คือสถานที่ปฏิบัติธรรมของโยคาวจรเพื่อ
ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพ่ือตามรักษาปฏิภาคนิมิตและทําอินทรีย์ให้กล้า สัปปายะ หมายถึงสิ่งที่
สะบาย สภาพเอ้ือต่อการปฏิบัติ สิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ เหมาะสมเก้ือกูลในการเจริญจิตภาวนาให้
ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิต้ังม่ัน ไม่เสื่อมถอย สําหรับสํานักปฏิบัติธรรมท่ีเป็นสัปปายะควรจะประกอบด้วย
อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ และธรรมสัปปายะ ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย  
ได้ลงพ้ืนท่ีจริงไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้ต้ังประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๔.๓.๑ ด้านอาวาสสัปปายะ  
 ประเด็นคําถามว่า “(อาวาสสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะส่งเสริมอย่างไรเพ่ือให้สํานักปฏิบัติ
ธรรมมีความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควรจะส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อมด้านสถานท่ี สถานที่ปฏิบัติธรรม
พร้อม และรองรับผู้ปฏิบัติธรรม สถานที่พักพร้อมสําหรับผู้ท่ีจะพักช่ัวคราว ประมาณสัก ๒-๓ วัน 
การก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดน้ัน เจ้าอาวาสและกรรมการวัดจะต้องพยายามรักษาความเป็น
ระเบียบตามหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติ เช่น รูปทรงลักษณะสิ่งก่อสร้างควรเป็นศิลปะประจําท้องถิ่นน้ันๆ 
เพ่ือการรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้เป็นมรดกต่อไป การก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุ เช่น อุโบสถ 
ศาลาการเปรียญ วิหาร กุฏิเป็นต้น ควรจะมีขนาดพอเหมาะพอควรแก่ความจําเป็นแก่ท้องถิ่น ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างท่ีเหมาะสมแก่ท้องถิ่น ไม่ควรสร้างใหญ่โตเกิดเหตุเพราะเงินจากแรงศรัทธาของ
ชาวบ้าน จัดทําบัญชีการเงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้ นําเงินบริจาคไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 



 ๑๖๘

สร้างถาวรวัตถุท่ีมีความสําคัญและจําเป็นต้องใช้ก่อน แล้วจึงสร้างก่อสร้างถาวรวัตถุท่ีมีความจําเป็น
รองลงมาทีหลัง๑๔๕  
 ๒. เรื่องท่ีพักอาศัยสําหรับผู้ปฏิบัติธรรม มิใช่อยู่ท่ีความโอ่อา สวยหรูหรือสะดวกสบาย
เหมือนอยู่บ้านหรืออยู่โรงแรม แต่อยู่ท่ีได้รับความสะดวกในการใช้สอย ได้ความสะดวกในการอยู่
อาศัย ไม่ลําบากต้องว่ิงหา ไม่ต้องส่ายหน้าเม่ือไปเห็นสถานท่ี ส่วนอาวาสสัปปายะที่ควรจะมี เช่น 
ท่ีหลับนอนท่ีโปร่งโล่ง ไม่แออัด ยัดเหยียด ไม่มีส่ิงรบกวนด้วยเสียง กลิ่น และแมลงวัน ให้สามารถ
นอนได้ พักผ่อนได้ อย่างหลับสนิท แม้จะพักเพียง ๒-๓ ช่ัวโมง ห้องน้ํา ต้องมีเพียงพอ หากแยกเป็น
ห้องน้ําชาย-หญิง ได้ยิ่งดี ห้องน้ําต้องสะอาดและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก นํ้าต้องมีพร้อมขาดไม่ได้ 
และต้องทําให้แห้งอยู่ตลอดเวลา ห้องครัวหรือโรงอาหาร ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ ภาชนะ 
เครื่องครัว และอ่ืนๆ ต้องสะอาด ไม่เป้ือน เขลอะเลอะเทอะ ซ่ึงจะทําให้เกิดความขยะแขยง 
น่ารังเกียจ ที่รับประทานอาหารต้องสะอาด โปร่งโล่ง ไม่ยัดเหยียด ไม่มีฝุ่นละอองหรือแมลงวันมา
รบกวน ในเวลารับประทานอาหาร นอกจากน้ัน ข้อสําคัญท่ีสุดของสถานท่ีควรจะเป็นอาวาสสัปปายะ
ต้องสะอาดเป็นเบ้ืองต้น เม่ือทุกอย่างสะอาด ทุกอย่างพร้อม แม้จะมีสิ่งของหรือสถานที่อ่ืนบกพร่องไป
บ้างก็สามารถมองข้ามไปได้๑๔๖ 
 ๓. ผู้บริหารควรจะจัดให้มีสถานที่ส่วนหนึ่งสําหรับใช้ต้อนรับญาติโยมสาธุชนผู้มาปฏิบัติ
ธรรม กะให้มีอย่างเพียงพอ อาจจะให้ศาลาเป็นท่ีปฏิบัติธรรม เป็นท่ีพักผ่อนก็น่าจะอนุโลมได้ ในกรณี
ท่ีวัดมีพ้ืนท่ีจํากัด แต่ถ้าเป็นไปได้ คือวัดมีพ้ืนท่ีมาก ผู้บริหารก็ควรจะมีนโยบายส่งเสริมการสร้าง
อาคารรองรับโครงการปฏิบัติธรรมก็ได้เช่นกัน เม่ือเป็นเช่นน้ัน คณะผู้บริหารก็ควรจะต้องพิจารณา
สถานที่สัปปายะ เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม ให้มีภูมิทัศน์สอดคล้องกับบริเวณวัดเป็นสําคัญ 
การก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดน้ัน เจ้าอาวาสและกรรมการวัดจะต้องพยายามรักษาความเป็น
ระเบียบตามหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติ เช่น ประชุมคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จัดทํา
แบบแปลนแผนผังอาคารและสถานที่ท่ีจะก่อสร้างตามที่ตกลงกันไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ
แปลนเดิมเพ่ือความเหมาะสมประการใด จะต้องเรียนปรึกษาหารือรับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน รูปทรงลักษณะสิ่งก่อสร้าง ควรเป็นรูปทรงลักษณะและสถานที่สัญลักษณ์

                                         
  ๑๔๕สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากน้ํา แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๔๖สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๖๙

ทางพระพุทธศาสนา เม่ือผู้ท่ีผ่านมาพอเห็นเข้าก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นวัด เป็นสถานท่ีโดยเฉพาะซ่ึงมี
เอกลักษณ์พิเศษ เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ๑๔๗  
 ๔. แนวทางการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ต้นไม้ท่ี
จะปลูกควรเป็นต้นไม้ประจําท้องถิ่น เป็นต้นไม้ท่ีนิยมปลูกกัน ควรดูแลบํารุงรักษาไม่ให้เสื่อมโทรม 
รักษาความสะอาด จัดท่ีท้ิงขยะที่มีสีสันกลมกลืน มีรูปทรงไม่สะดุดตาและมีความแข็งแรงรักษาง่าย 
ควรจะได้มีการสอดส่องดูแลพ้ืนที่ใกล้เคียงบริเวณไม่ให้ขัดแย้งกับสภาพกิจกรรม ควรจะหาทาง
คัดค้านกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มาเยือนให้
เห็นความสําคัญในฐานะวัดเป็นแหล่งศิลปกรรม ควรดําเนินทางสายกลางเพ่ือสอดคล้องกับหลักพุทธ
ศาสนาอย่างแท้จริง โบราณสถานข้ึนทะเบียนไว้ การดําเนินงานด้านต่างๆ ต้องประสานกับกรม
ศิลปากร หลีกเลี่ยงการติดป้ายโฆษณาสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าด้านหน้ากําแพงวัดหรือในบริเวณวัด
อาวาสสัปปายะควรจัดเสนาสนะให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม แบ่งแผนก แบ่งเขตให้ชัดเจน  
ส่วนการน่ังสมาธิ เดินจงกรม สอบอารมณ์ สถานท่ีจอดรถ ป้ายบอกช่ือ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคารท่ี
พัก ห้องนํ้า ห้องรับรอง มีเพียงพอ การดูแลรักษาศาสนสมบัติวัดประกอบด้วยการบํารุงดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เสนาสนะ ทะเบียนทรัพย์สินของวัด บัญชีการเงิน การจัดทํา
แผนผังเขตสาธารณะประโยชน์ การจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมประโยชน์ของวัด การเก็บดูแลรักษา
เอกสารสิทธ์ิ การแต่งต้ังไวยาวัจกรหรือผู้จัดการประโยชน์แทนวัด๑๔๘  
 ๕. แนวทางการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม วัดต้อง
มีความรู้ในการต่อเติมอาคาร ต้องคํานึงถึงรูปแบบสอดคล้องกับอาคารเดิมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อม อาคารที่เป็นองค์ประกอบ เช่น ศาลาท่านํ้า ร้านค้า ห้องสุขา ควรอยู่
ห่างจากอาคารสําคัญ ต้องมีสภาพเรียบง่าย สอดคล้องกลมกลืนส่งเสริมซ่ึงกันและกันกับตัววัด บริเวณ
ท่ีเป็นเขตพุทธาวาสไม่สมควรจะสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ เพ่ิมเติม บริเวณท่ีเป็นลานธรรมต้องกําหนด
ขอบเขตให้เป็นสัดส่วน บริเวณที่เป็นเขตสังฆาวาสอันเป็นท่ีต้ังกุฏิสงฆ์ การสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ต้องให้
คงรูปลักษณะเดิม เพ่ือไม่ให้เกิดการทําลายรูปแบบ พ้ืนท่ีลานวัดจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องส่งเสริมให้
พ้ืนที่วัดมีบรรยากาศที่เหมาะสม กรณีเป็นวัดท่ีมีความสําคัญ หากมีการสร้างร้านค้าต้องอยู่ในท่ีไม่บัง
สายตาเม่ือมองไปยังตัวอาคารหลัก อาวาสสัปปายะ ได้แก่ ที่อยู่อาศัยหรือวัด ราวป่า โคนต้นไม้ สํานัก
ปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ อาราม เรือนว่างอันเป็นที่สบาย สงบปราศจากผู้คนสัญจรไปมา ไม่ใกล้หนองนํ้า 
บ่อนํ้า หรือแหล่งชุมชนจนเกินไป อันอาจจะเกิดความรําคาญจากการไปมาของผู้คน มีรั้วรอบขอบชิด 
                                         
  ๑๔๗สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๔๘สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๗๐

ปลอดภัยต่อความเป็นอยู่ สถานที่นั่นมีท่ีเหมาะสําหรับ การปฏิบัติธรรม การเดินจงกรมเปลี่ยน
อิริยาบถ โคจรสัปปายะ คือสถานที่แห่งน้ันต้องมีทางโคจรหรือทางเดิน ถนนหนทางไปมาได้สะดวก 
ไม่ใกล้นัก ไม่ไกลนัก หนทางในการบิณฑบาตไม่ลําบากนัก เหมาะแก่การจาริก อีกทั้งภายในสถานที่ก็
ควรมีทางเดินจงกรมที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม๑๔๙ 
 ๖. แนวทางท่ีสําคัญอาวาสสัปปายะคือทําวัดให้เป็นอาราม การสาธารณสงเคราะห์
หมายถึงภารกิจการพัฒนาวัดส่งเสริมวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม การสงเคราะห์ทุนการศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก การจัดโรงทาน การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
หรือการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์กบัหน่วยงานการกุศลเป็นต้น๑๕๐ 
 ๗. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมวัดให้เป็นอาราม เป็นรมณียสถาน รื่นรมย์เจริญตาเจริญใจแก่
ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางของชุมชน ท่ีต้ังวัดไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมชนเกินไป มีการแบ่งเขตพุทธาวาส 
สังฆาวาสชัดเจน เป็นสัดส่วน ย่ิงในภาวะโลกร้อนด้วยแล้วถ้าหากวัดใดได้มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 
ร่มรื่นดูเป็นธรรมชาติ นับว่าวัดนั้นเหมาะกับภาวะโลกร้อนเหลือเกิน ส่วนบางวัดใดต้ังอยู่ในทําเลท่ี
เหมาะสมเป็นทุนเดิม เช่น ภูเขา ลําธาร สวน ป่า วัดนั้นครจะเน้นเรื่องความสะอาดหรือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสมํ่าเสมอเท่ากับว่าได้สร้างความสุขเพ่ิมขึ้นแก่ผู้พบเห็น๑๕๑ 
 ๘. สถานท่ีอันเหมาะสม สะดวกสบาย เหมือนพระกรรมฐานจะไปปฏิบัติธรรมหรือจะ
ศึกษาธรรมที่ไหน จะทําอยู่ให้เหมาะต่อการปฏิบัติธรรม มีหลักในการเลือกและจัดคือ ที่อยู่เสนาสนะ
และมีความสบาย เดินทางไปมาสะดวก กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงบ ไม่อึกทึกเสียงดัง 
มีความปลอดภัยจากอันตราย จากสัตว์และสภาพอากาศ เช่น ไม่มีแมลงรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก 
ลม แดด ฝน ไม่รุนแรง ไม่กันดาร ไม่ขาดแคลน สถานท่ีปฏิบัติธรรมสมบูรณ์ปัจจัย อาหาร เสื้อผ้า 
ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค ในสํานักปฏิบัติธรรมมีผู้รู้อยู่หรือมีทางที่ค้นคว้า สัปปายะคือความสบายที่อยู่
ในการปฏิบัติธรรม เสนาสนะสัปปายะ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีน่ัง ท่ีนอนสบาย พออยู่ได้ สงบ ปลอดภัยไม่มี
อันตราย ไม่มีแมลงรบกวน อยู่ได้สะดวกสบาย ปลอดโปร่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวกไม่วุ่นว่าย 
พลุกพล่านเสียงดัง เหมาะแก่กายวิเวกได้ จัดเป็นเสนาสนะสบายกาย๑๕๒ 

                                         
  ๑๔๙สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๕๐สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๕๑สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๕๒สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธ์ิ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๗๑

 ๙. การจัดบริเวณเสนาสนะและถาวรวัตถุประกอบด้วยแผนผังวัด ป้ายช่ือวัด ป้ายสถิติ
บอกจํานวนศาสนบุคคลภายในวัด ป้ายแสดงรายนามของบุคลากร เช่น เจ้าอาวาส ประวัติวัด มีร้ัว
รอบขอบชิดแสดงบริเวณท่ีต้ังวัด มีถนนหนทางภายในวัด มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น นํ้าประปา 
ไฟฟ้า ห้องสุขาบริการ มีท่ีพักผ่อนในบริเวณวัด มีไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น มีความสะอาดร่มรื่น  
มีสิ่งแวดล้อมดี มีความเป็นระเบียบท้ังเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และพ้ืนที่อ่ืนๆ ภายในวัด๑๕๓ 
 ๑๐. ท่ีอยู่อันเหมาะสม ซ่ึงผู้ปฏิบัติมีอิสระจะอยู่ได้อย่างสบาย เวลากลางวันปราศจาก
ความพลุกพล่าน กลางคืนสงัดเงียบ ปราศจากสัตว์ร้าย นํ้าใช้น้ําด่ืมมี และหาได้ง่าย ท่ีสําคัญมีพระเถร
จารย์ซ่ึงอาจแก้ความสงสัยด้านการปฏิบัติ อากาศปลอดโปร่งถูกกับธาตุขันธ์ของผู้ปฏิบัติ ชวนให้ทํา
ความพากเพียร การอบรมสั่งสอนคือการจัดให้มีการอบรม ตามวิธีการท่ีกําหนด การให้ความสะดวก
การบําเพ็ญกุศล คือการอํานวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีมาติดต่อเกี่ยวกับบําเพ็ญกุศลต่างๆ 
เม่ือยามที่ชาวบ้านจัดงานทําบุญที่วัดหรือที่บ้านก็อํานวยความสะดวกตามสมควร อํานวยความสะดวก
แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีขอใช้ศาลาเป็นท่ีบําเพ็ญกุศลท้ังส่วนตัวและส่วนรวม อํานวยความสะดวกใน
การบําเพ็ญกุศลทั้งที่เป็นประจําและเป็นการช่ัวคราว การขอยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดนิมนต์
พระสงฆ์ไปประกอบพิธีกรรม การช่วยแนะนําการจัดศาสนพิธี๑๕๔ 
 ๑๑. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรม คือจัดบริเวณอาคารสถานท่ี เสนาสนะ
ของวัดให้เป็นอุทยานการศึกษาโดยเน้นบริเวณวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม สงบ มีบริเวณสถานที่ท่ีมี
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดี เอ้ือต่อการเข้ามาใช้บริการของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาให้วัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน ให้บริการความรู้ข้อมูลและเกิดความเข้าใจท่ีดีแก่ประชาชนในชุมชน 
ให้การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการเรียนรู้อาจจะอาศัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งวิทยาการชุมชน 
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในชุมชนมาเป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้๑๕๕ 
 ๑๒. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมด้านท่ีอยู่อาศัย เพ่ือส่งเสริมการภาวนาอัน
ยังผลให้สังคมมีธรรมมากข้ึน คือการเปิดสํานักปฏิบัติธรรมแก่ผู้ต้องการภาวนา เพ่ือความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติธรรม เป็นสถานท่ีสําหรับผู้ต้ังใจปฏิบัติภาวนา ไม่ใช่สถานที่พักผ่อน ไม่ใช่สถานท่ีทัศนาจร 
ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเข้าไปคลุกคลีสนทนากับคนอ่ืนๆ ไม่เหมาะสม สํานักปฏิบัติธรรมส่งเสริมการ
ภาวนาเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ภาวนาอย่างเต็มท่ี ผู้ภาวนาควรจะฝึกฝนตนเองตามที่อาจารย์ได้

                                         
  ๑๕๓สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขต 
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๕๔สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๕๕สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๗๒

สอนวิธีการฝึกฝนมาไม่มากไม่น้อย สํานักปฏิบัติธรรมมีความปรารถนาให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีพักผ่อน
ทางจิตใจ เป็นท่ีบําเพ็ญภาวนา สําหรับทุกคนที่มุ่งม่ันสู่ความพ้นทุกข์ เป็นดินแดนสงบสันติสุข๑๕๖  
 ๑๓. การศึกษาอบรมเผยแผ่ประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม  
การส่งเสริมการเทศนาอบรมภายในและนอกวัด การส่งเสริมการศึกษาธรรมศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 
การจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวันสําคัญๆ การสงเคราะห์การศึกษาธรรมศึกษาแก่
อุบาสก อุบาสิกา การจัดแหล่งการศึกษาหาความรู้และการบริการข้อมูลภายในวัดประกอบด้วยการ
เผยแผ่ความรู้ข่าวสารให้แก่ชาวบ้าน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน การเกษตรแบบพอเพียง กฎหมายและ
ส่ิงแวดล้อม การตรวจรักษาพยาบาล การระงับข้อพิพาท การส่งเสริมให้ประชาชนลดละเลิกอบายมุข 
และการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลตามโครงการรักษาศีลหมู่บ้านละ ๑ แห่งเป็นต้น๑๕๗ 
 ๑๔. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นอุทยานการศึกษา เช่น ส่งเสริมและ
พัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้บริการความรู้แก่ประชาชน ให้การศึกษาตามอัธยาศัย อาจจะ
อาศัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งวิทยาการชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนมาเป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้ มีการจัดกระบวนการให้กลมกลืนกับสภาพบรรยากาศของ
สถานที่ จัดเสนาสนะของวัดให้เป็นอุทยานการศึกษาให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม สงบ จัดให้มี
บริเวณสถานที่ท่ีมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการเข้ามาใช้บริการของประชาชน ผู้บริหารควรจะมี
การวางแผนสํารอง รวมท้ังจัดงบประมาณในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาการพัฒนาวัด คือท่ีต้ังของ
วัดและทรัพย์สินของวัด๑๕๘ 
 ๑๕. แนวทางการจัดอุทยานการศึกษา เช่น จัดวัดให้มีบริเวณร่มรื่น สวยงาม สะอาด 
สงบและมีสภาพเป็นอุทยาน หรือสวนป่าที่มีความร่มรื่น และเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้เข้ามาพักผ่อน พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้ จัดวางผังวัดให้เป็น
สัดส่วนโดยแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระเบียบ จัดให้มีแหล่งนํ้า 
เพ่ือการอุปโภค บริโภค ไว้บริการแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน จัดทําห้องสมุด หรือ 
มุมหนังสือไว้บริการแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน จัดให้มีหอกระจายข่าว เพ่ือสอดแทรก
ความรู้และบริการข่าวสารต่างๆ ให้แก่ชุมชน จัดทําพิพิธภัณฑ์ในวัด ซ่ึงอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรมจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

                                         
  ๑๕๖สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๕๗สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๕๘สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๗๓

เพ่ือเป็นการสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดทําธรรมสถานหรือสวนธรรม เพ่ือเป็นสถานท่ี
ฝึกอบรมศีลธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน หรือคนในท้องถิ่นน้ัน๑๕๙ 
 ๑๖. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมการจัดทําโครงการ นโยบายสํานักปฏิบัติธรรม จัดสรร
งบประมาณ ขอความร่วมมือจากญาติโยม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการก่อสร้างหรือการ
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้กลายเป็นท่ีปฏิบัติธรรม ควรจะมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาเสนาสนะที่มีอยู่
แล้วให้กลายเป็นเสนาสนะในการปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเน่ือง๑๖๐  
 ๑๗. การเลือกสถานท่ีต้ังสํานักปฏิบัติธรรม ต้องอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหนาแน่น แต่มี
เส้นทางคมนาคม การเดินทางไปมาสะดวก เครื่องสาธารณูปโภคครบถ้วน ปัจจุบันวัดได้พัฒนาขึ้นโดย
ลําดับตามกาลเวลาจนในท่ีสุดได้กลายเป็นสํานักปฏิบัติธรรม เป็นที่รวมของจิตใจของประชาชน  
ทําหน้าท่ีท้ังทางศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม และสังคม คือเป็นสถานที่ศึกษาและฝึกอบรมศีลธรรม
แก่ผู้บวชตามประเพณีและแก่เด็กผู้มาอยู่ในวัด ร่วมถึงกิจกรรมต่างๆ เป็นสถานสงเคราะห์ช่วยให้บุตร
หลานชาวบ้านท่ียากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีพ ศึกษาเล่าเรียน เป็นท่ีรับเลี้ยงฝึกอบรมเด็กที่มีปัญหา  
เด็กอนาถา ตลอดจนผู้ใหญ่ซ่ึงไร้ท่ีพักพิง เป็นสถานท่ีปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับปัญหาชีวิต เป็นท่ีระบาย
ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความรู้สึกคับแค้นข้องใจต่างๆ เป็นสถานท่ีไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  
โดยอาศัยความเคารพนับถือ พระสงฆ์ทําหน้าที่ประสานงานความสามัคคี๑๖๑ 
 ๑๘. แนวทางการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม คือที่ต้ังวัดและทรัพย์สินของวัดโดยแบ่งเป็น
ประเภท เช่น เสนาสนะท่ีดินท่ีต้ังวัด มีหนังสือสําคัญขึ้นทะเบียนไว้กับทางราชการ วัดจะต้องมีแผนผัง
กําหนดการปลูกสร้างภายในวัดมี ๓ เขต คือ เขตพุทธวาส เขตสังฆาวาส และเขตสาธารณสงเคราะห์ 
ในบริเวณวัดควรจะมีการปลูกต้นไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ทําให้วัดเป็นแหล่ง
ศึกษา และสถานที่รื่นรมย์ ลานวัดสะอาดปราศจากมูลฝอยส่ิงปฏิกูล มีถังรองรับเศษขยะ มีถนน
หนทางเดินเท้าภายในวัด วัดควรมีประตูปิด เปิดตามวันเวลา เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของวัด  
มีป้ายแสดงสิ่งสําคัญๆ เพ่ือดึงดูดความศรัทธาของประชาชนตามสมควร การทาสีเสนาสนะก็ดี 
แผ่นป้ายก็ดี ให้ใช้สีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาด การปลูกสร้างเสนาสนะภายในวัด ให้รักษาไว้ซ่ึงศิลปกรรมของ
ไทย สมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัด เช่น พุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ทรัพย์สินของวัดส่วนท่ี
จัดประโยชน์วัดจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย จัดทําทะเบียนบัญชี พัสดุ 

                                         
  ๑๕๙สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๖๐สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๖๑สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๗๔

บัญชีการเงิน เอกสารการรับจ่ายเงิน ถูกต้องตามแบบแผน บรรดาหนังสือสัญญา นิติกรรม หนี้สินวัด
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข สวัสดิการ จัดระบบการส่งเสริมสวัสดิภาพของพระภิกษุ สามเณร และคนในวัด 
เช่น น้ําด่ืม นํ้าใช้ ไฟฟ้า ท่ีอยู่อาศัย มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล และรักษาพยาบาลให้ท่ัวถึง จัดให้ภิกษุ
สามเณร ได้รับความผาสุกในการบําเพ็ญสมณธรรม การศึกษาเล่าเรียนจัดสวัสดิการสําหรับบริการคน
ท่ีเข้ามาวัด เช่น ห้องนํ้า ห้องส้วม น้ําด่ืม ท่ีพัก ท่ีจอดรถ๑๖๒ 
 สรุปได้ว่า ด้านอาวาสสัปปายะ พระสังฆาธิการควรจะส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็น
อุทยานการศึกษา เช่น ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน มีการจัดกระบวนการให้กลมกลืนกับสภาพ
บรรยากาศของสถานที่ จัดเสนาสนะของวัดให้เป็นอุทยานการศึกษาให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
สงบ จัดให้มีบริเวณสถานที่ท่ีมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการเข้ามาใช้บริการของประชาชน  
พระสังฆาธิการควรจะมีการวางแผนสํารอง รวมท้ังจัดงบประมาณในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาการ
พัฒนาวัด คือท่ีต้ังของวัดและทรัพย์สินของวัด การจัดอุทยานการศึกษา เช่น จัดวัดให้มีบริเวณร่มรื่น 
สวยงาม สะอาด สงบและมีสภาพเป็นอุทยาน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อน พร้อมท้ังศึกษาหาความรู้ การจัดวางผังวัดโดยแบ่งเขตพุทธาวาส  
เขตสังฆาวาส เขตสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระเบียบ การจัดให้มีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
ไว้บริการ การจัดทําห้องสมุดไว้บริการ การจัดให้มีหอกระจายข่าว เพ่ือสอดแทรกความรู้และบริการ
ข่าวสาร การจัดทําพิพิธภัณฑ์ภายในวัดเพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม จัดแสดง
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  
การจัดทําธรรมสถานเพ่ือเป็นสถานท่ีฝึกอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน 
  แนวทางการจัดอาวาสสัปปายะ เช่น เสนาสนะที่ดินที่ต้ังวัด มีหนังสือสําคัญขึ้นทะเบียน
ไว้กับทางราชการ วัดจะต้องมีแผนผังกําหนดการปลูกสร้างภายในวัดมี ๓ เขต คือ เขตพุทธวาส  
เขตสังฆาวาส และเขตสาธารณสงเคราะห์ ในบริเวณวัดควรจะมีการปลูกต้นไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ 
ไม้เก่ียวกับพระพุทธประวัติ ทําให้วัดเป็นแหล่งศึกษา และสถานท่ีรื่นรมย์ ลานวัดสะอาดปราศจาก
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล มีถังรองรับเศษขยะ มีถนนหนทางเดินเท้าภายในวัด วัดควรมีประตูปดิ เปิดตาม
วันเวลา เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของวัด มีป้ายแสดงสิ่งสําคัญๆ เพ่ือดึงดูดความศรัทธาของ
ประชาชนตามสมควร การทาสีเสนาสนะก็ดี แผ่นป้ายก็ดี ให้ใช้สีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาด การปลูกสร้าง
เสนาสนะภายในวัด ให้รักษาไว้ซ่ึงศิลปกรรมของไทย  
  แนวทางการจัดสมบัติของวัด เช่น พุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ทรัพย์สินของวัดส่วนท่ี
จัดประโยชน์วัดจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย จัดทําทะเบียนบัญชี พัสดุ 
บัญชีการเงิน เอกสารการรับจ่ายเงิน ถูกต้องตามแบบแผน บรรดาหนังสือสัญญา นิติกรรม หนี้สินวัด

                                         
  ๑๖๒สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๗๕

ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข สวัสดิการ จัดระบบการส่งเสริมสวัสดิภาพของบุคคลในวัด เช่น นํ้าด่ืม น้ําใช้ 
ไฟฟ้า ท่ีอยู่อาศัย มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล และรักษาพยาบาลให้ท่ัวถึง จัดให้บุคคลได้รับความผาสุกใน
การบําเพ็ญสมณธรรม การศึกษาเล่าเรียนจัดสวัสดิการสําหรับบริการคนที่เข้ามาวัด เช่น ห้องนํ้า 
ห้องส้วม นํ้าด่ืม ท่ีพัก และท่ีจอดรถให้สัปปายะ 
 
 ๔.๓.๒ ด้านอาหารสัปปายะ 
 ประเด็นคําถามว่า “(อาหารสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะส่งเสริมอย่างไรเพ่ือให้มีความ
พร้อมด้านอาหาร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ความพร้อมด้านอาหาร ต้องมีแหล่งรายได้ผู้ให้การอุปถัมภ์ปัจจัย มีบุคลากรเพ่ือการ
ปรุงอาหาร มีแม่ครัว พ่อครัวดูแลอาหารการบริโภคตามกําหนดการ มีบุคลากรติดตามดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโรงครัว จุดท่ีให้ความสําคัญ คือคุณภาพและรสชาติของอาหาร ซ่ึงหมายถึงต้ังแต่
การเลือกสรรรายการอาหารต่างๆ การเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร การจัดเก็บรักษาอาหาร
สด การปรุงอาหาร การจัดแต่งอาหาร ช้อน จาน ชาม ท่ีใช้บรรจุอาหาร จนกระทั่งการเสิร์ฟให้ลูกค้า 
การเลือกรายการอาหารจะต้องดูจากกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นลูกค้าหลัก รายการอาหารเป็นส่วนเริ่มต้นท่ี
สําคัญท่ีจะช่วยเราในการจัดเตรียมวัตถุดิบ โดยต้องเลือกสรรสิ่งท่ีมีคุณภาพ มีความสดใหม่ รวมทั้ง
การจัดเก็บรักษาวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้วัตถุดิบของเราอยู่ได้นาน โดยเราต้องเก็บวัตถุดิบแต่
ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะอาหารในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม๑๖๓  
 ๒. อาหารถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติธรรม แต่มิใช่หมายความว่าจะต้องเป็น
อาหารช้ันเลิศ ราคาแพง รสชาติอะร่อย เพราะอาหารเช่นน้ันจะทําให้เกิดกิเลสติดในรสชาติ 
เกิดความสุขเกินปกติ และมิใช่จัดตามมีตามเกิด ไม่พิถีพิถัน ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย เป็นอาหารที่ไม่
เกิดประโยชน์ ให้เพียงแค่อ่ิมท้องอยู่ได้เท่าน้ัน หากแต่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ มีเพียงพอตาม
ความต้องการเพ่ืออยู่รอด และควรบริการเรื่องอาหารในช่วงเวลาเช้าถึงเวลาเท่ียง ส่วนตอนเย็นควรจะ
เป็นอาหารเสริม เครื่องด่ืมบํารุงสุขภาพ อีกอย่างหน่ึง อาหารประเภทเครื่องด่ืมหรือประเภทอาหาร
เสริมไม่ควรจะมีไว้บริการ ไม่ควรจะอนุญาตให้นําเข้ามาด่ืมในขณะปฏิบัติธรรม เป็นความส้ินเปลือง 
เป็นตัวอย่างไม่ประหยัด ข้อสําคัญเรื่องอาหารนี้ก็คือต้องสะอาด ต้องร้อน ต้องย่อยง่าย และต้อง
ประหยัด ภาชนะทุกประเภทต้องสะอาด ต้องให้มองดูว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ แม้จะเป็นของใช้มานาน
แล้วก็ต้องไม่บิ่น ไม่ร้าว ไม่มีสนิม ผ้าเช็ดภาชนะและเครื่องใช้ควรจะเป็นสีขาว สะอาด ซักหรือต้ม 

                                         
  ๑๖๓สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากน้ํา แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๗๖

ตากแห้ง โต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับนั่งรับประทานอาหาร ต้องแข็งแรง ไม่โยกคลอน สะอาดและมีผ้าปูด้านบน
ท่ีสะอาด ไม่ยับยู่ยี่ หรือปูด้วยพลาสติกท่ีไม่ยับยู่ย่ี มีสีสันที่ไม่ฉูฉาดและสะอาด การจัดต้ังโต๊ะเก้าอ้ีก็
ต้องมีระเบียบ มีระยะห่างกันอย่างเหมาะสม เดินเข้าออก และลุกน่ังสะดวก ไม่เบียด ไม่ชนกันไปมา 
แม่ครัวผู้ทําอาหาร ต้องมีผ้านุ่งและเสื้อผ้าที่สะอาด มีผ้ากันเป้ือนคาดปิดด้านหน้า ส่วมผ้าคลุมศีรษะ 
ล้างมือสะอาดก่อนท่ีจะปรุงอาหาร เสิร์ฟอาหารเป็นต้น แม้จะดูหยุมหยิม แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีงาม 
เป็นเสน่ห์ เป็นท่ีไว้วางใจของผู้มาปฏิบัติธรรม ซ่ึงแตกต่างกัน แต่ต่างก็จะมีเหมือนกันก็ความชอบ
ความสะอาด๑๖๔ 
 ๓. ผู้บริหารควรจะจ้างแม่ครัวเพ่ือรองรับกับงานทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นภายในวัด รวมถึง
การปฏิบัติธรรม ในขณะเดียวกันทางวัดก็ควรจะต้องมีการจัดประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมสาธุชนผู้มีจิต
ศรัทธาทราบ เม่ือทราบแล้ว ก็จะได้มีส่วนเข้าร่วมทําบุญบริจาค อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้
อย่างดี การบริการเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความแตกต่างของการจัดงาน ซ่ึงต่างก็รักษาระดับ
คุณภาพของการบริการตามที่ผู้ปฏิบัติธรรมคาดหวังหรือมากกว่าตามท่ีคาดหวัง นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมจะพิจารณาว่าคุณภาพดีหรือด้อย จากข้อมูลและประสบการณ์ของตนในอดีตแล้วยังมีเกณฑ์
ต่างๆ เพ่ือพิจารณาคุณภาพการให้บริการ การเข้าถึงผู้ปฏิบัติธรรม ความสามารถในการเข้าถึงผู้ปฏิบัติ
ธรรม คือผู้ปฏิบัติธรรม สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การดําเนินงานจึงต้อง
คํานึงการอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีรวดเร็ว เพ่ือไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องคอยนาน การติดต่อสื่อสาร 
เป็นการบอกให้ผู้ปฏิบัติธรรมทราบรายละเอียดของบริการต่างๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน ภาษาท่ีลูกค้า
เข้าใจง่าย ความไว้วางใจ ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความไว้วางใจเม่ือได้รับการบริการอย่างถูกต้องสมํ่าเสมอ
เท่าเทียมกับรายอ่ืน และเม่ือเกิดความไว้วางใจก็จะเกิดความจงรักภักดี ในบริการไม่เปลี่ยนใจไปใช้
บริการท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญมากในการให้บริการในสํานักปฏิบัติธรรม คือผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องได้
อาหารตรงตามท่ีกําหนด โดยเฉพาะในรายละเอียด เช่น ผัดผักบุ้งไม่ใส่พริก ผักบุ้งท่ีนํามาเสิร์ฟต้องไม่
มีพริก ความปลอดภัย ผู้รับบริการจะได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการ ไม่เสี่ยง ไม่เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมาในภายหลัง ไม่ผิดพลาด ซ่ึงอาหารจะต้องดูสะอาดต้ังแต่พ้ืนโต๊ะตู้ เก้าอ้ี เคาน์เตอร์ภาชนะที่ใช้ 
จาน ช้อน ส้อม ต้องล้างสะอาดและแห้ง แก้วนํ้าต้องสะอาดไม่มีคราบไขมันเกาะติดหรือมีกลิ่นของ
เศษอาหาร คราบลิปสติกเป็นต้น๑๖๕ 
 ๔. อาหารสัปปายะควรจะส่งเสริมอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย 
เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติธรรม จัดตารางการรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้งแก่พระภิกษุ 
                                         
  ๑๖๔สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๖๕สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๗๗

สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา จัดแบ่งประเภทสําหรับผู้รับอาหารท่ัวไป ผู้รับอาหารมังสวิรัติ รวมท้ัง
เครื่องด่ืมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม การบริหารอาหารใช้หลักการบริหารท่ีคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ปฏิบัติธรรม
ประกอบกับความสามารถให้การบริการ ความสะดวกสบาย ซ่ึงเป็นส่ิงที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงได้รับเม่ือมา
รับประทานอาหารท่ีสํานัก ความสะดวกสบายเริ่มจากการออกแบบตกแต่งสถานที่ การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม และมีการจัดวางโต๊ะตู้ เก้าอ้ีสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเหมาะสม มีพ้ืนท่ี
เพียงพอในการบริการและเอ้ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรม รวมถึงการบริหารจัดการภายใน 
อย่างมีระบบเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ความแน่นอน คือ
ความมีมาตรฐานของคุณภาพอาหารเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ปฏิบัติธรรมกลับมาใช้บริการ ปัญหาที่พบบ่อย 
อาหารที่เปิดใหม่ คือ ช่วงแรกมักจะได้รับความนิยมจากผู้ปฏิบัติธรรมในรสชาติอาหารท่ีอร่อยถูกปาก 
แต่ต่อมาคุณภาพและรสชาติของอาหารมักจะไม่คงที่ทําให้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ประทับใจ ราคาต้นทุน 
เป็นส่วนสําคัญสําหรับผู้ประกอบการ ต้องสามารถควบคุมต้นทุนได้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท้ังหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การต้ังราคาอาหารจะอาศัยหลักการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรท้ังปวง๑๖๖  
 ๕. อาหารสัปปายะ ได้แก่ อาหารท่ีบริโภค ควรเป็นอาหารท่ีสบายต่อความเป็นอยู่ใน
อัตภาพแห่งตน เม่ือบริโภคเข้าไปแล้วไม่ทําให้เกิดทุกขเวทนา เช่น ท้องอืด ท้องร่วง ท้องเดิน 
เป็นอาหารที่จะเป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกายโดยประมาณ โดยไม่ต้องคํานึงถึงรสของอาหารแม้รสจะดี
แต่เม่ือทําให้ร่างกายเกิดทุกขเวทนาก็ควรงดเสีย อาหารถือเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของคน 
โดยในแต่ละวันจะมีการบริโภคอาหารม้ือหลักสามม้ือ ซ่ึงความต้องการบริโภคอาหารนี้ไม่อาจหมดไป 
หรือลดลงได้เพราะถึงอย่างไรผู้บริโภคก็จําเป็นต้องรับประทานอาหารเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่
ต่อไป ค่านิยมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากข้ึน เน่ืองจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นพิษ
มากขึ้น ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมาย ผู้บริโภคจึงพยายามหาความรู้และแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ทางด้านโภชนาการ อันจะนํามาซ่ึงภาวะโภชนาการและสุขภาพท่ีดี หน่วยงานของรัฐกระตุ้นให้
ผู้บริโภคคํานึงถึงการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงมากข้ึน โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนให้เห็น
ความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดี รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากเวลา
กลายเป็นข้อจํากัดในการดําเนินชีวิต ทําให้พฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบ้านมีแนวโน้มสูงขึ้น๑๖๗ 
 ๖. แนวทางท่ีสําคัญอาหารสัปปายะ การกําหนดเส้นทางโคจรบิณฑบาต ควรแบ่งเป็น
สาย มีการเปลี่ยนเวรกัน เพ่ือเจริญศรัทธาของผู้ทําบุญ และป้องกันการติดในตัวบุคคล มีการจัดฉัน
                                         
  ๑๖๖สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๖๗สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๗๘

อาหารร่วมกันเป็นท่ีแห่งเดียว เพ่ือประโยชน์คือทําให้เกิดความเป็นธรรมในอดิเรกลาภ ขจัดความ
ขัดแย้งในการแสวงหาอุปัฏฐาก ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม เป็นท่ีเจริญศรัทธาของผู้ถวายและ
สามารถแนะนําอบรมได้ง่ายในเวลาก่อนและหลังอาหาร มีเจ้าหน้าท่ีรับนิมนต์ และทําหน้าท่ีแจก
รายการนิมนต์ให้ท่ัวถึงโดยความเป็นธรรมหรือจัดต้ังมูลนิธิสงเคราะห์สวัสดิการด้านอาหารในยามขาด
แคลน๑๖๘ 
 ๗. อาหารสัปปายะ อาหารเป็นท่ีสบายเม่ือคํานึงถึงการกินอาหาร ในสมัยก่อนเป็นหน้าท่ี
ของพระภัตตุเทศ ปัจจุบันเป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส การจัดสวัสดิการอาหารจึงควรเป็นภาระของฝ่าย
สาธารณูปการรวมเร่ืองต่างๆ การกําหนดเส้นทางโคจรบิณฑบาต ควรแบ่งเป็นสายมีการเปลี่ยนเวรกัน
เพ่ือเจริญศรัทธาของผู้ทําบุญ มีการจัดฉันรวมกันเป็นท่ีแห่งเดียว เพ่ือประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรม
ในอดิเรกลาภ ขจัดความขัดแย้งในการแสวงหาอุปัฏฐาก ให้เกิดความสามัคคีธรรม เป็นท่ีเจริญศรัทธา
ของผู้ถวาย และสามารถแนะนําอบรมได้ง่ายในเวลาก่อนและหลังอาหาร มีเจ้าหน้าที่รับนิมนต์ และ
ทําหน้าท่ีแจกรายการนิมนต์ให้ทั่วถึงโดยความเป็นธรรมหรือจัดต้ังมูลนิธิสงเคราะห์สวัสดิการด้าน
อาหารในยามขาดแคลน๑๖๙ 
 ๘. อาหารสัปปายะในท่ีน้ีช้ีท้ังสองด้าน คือเจริญจิตใจ อาหารพอประมาณ ช่วยสนับสนุน
การเจริญจิตภาวนา เรียกว่าไม่อัตคัตและไม่ฟุ่มเฟือย คนจําพวกหน่ึงเป็นคนชอบรสชาติหรือชนิดของ
อาหาร พวกน้ีก็ต้องใช้เคล็ดแก้เคล็ดคือรู้ว่าชอบอะไรต้องทําให้ไม่เป็นที่เจริญตาเจริญใจ เม่ือถูกแก้
ด้วยอาหารการกินซ่ึงตรงข้ามกับจริตนิสัยจะทําให้ใจไม่เห่อเหิม การปฏิบัติก็สําเร็จ๑๗๐ 
 ๙. อาหารสัปปายะ อาหารเพียงพอต่อการบริโภค พอเลี้ยงร่างกายให้มีความสุขไม่
ขัดข้อง ไม่ลําบากต่อการแสวงหามากเกินไป ร่างกายต้องสมบูรณ์ ทําให้กายดี จิตดีได้ จัดเป็นอาหาร
สบาย ปัจจัยท่ีมีความสําคัญทําให้ผู้บริโภคเลือกอาหารรับประทาน คือรสชาติอาหารไม่ถูกปาก  
ไม่ม่ันใจในความสะอาดของอาหาร ปัจจัยท่ีผู้บริโภคพิจารณาเลือกอาหาร ได้แก่ รสชาติอาหาร  
ความสะอาด และช่ือเสียงของอาหาร ความพึงพอใจของผู้บริโภคอาหาร ได้แก่ รสชาติอาหาร  
ความสะอาด ราคาอาหาร สถานที่ต้ังร้าน และคุณค่าทางโภชนาการ ความสะดวกในการจอดรถ  

                                         
  ๑๖๘สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๖๙สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๗๐สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธ์ิ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๗๙

การรับรู้ของผู้บริโภคต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ เช่น คุณค่าทางโภชนาการ การใช้วัตถุดิบท่ีปราศจาก
ส่ิงเจือปน การไม่ใช้สารปรุงแต่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย๑๗๑ 
 ๑๐. อาหารสัปปายะ คืออาหารเหมาะสม อาหารท่ีถูกกับธาตุ รับประทานแล้วไม่ทําให้
กิเลสฟุ้ง ไม่ทําให้ร่างกายมีการอ่อนเพลีย มึนเม่ือย ง่วงซึม หากทําให้ร่างกายมีกําลังแข็งแรง ทนทาน
กับการทําความเพียร ทําให้จิตใจแจ่มใสไม่ท้อแท้อ่อนแอ ชวนให้ทําความเพียร สําหรับขั้นตอนการ
ปรุงอาหาร มีข้อท่ีควรระมัดระวังเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร และทําลายเช้ือโรค ตรวจดู
คุณภาพอาหารก่อนปรุงอาหารสด ต้องสดและผ่านการล้างทําความสะอาดแล้ว อาหารแห้ง 
เครื่องปรุงอาหารต่างๆ ก่อนนํามาประกอบอาหารต้องมีคุณภาพดีไม่มีลักษณะที่ผิดปกติและต้องดูวัน
หมดอายุด้วย ขั้นตอนของการปรุงอาหารต้องใช้ความร้อนท่ีเพียงพอในการทําลายเช้ือโรค ต้องให้
อาหารทุกส่วนได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและต้องสุกถึงเน้ือในท้ังหมด การป้องกันการปนเปื้อน
ระหว่างอาหารดิบและอาหารที่พร้อมบริโภค ในบริเวณที่ปรุงอาหารจะเป็นบริเวณท่ีอาหารสุกและ
อาหารดิบมาอยู่ใกล้กันมากที่สุด จึงมีข้อควรระวังต้องแยกส่วนของบริเวณท่ีวางอาหารดิบ และบริเวณ
ท่ีวางอาหารที่พร้อมบริโภคไว้ให้เป็นสัดส่วนและอยู่ห่างกันพอสมควร ไม่ยกหรือหยิบอาหารดิบข้าม
ผ่านอาหารท่ีพร้อมบริโภค ต้องไม่ใช้ภาชนะอุปกรณ์ปะปนกันระหว่างอาหารดิบและอาหารท่ีพร้อม
บริโภค และแยกระหว่างเน้ือสัตว์และผักผลไม้ ไม่ใช้มือในการหยิบจับท้ังอาหารดิบและอาหารสุก 
ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น คีบ ถุงมือ ฯลฯ ต้องไม่ใช้ปะปนกันระหว่างอาหารดิบและอาหารท่ีพร้อม
บริโภค ต้องมีการปกปิดอาหาร ทั้งอาหารดิบและอาหารท่ีพร้อมบริโภค อาหารท่ีพร้อมบริโภคต้องยก
ไปไว้บริเวณท่ีจัดเตรียมอาหารสําหรับเสิร์ฟทันที ถ้าต้องเก็บอาหารปรุงเสร็จแล้ว หรือผักผลไม้ท่ี
เตรียมพร้อมบริโภคไว้ในตู้เย็นต้องแยกตู้เย็นไว้โดยเฉพาะ ไม่ใส่ไว้ปะปนกับอาหารอ่ืนและต้องมีการ
ปกปิด๑๗๒ 
 ๑๑. การเตรียมผลไม้ ผลไม้เป็นอาหารสดท่ีรับประทานโดยไม่ผ่านความร้อน ต้องให้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ผลไม้ทุกชนิดท้ังที่รับประทานทั้งเปลือกและชนิดท่ีต้องปอกเปลือกก่อน
รับประทาน ต้องล้างเปลือกให้สะอาด เม่ือล้างเสร็จแล้วต้องทิ้งให้แห้งก่อน จึงจะนําไปปอกและหั่น
หรือเสิร์ฟ อุปกรณ์ในการจัดเตรียม เช่น เขียง มีด ถาด ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับการเตรียมผลไม้
โดยเฉพาะ และควรล้างทําความสะอาดก่อนนํามาใช้ ขณะท่ีปอกหรือห่ันผลไม้ ต้องระวังอย่าให้มือ
สัมผัสกับเนื้อผลไม้ อาจใช้ถุงมือช่วยท้ังน้ีต้องระวังให้ใช้ถุงมือสําหรับหยิบผลไม้ท่ีสะอาดเท่าน้ัน และ
ห้ามสวมถุงมือแล้วไปหยิบของอ่ืน ต้องมีการล้างและเปลี่ยนถุงมือบ่อยๆ เม่ือปอกหรือห่ันผลไม้แล้ว 
                                         
  ๑๗๑สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขต 
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๗๒สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๘๐

ควรมีการปกปิดระหว่างรอการเสิร์ฟและใส่ไว้ในตู้เย็น ผลไม้บางชนิดไม่ต้องปอกหรือหั่น เม่ือล้าง
สะอาดและแห้งดีแล้วสามารถเสิร์ฟทั้งลูกได้เลย เช่น ส้ม มังคุด เงาะ ฯลฯ ทั้งนี้ต้องล้างให้สะอาด 
และต้องไม่วางให้สัมผัสกับอาหารอ่ืนที่ปรุงสําเร็จแล้ว๑๗๓ 
 ๑๒. การบริหารอาหารควรมีแนวทางการดําเนินการวางแผน เช่น ควรสรรหาหรือ
หมุนเวียนอาหารท่ีมีรสชาติท่ีเก้ือกูลต่อการปฏิบัติธรรมตามหลักโภชนาการ คือ สะอาด ถูกสุขอนามัย 
เรียบง่าย ประหยัด พอประมาณเป็นต้น การควบคุมดูแลสั่งการ เช่น ควรมีจัดการเศษอาหารและขยะ 
อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักสุขลักษณะเป็นต้น เป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควรจัดให้มีการฉัน
พร้อมกันเลิกพร้อมกันเพ่ือความสามัคคี และความเรียบร้อย ควรสร้างศรัทธาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ญาติโยมได้เลื่อมใสศรัทธาและอุปถัมภ์อาหารและปัจจัยต่างๆ เป็นต้น สําหรับวิธีการปรุงอาหาร  
แม่ครัวควรจะเตรียมส่วนประกอบที่ต้องใช้ในแต่ละรายการอาหาร แม่ครัวปรุงอาหารตามรายการ 
ผู้ช่วยแม่ครัวนําอาหารที่ปรุงเสร็จมาวางยังโต๊ะอาหาร พร้อมเสิร์ฟอาหาร พนักงานเดินอาหารนํา
อาหารจากโต๊ะอาหารและจุดเสิร์ฟอาหาร เพ่ือทําการเสิร์ฟอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม เลือกบริเวณท่ีวาง
เพ่ือให้รบกวนผู้ปฏิบัติธรรมน้อยที่สุด๑๗๔ 
 ๑๓. การเลือกอาหารปลอดภัย อาหารที่ได้จัดเตรียม ปรุงผสมอย่างถูกต้องตามวิธีการ
และวัตถุประสงค์ของอาหารแล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค การเลือกอาหารนอกจากจะ
คํานึงถึงคุณค่าอาหาร ปริมาณอาหารและยังต้องคํานึงถึงความปลอดภัย อาหารท่ีเรารับประทานเข้า
ไป อาหารท่ีไม่สะอาดอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมี เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส ทําให้เกิดโรคต่างๆ 
มากมายซ่ึงหากเป็นมากอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ การพิจารณาเลือกอาหาร ประโยชน์คือต้องเป็น
อาหารที่สดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการในช่วงอายุ ปลอดภัยคือ
ต้องเลือกอาหารท่ีแน่ใจว่าสะอาดปลอดภัย ผลิตจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ ไม่มีความเสี่ยงต้อการเกิดโรค
ในระบบทางเดินอาหาร เน่ืองจากสารพิษและสารเคมีไม่อาจทําลายด้วยความร้อน ประหยัดคือต้อง
เลือกซ้ืออาหารตามฤดูกาล ซ่ึงจะส่งผลให้ได้อาหารท่ีมีคุณภาพดีและราคาถูก หาซ้ือได้สะดวก๑๗๕ 
 ๑๔. จัดทําเกษตรแบบช่วยเหลือตนเอง เช่น แปลงผัก หรือผลไม้ เพ่ือรองรับความ
ต้องการด้านจํานวนอาหารที่ขาดแคลน สําหรับอาหารไทย เป็นอาหารท่ีประกอบด้วยรสเข้มข้นมี
เครื่องปรุงหลายอย่างรสชาติ อาหารแต่ละอย่างมีรสเฉพาะตัว การใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ ก็ไม่
เหมือนกัน ผู้ประกอบอาหารไทยต้องศึกษาจากตําราอาหารไทย และผู้เช่ียวชาญการทําอาหารไทยให้

                                         
  ๑๗๓สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๗๔สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๗๕สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๘๑

อร่อย ต้องใช้ความชํานาญและประสบการณ์ตลอดจนกรรมวิธีในการประกอบอาหารไทย ผู้ทําจะต้อง
พิถีพิถัน ประณีต มีขั้นตอนเพ่ือให้อาหารน่ารับประทาน อาหารไทยข้ึนช่ือได้ว่ามีประวัติมาช้านาน 
ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศต่างนิยมชมชอบในอาหารไทยกันมากมาย โดยเฉพาะช่ือเสียงใน
ด้านความเข้มข้นและจัดจ้านของรสอาหารที่ติดปากติดใจผู้คนมานับศตวรรษ โดยอาหารไทยจะมี
วิธีการประกอบอย่างง่ายๆ และใช้เวลาในการทําไม่มากนัก โดยเฉพาะทุกครัวเรือนของคนไทยจะมี
ส่วนประกอบอาหารติดอยู่ทุกครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นพริกแห้ง กุ้งแห้ง นํ้าปลา กะปิ ส้ม มะขาม 
กระเทียม หัวหอม ตลอดจนปลาบ้าง รวมทั้งส่วนประกอบอาหารจาพวกผัก และเน้ือสัตว์ นานาชนิด 
เพราะมีวิธีนํามาประกอบที่มีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแกง ต้ม ผัด ยํา รวมท้ังอาหารไทยได้รับ
อิทธิพลในการปรุงอาหารรวมทั้งรูปแบบในการรับประทานอาหารต้ังแต่อดีต อาทิการนําเคร่ืองเทศมา
ใช้ในการประกอบอาหารก็ได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียผ่านอินเดีย หรืออาหารจําพวกผัดก็ได้  
รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเป็นต้น เมนูอาหารไทยท่ีขึ้นช่ือลือชาหลายชนิด จึงประกอบไปด้วย
อาหารมากมายหลายชนิด วิธีปรุงอาหารไทยน้ันมีหลายวิธี การตํา หมายถึงการนําอาหารอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือหลายๆ อย่างมารวมกัน แล้วตําเข้าด้วยกันบางอย่างอาจตําเพ่ือนําไปประกอบอาหาร 
เช่น ปลาป่น กุ้งป่น น้ําพริกสด นํ้าพริกแห้ง น้ําพริกเผา พริกกับเกลือ ส้มตํา๑๗๖ 
 ๑๕. อาหารไทย เป็นอาหารท่ีประกอบด้วยรสเข้มข้นมีเครื่องปรุงหลายอย่างรสชาติ 
อาหารแต่ละอย่างมีรสเฉพาะตัว การใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ ก็ไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบอาหารไทยต้อง
ศึกษาจากตําราอาหารไทย และผู้เช่ียวชาญการทําอาหารไทยให้อร่อย เช่น การยํา หมายถึงการนําผัก
ต่างๆ เน้ือสัตว์และนํ้าปรุงรสมาเคล้าเข้าด้วยกัน จนรสซึมซาบเสมอกัน ยําของไทยมีรส คือเปร้ียว เค็ม 
หวาน สําหรับน้ําปรุงรสจะราดก่อนเวลารับประทานเล็กน้อยท้ังนี้เพ่ือให้ยามีรสชาติดี ยําผัก เช่น 
ยําผักกระเฉด ยําถั่วพู ยําเกสรชมพู่ ฯลฯ ยําเน้ือสัตว์ เช่น ยําเน้ือต่างๆ ยําไส้กรอก ยําหมูยอ ฯลฯ 
การแกง หมายถึงอาหารนํ้า ซ่ึงใช้เครื่องปรุงโขลกละเอียด นํามาละลายกับนํ้า หรือนํ้ากะทิให้เป็นนํ้า
แกง มีเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิดหน่ึงผสมกับผักด้วย เช่น แกงส้ม แกงเผ็ด แกงคั่ว การหลน หมายถึงการ
ทําอาหารให้สุกด้วยการใช้กะทิข้นๆ มีรสเปร้ียว เค็ม หวาน ลักษณะนํ้าน้อยข้น รับประทานกับผักสด 
เพราะเป็นอาหารประเภทเครื่องจ้ิม เช่น หลนเต้าเจ้ียว หลนปลาร้า หลนเต้าหู้ ย้ี ฯลฯ การป้ิง 
หมายถึงการทําอาหารให้สุกโดยวางของสิ่งน้ันไว้เหนือไฟไม่สู้แรงนัก การป้ิง ต้องปิ้งให้ผิวสุกเกรียม
หรือกรอบ เช่น การป้ิงข้าวตัง การป้ิงกล้วย การป้ิงขนมหม้อแกง การย่าง หมายถึงการทําอาหารให้

                                         
  ๑๗๖สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๘๒

สุก โดยวางอาหารไว้เหนือไฟอ่อนๆ หม่ันกลับไปกลับมา จนข้างในสุกและข้างนอกอ่อนนุ่มหรือแห้ง
กรอบต้องใช้เวลานานจึงจะได้อาหารมีลักษณะรสชาติดี เช่น การย่างปลา ย่างเนื้อสัตว์ต่างๆ๑๗๗ 
 ๑๖. ผู้บริหารควรจะจัดให้มีบุคลากรในการประกอบโภชนาหารที่เหมาะสมกับจํานวนผู้
เข้ามาปฏิบัติธรรม ท้ังพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ปฏิบัติธรรม และบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม จัดหา
เจ้าภาพท่ีมีความพร้อมในแต่ละครั้งท่ีมีการปฏิบัติธรรม สําหรับอาหารไทย เป็นอาหารที่ประกอบด้วย
รสเข้มข้นมีเครื่องปรุงหลายอย่างรสชาติ อาหารแต่ละอย่างมีรสเฉพาะตัว การใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ  
ก็ไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบอาหารไทยต้องศึกษาจากตําราอาหารไทย และผู้เช่ียวชาญการทําอาหาร
ไทยให้อร่อย เช่น การต้ม หมายถึงการนําอาหารที่ต้องการต้มใส่หม้อพร้อมกับน้ําต้ังไฟให้เดือดจนกว่า
จะสุก ใช้เวลาตามชนิดของอาหารนั้นๆ เช่น การต้มไข่ ต้มผัก ต้มเน้ือสัตว์ ฯลฯ การกวน หมายถึงการ
นําอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวมารวมกัน ต้ังไฟแรงปานกลางใช้เครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งคนให้
เร็วและแรงจนทั่วกัน คือข้นและเหนียว ใช้มือแตะอาหารไม่ติดมือ เช่น การกวนกาละแม ขนมเปียก
ปูน ตะโก้ ถั่วกวน ฯลฯ จ่ี หมายถึงการทําอาหารให้สุกด้วยนํ้ามัน โดยการทํานํ้ามันน้อยๆ พอให้ท่ัว
กระทะแล้วตักอาหารใส่ กลับไปกลับมาจนสุกตามต้องการ เช่น การทําขนมแป้งจ่ี ขนมบ้าบ่ินเป็นต้น 
หลาม หมายถึงการทําอาหารให้สุกในกระบอกไม้ไผ่โดยใช้ไม้ไผ่สดๆ ตัดให้มีข้อติดอยู่ข้างหน่ึง 
แล้วบรรจุอาหารท่ีต้องการ หลามในกระบอกไม้ไผ่นั้น ก่อนหลามต้องใช้กาบมะพร้าวห่อใบตอง 
อุดปากกระบอกเสียก่อน แล้วนําไปเผาจนสุก เช่น การหลามข้าวหลาม ฯลฯ๑๗๘ 
 ๑๗. การบริหารอาหารแบบพอเพียง ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ และทุกคนมีจิตใจดี  
มีเมตตา รู้จักเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ให้ทานอยู่เสมอ สําหรับแนวทางการจัดเลี้ยงอาหารในงานเลี้ยง การเลี้ยง
อาหารแบบไทย เช่น แบบนั่งกับพ้ืนจัดสําหรับเฉพาะคน แบบน้ีเป็นการเลี้ยงตามประเพณีไทยแท้ 
หมายถึง ๑ คนต่อ ๑ สํารับคาว ๑ สํารับหวาน ๑ ใช้สําหรับเลี้ยงพระผู้ใหญ่หรือเจ้านายช้ันสูง แบบนั่ง
กับพ้ืนรวมกันเป็นวง การเลี้ยงแบบน้ีจัดเลี้ยงแขกหรือพระสงฆ์จะนั่งกับพ้ืนซ่ึงปูด้วยเส่ือหรือพรม  
การวางอาหารจะวางของคาวก่อน อาหารทุกอย่างจะจัดมาวางตรงกลางทั้งหมดและถ้วยหรือทุกคน
จะมีช้อนกลางให้แขกตัก แขกทุกคนจะมีจานข้าว ช้อน ส้อม ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ําประจําตัว ส่วนโถข้าว 
คนโทน้ําจะใช้รวมกัน การจัดเป็นวงๆ หน่ึงประมาณห้าคนข้ึนไป เม่ือแขกรับประทานของคาวเสร็จ
แล้วก็จะเปลี่ยนของคาวออกแล้วนําของหวานเข้ามาเสิร์ฟแทน แบบน่ังโต๊ะ การน่ังโต๊ะรับประทาน
อาหารเป็นวัฒนธรรมแบบตะวันตก โดยแทนที่จะวางอาหารกับพ้ืนรวมกันเป็นวง แต่การเสิร์ฟ
แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือนําอาหารทุกอย่างมาวางบนโต๊ะและการเสิร์ฟอาหารที่ละอย่าง การเลี้ยงแบบน้ี
                                         
  ๑๗๗สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๗๘สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๘๓

เหมาะสําหรับการเลี้ยงคนจํานวนมาก ต้องอาศัยบริเวณกว้างขวาง ต้องเลี้ยงภายนอกตัวอาคาร  
การจัดอาหารไม่ควรซ้ํากัน๑๗๙ 
 ๑๘. การเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน รายการอาหารที่นิยมจัดเลี้ยงโต๊ะจีนจะมีอาหารอย่าง
น้อย ๘ อย่างขึ้นไปเสิร์ฟเป็นลําดับ เริ่มต้นด้วยกับแกล้มเย็นและร้อน ซุปน้ําข้นมีเน้ือซ่ึงมักเป็นอาหาร
พิเศษ เช่น หูฉลาม อาหารจัดเรียงลําดับ การจัดลําดับอาหารท่ีดีจะไม่ทําให้ผู้รับประทานเกิด
ความรู้สึกเลี่ยน อาหารคาวกลุ่มสุดท้ายจะเสิร์ฟเป็นชุด ซ่ึงมักจะประกอบด้วยข้าวผัด หม่ีผัด แกงจืด 
ต้มยํา อาหารทุกม้ือต้องมีปลา เพราะมีความเช่ือว่าปลาแสดงนิมิตหมายถึงความสมบูรณ์ อาหาร
บางอย่างแสดงลักษณะพิเศษ เช่น เส้นหม่ีทุกประเภท แสดงถึงความยืนยาวของอายุ ควรเสิร์ฟในงาน
วันเกิด ซาลาเปาทอดใส่ถั่วกวนแสดงถึงความรุ่งเรืองการจัดอาหารท่ีแปลกและท่ีถือว่าเป็นของดี เช่น 
หูฉลาม เป๋าฮ้ือ ปลิงทะเล หมูหัน เป็ดปักกิ่ง รังนก ประกอบกับเห็ดหอม ซ่ึงราคาก็สูงด้วยจะเป็นนิมิต
หมายของการให้เกียรติอย่างสูง ของหวานหรือผลไม้สด ชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีควรเสิร์ฟประจํา๑๘๐ 
 สรุปได้ว่า ด้านอาหารสัปปายะ เช่น อาหารสะอาดถูกสุขอนามัย เรียบง่าย ประหยัด 
สําหรับวิธีการปรุงอาหารควรจะเตรียมส่วนประกอบท่ีต้องใช้ในแต่ละรายการอาหาร แม่ครัวปรุง
อาหารตามรายการ อาหารไทย เป็นอาหารท่ีประกอบด้วยรสเข้มข้นมีเครื่องปรุงหลายอย่างรสชาติ 
อาหารแต่ละอย่างมีรสเฉพาะตัว การใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ ก็ไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบอาหารไทยต้อง
ศึกษาจากตําราอาหารไทย และผู้เช่ียวชาญการทําอาหารไทยให้อร่อย เช่น การยํา หมายถึงการนําผัก
ต่างๆ เน้ือสัตว์และนํ้าปรุงรสมาเคล้าเข้าด้วยกัน จนรสซึมซาบเสมอกัน ยําของไทยมีรส คือเปร้ียว เค็ม 
หวาน สําหรับน้ําปรุงรสจะราดก่อนเวลารับประทานเล็กน้อยท้ังนี้เพ่ือให้ยามีรสชาติดี ยําผัก เช่น 
ยําผักกระเฉด ยําถั่วพู ยําเกสรชมพู่ ฯลฯ ยําเนื้อสัตว์ เช่น ยําเนื้อต่างๆ ยําไส้กรอก ยําหมูยอ ฯลฯ 
การแกง หมายถึงอาหารนํ้า ซ่ึงใช้เครื่องปรุงโขลกละเอียด นํามาละลายกับนํ้า หรือนํ้ากะทิให้เป็นนํ้า
แกง มีเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมกับผักด้วย เช่น แกงส้ม แกงเผ็ด แกงคั่ว การหลน หมายถึงการ
ทําอาหารให้สุกด้วยการใช้กะทิข้นๆ มีรสเปร้ียว เค็ม หวาน ลักษณะนํ้าน้อยข้น รับประทานกับผักสด 
เพราะเป็นอาหารประเภทเครื่องจ้ิม เช่น หลนเต้าเจ้ียว หลนปลาร้า หลนเต้าหู้ ย้ี ฯลฯ การป้ิง 
หมายถึงการทําอาหารให้สุกโดยวางของสิ่งน้ันไว้เหนือไฟไม่สู้แรงนัก การป้ิง ต้องปิ้งให้ผิวสุกเกรียม
หรือกรอบ เช่น การป้ิงข้าวตัง การป้ิงกล้วย การป้ิงขนมหม้อแกง การย่าง หมายถึงการทําอาหารให้
สุก โดยวางอาหารไว้เหนือไฟอ่อนๆ หม่ันกลับไปกลับมา จนข้างในสุกและข้างนอกอ่อนนุ่มหรือแห้ง
กรอบต้องใช้เวลานานพอสมควร จึงจะได้อาหารมีลักษณะรสชาติดี 

                                         
  ๑๗๙สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๘๐สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๘๔

  พระสังฆาธิการ ควรจะจัดให้มีบุคลากรเฉพาะในการประกอบโภชนาหารตามจํานวนผู้
เข้ามาปฏิบัติธรรม ท้ังพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ปฏิบัติธรรม และบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม สําหรับ
อาหารไทย เป็นอาหารที่ประกอบด้วยรสเข้มข้นมีเครื่องปรุงหลายอย่างรสชาติ อาหารแต่ละอย่างมีรส
เฉพาะตัว การใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ ก็ไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบอาหารไทยต้องศึกษาจากตําราอาหาร
ไทย และผู้เช่ียวชาญการทําอาหารไทยให้อร่อย เช่น การต้ม การนําอาหารท่ีต้องการต้มใส่หม้อพร้อม
กับนํ้าต้ังไฟให้เดือดจนกว่าจะสุก ใช้เวลาตามชนิดของอาหารน้ันๆ เช่น การต้มไข่ ต้มผัก ต้มเนื้อสัตว์ 
ฯลฯ การกวน หมายถึงการนําอาหารท่ีมีลักษณะเป็นของเหลวมารวมกัน ต้ังไฟแรงปานกลางใช้
เครื่องมือชนิดใดชนิดหน่ึงคนให้เร็วและแรงจนทั่วกัน คือข้นและเหนียว ใช้มือแตะอาหารไม่ติดมือ 
เช่น การกวนกาละแม ขนมเปียกปูน ตะโก้ ถั่วกวน ฯลฯ จี่ การทําอาหารให้สุกด้วยน้ํามัน โดยการทํา
นํ้ามันน้อยๆ พอให้ท่ัวกระทะแล้วตักอาหารใส่ กลับไปกลับมาจนสุกตามต้องการ เช่น การทําขนม
แป้งจ่ี ขนมบ้าบิ่นเป็นต้น หลาม การทําอาหารให้สุกในกระบอกไม้ไผ่โดยใช้ไม้ไผ่สดๆ ตัดให้มีข้อติดอยู่
ข้างหนึ่ง แล้วบรรจุอาหารท่ีต้องการ 
 
 ๔.๓.๓ ด้านบุคคลสัปปายะ 
 ประเด็นคําถามว่า “(บุคคลสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะส่งเสริมอย่างไรเพื่อให้มีความ
พร้อมด้านบุคลากร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑ .  บุคคลสัปปายะความพร้อมด้านบุคลากร ควรจะใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  
ให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อาจจะส่งเสริมด้วย
รางวัลพิเศษเพื่อให้ผลประโยชน์อาจจะไม่ใช่เงินทองแต่เป็นการยกย่องเกียรติบัตร ส่งเสริมสวัสดิการ
ดูแลสุขภาพที่เป็นอยู่ ให้มีวันหยุดที่เหมาะสมตามกาลอันสมควร๑๘๑ 
 ๒. บุคคลสัปปายะ คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรมนั้นมีทั้งภิกษุ สามเณร 
อุบาสกและอุบาสิกา มีอายุ พรรษา ภูมิความรู้ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีล้วนแต่มีความจําเป็น
และสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานัปฏิบัติธรรม บุคคลเหล่าน้ีนอกจากเป็นบุคลากรสําคัญแล้วยังเป็นผู้สอน 
ผู้นํา ท่ีต้องช่วยเหลือการบริการต่างๆ ถ้าหากสํานักปฏิบัติธรรมใดมีบุคลากรครบ สํานักปฏิบัติธรรม
น้ันควรจะมีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือส่งผลการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ส่งเสริมให้การทํางานเป็นไป
อย่างคล่องตัวข้อสําคัญ คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ ควรจะต้องมี
คุณสมบัติควรแก่การงาน และมีความรับผิดชอบงาน มีความรักต่อการปฏิบัติงาน มีความเสียสละต่อ

                                         
  ๑๘๑สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากน้ํา แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๘๕

งาน อํานวยงานอย่างดีแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม โดยประการท่ีมุ่งสร้างบุญกุศลมากกว่าจะมุ่งผลประโยชน์ 
ช่ือเสียง คําสรรเสริญยกย่อง ข้อสําคัญอีกประการหน่ึง คือ ต้องฝึกฝน อบรมสัมมนา ส่งเสริมบุคลากร
ในสํานักปฏิบัติธรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้า ความคล่องแคล่ว และสามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคได้ การฝึกอบรมต้องใช้เวลา ต้องอดทน ต้องทําใจ และไม่ท้อแท้ใจ เพราะการสร้างคน
มิใช่สร้างได้โดยง่ายๆ๑๘๒ 
 ๓. บุคคลสัปปายะ ผู้บริหารควรจะส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บุคลากร
พร้อมอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่มีบุคลากร ทางสํานักปฏิบัติธรรมก็ควรจะเชิญวิทยากรที่อ่ืนๆ มาร่วมสมทบ 
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพ่ือบรรยาย สอนวิธีการปฏิบัติกรรมฐานแก่ญาติโยม  
ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทราบรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ เกิดปัญญา มีวิชา มีวาสนาในการสร้างสมอบรมจิต
ภาวนา สิ่งสําคัญในสํานักปฏิบัติธรรมคือบุคลากร เม่ือบุคลากรพร้อม สถานท่ีพร้อม วัสดุอุปกรณ์
พร้อม วิธีการเรียนการสอนพร้อม ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อม เม่ือเป็นเช่นน้ัน สํานักปฏิบัติธรรมน้ันก็ถึงซ่ึง
ความเจริญ ความไพบูลย์ ความสัปปายะก็เกิด ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล  
เพ่ือความสุขแก่ประชาชน๑๘๓ 
 ๔. บุคคลสัปปายะ ผู้บริหาร คณะทํางาน มีความเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม  
ให้คําแนะนํา ปรึกษา แนะแนวด้วยความสุภาพ ควรจะส่งเสริมความพร้อมด้านบุคลากรให้พร้อมท้ัง
ครู อาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์ วิทยากรพิเศษ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 
เป็นท่ีเคารพเพราะประกอบด้วยคุณธรรม มีศีล สมาธิ และการถือธุดงค์ บุคคลท่ีสงบเย็นเพราะสํารวม
ในศีล มีสติเป็นเคร่ืองป้องกัน ไม่มีความต้องการเกินไปและไม่พูดมาก เป็นท่ียกย่องสรรเสริญ เพราะมี
จิตใจเท่ียงธรรมไม่ลําเอียงในบรรดาสหธรรมิก เป็นพหูสูตและรู้คุณค่าของการเจริญสมาธิ เป็นผู้
สามารถอบรมลูกศิษย์ให้ดี หมายถึงเป็นผู้ฉลาดในการใช้คําพูด เป็นผู้ยอมรับคําตักเตือนจากสหธรรมิก 
หมายถึงปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านให้แล้วเป็นเหมือนพระอริยเจ้า มีความเข้าใจดี ไม่ลังเลใจในการพูด
และไม่ประจบประแจง เป็นผู้พูดถ้อยคําลึกซ้ึงได้ เป็นผู้สามารถช้ีแจงถ้อยคําและธรรมท่ีสุขุมลุ่มลึก๑๘๔  
 ๕. บุคคลสัปปายะ คือ บุคคลท่ีอยู่ร่วมกัน ติดต่อกัน ควรเป็นผู้ต้ังม่ันในศีลธรรม มีความ
สันโดษ มักน้อย ชักจูง แนะนํา ไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทําความเพียร ความสงบ และ 

                                         
  ๑๘๒สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๘๓สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๘๔สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๘๖

ถ้าเป็นครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่เคยเจริญกรรมฐานมาแล้วก็จะย่ิงเป็นประโยชน์ ให้พึงเว้นการคบหา
สมาคมกับบุคคลที่มีจิตฟุ้งซ่าน ท่ีมากไปด้วยกามารมณ์๑๘๕ 
 ๖. แนวทางท่ีสําคัญบุคคลสัปปายะ คํานึงถึงบุคคลท่ีอยู่ภายในวัดหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับวัด ผู้บริหารควรจะส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานที่เหมาะสม มีกฎระเบียบ มีการ
บริหารที่ดีท้ังการเงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องไม้อํานวยความสะดวก มีการให้รางวัลและการทํา
โทษอย่างมีเหตุผล มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลอย่างต่อเน่ือง๑๘๖ 
 ๗. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นท่ีสบายควรจะคํานึงถึงบุคคลท่ีอยู่ภายในวัด ที่เกี่ยวข้องกับ
วัด ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญของความเจริญและความเสื่อม คนวัดแบ่งออกเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก 
อุบาสิกา วัดใดดีหรือไม่ดี ให้ดูจากบุคคลดังกล่าว ควรจัดท่ีอยู่อาศัยของบุคคลแต่ละประเภทให้
เหมาะสม การติดต่อกันควรกําหนดเวลา สถานท่ีอยู่ มีกฎระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ให้ปฏิบัติพร้อมบท
กําหนดโทษร่วมกัน ผู้บริหารควรจะส่งเสริมขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจและความต้ังใจในการ
ทํางานของบุคคลที่จะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลา และทรัพย์สิน บุคคลท่ีมีขวัญ
กําลังใจดีหรือมีนํ้าใจในการทํางานน้ัน ย่อมจะมีความรักความพอใจในงานที่ตนเองทําอยู่ อยากทํางาน
ด้วยใจสมัคร มีความสุขกับงาน โดยไม่มีใครมาบีบบังคับให้ทํางาน เรื่องขวัญกําลังใจของบุคคล จึงเป็น
เรื่องที่สําคัญที่ผู้บริหารจะละเลยเสียไม่ได้ สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการสร้างขวัญกําลังใจหรือนํ้าใจ
บุคคล คือรายได้ สวัสดิการและความภูมิใจในองค์กร๑๘๗ 
 ๘. บุคคลสัปปายะ ได้แก่ กัลยาณมิตร ผู้มีจิตใจอัธยาศัยเข้ากันได้ สามารถช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันได้ ท้ังนี้ช้ีไปท่ีสีลสามัญญตา ผู้มีศีลหรือความประพฤติ ปฏิบัติทัดเทียมกัน ทิฏฐิสามัญญาตา 
มีความเห็นหรือทัศนคติไปในทางเดียวกัน ส่งเสริมกันและกัน ลักษณะกัลยาณมิตรช่วยเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีความสนใจ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีจิตใจรักงาน  
มีความผูกพันกับองค์กร มีส่วนช่วยในการแก้ไขข้อบกพร่อง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการประหยัด 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการปฏิบัติงาน สามารถ
ทํางานได้ตามที่ต้องการในระยะเวลาที่ต้ังไว้ ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน เม่ือมีความรู้ในวิธีการ
ปฏิบัติงานแล้วก็สามารถลงมือปฏิบัติงานจริงได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้
งานขณะทํางานมากนัก ช่วยลดภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน ไม่ต้องเสียเวลาในการช้ีแจงสอนงาน และ

                                         
  ๑๘๕สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๘๖สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๘๗สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๘๗

ไปควบคุมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานผิดพลาด ทําให้หัวหน้างานสามารถใช้เวลาในการ
จัดการกับงานอื่นๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ ช่วยกระตุ้นบุคคลให้ปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้า มีการ
พิจารณาแต่งต้ัง เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งบุคคลท่ีผ่านการฝึกอบรมให้ข้ึนสู่ตําแหน่งงาน ด้วยอานิสงส์ท่ี
ได้รับการฝึกอบรมความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานมาแล้ว๑๘๘ 
 ๙. วัตถุประสงค์การบริหารบุคคลเพื่อสนองความต้องการที่จะก้าวหน้า เป็นความ
ต้องการระดับบุคคล เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าได้รับความเอา
ใจใส่ และเห็นคุณค่าจากองค์กร อันก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเหตุผล นโยบาย และความจําเป็นในการดําเนินงานของ
ผู้นําในหน่วยงาน บุคคลสัปปายะ คนท่ีคบหากันต้องมีอัธยาศัยถูกคอกัน ไม่แตกแยกกัน ไปทาง
เดียวกัน คนชอบให้ทานก็ต้องอยู่กับคนชอบให้ทาน คนชอบเสียสละเพ่ือสาธารณะ ต้องอยู่กับคน
ลักษณะเดียวกันคนชอบไม่เหมือนกัน ทํางานด้วยไม่ได้ คนไม่ไปทางเดียวกัน งานไม่สําเร็จ เม่ือมีเหตุ
กระทบใจกัน เกิดความไม่พอใจกัน เกิดความผิดใจกัน ส่งผลให้การปฏิบัติธรรมไม่สะดวกราบรื่น 
ธรรมะไม่เจริญ เรื่องน้ีต้องคํานึงถึงบุคคล การบริหารบุคคลเป็นเรื่องสําคัญและต้องใช้ทักษะและ
ประสบการณ์ช้ันเชิงอย่างโยนิโสมนสิการ๑๘๙ 
 ๑๐. วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือลดความ
สูญเสียจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความประมาทเลินเล่อ รวมทั้งความไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติงานท่ี
ถูกต้อง เพ่ือพัฒนาความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน เพราะจากประสบการณ์ท่ีต่างกัน 
ความเข้าใจท่ีกว้างไกลแตกต่างกัน ทําให้เกิดช่องว่างและความขัดแย้ง เพ่ือส่งเสริมความคิดริเริ่มใน
ด้านการจัดการ การจัดระบบการจัดการต่างๆ เพ่ือเตรียมหรือทดแทนบุคคลท่ีจะต้องเปลี่ยนหน้าที่ 
หรือต้องสูญเสียไป นอกจากนั้น บุคคลสัปปายะคือสหธรรมิก พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
ประพฤติเคร่งครัด อยู่ในสิกขาบท สํารวมกาย วาจาและใจ มีปกติเพ่งโทษของตน ไม่เพ่งโทษคนอ่ืน 
คอยจับผิดตนและปรับปรุง แนวทางบุคคลสัปปายะ มีหลักการปฏิบัติ คือสีลสามัญญตา มีศีลความ
สํารวมในสิกขาบท สํารวมปาฎิโมกข์ เว้นข้อท่ีทรงห้าม ทําข้อท่ีทรงอนุญาต พิจารณาปรับปรุงตัวอยู่
เป็นนิจ เป็นผู้ไม่ประมาท ในสิกขาบทน้อยใหญ่ สํารวมระวังรักษา๑๙๐ 

                                         
  ๑๘๘สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธ์ิ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๘๙สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขต 
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๙๐สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๘๘

 ๑๑. การพัฒนาบุคคล คือวิธีการท่ีมุ่งจะเพ่ิมพูนความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์
เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบได้ดีย่ิงขึ้น นอกจากน้ียังมีความมุ่ง
หมายที่จะพัฒนาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางท่ีดี ให้มีกําลังใจ รักงาน ให้มีความคิดที่จะ
หาทางปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น ซ่ึงวิธีการพัฒนาบุคคลประกอบด้วยการปฐมนิเทศ การสอน
งาน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้รู้จักรับผิดชอบงาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าท่ี การหาพ่ี
เลี้ยงช่วยสอนงานให้ การให้ทําหน้าท่ีผู้ช่วยงาน การให้รักษาการแทน การพาไปสังเกตการณ์  
การทํางานในบางโอกาส การส่งไปศึกษาดูงาน การจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม การส่งเข้าประชุม
เรื่องเกี่ยวกับงาน การจัดเอกสารทางวิชาการให้เพียงพอ การจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานให้พอใช้  
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การฟังปาฐกถาทางวิชาการ๑๙๑ 
 ๑๒. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนขวัญและกําลังใจให้กับ
บุคลากรให้เกิดมานะการดําเนินการเรียนการสอน ให้มีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมการผลิตบุคลากร
วิปัสสนาจารย์ ทุนการศึกษาพระวิปัสสนาจารย์ระดับปริญญา สาขาวิปัสสนาภาวนาหรือเทียบเท่า 
เพ่ือเป็นบุคลากรประจําในสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดท่ัวประเทศ ทุนการศึกษาพระวิปัสสนา
จารย์ระดับประกาศนียบัตร สาขาวิปัสสนาภาวนาหรือเทียบเท่า เพ่ือเป็นบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน
สํานักปฏิบัติธรรมทุกแห่งทั่วประเทศ๑๙๒  
 ๑๓. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมการประชุมอบรม ได้จัดตารางแห่งการบรรยายที่เร่ืองเนื้อหา
สาระวิชาการ ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงความรู้ท้ังฝ่าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยมีลักษณะแห่งการบรรยาย คือการบรรยายถึงหลักการสอนในวิชาท่ีใช้เป็น
วิชาการ เป็นการบรรยายถ่ายทอดความคิดเห็นและประสบการณ์ของพระเถระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นการบรรยายถึงหลักการสอนและวิชาอันเกี่ยวข้อง๑๙๓ 
 ๑๔. ส่งเสริมบุคลากรได้ไปฝึกอบรมดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และมีการรับสมัครผู้
มีความพร้อมในหน้าที่เพ่ือเพ่ิมอัตรากําลังสํารองงานด้านบุคคล ซ่ึงความสําคัญการบริหารบุคคลช่วย
พัฒนาให้สํานักปฏิบัติธรรมเจริญเติบโต การบริหารงานบุคคลเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
แผนกต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เม่ือสํานักปฏิบัติธรรมได้บุคคลท่ีมี
คุณสมบัติดังกล่าวย่อมทําให้สํานักปฏิบัติธรรมเจริญเติบโตและพัฒนาย่ิงขึ้น ช่วยให้บุคคลท่ีปฏิบัติงาน
ในสํานักปฏิบัติธรรมมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดี ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิต

                                         
  ๑๙๑สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๙๒สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๙๓สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๘๙

ของสํานักปฏิบัติธรรม ช่วยเสริมสร้างความม่ันคงแก่สังคม ถ้าการบริหารบุคคลดําเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ด้านศาสน
บุคคล ได้แก่ บุคคลท่ีเก่ียวข้อง คือสงฆ์ หมายถึงการปกครองภิกษุ สามเณรและผู้อยู่ในวัด เป็นหมู่
คณะมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีระเบียบเรียบร้อย พระสงฆ์ มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน 
เป็นวัดที่ไม่มีเรื่องฟ้องร้องเป็นที่อ้ือฉาว เจ้าอาวาส สอดส่องดูแลลูกวัดของตนมิให้ประพฤตินอกรีต
นอกรอย บุคคลภายในวัดต้องมีทะเบียนบัญชี การย้ายเข้า ย้ายออก และการลา บุคคลท่ีอยู่ภายในวัด
จะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาวาส บุคคลท่ีพํานักอาศัยอยู่ในวัดทุกคน บําเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่วัด๑๙๔ 
 ๑๕. อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้กําหนดบรรยากาศการเรียนการสอนแต่
ละครั้ง ถ้าสํานักปฏิบัติธรรมมีผู้สอนที่มีคุณภาพ ผลของการเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงวัตถุประสงค์การบริหารบุคคล เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ขจัดการดําเนินกิจการที่ผิดท้ังด้าน
คุณธรรม เพ่ือช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทํางาน การบริหารบุคคลจึงเป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ีมี
ส่วนช่วยสร้างองค์กรตามวัตถุประสงค์ คือช่วยรักษาระดับการตอบสนองความต้องการขององค์กรให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม เม่ือการบริหารบุคคลทําไปอย่างไม่รอบคอบ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรได้ก็จะเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรได้ง่าย ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการจัดการ
โดยตรง การบริหารบุคคลมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้บุคคลได้รับผลสําเร็จตามเป้าหมายในระยะยาว 
เพราะความสําเร็จตามเป้าหมายของบุคคลทุกคนในองค์กรจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค์กรไปด้วย การทําให้บุคคลได้รับผลสําเร็จตามเป้าหมายได้น้ัน ฝ่ายทรัพยากรจะต้องมีมาตรการใน
การธํารงและรักษาบุคคลดีไว้ โดยการจูงใจให้บุคคลมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน มิฉะน้ัน
ประสิทธิภาพการทํางานและความพอใจในการทํางานของบุคคลจะมีแต่ลดลงอยู่ตลอดเวลา ในท่ีสุด
บุคคลก็จะลาออกจากองค์กรไปสมัครเข้าทํางานกับองค์กรอ่ืนที่ดีกว่าอย่างแน่นอน๑๙๕ 
 ๑๖. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมบุคลากรได้รับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาบ่อยๆ 
หมายถึงผู้บริหารมุ่งพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ให้มีความสํานึกและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
มีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน พัฒนาพระ
วิปัสสนาจารย์ให้เปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนจากแบบบรรยายให้มีความสามารถในการสอนท้ัง
ความรู้ทักษะ และเทคนิควิธีการ โดยส่งเสริมให้พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้เทคนิคการสอนได้อย่าง
เหมาะสมในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้สื่อการเรียน
                                         
  ๑๙๔สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๙๕สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๙๐

การสอนได้อย่างเหมาะสม พระวิปัสสนาจารย์จะต้องสามารถใช้นวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างถูกวิธี เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ๑๙๖ 
 ๑๗. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร ครูอาจารย์เป็นบุคลากรสําคัญ
ของสํานักปฏิบัติธรรม มีภาระหน้าท่ีสําคัญต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้สํานักปฏิบัติธรรมมีความ
ม่ันคงเจริญก้าวหน้า และมีคุณภาพ เพราะสํานักปฏิบัติธรรมจะมีคุณภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับครู
อาจารย์เป็นสําคัญ ซ่ึงวัตถุประสงค์การบริหารบุคคลเพ่ือสร้างตัวป้อนท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือควรได้
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตให้มีคุณภาพ คือบุคคลที่มีศักยภาพสูง มีการกระตุ้นเพ่ือให้คุณภาพของงานเพิ่มขึ้น บุคคลเกิด
ความพอใจในการทํางาน ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ เพ่ือพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ ความต่อเน่ืองของการบํารุงรักษา การให้ขวัญและกําลังใจในขณะทํางาน การฝึกฝนความ
ชํานาญ และติดตามผลการปฏิบัติงานพรอ้มท้ังการปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้น๑๙๗ 
 ๑๘. การบริหารบุคคลประกอบด้วยเลือกคนดีและเหมาะสมกับงาน ทําการฝึกอบรมและ
แนะนําก่อนให้เข้าปฏิบัติงาน จัดให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และคุ้มค่าแก่บุคลากร การพัฒนาบุคคล 
คือการเพ่ิมพูนและปรับปรุงคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือผลงานขององค์กรและ
ตอบสนองความต้องการที่จะก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้บริหารท่ีจะพยายาม
หาแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้เจริญก้าวหน้าเท่าที่สามารถจะทําได้โดยการจัดทํากระบวนการพัฒนา
ตามข้ันตอน ได้แก่ กําหนดขอบเขตและทิศทางของการพัฒนาบุคคล การวางแผนพัฒนาบุคคลตาม
นโยบาย จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคคลในทางปฏิบัติ ประเมินผลการพัฒนา๑๙๘ 
 สรุปได้ว่า ด้านบุคคลสัปปายะ พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถพร้อมอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่มีบุคลากร ทางสํานักปฏิบัติธรรมก็ควรจะเชิญวิทยากรที่อ่ืนๆ 
มาร่วมสมทบ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ควรจะส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจใน
การทํางานท่ีเหมาะสม มีกฎระเบียบ ทั้งการเงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องไม้อํานวยความสะดวก 
พระสังฆาธิการควรจะส่งเสริมการประชุมอบรม จัดตารางแห่งการบรรยายที่เรื่องเนื้อหาสาระวิชาการ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยรับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงความรู้ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
โดยมีลักษณะการบรรยายถึงหลักการสอนเป็นวิชาการ เป็นการบรรยายถ่ายทอดความคิดเห็นและ

                                         
  ๑๙๖สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๙๗สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๑๙๘สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๙๑

ประสบการณ์ของพระเถระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการบรรยายถึงหลักการสอนและวิชาอัน
เกี่ยวข้อง 
 พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมบุคลากรได้ไปฝึกอบรมดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
และมีการรับสมัครผู้มีความพร้อมในหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมอัตรากําลังสํารองงานด้านบุคคล ซ่ึงความสําคัญ
การบริหารบุคคลช่วยพัฒนาให้สํานักปฏิบัติธรรมเจริญเติบโต การบริหารงานบุคคลเป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เม่ือสํานัก
ปฏิบัติธรรมได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมทําให้สํานักปฏิบัติธรรมเจริญเติบโตและพัฒนาย่ิงขึ้น 
ช่วยให้บุคคลท่ีปฏิบัติงานในสํานักปฏิบัติธรรมมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ
จงรักภักดี ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตของสํานักปฏิบัติธรรม ช่วยเสริมสร้างความม่ันคงแก่สังคม ถ้าการ
บริหารบุคคลดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
  พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมบุคลากรได้รับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาบ่อยๆ 
โดยเน้นพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ให้มีความสามารถในการสอนท้ังความรู้ทักษะ และเทคนิควิธีการ 
โดยส่งเสริมให้พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้เทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสมในการดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  
พระวิปัสสนาจารย์จะต้องสามารถใช้นวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ๔.๓.๔ ด้านธรรมสัปปายะ 
 ประเด็นคําถามว่า “(ธรรมสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะวิธีการจัดการอย่างไรเพ่ือให้มีความ
พร้อมด้านหลักคําสอน” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ธรรมสัปปายะความพร้อมด้านหลักคําสอน คือ สมถกรรมฐาน สอนเรื่องความสงบใจ 
วิปัสสนากรรมฐาน สอนเรื่องแก้ไขปัญหาเป็น การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเคราะห์ประชาชน พระสังฆาธิ
การต้องมีการต่ืนตัว เคลื่อนไหว ต้องบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยใช้สถานท่ีวัดจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามสมควร จัดพิธีกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  การบําเพ็ญบุญกุศล  การแสดงภาพนิทรรศการความรู้ทางพุทธศาสนา 
เพ่ือสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป จัดการเผยแผ่ธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม 
เพ่ือประโยชน์ตามโอกาสท่ีสมควร จัดกิจกรรมเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพ่ือสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน จัดกิจกรรมเปิดสอนธรรมศึกษาเพ่ือสงเคราะห์แก่เยาวชน จัดกิจกรรมการบรรพชาภาค
ฤดูร้อน อบรมศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยให้แก่เยาวชน เพ่ือให้ใช้เวลาว่างให้เป็น



 ๑๙๒

ประโยชน์ จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ประจําปี เพ่ือเป็นการสงเคราะห์คนยากจนให้ได้มีโอกาสเข้ารับการ
อบรมในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่๑๙๙  
 ๒. ธรรมสัปปายะ คือสํานักปฏิบัติธรรมจะไปรอดหรือไม่ ถึงความก้าวหน้าหรือไม่ 
จะมีช่ือเสียงโด่งดังหรือไม่ มีผู้คนรู้จักหรือไม่ มีคนให้ความสนใจหรือไม่ และมีคนมายังสํานักปฏิบัติ
ธรรมขาดสายหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับธรรมสัปปายะนี้แลเป็นเคร่ืองดึงดูดใจผู้คน บุคลากรที่นับว่าเก่ง  
ยอดเย่ียม เป็นท่ีศรัทธาของผู้คนต่างๆ ส่วนหน่ึงก็มาจากเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเฉลียว
ฉลาดในวิชาการหรือหลักธรรม มีความสามารถในการถ่ายถอด คือเช่ียวชาญในการใช้สื่อหลักธรรม
อย่างถูกต้อง ได้ผลจริง มิใช่ถ่ายทอดไปแบบไม่มีหลักการ แบบเลื่อนลอย เพราะความรู้ความสามารถ
ยังไม่แน่นหรือไม่โดนใจ ผู้ท่ีจะเป็นนักสอน เป็นผู้นําในสํานักปฏิบัติธรรมได้ ต้องเช่ียวชาญ ฉลาดรอบรู้ 
มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาด้วยตนเอง ได้รับผลสัมฤทธ์ิด้วยตนเอง และการปฏิบัติน้ันเป็น
แบบจริง ตรง แท้ แน่นอน ซ่ึงคุณลักษณะเช่นนี้แลมิใช่หมายถึงเฉพาะผู้ท่ีศึกษาเล่าเรียนมาสูงเท่านั้น
จึงจะทําได้ แม้ผู้ศึกษาเล่าเรียนน้อย แต่ปฏิบัติจริงตามครูบาอาจารย์มากและได้ประสบการณ์มาก  
ก็สามารถเป็นนักสอนได้ เป็นผู้นําได้อย่างสง่างาม ซ่ึงอาจจะเด่นกว่าผู้ท่ีศึกษาเล่าเรียนสูง หรือเป็นนัก
พูดที่ฉลาดในการพูด แต่ไม่เคยปฏิบัติจริง ไม่เคยได้สัมผัสจากการปฏิบัติจริง ข้อสําคัญของธรรมสัปปา
ยะอีกประการหนึ่งก็คือการถ่ายถอดธรรมะน้ัน ควรจะต้องมีหลักการ ต้องอาศัยหลักการ ต้องถูกต้อง
ตามหลักการ และต้องได้ผลจริงตามหลกัการ หลักการในที่นี้ก็คือข้อธรรมที่เป็นคําสอน นักสอนปฏิบัติ
จะต้องศึกษา ค้นคว้าสําหรับอ้างอิง ต้องมีพ้ืนฐานด้านน้ีอยู่บ้าง มิใช่อธิบายหรือสอนข้อธรรมแบบท่ีใจ
คิด แบบที่ตนเองเข้าใจหรือแบบท่ีตนมีประสบการณ์ แต่เป็นประสบการณ์ท่ีไม่ชัดเจนหรือยัง
คลุมเครืออยู่ ถ้าเป็นแบบน้ีก็จะทําให้ผู้คนไม่เข้าใจธรรมที่แท้จริง๒๐๐ 
 ๓. ธรรมสัปปายะ ข้อนี้ถือเป็นหลักสําคัญท่ีผู้บริหารควรใส่ใจและให้ความสําคัญ คือ 
ผู้บริหารต้องเน้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่ญาติโยม เข้าใจ ถูกต้องตามหลักการ 
ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญมากขึ้น ผู้บริหารควรจะนําวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัยเข้ามา
ประยุกต์ให้กับการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็น ได้ฟัง เข้าใจหลักการ แนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีสติ๒๐๑ 

                                         
  ๑๙๙สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากน้ํา แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๐๐สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๐๑สัมภาษณ์ พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๙๓

 ๔. ธรรมสัปปายะ บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมท้ังครู อาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์ 
วิทยากรพิเศษ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีความรู้ พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความรู้ความชํานาญใน
การสอนแนวทางการปฏิบัติธรรม คือสามารถปรับสภาวะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ ถ้าผู้ปฏิบัติเกิด
ความท้อแท้ต่อการปฏิบัติ ก็ส่งเสริมกําลังใจ ให้มีความเข้มแข็ง ถ้าปฏิบัติผิดแนวทาง ก็สามารถ
แนะนําแนวทางที่ถูกต้องได้โดยชอบ๒๐๒ 
 ๕. ธรรมสัปปายะ ได้แก่ ฤดูอันเป็นท่ีสบาย อากาศตามฤดูกาล ความร้อน ความเย็นของ
อากาศ ซ่ึงบางสถาน บางฤดูอาจจะร้อนจัดเกินไป บางฤดูก็หนาวจัดเกินไป หรือกลางวันร้อนจัด
กลางคืนหนาวจัด ซ่ึงสภาพอากาศเช่นน้ีจะทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ร่างกาย จึงต้องเลือกให้
เหมาะสมแก่สภาพร่างกายของตน อิริยาบถสัปปายะ ได้แก่ อิริยาบถเป็นท่ีสบาย การเคลื่อนไหว ยืน 
เดิน น่ัง นอน อิริยาบถใดที่ทําให้จิตไม่สงบระงับ ก็แสดงว่าอิริยาบถน้ันไม่สบาย ไม่เหมาะสม จึงควร
จะเว้นเสียจากอิริยาบถนั้น๒๐๓ 
 ๖. แนวทางท่ีสําคัญธรรมสัปปายะ จุดมุ่งหมายหลักของวัดคือสถานที่ประพฤติธรรม 
ส่ิงที่จะก่อให้เกิดบริเวณวัดร่มรื่น เป็นระเบียบ มีโครงการต้นไม้พูดได้ มีสุภาษิตสอนใจ ปริศนาธรรม 
คติธรรม โครงการเสียงธรรมตามสาย รับฟังกันท่ัวบริเวณวัดทั้งในวันจัดงานบุญ และกระจายเสียงไป
ถึงชุมชนหมู่บ้าน จัดสถานท่ีฟังเทศน์ ฟังธรรม ในสถานท่ีสงบร่มเย็น อากาศถ่ายเทสะดวก จัดทํา
ห้องสมุดธรรมะ โดยจัดหาหนังสือธรรมะ หนังสืออ่ืนๆ ท่ีมีสาระประโยชน์ เพ่ือให้ผู้มาวัดได้อ่านและ 
มีท่ีน่ังอ่านหนังสือเป็นสัดส่วนเพียงพอ รักษาศิลปะหรือพุทธศิลป์ภายในวัด พิพิธภัณฑ์ของวัดจัดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น การบํารุงรักษาส่งเสริมวัดให้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข 
ส่วนหน่ึงจึงมาจากสัปปายะข้างต้นที่อํานวยประโยชน์แก่สังคม๒๐๔ 
 ๗. การเผยแผ่ หมายถึงภาระงานของพระสังฆาธิการท่ีจะต้องดําเนินการถ่ายทอด
หลักธรรมคําสอนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ไม่หลงงมงาย สามารถนําปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์สุข โดยใช้รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ เช่น การสนทนา การเทศนา 
ปุจฉาวิสัชนา ปาฐกถา บรรยาย อภิปราย ท้ังภายในและนอกวัด ทางวิทยุโทรทัศน์ การใช้สื่อต่างๆ 
ประกอบการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างท่ีดี รวมถึงการจัดกิจกรรมขึ้นในวัด เช่น การประชุมอบรม  
การสัมมนาวิชาการ ปฏิบัติธรรม การจําศีลอุโบสถของอุบาสก อุบาสิกา ท้ังน้ีเพ่ือการเผยแผ่หลักธรรม

                                         
  ๒๐๒สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา แขวง 
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๐๓สัมภาษณ์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๐๔สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๙๔

ให้ประชาชนได้ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง ธรรมสัปปายะ 
ธรรมเป็นที่สบาย จัดสถานท่ีฟังเทศน์ฟังธรรมในสถานที่สงบร่มเย็น จัดทําห้องสมุดธรรมะ โดยจัดหา
หนังสือธรรมะท่ีมีสาระประโยชน์ เพ่ือให้ผู้มาวัดได้อ่าน มีที่นั่งอ่านหนังสือเป็นสัดส่วนเพียงพอ รักษา
ศิลปะหรือพุทธศิลป์ พิพิธภัณฑ์จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเป็นต้น๒๐๕ 
 ๘. การเผยแผ่เป็นหน้าท่ีของพระสงฆ์ เป็นการขยายหลักธรรมอํานวยประโยชน์แก่
ประชาชน ถ้าพระสงฆ์ไม่เผยแผ่ย่อมทําให้พระธรรมเสื่อมสูญ หรือการเผยแผ่ผิดย่อมทําให้หลักธรรม
คําสอนวิปริตได้ การเผยแผ่ควรจะมีลักษณะ คือการพูด เป็นรูปแบบที่ง่ายท่ีสุดแต่ก็ยากท่ีสุด ถ้าพูดไม่
เป็นเขาก็ไม่ฟัง ประกอบด้วยเทศนา อภิปราย บรรยาย ปาฐกถา ปราศรัย สัมโมทนียกถา อนุโมทนา 
สุนทรพจน์ โต้วาที ปุจฉาวิสัชนา อุปนิสินนกถา การใช้สื่อ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พูด แม้จะพูดไม่เป็น 
ก็ยังใช้สื่อพูดแทนได้ประกอบด้วยหนังสือตํารา เครื่องเสียง เทปวิดีโอ ภาพสาย ภาพเขียน  
ภาพปริศนาธรรม พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ภาพยนตร์เป็นต้น การปฏิบัติให้ดู เป็นรูปแบบท่ีเผยแผ่ได้ดี
ท่ีสุด โดยการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง เพ่ือสร้างภาพพจน์ท่ีดีท้ังในส่วนตัวและนําผู้ใต้ปกครอง คือ
ปฏิบัติให้นําศรัทธา ผู้เผยแผ่ต้องหันมาเน้นการปฏิบัติธรรมให้มากๆ แสดงให้เห็นว่าเราปฏิบัติได้จริง
ได้ผลจริงในเรื่องไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และเลิกอบายมุข ธรรมสัปปายะ ผู้บริหารควรจะวิธีการ
จัดการเวลาปฏิบัติธรรม ต้องมีสภาพดินฟ้าอากาศอํานวย ไม่ใช่ร้อนเกินไป หรือหนาวเกินไป ธรรมสัป
ปายะทําให้ผู้ศึกษาเข้าใจง่าย ถูกจริต ตรงตามสายธรรม วาสนาเดิมได้รับความก้าวหน้ามีความสุข
ภายใน อ่ิมภายใน เกิดความรู้ มีปัญญา แก้ปัญหาได้ รู้ทุกข์ เข้าใจทุกข์ ไม่ทุกข์ได้ นี้เรียกว่าธรรมะ
สบายใจ เม่ือที่อยู่และสภาพสิ่งแวดล้อมมีความสะดวก ทั้งคนทั้งสิ่งสัปปายะก็จะเอ้ือประโยชน์ต่อกาย
และใจ ทําให้ศึกษาธรรมได้ไว และก้าวหน้าเร็ว ก็ทําให้มีปัญญา แก้ปัญหาในชีวิตได้ ไม่ทุกข์กายและ
ทุกข์ใจ เม่ือไม่ทุกข์ก็ไม่เบียดเบียนกันท้ังตนเองและผู้อ่ืน สังคมน่าอยู่ โลกน่าอยู่ขึ้น๒๐๖ 
 ๙. การเผยแผ่ คือกระบวนการประกาศพระพุทธศาสนา เน้นการออกไปอบรมสั่งสอน 
หรือรอให้มีผู้เข้ามาขอรับการอบรมสั่งสอนตามวัตถุประสงค์ เพ่ือการบําเพ็ญประโยชน์ต่อปวงชน  
เพ่ีอการเสริมสร้างความผาสุกแก่ปวงชน เพ่ือแสดงเมตตาอนุเคราะห์ต่อชาวโลก วิธีการเผยแผ่ เช่น 
อุปนิสินนกถา คือการปราศรัยสนทนาด้วยเรื่องส่วนตัวแล้วค่อยๆ สอดแทรกคติธรรมเล็กๆ น้อยๆ 
เข้าไปให้เขาได้ขบคิดและนําไปปฏิบัติ ธรรมีกถาคือการประกาศ ช้ีแจง แถลงการณ์ ปาฐกถา บรรยาย
หรืออภิปรายหัวข้อธรรมท่ีมีเน้ือหาสาระ โอวาทกถา คือการกล่าวแนะนํา แนะแนว ตักเตือน สั่งสอน 
เป็นเรื่องๆ ไป อนุสาสนีกถา คือการกล่าวพร่ําสอน ได้แก่ สอนติดต่อกันบ่อยๆ จนชินหูแล้วเกิดการ
                                         
  ๒๐๕สัมภาษณ์ พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๐๖สัมภาษณ์ พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธ์ิ วิทฺธิสาโร), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๙๕

เข้าใจ ธรรมสากัจฉากถา คือการกล่าวสนทนาหรือพูดคุยกันด้วยเร่ืองหัวข้อธรรมต่างๆ โดยตรง ปุจฉา
วิสัชนากถา คือการถามให้ตอบหรือเปิดโอกาสให้ถาม หรือถามเองตอบเองให้แจ่มแจ้ง ธรรมเทศนา
กถา คือการช้ีแจงแสดงเหตุผลให้ผู้ฟังรู้ย่ิงเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น โดยมีท่วงทีลีลาสํานวน
โวหารเป็นรูปแบบท่ีใช้สําหรับการเทศน์โดยเฉพาะ๒๐๗ 
 ๑๐. ธรรมสัปปายะ ข้อปฏิบัติเหมาะแก่จริต คือกรรมฐานที่นํามาปฏิบัติ เลือกมาจากข้อ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตนเอง สามารถละกิเลสอันเป็นเจ้าเรือนลงได้ ได้ฟังธรรม ฟังวินัยสะดวก  
การดําเนินงานขององค์กรจะเกิดประสิทธิผลได้จะต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบ บุคลากรต้องช่วย
ทํางานเป็นทีมเวิร์ก ในลักษณะทีมงานเรียนรู้งานซ่ึงกันและกัน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เกื้อกูลกัน 
ร่วมกันแก้ปัญหา ยอมรับกฎระเบียบ ตลอดจนจะร่วมกันรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ทุกคนมีความรูสึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์กรนั้นจะต้องมีการหวงแหน
และป้องกันช่ือเสียงของงานขององค์กรอย่างจริงใจ องค์กรต้องมีลักษณะยืดหยุ่นโดยปรับให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ อํานาจการวินิจฉัยสั่งการไม่ได้ขึ้นอยู่กับเบ้ืองบนขององค์กร แต่จะกระจาย
ไปยังระดับต่างๆ โดยให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรม
ต่างๆ มีการประเมินความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากเหตุผลความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ มากกว่า
การพิจารณาว่ามาจากไหน บุคลากรในองค์กรได้ให้ความสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรอย่าง
เต็มท่ี และบุคลากรก็สนับสนุนซ่ึงกันและกัน๒๐๘ 
 ๑๑. การจัดการเรียนการสอนต้องมีมีทักษะการสอนฉันใด การศึกษาหลักคําสอนเพ่ือ
ปฏิบัติธรรมก็ฉันน้ันเหมือนกัน หมายถึงผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้น สร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอน สิ่งเหล่านี้มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการกําหนดปัญหาหรือการ
ต้ังคําถาม เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักค้นคิดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามพุทธวิธีการสอน คือสันทัสสนา 
ช้ีแจงให้ชัด คือจะสอนอะไรก็ช้ีแจงจําแนก แยกแยะ อธิบาย และแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจ
แจ่มแจ้ง เห็นจริง เหมือนจูงมือไปให้เห็นกับตา สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือสิ่งใด
ควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็แนะนํา หรือบรรยายให้ซาบซ้ึงในคุณค่า มองเห็นความสําคัญท่ีจะต้องฝึกฝน
บําเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ
ปลุกใจให้กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะ มีกําลังใจเข้มแข็ง ม่ันใจที่จะทําให้สําเร็จจงได้ สู้งานไม่หว่ัน 
ไม่กลัวเหน่ือย ไม่กลัวลําบาก สัมปหังสนา ปลอบโฉลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือบํารุงจิตใจให้แช่มช่ืนเบิก

                                         
  ๒๐๗สัมภาษณ์ พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลา เขต 
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๐๘สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๙๖

บาน โดยช้ีให้เห็นคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับและทางก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จย่ิงขึ้นไป ทําให้ผู้ฟังมี
ความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ๒๐๙ 
 ๑๒. คุณลักษณะสําคัญของผู้บริหาร เป็นผู้บริหารท่ีนําปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีการใช้อํานาจในการวินิจฉัยสั่งการได้อย่างเต็มที่ ในทางพุทธ
ศาสตร์ได้กล่าวถึงคุณธรรมของผู้บริหาร คือผู้บริหารมีความอดทนต่อการปฏิบัติงาน มีใจหนักแน่นไม่
ยอมตกอยู่ใต้อํานาจโลกธรรม คือธรรมประจําโลก มีความต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา มีปฏิภาณ ไหวพริบ 
ว่องไว มีความระมัดระวัง รักษาความไม่ประมาททุกฝีก้าว มีความขยันหม่ันเพียรต่อการปฏิบัติงานเห็น
งานเป็นของสนุก มีอัธยาศัย เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เป็นมิตรที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา สงเคราะห์บุคคลท่ีควร
สงเคราะห์ มีจิตใจเอ็นดู มีความรักและห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา ตําหนิผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีควรตําหนิ 
ยกย่องสรรเสริญผู้ใต้บังคับบัญชาเม่ือมีโอกาสท่ีจะสรรเสริญ เอาใจใส่ตรวจตราการงานและบุคคล
ตลอดจนภารกิจที่ตนรับผิดชอบอยู่ ปิดช่องว่างท่ีจะทําให้การงานเกิดการบกพร่องเสียหาย๒๑๐ 
 ๑๓. การเผยแผ่ธรรมะ หมายถึงภารกิจการส่งเสริมการพัฒนาวัดวาอาราม การดําเนิน
ถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานท่ีต่างๆ ท้ังในและนอกวัด  
การบรรยายธรรมท้ังทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมะด้วยสื่อต่างๆ หรือการให้ประชาชนได้เข้า
วัดปฏิบัติธรรม สอดคล้องตามการพัฒนาวัดสมัยใหม่ เช่น สะสาง เพ่ือขจัดของท่ีไม่มีค่า ไม่มี
ประโยชน์ และหมดความจําเป็นที่จะใช้สอยออกไปจากพ้ืนที่ ซ่ึงอาจอยู่บริเวณวัด อาคารเสนาสนะ
หรือโบสถ์ วิหาร โดยเฉพาะท่ีบริเวณ กุฏิ ศาลาและที่พักของลูกศิษย์ สะดวก เพ่ือให้วัดมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย จัดวางสิ่งของให้ถูกท่ีและถูกต้อง เน่ืองจากวัดเป็นสถานที่บริการพุทธศาสนิกชน  
ในการบําเพ็ญกุศล ย่อมต้องมีวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ จึงควรมีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว 
เครื่องนอน วัสดุ ครุภัณฑ์สําหรับประกอบพิธีกรรม เขตบริเวณวัดนอกจากแบ่งเขตพุทธาวาส และ
สังฆาวาสแล้ว ควรจัดบริเวณวัดให้มีไม้ดอก ไม้ประดับ มีสถานท่ีฟังเทศน์เป็นพิเศษ เช่น สวนป้ายคติ
ธรรม ศาลา หนังสือธรรม ประวัติวัดที่สําคัญคือจุดมุ่งหมายหลักของวัดในการเป็นสถานที่ประพฤติ
ธรรม สะอาด เพ่ือให้วัดมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ถูกสุขอนามัย สร้างบรรยากาศความน่าอยู่ ดูงามตา 
ความสะอาดจัดเป็นหัวใจสําคัญของปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาวัด พระสังฆาธิการจะต้องคํานึงถึงการ
บริหารบริเวณเป็นเรื่องแรกเริ่มต้ังแต่กุฏิจนถึงบริเวณวัดวาอาราม สุขลักษณะ เพ่ือรักษาสภาพวัดให้
คงความสะอาดมีระเบียบแล้วจะต้องพัฒนาปรับให้วัดมีสภาพดีย่ิงขึ้น ทําวัดให้เป็นรมณียสถาน 
สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นศูนย์กลางชุมชน ท้ังด้านวัตถุและจิตใจ สร้างนิสัย คือการรักษาและปฏิบัติ
                                         
  ๒๐๙สัมภาษณ์ พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก), เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๑๐สัมภาษณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ, อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๙๗

ให้ถูกต้องจนติดเป็นนิสัย เม่ือผู้เกี่ยวข้องเห็นความสําคัญ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ  
มีการปรับปรุงพัฒนาตลอด วัดก็จะมีความม่ันคง คนที่รักความสะอาด มีระเบียบติดตัว๒๑๑ 
 ๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านการปฏิบัติกรรมฐานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการ ศาสนธรรม คือหลักคําสั่งสอนการปฏิบัติ ได้แก่ หลักธรรมที่บุคคล
พึงศึกษาและปฏิบัติได้ ส่งเสริมการเรียนธรรมวินัย ส่งเสริมธรรมศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม เช่น การทําสมาธิ การเดินจงกรม และการปฏิบัติธรรม มีการแสดงธรรมเป็นประจําในวัน
ธรรมสวนะ พระภิกษุ สามเณร มีการลงอุโบสถ ทําวัตร สวดมนต์ ทําอุโบสถสังฆกรรม ตามจารีตของ
สงฆ์ พยายามจํากัดการชักนําให้เกิดความงมงาย ปฏิบัติผิดเพ้ียนไปจากหลักการ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสนใจท่ีผลสําเร็จมากกว่า
ระเบียบประเพณีต่างๆ ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารในองค์กรท้ังล่างขึ้นบนและลงล่าง บุคลากรในองค์กร
เข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร ประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาขององค์กร มีการพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบ 
บุคลากรในองค์กรมีมาตรฐานในการทํางาน มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญในการทํางานที่
รับผิดชอบ งานของบุคลากรแต่ละคนมีผลงานเด่นชัด น่าประทับใจ๒๑๒ 
 ๑๕. ครูต้องมีคุณสมบัติดีฉันใด พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีคุณสมบัติดีฉันนั้นเหมือนกัน 
อาจารย์มีความรู้ในวิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการสอน ผลการเรียน
การสอนจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ คือครูดีท่ีมีสมรรถภาพในด้านวิชาชีพ หมายถึง
ความสามารถที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน อีกทั้งความรู้ความ
เข้าใจในเน้ือหาที่สอนอย่างดี ครูต้องมีบุคลิกภาพดี หมายถึงการแสดงออกของครูประกอบด้วย
ทัศนคติดี ร่างกายแข็งแรงดี แต่งกายสุภาพเหมาะ เป็นคนมีเหตุผล มองโลกในแง่ดี มีกิริยาท่าทางท่ี
เหมาะสม ครู เป็นผู้กําหนดอนาคตของสังคม ครูจะต้องมีวิสัยทัศน์เชิงเปลี่ยนแปลงพัฒนาด้วย
หลักการ คือวิสัยทัศน์ คือมองการณ์ไกล วิทยาการ คือขุมทรัพย์ทางปัญญาเป่ียมไปด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม 
และภูมิฐาน วิทยายุทธ์ คือเช่ียวชาญในการสอน วิจัย คือเป็นนักวิจัย รู้จักคิดหาวิธีการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ วินัย คือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม วิจารณญาณ คือใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะ
ประเด็นปัญหา๒๑๓ 

                                         
  ๒๑๑สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธ์ิ, ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๑๒สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน, นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๑๓สัมภาษณ์ นางอาลัย พรหมชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๙๘

 ๑๖. ผู้บริหารควรจะพยายามปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน การลงมือปฏิบัติจริง การนํา
หลักคําสอนท่ีเหมาะสมมาใช้สอนทุกวัน ให้เป็นกิจวัตรประจําวัน ควรจะมีการประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจัยที่สําคัญต่อประสิทธิผล คือ ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีบุคลิกภาพน่า
ประทับใจ มีเหตุผลในการบริหารงาน มีจิตสํานึกในความมุ่งม่ันทํางาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สร้างขวัญและกําลังใจ มีศักยภาพในการบริหารคุณธรรม ส่งเสริม
การปฏิบัติธรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจัยท่ีสําคัญต่อมาอีกก็คือ
ครูผู้สอน ครูผู้สอนควรมีลักษณะเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอน มีความรู้เข้าใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สอบถามความคิดเห็น พยายามสร้างผลงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน พยายามสร้าง
ผลงานควบคู่ไปกับคุณภาพการเรียนการสอน๒๑๔ 
 ๑๗. การพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมควรจะต้องคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาศาสนปฏิบัติ 
ได้แก่ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม การจัดปริวาสกรรม สมาทานธุดงควัตร ทําวัตรสวดมนต์ การทําสมาธิ 
การปฏิบัติกิจวัตร และการสมาทานศีลอุโบสถ การเผยแผ่ธรรม การพัฒนาศาสนพิธีกรรม ได้แก่  
การปรับปรุงพัฒนาฝึกซ้อมศาสนพิธีแก่พระภิกษุ สามเณร มรรคทายกวัด พิธีกรให้ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนาท่ีแท้จริง การพัฒนาศาสนาวัตถุ ได้แก่ ที่ต้ังวัดและทรัพย์สินของวัดคือเสนาสนะ  
เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตสาธารณสงเคราะห์ และสมบัติของวัด การพัฒนาศาสนาบุคคล ได้แก่ 
พุทธบริษัทท้ังพระภิกษุสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา บุคลากรของวัดคือกรรมการ ไวยาวัจกร และ 
มรรคทายกวัด การพัฒนาศาสนธรรม ได้แก่ หลักธรรมคําสอน ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ 
สามเณร เพ่ือยกระดับภูมิปัญญาชาวพุทธให้สูงขึ้น๒๑๕ 
 ๑๘. ส่งเสริมการเรียนการสอนแก่พระภิกษุ สามเณร ส่งเสริมธรรมศึกษาแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เช่น การทําสมาธิ การเดินจงกรม และการปฏิบัติธรรม การแสดงธรรมเป็น
ประจําในวันธรรมสวนะ พระภิกษุ สามเณร มีการลงอุโบสถ ทําวัตรสวดมนต์ ทําอุโบสถสังฆกรรมตาม
จารีตประเพณี ส่งเสริมวิปัสสนาธุระ ได้แก่ การเรียนกรรมฐานอันเป็นเคร่ืองมือหรืออุบายฝึกหัดจิตใจ
ของตนเองให้สะอาดผ่องแผ้วปราศจากกิเลสอาสวะท้ังปวง ซ่ึงการศึกษามีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ
ปริยัติ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นองค์ประกอบสําคัญโดยความเป็นช้ันฐานของ
การปฏิบัติ การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมน้ันเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษาพระธรรม
วินัยให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง ปฏิบัติ ได้แก่ การน้อมนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนที่ได้เรียนรู้
                                         
  ๒๑๔สัมภาษณ์ นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ,  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
  ๒๑๕สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๑๙๙

ในทางทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัติคือนํามาประพฤติปฏิบัติจริงๆ เพ่ือเป็นการอบรมกาย วาจา ใจ กล่าวคือ
การนําหลักธรรมท่ีเรียนรู้แล้วน้ันมาเป็นแนวทางชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตน ปฏิเวธ ได้แก่ 
ผลของการปฏิบัติธรรมตามลําดับขั้นตอน เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก 
และพระอริยบุคคลเป็นต้น ผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติ ซ่ึงทําให้ยกฐานะจากปุถุชนคนธรรมดาข้ึนมา
เป็นพระอริยบุคคล เป็นการบรรลุธรรมช้ันนั้นๆ ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัติได้ ไม่มีใครมายกย่อง หรือ
แต่งต้ังให้ รู้ได้ด้วยตนเอง คือ ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ๒๑๖ 
 สรุปได้ว่า ด้านธรรมสัปปายะ พระสังฆาธิการ ควรพิจารณาให้ความสําคัญ คือ ผู้เน้นให้
บุคลากรถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ความเข้าใจถูกต้องตามหลักการ พระสังฆาธิการควรจะนําวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็น ได้ฟัง เข้าใจหลักการ แนวทางปฏิบัติ 
บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมท้ังครู อาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์ วิทยากรพิเศษ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
ควรจะมีความรู้ พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความรู้ความชํานาญในการสอนแนวทางการปฏิบัติธรรม คือ 
สามารถปรับสภาวะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ ถ้าผู้ปฏิบัติเกิดความท้อแท้ต่อการปฏิบัติ ก็ส่งเสริม
กําลังใจ ให้มีความเข้มแข็ง ถ้าปฏิบัติผิดแนวทาง ก็สามารถแนะนําแนวทางท่ีถูกต้องได้โดยชอบ 
 พระสังฆาธิการ ควรจะมีวิธีการจัดเวลาปฏิบัติธรรม ตามสภาพดินฟ้าอากาศอํานวย 
ไม่ใช่ร้อนเกินไป หรือหนาวเกินไป ธรรมสัปปายะทําให้ผู้ศึกษาเข้าใจง่าย ถูกจริต ตรงตามสายธรรม 
วาสนาเดิมได้รับความก้าวหน้ามีความสุขภายใน อ่ิมภายใน เกิดความรู้ มีปัญญา แก้ไขปัญหาได้ 
การจัดการเรียนการสอนต้องมีมีทักษะการสอนฉันใด การศึกษาหลักคําสอนเพ่ือปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ผู้บรหิารมีความสามารถในการกระตุ้น สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน สิ่งเหล่าน้ีมีส่วน
สําคัญท่ีจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการกําหนดปัญหาหรือการต้ังคําถาม เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จัก
ค้นคิดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามพุทธวิธีการสอน คือสันทัสสนา ช้ีแจงให้ชัด คือจะสอนอะไรก็
ช้ีแจงจําแนก แยกแยะ อธิบาย และแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริง เหมือนจูง
มือไปให้เห็นกับตา สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือสิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็แนะนํา 
หรือบรรยายให้ซาบซ้ึงในคุณค่า มองเห็นความสําคัญที่จะต้องฝึกฝนบําเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือ
ทํา หรือนําไปปฏิบัติ สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือปลุกใจให้กระตือรือร้นเกิดความ
อุตสาหะ มีกําลังใจเข้มแข็ง ม่ันใจที่จะทําให้สําเร็จจงได้ สู้งานไม่หว่ัน ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวลําบาก 
สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือบํารุงจิตใจให้แช่มช่ืนเบิกบาน โดยชี้ให้เห็นคุณประโยชน์
ท่ีจะได้รับและทางก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จย่ิงขึ้นไป ทําให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ  
พระสังฆาธิการ ควรจะปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติจริง การนําหลักคําสอนที่เหมาะสมมา
ใช้สอนทุกวัน ควรจะมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  

                                         
  ๒๑๖สัมภาษณ์ นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์, ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 ๒๐๐

  พระสังฆาธิการ ควรจะมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีบุคลิกภาพน่าประทับใจ มีเหตุผลใน
การบริหารงาน มีจิตสํานึกในความมุ่งม่ันทํางาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น สร้างขวัญและกําลังใจ มีศักยภาพในการบริหารคุณธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ปัจจัยที่สําคัญต่อมาอีกก็คือครูผู้สอน ครูผู้สอนควรมีลักษณะเข้าใจ
หลักสูตรการเรียนการสอน มีความรู้เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามความคิดเห็น พยายามสร้างผลงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน พยายามสร้างผลงานควบคู่ไปกับคุณภาพการเรียนการสอน 
 
๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย ได้สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูปหรือคน เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สํานักปฏิบัติธรรม โดยการขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการหลักพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ เพ่ือนิมนต์และเรียนเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูปหรือคน เพ่ือเข้าประชุม
สนทนากลุ่มเฉพาะ ในพ้ืนการศึกษาวิจัยกล่าวคือกรุงเทพมหานคร โดยได้ขออนุญาต พระราชวชิรา-
ภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ) เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม เพ่ือขอใช้สถานที่จัดงานสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ณ ศาลา ๒ วัดมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามกําหนดการ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ในการจัดงานครั้งน้ีผู้วิจัยได้ได้
นิมนต์/เรียนเชิญอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการวิทยานิพนธ์เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ
ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม คือ เม่ือการสนทนากลุ่มจบแล้ว ผู้วิจัย 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ ซ่ึงการ
สนทนากลุ่มเฉพาะครั้งน้ี ผู้วิจัย ได้ต้ังประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๔.๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ผู้วิจัย ได้สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูป
หรือคน เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ โดยการต้ังประเด็นคําถาม
ตามลําดับขั้นตอน เพ่ือประโยชน์การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๑. ด้านการวางแผน 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านการวางแผนผู้บริหารควรจะมีแนวทางอย่างไรเพ่ือให้การบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรมดําเนินการได้ตามท่ีต้องการ” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าประชุมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
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 ๑. กระบวนการวางแผนพ้ืนฐาน ได้แก่ พันธกิจ เหตุผลและขอบเขตในการดําเนินงาน
ขององค์กร เป้าหมาย ผลลัพธ์ซ่ึงองค์กรมุ่งประสงค์จากการดําเนินงาน โดยต้องสอดคล้องกับพันธกิจ 
แบ่งตามระยะเวลา ระยะยาว กลาง และยาว แบ่งตามระดับการบริหารงาน ผู้บริหารระดับสูง
ระดับกลาง และระดับต้น แผนงาน วิธีการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย หรือหมายถึงข้อความท่ีแสดงการ
กระทําท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงนําเสนอเพ่ือช่วยให้องค์การประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
สําหรับการวางแผนตามพุทธวิธีการสอนในการเผยแผ่คําสอน ตามพระพุทธพจน์ว่า “ภิกษุท้ังหลาย  
จงจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล 
และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์๒๑๗ 
 ๒. การวางแผนสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คุณลักษณะของการวางแผนท่ีดี 
คือมีความคล่องตัว คุณลักษณะของแผนท่ีดีต้องมีความคล่องตัวสูง สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม ตลอดจนโอกาสใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ มีความครอบคลุม คุณลักษณะ
ของแผนมีท้ังที่เฉพาะเจาะจง และแผนรวมกิจกรรมท้ังมวลในองค์กร แผนหลักหรือแผนระยะยาวควร
เป็นท่ีรวมของกิจกรรมย่อยๆ ท้ังหลายในองค์กร หรือแผนระยะสั้นท้ังหมดเข้าไว้โดยมุ่งให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือวัตุประสงค์หลักขององค์กร ระยะเวลาแผน แผนที่ดีควรมีกําหนดระยะเวลาการเริ่มต้น
และการสิ้นสุดของแผนไว้อย่างขัดเจนว่า จะทําอะไร เม่ือไร และจะสิ้นสุดกิจกรรมน้ันเม่ือไร มีความ
คุ้มค่า แผนที่ดีควรมีต้นทุนตํ่ากว่าผลท่ีจะได้รับจากรใช้แผนนั้น โดยยืดหลักการประหยัด และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความชัดเจน แผนที่ดีต้องกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ทําอะไร ทําเม่ือไร ทําทีไหน ทําอย่างไร และทําเพ่ืออะไรอย่างละเอียด เพ่ือให้การนําแผนไปใช้ปฏิบัติ
สามารถกระทําได้ประสานสอดคล้องอย่างต่อเน่ือง เป็นรูปแบบตามพิธีการ แผนที่ดีต้องจัดวางข้ึนโดย
ผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆ อย่างครบถ้วนซ่ึงจะทําให้เป็นท่ียอมรับของคนในองค์กรมีเหตุมีผล 
แผนที่ดีจะต้องถูกกําหนดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทุกคนในองค์กร และสามารถ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้จริง มีความสอดคล้อง แผนท่ีดีจะต้องอยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ 
และนโยบายท่ีกําหนดไว้ มีลักษณะปกปิด แผนที่ดีจะต้องเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะผู้ท่ีรับผิดชอบใน
การปฏิบัติ และผู้ ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น เพ่ือป้องกันคู่แข่งขันทางธุรกิจ มีลักษณะเน้นอนาคต 
เพราะว่าการวางแผนคือการะบวนการต่างๆ ในการตัดสินใจในปัจจุบัน เพ่ือการปฏิบัติการในอนาคต 
ดังน้ัน แผนที่ดีจึงต้องมุ่งเน้นการตอบสนองการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตอย่างมี

                                         
  ๒๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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ประสิทธิภาพ มีความต่อเน่ือง แผนท่ีดีต้องมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดจนการต่อเน่ืองของ
แผน และการบริหารเพ่ือให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ๒๑๘ 
 ๓. การวางแผนบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือข้อจํากัดของการ
วางแผน แม้การวางแผนจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทุกระดับ แต่การวางแผนก็ยังมีข้อจํากัด  
ซ่ึงจะทําให้แผนด้อยประสิทธิภาพ ข้อจํากัด ได้แก่ ความแม่นตรงถูกต้องของข้อมูลในอนาคต ดังท่ี
กล่าวแล้วจากกระบวนการวางแผนว่าจะต้องเริ่มจากการศึกษาสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งภายใน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและมี
อิทธิพลต่อ องค์กรจากภายนอก เพ่ือนํามาใช้เป็นสมมุติฐานสําหรับการพยากรณ์หรือการคาดเดา
เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับการวางแผนและการตัดสินใจทางการบริหาร ถ้าผลของการคาดเดามี
ความแม่นตรง ถูกต้อง องค์กรก็จะมีสิทธิท่ีจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรธุรกิจได้อย่างสง่าผ่าเผยและ
ภาคภูมิใจ แต่ถ้าการพยากรณ์ หรือการคาดเดาผิดความแม่นตรง ก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหาร
และการดําเนินงาน กีดกั้นความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ กระบวนการวางแผนทั้งหลายมักกระทําขึ้น
โดยผู้บริหารแล้วจึงนําไปบังคับให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัดโดยไม่มีการแสดงความคิดเห็น
จึงเท่ากับเป็นการปิดกั้นความคิดของผู้ปฏิบัติ ก่อให้เกิดปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์
ฉุกเฉินควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว แต่การวางแผนจําเป็นต้องใช้เวลา ดังน้ัน  
ในสถานการณ์ดังกล่าวจึงทําให้เกิดการล่าช้า เสียค่าใช้จ่ายสูง คุณค่าของแผนมีจํากัด ในกรณีท่ีมีการ
โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ตําแหน่งทําให้แผนที่เคยถูกกําหนดไว้และยังไม่บรรลุจุดประสงค์ในทางปฏิบัติ
ต้องถูกยกเลิก สําหรับการวางแผนสํานักปฏิบัติธรรม ได้แก่ การวางแผน บุคลากรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเสียก่อนท้ังด้านปริยั ติธรรม และด้านการปฏิบัติธรรม โดยจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้  
จัดการศึกษาอบรมให้มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติให้ชัดเจน ต้องมีสถานท่ีท่ีพอเหมาะพอสม เช่น 
อาคารปฏิบัติส่วนกลาง อาคารท่ีพัก อาคารโภชนาการ  และห้องนํ้าห้องสุขา ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ี
เหมาะสมทั้งภายใน และภายนอกสถานท่ี ต้องมีความสะอาดเรียบร้อย ปราศจากสิ่งรบกวน และถูก
สุขลักษณะ ต้องมีความเงียบสงัดเหมาะสมกับการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม๒๑๙ 
 ๔ .  การวางแผนบริหารสํานักปฏิ บัติธรรมมีความสําคัญ คือแผนงานโครงการ 
เป็นแผนที่องค์กรทําขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบาย เกี่ยวกับกิจกรรมใหญ่ขององค์กรเฉพาะครั้ง จัดเป็น
กิจกรรมท่ีนานๆ ทําที มิใช่ทําเป็นประจําสมํ่าเสมอ ซ่ึงต้องใช้ปัจจัยเป็นจํานวนมาก จากหน่วยงาน
ต่างๆขององค์กรหลายๆ หน่วยงาน การวางแผนงานโครงการจะช่วยให้หน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงาน
                                         
   ๒๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร., พระวิปัสสนาจารย์ 
วัดระฆังโฆสิตาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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รู้หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน มีการประสานสัมพันธ์อันดี ซ่ึงจะทําให้งานบรรลุเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๒๐ 
 ๕. การวางแผนบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการวางแผนด้าน
การเงิน กล่าวคือกระบวนการในการพิจารณาเพ่ือจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่กิจการมีอยู่เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกัน ก็พิจารณาเพ่ือแสวงหาแหล่งเงินทุนท่ีก่อให้เกิดต้นทุนและ
ความเสี่ยงตํ่า เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนด้านการเงินนี้จะมีลักษณะเป็น
การวางแผนด้านสนับสนุน เพ่ือแผนอ่ืนๆ ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน การกําหนด
วิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีการคาดการณ์ กําหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนาวิธีการ
วางแผน โดยคํานึงถึงนโยบาย โครงการ ฯลฯ เพ่ือให้แผนงานท่ีกําหนดขึ้นไว้ มีความสอดคล้องกันใน
การดําเนินงานในสํานักปฏิบัติธรรม๒๒๑ 
 ๖. การวางแผนบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการวางแผนด้าน
บุคคล เป็นการคาดคะเนความต้องการใช้บุคลากร ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีค่าขององค์กร 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างบุคลากรและงานขององค์กรท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
ผู้บริหารจะต้องวางกรอบของแผนงานในการบริหาร จากน้ันจึงกําหนดนโยบายในการทํางานแก่
บุคลากร โดยการวางแผนระยะเวลาในการทํางานตามแผนในแต่ละขั้นตอน มีการติดตามประเมินผล
ตามแผนงานแต่ละเวลาสมํ่าเสมอ จนเป้าหมายที่ต้ังไว้จะประสบผลสําเร็จแก่สํานักปฏิบัติธรรม๒๒๒ 
 ๗. การวางแผนบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการวางแผนระยะสั้น 
เป็นการวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมายปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้โดย
ปกติ แผนระยะสั้นจะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนระยะยาว ระยะเวลาสําหรับ
การวางแผนระยะสั้นมักเป็นช่วงเวลาของการดําเนินงานในปัจจุบัน ซ่ึงถือเอาช่วงเวลาภายในเวลา ๑ 
ปีเป็นเกณฑ์ แผนระยะสั้นจะช่วยให้การบริหารการปฏิบัติงานประจําวันเป็นไปด้วยความราบรื่น
เรียบร้อย๒๒๓ 

                                         
  ๒๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๐๔

 ๘. การวางแผนบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการวางแผนระยะปาน
กลาง การวางแผนระยะปานกลาง จะครอบคลุมเวลาในการดําเนินงานตามแผนต้ังแต่ ๑ ปี จนถึง ๕ 
ปี แผนระยะปานกลางจึงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานระหว่างแผนระยะยาวกับแผนระยะสั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปตามยุทธวิธี และเป้าหมายยุทธวิธีที่วางไว้ บางครั้งองค์กร
บางแห่ง อาจจะรวมเอาการวางแผนระยะส้ันและการวางแผนระยะปานกลางเข้าด้วยกัน โดยมี
เป้าหมายในการทํากําไรเป็นหลัก หรืออาจใช้วิธีวางแผนระยะปานกลางเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือสําหรับการขยายกิจการ และขยายกําลังการผลิต โดยใช้ช่วงเวลา ๑ ปี จนถึง ๕ ปีเป็นเกณฑ์
นอกจากน้ัน การวางแผนบริหารสํานักปฏิบัติธรรมควรจะกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์การบริหาร เช่น 
เข้าใจหลักธรรม นําไปปฏิบัติได้ และเขียนแนวทางการปฏิบัติในส่วนการบริหารให้ชัดเจน เพ่ือผู้
ปฏิบัตินําไปดําเนินการได้อย่างถูกต้อง๒๒๔ 
 ๙. การวางแผนบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการวางแผนระยะยาว 
จัดเป็นการวางแผนในระดับกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพ่ือเช่ือมโยงการบริหารและการปฏิบัติการภายใน
องค์กรเข้ากับสภาวะแวดล้อมปกติ การวางแผนระยะยาว จะคํานึงถึงอนาคตข้างหน้าไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี
ขึ้นไป แม้ว่าการวางแผนระยะยาวจะต้ังอยู่บนความไม่แน่นอนของสถานการณ์แวดล้อม แต่หลายๆ 
องค์กรก็สามารถใช้การวางแผนระยะยาวให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ เช่น การวางแผนระยะยาวใน
การพัฒนาทักษะและฝีมือของแรงงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการใช้แรงงานในอนาคต 
ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรมอาจจะใช้การวางแผนระยะยาวสําหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ท่ีจะ
สนับสนุนเป้าหมาย การสร้างความเป็นเอกภาพ และวางแผนใช้เวลาถึง ๑๐ ปีในการพัฒนาด้านการ
จัดการเทคโนโลยี เช่น เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะตู้ เก้าอ้ี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน
สํานักปฏิบัติธรรม๒๒๕ 
  สรุปได้ว่า การวางแผน ได้แก่ การแบ่งระดับการบริหารงาน ผู้บริหารระดับสูง
ระดับกลาง และระดับต้น การวางแผนสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คุณลักษณะของการ
วางแผนท่ีดีคือมีความคล่องตัว สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สําหรับการวางแผน
สํานักปฏิบัติธรรม ได้แก่ บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจเสียก่อนทั้งด้านปริยัติธรรมและการปฏิบัติ
ธรรม สถานท่ีเหมาะสม เช่น อาคารปฏิบัติส่วนกลาง อาคารท่ีพัก อาคารโภชนาการ และห้องน้ําห้อง
สุขา ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกสถานท่ี มีความสะอาดเรียบร้อย 
ปราศจากสิ่งรบกวน และถูกสุขลักษณะ มีความเงียบสงัดเหมาะสมกับการเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม 
                                         
  ๒๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๐๕

การวางแผนระยะสั้น เป็นการวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมาย การวางแผนระยะ
ปานกลางจะครอบคลุมเวลาในการดําเนินงานตามแผนต้ังแต่ ๑ ปี จนถึง ๕ ปี การวางแผนระยะยาว 
จัดเป็นการวางแผนในระดับกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพ่ือเช่ือมโยงการบริหารและการปฏิบัติการภายใน
องค์กรเข้ากับสภาวะแวดล้อมปกติ การวางแผนระยะยาว จะคํานึงถึงอนาคตข้างหน้าไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี
ขึ้นไป แม้ว่าการวางแผนระยะยาวจะต้ังอยู่บนความไม่แน่นอนของสถานการณ์แวดล้อม แต่หลายๆ 
องค์กรก็สามารถช้าการวางแผนระยะยาวให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ ผู้บริหารอาจจะใช้การ
วางแผนระยะยาวสําหรับสนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาด้านเทคโนโลยี เช่น เอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะตู้ เก้าอ้ี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรม 
 
 ๒. ด้านการจัดองค์การ 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านการจัดองค์การผู้บริหารควรจะมีโครงสร้างอย่างไรเพ่ือการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมให้เกิดประสิทธิผลได้” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือความสําคัญของ
การออกแบบโครงสร้างองค์การ เป็นส่วนประกอบที่สําคัญประการหน่ึงของการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเหตุผลกล่าวคือ เพ่ือให้องค์การมีความคล่องตัว เม่ือองค์การมีขนาดใหญ่ขึ้น
รูปแบบขององค์การ จึงต้องปรับเปล่ียนไปทําให้มีการกระจายอํานาจไปสู่ผู้บริหารระดับล่างมากข้ึน
รูปแบบขององค์การจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของแผนกลยุทธ์ท่ีองค์การเลือกใช้ เม่ือองค์การมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกลยุทธ์ท่ีใช้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์การ เพ่ือให้การดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ รูปแบบขององค์การจะแตกต่างไปตามประเภทของงานที่ทําหากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอบข่ายของงานหรือลักษณะงานที่ทํา องค์การจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ขององค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบข่ายหรือลักษณะของงานท่ีทําเช่นกัน เม่ือองค์การมีการพัฒนา
เทคโนโลยีแผนกงานบางแผนกอาจจะต้องยุบ หรือเปลี่ยนลักษณะงานใหม่ จึงจําเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์การใหม่ ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี สําหรับการจัด
องค์การเพื่อสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารควรจะจัดโครงสร้างการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม เช่น 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการ 
และฝ่ายเหรัญญิก๒๒๖ 

                                         
  ๒๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๐๖

 ๒. การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการจัดหาบุคคลใน
องค์การ ซ่ึงระบบการจัดบุคคลในองค์การจําต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยมีการจัดทํา
แผนขององค์การ พิจารณาจํานวนผู้บริหารในแต่ละแผนกขององค์การ ยังต้องวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการบุคลากรขององค์การ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต นอกจากน้ีองค์การยังต้องพิจารณาแหล่งท่ีมา
ของบุคลากรว่าควรจะเป็นแหล่งภายในหรือจากแหล่งภายนอก ตลอดจนการสมัคร การคัดเลือก  
การเลื่อนตําแหน่ง การประเมิน การฝึกอบรมและการพัฒนา รวมถึงการพิจารณาสภาวะความเป็น
ผู้นํา และการควบคุม ซ่ึงปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 
ตลอดจนนโยบายการบริหารงานบุคคล และการจูงใจขององค์การ ระบบของการสรรหาบุคคล ระบบ
ของการสรรหาบุคคล สามารถที่จะสรรหาได้ ๒ ระบบ กล่าวคือระบบคุณธรรม สําหรับการสรรหา
บุคคลในระบบน้ีเป็นการพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ ประกอบการ
พิจารณารับคนเข้าทํางาน ซ่ึงแนวคิดของระบบคุณธรรม คือหลักความสามารถ หลักความเสมอภาค 
หลักความม่ันคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง ระบบอุปถัมภ์ สําหรับการสรรหาบุคคลใน
ระบบนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญต่อความรู้ความสามารถของผู้สมัครว่าจะเหมาะสมกับงานหรือไม่ เพียงแต่
การตัดสินใจรับคนเข้าทํางานเป็นการชักชวน แนะนํา หรือการฝากจากพรรคพวก ซ่ึงระบบน้ีจะ
ตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม๒๒๗ 
 ๓. การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการกําหนด
โครงสร้างและภาระหน้าที่ของบุคคลากรให้ครบถ้วน เช่น ตําแหน่งผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม 
เจ้าหน้าท่ีแต่ละแผนกมีความเพียงพอที่จะช่วยกันรับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคล เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนประวัติการเข้า-การออก เจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแลสถานท่ีปฏิบัติ 
เจ้าหน้าท่ีแผนกประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีแผนกการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานท่ีท่ีพัก 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโภชนาการ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานท่ีปฏิบัติ ท่ีพัก และ
ห้องนํ้าห้องสุขา และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภัย๒๒๘ 
 ๔. การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิงองค์การเป็นท่ีรวมของ
คนและเป็นท่ีรวมของงานต่างๆ เพ่ือให้พนักงานขององค์การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ จึงจําเป็นต้องแบ่งหน้าท่ีการงานกันทํา และมอบอํานาจให้รับผิดชอบตามความสามารถ
และถนัด ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีคนมาก ก็ต้องจัดหมวดหมู่ของงานท่ีเป็นอย่างเดียวกัน หรือ
ลักษณะใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกัน เรียกว่าฝ่าย ต้ังหัวหน้างานขึ้นรับผิดชอบควบคุม การจัดองค์การจึง
                                         
  ๒๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร., พระวิปัสสนาจารย์ 
วัดระฆังโฆสิตาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๐๗

มีความจําเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ การจัดองค์การท่ีดีและเหมาะสม ทําให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ ทําให้งานไม่ซับซ้อน ไม่มีแผนงานมาก
เกินไป เป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วย องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปได้
ง่ายตามความจําเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ได้แก่ การบริหารง่าย สะดวก รู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร 
มีหน้าที่อะไร แก้ปัญหาการทํางานซํ้าซ้อนได้ง่าย ทํางานไม่คั่งค้าง ณ จุดใด สามารถติดตามแก้ไขได้
ง่าย การมอบอํานาจทําได้ง่าย ขจัดปัญหาการเก่ียงกันทํางานหรือปัดความรับผิดชอบ ประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ทําให้รู้อํานาจหน้าท่ีและขอบข่ายการทํางานของตนเองว่ามีเพียงใดการแบ่งงานให้
พนักงานอย่างเหมาะสม ช่วยให้พนักงานมีความพอใจ ไม่เกิดความรู้สึกว่างานมากเกินไป หรือน้อย
เกินไป เม่ือพนักงานรู้อํานาจหน้าท่ี และขอบเขตงานของตนย่อมก่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการทํางาน 
พนักงานเข้าใจความสัมพันธ์ของตนต่อฝ่ายอ่ืนๆ ทําให้เราสามารถติดต่อกันได้ดีย่ิงขึ้น๒๒๙  
 ๕. การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่ง คือลักษณะขององค์กร
โดยท่ัวไปแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ กล่าวคือองค์กรทางสังคม เป็นองค์กรท่ีมีวัตถุประสงคืในการ
ทํางานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสมาชิกในสังคม ได้แก่ ครอบครัว มหาวิทยาลัย โรงเรียน และกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีทําหน้าท่ีในทางสาธารณะ องค์กรส่วนราชการ เป็นหน่วยงานทางราชการต่างๆ ท่ีทํา
หน้าท่ีในทางสาธารณะหรือบริการประชาชน และเป็นองค์กรท่ีมีระบบซับซ้อนมาก ได้แก่ กระทรวง 
เทศบาล สุขาภิบาล และองค์กรต่างๆ ท่ีอยู่ในระบบราชการ องค์กรเอกชน เป็นองค์กรท่ีดําเนินการ
เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าและบริการโดยผลประโยชน์หรือกําไรจะตกแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ี
เป็นเจ้าของ ได้แก่ สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น ส่วนโครงสร้าง
ขององค์กร เป็นการมององค์กรในลักษณะที่เต็มที่ ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และบทบาทหน้าท่ีท่ีเป็น
ระเบียบ เพ่ือการจัดการและบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือความสําเร็จขององค์กร โครงสร้างของ
องค์กรจะประกอบด้วยส่วนสําคัญ ได้แก่ มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ มีภารหน้าที่ มีการแบ่งงานกันทํา  
มีสายการบังคับบัญชา มีช่วงการควบคุมมีความเอกภาพ นอกจากนั้น ประเภทขององค์กร องค์กรจะมี
ความแตกต่างกันท้ังในด้านองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ การแบ่งประเภทขององค์กรจึงสามารถแบ่ง
ประเภทใหญ่ๆ กล่าวคือองค์กรปฐมและมัธยม องค์กรรูปนัยและอรูปนัย เป้าหมายขององค์กร สําหรับ
การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะกําหนดภาระหน้าที่และอํานาจหน้าที่ของโครงการ
ต่างๆ ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง จัดอาคารสถานท่ี  
ส่ิงอํานวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสําเร็จ๒๓๐ 
                                         
  ๒๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๐๘

 ๖. การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กร โดยคอยกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เม่ือองค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะ
ทําให้มีความเข้าใจในการทํางาน เป้าหมายหลักขององค์กรโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 
กล่าวคอื เป้าหมายทางเศรฐกิจหรือกําไร เป้าหมายเก่ียวกับการให้บริการ เป้าหมายด้านสังคม องค์กร
เป็นท่ีรวมของคนและงานต่างๆ เพ่ือให้พนักงานขององค์กรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีเต็มความสามารถ 
จึงจําเป็นต้องแบ่งหน้าที่การทํางาน และมอบหมายให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด 
การจัดองค์กร เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่งานของบุคลากร และปัจจัยทาง
กายภาพต่างๆ ขององค์กร สําหรับการจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารควรจะวาง
โครงสร้างการบริหารให้ชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการดําเนิน อาจจะกําหนดให้ประธานสํานักปฏิบัติ
ธรรม เป็นผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้วางนโยบายในการบริหาร มีหัวหน้าฝ่ายในการจัดการในแต่ละด้าน 
และมีบุคลากรในระดับปฏิบัติการ มีผู้ร่วมประสานงานในแต่ละฝ่าย๒๓๑ 
 ๗. การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือหลักการจัดองค์กร 
องค์กรมีเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดําเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานหรือ
สมาชิกองค์กรทราบ ซ่ึงจะทําให้การบริหารองค์กรดําเนินไปด้วยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
องค์กรต้องจัดให้มีศูนย์กลางในการอํานวยการที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและอํานวยการ
โดยตรง องค์กรจะต้องระบุหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจนมีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีตามความเหมาะสม ตรงตามความรู้ความสามารถ องค์กรต้องจัดระบบการทํางาน
อย่างเหมาะสม มีเทคนิคในการควบคุมงาน และการประสานงานในองค์กร องค์กรต้องมีระบบการ
ส่ือสารที่ดี มีหลักอํานวยการ การวินิจฉัยสั่งการที่ดีสําหรับขั้นตอนการจัดองค์กร ได้แก่ การกําหนด
รายละเอียดของงาน การแบ่งงานให้แต่ละคนในองค์กรได้รับผิดชอบตามความเหมาะสม และ 
การประสานงาน๒๓๒ 
 ๘. การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่ง คือการตัดสินใจเลือก
วิธีการในการจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมและทรัพยากรต่างๆ ขององค์การออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็น
ระเบียบ เพ่ือให้การประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มบุคคลต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลความสําคัญของการจัดองค์การ การจัดองค์การเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุน
ความสําเร็จขององค์การ เนื่องจากการจัดองค์การเป็นงานท่ีผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการกําหนดว่า
ใครจะทําอะไร ใครจะอยู่แผนกไหน ใครจะต้องรับผิดชอบและรายงานต่อใคร ซ่ึงการจัดองค์การนั้น
                                         
  ๒๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๐๙

เสมือนเป็นการกําหนดว่าจะทําอย่างไร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการจัดองค์การนั้น
ยังรวมถึงกลไกการประสานงาน การจัดองค์การท่ีดีช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทํางานตามความถนัดหรือ
ตามความเหมาะสม ผู้บริหารต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพ่ือจัดคนให้
เหมาะสมกับงาน ถ้าผู้บริหารสามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงาน องค์การก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจาก
การทํางานของพวกเขาเหล่านั้น สําหรับการจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมควรจะมีโครงสร้าง
ดังน้ี ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติธรรม คณะกรรมการอํานวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายต้อนรับ เช่น 
ลงทะเบียน ดําเนินงาน และอ่ืนๆ ฝ่ายแม่บ้านหรืองานครัวในสํานักปฏิบัติธรรม และฝ่ายรักษาความ
สะอาดและความปลอดภัย และการจัดองค์การควรจะมีโครงสร้างการแบ่งแผนกงานโดยเขียน
โครงสร้างให้ชัดเจนตัวอย่างเช่น๒๓๓ 

 
 ๙. การจัดองค์การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการจัดองค์การที่ดี 
หลักวัตถุประสงค์ องค์การทุกองค์การต้องกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ในการทํางานซ่ึงวัตถุประสงค์จะเป็น
ตัวกําหนดทิศทางว่าองค์การจะทําอะไร บุคลากรในองค์การจะทําอะไร อย่างไร ให้บรรลุวัถุประสงค์
ของการดําเนินงาน หลักความรู้ความสามารถเฉพาะอย่าง หลักของการจัดองค์การที่ดีจะต้องจัดคนให้
เหมาะสมกับงาน โดยต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความถนัดและประสบการณ์ในการ
ทํางานหลักประสานงาน ในการทํางานในองค์การหน่ึงๆ น้ัน การทํางานจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
บุคลากรในองค์การจะต้องทํางาน โดยมีการประสานงานกันในแต่ละฝ่ายและแต่ละแผนก หลักการ
กําหนดตําแหน่งหน้าที่ องค์การจะกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนใน
องค์การไว้อย่างชัดเจนหลักความรับผิดชอบ ตามหลักความรับผิดชอบน้ัน ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่

                                         
  ๒๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 

ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัตธิรรม

การอํานวนการ เลขานุการ

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายแม่ครัว ฝ่ายดูแล ฯลฯ ฝ่ายอ่ืนๆ



 ๒๑๐

มอบหมายไม่ได้ ดังน้ัน เม่ือผู้บังคับบัญชาได้สั่งงาน สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เม่ือเกิดความ
ผิดพลาดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ๒๓๔ 
 สรุปได้ว่า องค์การจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ขอบข่ายหรือลักษณะของงานท่ีทําผู้บริหารควรจะจัดโครงสร้างการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม ได้แก่ 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการ 
และฝ่ายเหรัญญิก คือการกําหนดโครงสร้างและภาระหน้าท่ีของบุคคลากรให้ครบถ้วน เช่น ตําแหน่ง
ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าท่ีแต่ละแผนกมีความเพียงพอท่ีจะช่วยกันรับผิดชอบ ตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนประวัติการเข้า-การออก เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ดูแลสถานท่ีปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีแผนกประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีแผนกการฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคาร
สถานท่ีที่พัก เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโภชนาการ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานท่ี
ปฏิบัติ ท่ีพัก และห้องนํ้าห้องสุขา และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภัย คือหลักการจัดองค์กร  
มีเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดําเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานหรือสมาชิก
องค์กรทราบ ซ่ึงจะทําให้การบริหารองค์กรดําเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ องค์กรต้อง
จัดระบบการทํางานอย่างเหมาะสม มีเทคนิคในการควบคุมงาน และการประสานงานในองค์กร 
องค์กรต้องมีระบบการสื่อสารท่ีดี มีหลักอํานวยการ การวินิจฉัยท่ีดีสําหรับขั้นตอนการจัดองค์กร 
ได้แก่ การกําหนดรายละเอียดของงาน การแบ่งงานให้แต่ละคนในองค์กรได้รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม และการประสานงาน การทํางานจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี องค์การจะกําหนดอํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในองค์การไว้อย่างชัดเจน  
 
 ๓. ด้านการช้ีนํา 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านการช้ีนําผู้บริหารควรจะส่งเสริมอย่างไรเพื่อการบริหารจัดการ
สํานักปฏิบัติธรรมเจริญเติบโตตามที่ต้องการได้” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการนําองค์กรให้ความสําคัญ
บทบาทผู้บริหารขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม การสื่อสาร  
การสร้างคุณค่าและการทําให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมท้ังการ
ทําให้เกิดการมุ่งเน้นขององค์กรในการปฏิบัติการต่างๆ ในการสร้างและรักษาให้องค์กรมีผลการ
ดําเนินการที่ดีอย่างย่ังยืน โดยต้องอาศัยการมุ่งเน้นอนาคตและความมุ่งม่ันของผู้บริหาร ท้ังในเรื่อง

                                         
  ๒๓๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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การปรับปรุงและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
ความคล่องตัว และการเรียนรู้ของบุคลากร การกํากับดูแลตนเองท่ีดี เป็นเรื่องของการจัดการเพ่ือให้
เกิดการควบคุม และการตรวจสอบ การดําเนินการขององค์กร รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างๆ 
ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซ่ึงการดําเนินการให้ม่ันใจว่าการกํากับดูแลตนเองที่ดีมีประสิทธิผลจะมี
ความสําคัญต่อความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานองค์กร การทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุมการดําเนินการในด้าน
ต่างๆ ขององค์กร ซ่ึงไม่เพียงแต่ทบทวนว่าองค์กรทําได้ดีเพียงใดในปัจจุบัน แต่ยังพิจารณาว่าองค์กร
จะดําเนินการได้ดีอย่างไรในอนาคตด้วยผลการทบทวนผลการดําเนินการขององค์กรจะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักขององค์กร ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ และตัวช้ีวัดสําหรับการช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารควรจะส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม หลักเกณฑ์ คือระเบียบแบบแผนขององค์การ หลักการ คือหลักการ
จัดการบริหารองค์การ หลักฐาน คือการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ หลักธรรม คือ หลักใจในการบริหาร
จัดการองค์การ๒๓๕ 
 ๒. การช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือผู้นํา เป็นผู้ท่ีชักนํา จูงใจ ช้ีนํา  
ใช้อิทธิพลหรืออํานาจที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ทําให้หรือกระตุ้นให้หรือช้ีนําให้เพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยินดี เต็มใจ พร้อมใจ ยินดีในการกระทําการ ให้มีความกระตือรือร้นหรือร่วม
ดําเนินการอย่าใดอย่างหนึ่งตามท่ีผู้นําต้องการหรือตามที่ผู้นําต้องการให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่เขา
ชักนําในการทํางานหรือดําเนินกิจกรรมที่ผู้นําน้ันรับผิดชอบหรือตามท่ีผู้นํานั้นต้องการ ซ่ึงสิ่งท่ีผู้นําใน
โรงเรียนในอนาคต ควรมีเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาภาวะผู้นํา อย่างน้อยน่าจะประกอบด้วย
ความสามารถเชิงวิสัยทัศน์ การวางแผนและการกําหนดเป้าหมายขององค์การ ความสามารถในการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการสื่อสารแบบมีประสิทธิผล ความสามารถในการสร้าง
ทีมงาน ความสามารถในการดําเนินกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการจัดการ
กับปัญหา ความสามารถในเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มในการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ๒๓๖ 
 ๓. การช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการบริหารเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับคน
และงาน เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญต่อการบริหารงาน จึงต้องใช้การปกครองอย่างมีศิลปะ เพ่ือให้สามารถ
ครองใจคนและได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพ ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการทํางานให้
                                         
  ๒๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๓๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัด
ระฆังโฆสิตาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ การดูแล การจูงใจจะต้องนําก่อนทําเป็นตัวอย่าง
ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ีช่ืนชมยินดี ประเภทของผู้นํา ได้แก่ ผู้นําแบบเผด็จการ 
เป็นผู้นําที่มีความเด็ดขาดในตัวเองถือเรื่องระเบียบวินัย กฏเกณฑ์ข้อบังคับเป็นหลัก ในการดําเนินงาน
การตัดสินใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้นําแต่เพียงผู้เดียวเท่าน้ัน ในแง่การบริหารงานทางด้านวิชาการด้าน
ธุรกิจจะเปรียบเสมือนกิจการท่ีเป็นเจ้าของบุคคลเดียว ท่ีมีการดําเนินการและตัดสินใจเฉพาะผู้ท่ีเป็น
เจ้าของกิจการเท่านั้น ผู้นําแบบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในโลกปัจจุบัน ให้สิทธิ
ในการออกความคิดเห็น สิทธิในการเรียกร้อง รวมไปถึงการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนด้วยการเป็น
ประชาธิปไตยจึงเป็นลักษณะหน่ึง ท่ีสังคมค่อนข้างจะยอมรับกันมากกว่าผู้นําประเภทอ่ืนๆ ผู้นําแบบ
ตามสบาย เป็นผู้นําที่ไปเร่ือยๆ มีความอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นผู้นําท่ีเป็นที่รักของ
ผู้ร่วมงานอย่างมาก ผู้นําประเภทน้ีจึงมีมากมายตามแต่ละกิจกรรมต่างๆ บางครั้งอาจมองว่าเป็น
บุคคลที่ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง หรือมองโลกในแง่ดีซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีขยันอาจจะไม่ชอบลักษณะ
ผู้นําประเภทน้ีในทางปฏิบัติบางแห่งในตัวผู้นําอาจจะมีรูปแบบของการเป็นผู้นําประเภทในคนเดียว 
อาจจะมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นออกมาแต่ละประเภท ซ่ึงสามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ลักษณะการใช้อํานาจของผู้นําแตกต่างกันออกไป เพราะในตัวผู้นําแต่ละคนมี
อํานาจมีอิทธิพล สามารถดําเนินการหรือสั่งการได้ตามความเหมาะสมสําหรับการช้ีนําสํานักปฏิบัติ
ธรรม คือผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นําในการกําหนดหลักการบริหารท่ีมีกลยุทธ์ในการบริหาร มีวิธีการใน
การบริหาร และการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี การสร้าง
ความสามัคคีพร้อมเพรียงของสํานักพร้อมท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์๒๓๗ 
 ๔. การช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือผู้ช้ีนําให้ตรงตามหลักธรรม นําให้
ดีถูกต้องและให้สมประโยชน์ทุกๆ ฝ่าย การใช้อํานาจของผู้บริหาร ได้แก่ การใช้อํานาจเด็ดขาด 
อาจจะเป็นในวงการทหารหรือตํารวจ จะเห็นได้อย่างเด่นชัดซ่ึงจําเป็นจะต้องมีความเด็ดขาดในการสั่ง
การ เพราะทหาร ตํารวจ จะต้องมีวินัยในการปกครองซ่ึงกันและกัน บรรดาตํารวจท่ีมีอาวุธอยู่ในมือ
ด้วยแล้ว หากขาดวินัยก็จะเสมือนกับกองโจรท่ีสามารถกระทําผิดได้ตลอดเวลา การใช้อํานาจอย่างมี
ศิลปะ ผู้นําโดยท่ัวไปเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความอดทนรวมไปถึงประสบการณ์ในการ
บังคับบัญชาคน หากการทํางานโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วผลงานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นท่ี
ยอมรับของคนโดยทั่วไป การใช้อํานาจด้วยวิธีการปรึกษาหารือ เป็นลักษณะของการใช้อํานาจวิธีการ
หน่ึงซ่ึงใช้กันอย่างมากมาย เพราะผู้บริหารท่ีเปิดใจกว้างย่อมได้รับการยอมรับของผู้ร่วมงานด้วยกัน 
โดยเฉพาะในเรื่องของการสอนงานแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาในลักษณะการใช้อํานาจด้วย วิธีการ

                                         
  ๒๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๑๓

ปรึกษาหารือ การใช้อํานาจแบบมีส่วนร่วม บางคนอาจจะบอกว่าการใช้อํานาจแบบมีส่วนร่วมถือเป็น
ประชาธิปไตยมากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริหารเปิดใจกว้าง ผลผลิตที่ได้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่จะต้อง
ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน ในทางทฤษฎีแล้วการใช้อํานาจให้เป็นประโยชน์อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมรวมถึงลักษณะของการดําเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมน้ันๆ๒๓๘ 
 ๕. การช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือหน้าที่ของผู้นําการควบคุม  
คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ใครมาควบคุม แต่ในทางปฏิบัติงานแล้ว การควบคุมอยู่ห่างๆ จะได้ผลดี
ตามมาในลักษณะของการติดตามผลงานอาจจะใช้การควบคุมด้วยระบบเอกสาร ระบบของงานท่ี
เกี่ยวข้องซ่ึงกันและกันหรือเป็นการควบคุมในระบบด้วยตัวของมันเองอย่างอัตโนมัติ ลักษณะของการ
ตรวจตรา เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้นําหรือผู้บริหารที่จะต้องติดตามความเคล่ือนไหวหรือ ผลการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือท่ีจะสามารถแก้ไขในเหตุการณ์น้ันๆ ได้ทันการ ลักษณะของการ
ประสานงาน การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังการประสานงานในเรื่องตําแหน่งหน้าท่ีการ
งานถือว่าเป็นความจําเป็นและ สําคัญอย่างมากในการปฏิบัติงาน ลักษณะของการวินิจฉัยสั่งการ  
การสั่งการของผู้นําถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่ง เพราะผู้นําที่ดีจะรู้จักการใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การวินิจฉัยส่ังการท่ีดีน้ันจะต้องมีความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที ลักษณะของการโน้ม
น้าวให้ทํางาน ผู้นํามีหน้าท่ีหลักอย่างหน่ึงคือการชักชวนให้สมาชิกมีความสนใจในการปฏิบัติ  
งานหน้าท่ีการงานด้วยความต้ังใจ มีความซ่ือสัตย์สุจริต และเต็มใจที่จะทํางานน้ันๆ ให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากท่ีสุด ลักษณะของการประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบตลอด
ระยะเวลาการทํางานของพนักงานถือเป็นหน้าท่ีท่ี สําคัญอย่างหน่ึง เป็นการเพ่ิมขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีควรกระทําเป็นระยะๆ และสามารถแจ้งผลให้ผู้ที่ถูก
ประเมินได้ทราบเพ่ือจะได้แก้ไขในโอกาสต่อไป หากสามารถประเมินผลงานได้อย่างถูกต้องและเป็น
ธรรมแล้ว ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลย่อมลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน สําหรับการช้ีนําสํานักปฏิบัติ
ธรรมควรจะมีการพัฒนาระบบการทํางาน โดยท่ีผู้บริหารหรือเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมควรจะมีภาวะผู้นํา 
มีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานต่างๆ ให้สามารถดําเนินไปโดยมีการประสานงานกัน
เป็นอย่างดี๒๓๙ 
 ๖. การช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือคุณสมบัติที่ดีของผู้นํา มีความรู้ 
ความสามารถ การใช้สติปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ เม่ือมีสติปัญญาดีก็เกิดเป็น
                                         
  ๒๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๑๔

ผู้มีสังคมดี คําว่าสังคมดี คือจะต้องมีลักษณะของการเป็นผู้ นํา ท่ี มีอารมณ์ ม่ันคงมีวุฒิภาวะ  
มีความเช่ือม่ันในตนเองมีความสนใจและใช้กิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นผู้ท่ีมีแรงกระตุ้นภายใน คือมีจิตสํานึกเกิดขึ้นในตัวของผู้นํา เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้น
จากความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจท่ีจะโน้มน้าวให้ผู้ ปฏิบัติงานมีความปรารถนาที่จะทํางานตรงน้ันให้เกิด
ความสําเร็จ เป็นผู้ท่ีมีทัศนคติท่ีดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีผู้นําจะต้องตระหนักในคุณค่า และศักด์ิศรี
ของตัวเอง ของลูกน้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน มองโลกในแง่ดีในการที่จะทําให้กิจการต่างๆ 
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายสําหรับการช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ใน
การบริหาร มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรใน
สํานักปฏิบัติธรรม๒๔๐ 
 ๗. การช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือลักษณะของผู้นําที่จะทําให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพต้องเป็นนักเผด็จการ หมายถึงผู้บริหารสามารถจะส่ังการได้อย่างเด็ดขาด 
ผลผลิตที่ได้มาส่วนใหญ่จะมาด้วยปริมาณ ส่วนเรื่องคุณภาพท่ีจะดีในช่วงแรกๆ หากผู้นําสามารถ
สอดส่องดูแลอยู่ตลอดเวลา ผลผลิตก็อาจจะมีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดีตามไปด้วย ต้องเป็น
นักพัฒนา ผู้นําประเภทนี้จะต้องมีผู้ร่วมงานที่รู้ใจ สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ตลอดเวลา ต้องเป็น
นักบริหาร ผู้นําประเภทน้ีจะใช้การทํางานด้วยวิธีใหม่ๆ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
แม้กระทั่งในการวางนโยบายต่างๆ การทํางานโดยทั่วไปจึงเป็นไปในลักษณะประชาธิปไตย ผู้ร่วมงาน
จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพเพียงพอ สามารถตอบสนองการทํางานในระบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ต้องเป็น
นักเผด็จการอย่างมีศิลปะ ผู้นําประเภทน้ีเป็นนักพูดท่ีเฉลียวฉลาด จะใช้การพูดเป็นการชักชวนให้เกิด
การทํางานด้วยความเต็มใจ มีการเสนอแนะหว่านล้อม ให้เห็นคล้อยตามไปโดยปริยาย๒๔๑ 
 ๘. การช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือผู้นํามีบทบาทกําหนดแนวทาง
หลัก ผู้นําควรเริ่มต้นด้วยการกําหนดเป้าหมายและแนวความคิดท่ีชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้นําสร้างแผนงานแม่แบบ ท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น 
ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายเท่าน้ัน แต่ผู้นําต้องได้รับการสนับสนุนและ
ความมุ่งม่ันจากพนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้นําต้องมีความสามารถนําให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมใน
การสร้างพันธกิจ วิสัยทัศน์ และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะ
ได้รับจากความสําเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถทําให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึกต่ืนเต้นกับทิศทาง
ใหม่น้ีด้วย หรือการทําให้องค์การดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสร้างแผนหลักที่กําหนดขึ้น
                                         
  ๒๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๑๕

ในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับช้ันขององค์การควรมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกัน ในฐานะผู้นําต้องเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน และ
โครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การท่ีได้วางไว้แล้ว การมอบอํานาจ หากผู้นํามี
การมอบอํานาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจังจะทําให้บรรยากาศในการทํางานมีความไว้วางใจซ่ึงกันและ
กัน การส่ือสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึง
มาจากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่าง
อิสระ โดยผู้นําต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยู่ในบุคคลทุกคน วิธีการน้ีจะช่วยให้
บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีย่ิงขึ้นในองค์การ การสร้างตัวแบบ หัวใจของการเป็นผู้นําคือต้องสร้าง
ความน่าเช่ือถือ เพราะไม่เพียงแต่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไรเท่านั้น แต่ผู้นํายังต้องมีคุณสมบัติ
ของผู้นําที่ดีด้วย กล่าวคือต้องเข้าใจถึงความสําคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ กับความรู้
ความสามารถ เพราะไม่ว่าบุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้นําที่แท้จริงได้ 
หากปราศจากซ่ึงคุณลักษณะที่เหมาะสม สําหรับการช้ีนําสํานักปฏิบัติธรรมควรจะประชุมติดตาม
ผลงาน และนําไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรมอ่ืนๆ นําผลการดําเนินการมาพัฒนาในการทําแผนการบริหาร
หรือปรับปรุงในปีต่อๆ ไป๒๔๒ 
 ๙. การชี้นําสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดกาล  
มีความรู้สึกว่าตนไม่รู้อะไรอีกมาก และตระหนักถึงความเป็นผู้ใฝ่ รู้ตลอดเวลา เข้าใจดีกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทําให้สิ่งท่ีเคยรู้เม่ือวันวานอาจไม่ใช่ในวันน้ีอีกต่อไป มองเห็นสิ่งของ ผู้คน 
เหตุการณ์ เป็นสื่อสอนตนได้ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงดี หรือสิ่งเลว และสามารถเลือกเก็บมาจดจํา และหยิบ
ออกมาใช้ได้อย่าง เหมาะสม ใฝ่ค้นหา ติดตาม ความรู้ทุกเร่ือง โดยเฉพาะเก่ียวข้องกับวิชาชีพ และ
การดํารงชีวิต มุ่งเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงและจริงจังให้เป็นผู้รู้และเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง สามารถ
นําองค์ความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ถูกเวลา และเหมาะสม การเรียนรู้มี ๒ อย่าง 
เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้และเรียนรู้สิ่งที่เรารู้ให้รู้มากขึ้น นักปราชญ์บอกไว้ว่า ความรู้ท่ีแท้จริงคือการรู้ว่า
เรารู้อะไร และรู้ว่าเราไม่รู้อะไร เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้น ให้ค้นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ กระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคล เริ่มจากความปรารถนาของตน ถูกต้ังไว้ และกําหนดเป็นเป้าหมายใน ขั้นตอนของ
ชีวิต เรียนรู้รูปแบบ ความคิดแห่งตนและผู้อ่ืน อย่างเข้าใจ ให้ความสําคัญกับ การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกัน อย่างเปิดใจกว้าง และรับฟัง ร่วมแรงร่วมใจทํางานเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จร่วมกัน รู้จัก
การคิดเชิงระบบ มีทักษะการวิเคราะห์ มองเหตุผล และมองเห็น คาดการณ์ ผลลัพธ์ในอนาคตได้ และ

                                         
  ๒๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๑๖

สามารถสังเคราะห์กระบวนการท่ีสามารถนําไปสู่ความสําเร็จ ความรู้ดังกล่าวของบุคคลในกลุ่มท่ีอยู่
ร่วมกัน สามารถนําไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ในท่ีสุด อันเป็น
ส่ิงจําเป็นอย่างย่ิงในสังคมโลกยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็วและไม่สิ้นสุด๒๔๓ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะส่งเสริมหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ หลักธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการ คือความสามารถในการสร้างทีมงาน ความสามารถในการดําเนินการแบบมีส่วนร่วม 
ความสามารถในการจัดการกับปัญหา ผู้นําแบบเผด็จการ เป็นผู้นําท่ีมีความเด็ดขาดในตัวเองถือเรื่อง
ระเบียบวินัย กฏเกณฑ์ข้อบังคับเป็นหลัก ผู้นําแบบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญใน
โลกปัจจุบัน ให้สิทธ์ิในการออกความคิดเห็น สิทธิในการเรียกร้อง รวมไปถึงการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน
ด้วยการเป็นประชาธิปไตยจึงเป็นลักษณะหนึ่ง ท่ีสังคมค่อนข้างจะยอมรับกันมากกว่าผู้นําประเภท
อ่ืนๆ การใช้อํานาจอย่างมีศิลปะ ผู้นําโดยท่ัวไปเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความอดทนรวม
ไปถึงประสบการณ์ในการบังคับบัญชาคน หากการทํางานโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วผลงานต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นท่ียอมรับของคนโดยทั่วไป การใช้อํานาจด้วยวิธีการปรึกษาหารือ เป็นลักษณะของ
การใช้อํานาจวิธีการหน่ึงซ่ึงใช้กันอย่างมากมาย เพราะผู้บริหารท่ีเปิดใจกว้างย่อมได้รับการยอมรับของ
ผู้ร่วมงานด้วยกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะการใช้อํานาจด้วย 
วิธีการปรึกษาหารือ การใช้อํานาจแบบมีส่วนร่วมการสั่งการของผู้นําถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างหน่ึง 
เพราะผู้นําที่ดีจะรู้จักการใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพ การวินิจฉัยสั่งการท่ีดีน้ันจะต้องมีความชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที ลักษณะของการโน้มน้าวให้ทํางาน ผู้นํามีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการ
ชักชวนให้สมาชิกมีความสนใจในการปฏิบัติ งานหน้าที่การงานด้วยความตั้งใจ มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
และเต็มใจท่ีจะทํางานน้ันๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร 
มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติ
ธรรม ผู้นําต้องมีความสามารถในการสร้างพันธกิจ วิสัยทัศน์ และสื่อสารอย่างชัดเจน 
 
 ๔. ด้านการควบคุม 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านการควบคุมผู้บริหารควรจะกํากับดูแลอย่างไรเพ่ือการบริหาร
สํานักปฏิบัติธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้ให้
ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการควบคุมมีอยู่ในทุกระดับ
และทุกส่วนของหน่วยงาน ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น นโยบายและระเบียบปฏิบัติ การอนุมัติ 

                                         
  ๒๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๑๗

การมอบอํานาจ การตรวจสอบความถูกต้อง การสอบยันความถูกต้อง การสอบทานผลการดําเนินงาน 
การรักษาความปลอดภัย การจํากัดการเข้าถึงทรัพยากร การแบ่งแยกหน้าท่ีการงานเป็นต้น ผู้บริหาร
ระดับส่วนงานหรือผู้ประเมิน ควรมุ่งเน้นกิจกรรมการควบคุม โดยพิจารณาเน้ือหาสาระของการส่ังการ
ของผู้บริหาร เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดของแต่ละ
กิจกรรมท่ีสําคัญ รูปแบบการควบคุมภายในจึงมีความแตกต่างหลากหลายเป็นพันๆ รูปแบบแต่ละ
รูปแบบจึงเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน การออกแบบกิจกรรมการควบคุมจึงควรสอดคล้องกับพันธกิจ 
เป้าหมาย เพ่ือช่วยให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สําหรับการควบคุมสํานักปฏิบัติธรรม 
ผู้บริหารควรจะมีการกํากับดูแลสํานักปฏิบัติธรรม วางแผนกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ท่ัวไป  
ลงมือปฏิบัติตามแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ีต้ังไว้ ตรวจสอบการทํางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
นโยบาย วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการลงมือปฏิบัติในแต่ละครั้ง เพ่ือแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
นอกจากนั้น ยังต้องส่งเสริมให้มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของสํานักท่ีจัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสาร
เผยแพร่ หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณท่ีเห็นได้โดยชัดเจน มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในรูปของคณะกรรมการดําเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร นํ้าด่ืม และการบริการ
ต่างๆ เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ และจะต้องไม่เป็นไป
ในลักษณะเชิงธุรกิจ มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ สามารถ
สืบค้นได้โดยสะดวก๒๔๔ 
 ๒. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือวัตถุประสงค์ของการควบคุม
งาน การควบคุมงานช่วยสร้างมาตรฐานของงานในองค์กร ช่วยสร้างมาตรฐานในการควบคุม 
การควบคุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบวิธีการทํางานของพนักงานให้สามารถรักษาคุณภาพของ
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน และยังสามารถใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน มาตรฐานการควบคุมงาน คือมาตรฐานในเชิงคุณภาพ กําหนดเอาไว้โดยพิจารณาจาก
ความยุ่งยากซับซ้อน ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ ผลกระทบของงาน ถือเป็นมาตรฐานในเชิง
คุณภาพ มาตรฐานในเชิงปริมาณ กําหนดโดยพิจารณาจากจํานวนผลงานท่ีทําได้ สามารถนับจํานวน
ช้ินงานออกมาได้ ประโยชน์ของการควบคุมต่อองค์กร เป็นเครื่องช้ีวัดความก้าวหน้าขององค์กร ทําให้
องค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทําให้องค์กรเป็นท่ียอมรับ ประโยชน์ของการ
ควบคุมต่องาน ทําให้รู้ว่างานท่ีทําเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการหรือนโยบายที่กําหนดเอาไว้หรือไม่ 
ทําให้รู้ความก้าวหน้าของงานที่ทํา ทําให้รู้ว่าวิธีการท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นวิธีการท่ีถูกต้อง
หรือไม่ และทําให้รู้ว่างานท่ีทํามีอุปสรรคอะไร ประโยชน์ของการควบคุมต่อบุคคล เป็นประโยชน์ต่อ

                                         
  ๒๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๑๘

ผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนในด้านผู้
ปฏิบัติการควบคุมทําให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเอง๒๔๕ 
 ๓. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการควบคุมโดยกําหนด
มาตรฐานของงาน เป็นวิธีการควบคุมท่ีมีรูปแบบกําหนดเอาไว้อย่างมีขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ 
การควบคุมโดยงบประมาณ เป็นการควบคุมโดยพิจารณาจากการใช้งบประมาณเพ่ือดําเนินตาม
แผนงานหรือโครงการ การควบคุมโดยวิธีตรวจเยี่ยม เป็นวิธีการควบคุมงานที่ไม่เป็นทางการ ไม่มี
รูปแบบตายตัว ดําเนินการโดยผู้บริหารอาจเดินดูหรือทักทายผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมโดยเรียงลําดับ
ผลงาน วิธีการควบคุมงานวิธีนี้จะใช้หลักการในการพิจารณาปริมาณและคุณภาพของงานจัด
เรียงลําดับต้ังแต่ระดับสูงจนถึงระดับตํ่าสุด การควบคุมโดยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในองค์กร การประเมิน
วิธีนี้จะต้องประเมินโดยใช้เพ่ือนร่วมงานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานกันเอง สําหรับการควบคุม
สํานักปฏิบัติธรรม คือ ๑. ด้านบุคลากร คือเจ้าหน้าท่ีทุกด้านทุกแผนก ๒. ด้านการเงิน คือต้องมีบัญชี
รายรับ-รายจ่าย พร้อมเอกสารแนบทุกคร้ัง ๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ต้องจัดเตรียมให้มีความ
พร้อมที่จะใช้งาน ๔. ด้านวิธีการจัดการ ให้มีความชัดเจนต่อการทํางานในงานน้ันๆ๒๔๖ 
 ๔. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่ง คือเคร่ืองมือทางการควบคุมการ
บริหาร ได้แก่ งบกําไรขาดทุน หมายถึงงบที่สรุปการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายขององค์การ 
โดยสรุปเป็นงวดๆ เช่นประจําปีหรือประจําไตรมาส งบดุล หมายถึงงบที่แสดงสถานะของกิจการใน
ปัจจุบัน โดยประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ งบประมาณ หมายถึงการจัดทํา
ประมาณการงบการเงินต่างๆ ขึ้นล่วงหน้าทั้งงบกําไรขาดทุนหรืองบดุลหรืองบกระแสเงินสด หรืออาจ
ทําแยกรายละเอียดเป็นงบประมาณยอดขาย งบประมาณการผลิตหรืออ่ืนๆ การวิเคราะห์งบการเงิน 
หมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีได้จากงบการเงิน เพ่ือใช้สรุปผลการดําเนินงานของ
องค์การ๒๔๗ 
 ๕. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือกระบวนการควบคุมท่ีสําคัญมี
ขั้นตอนกล่าวคือ ขั้นท่ี ๑ การกําหนดมาตรฐาน เป็นเกณฑ์สําหรับการทํางาน ผู้บริหารใช้การวัดการ
ทํางานเพ่ือว่าผู้บริหารจะได้รับทราบเกี่ยวกับสิ่งซ่ึงกําลังทําอยู่ และไม่จําเป็นต้องคอยติดตามทุกฝีก้าว 
ใช้มาตรฐานเป็นเกณฑ์แทนเพ่ือวัดการทํางาน ช่วยผู้บริหารควบคุม ช่วยคนทําให้มีกรอบ มาตรฐานท่ี

                                         
  ๒๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร., พระวิปัสสนาจารย์ 
วัดระฆังโฆสิตาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๑๙

ดีต้องไม่สูงเกินไป วัดได้และท้าทาย ขั้นท่ี ๒ การวัดผลการทํางาน ได้แก่ เกณฑ์ตัวเลขเชิงปริมาณ 
ซ่ึงง่ายท่ีจะวัดและตรงกับวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ วัดความพอใจ ความชอบวัดยาก ไม่นิยมใช้ ขั้นท่ี 
๓ การเปรียบเทียบการทํางานกับมาตรฐาน ผู้บริหารจะต้องใช้วิจารณญาณเม่ือเปรียบเทียบผลการ
ทํางานกับมาตรฐาน ถ้าการทํางานตํ่ากว่ามาตรฐานจะต้องศึกษาว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร  
ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติการแก้ไข เปรียบเทียบผลการทํางานกับมาตรฐานไม่ว่าจะสูงหรือตํ่ากว่า มีการ
แก้ไขการปฏิบัติ การวิเคราะห์การทํางาน การเปล่ียนแปลงมาตรฐานและการวัด สําหรับการควบคุม
สํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารควรจะขอความร่วมมือและประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือให้การ
ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น มีหลักเกณฑ์และวิธีการประสานงาน และวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล๒๔๘ 
 ๖. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือขั้นตอน กระบวนการ หรือ
กลไกซ่ึงองค์กรกําหนดขึ้นเพ่ือให้ม่ันใจว่า กิจกรรมในการดําเนินธุรกิจจะประสบความสําเร็จ และ 
ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ การควบคุมเป็นกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ความม่ันใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีกําหนดไว้ การควบคุมเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญอย่าง
หนึ่งของการบริหาร การควบคุมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการวางแผน เพราะการควบคุมเป็น
เคร่ืองมือสําคัญในการกําหนดแผน การดําเนินการตามแผนและการประเมินผลตอบแทน สําหรับ
รูปแบบของการควบคุมจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การป้องกัน คือความ
พยายามท่ีจะสกัดไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น เป็นการควบคุมล่วงหน้าก่อนท่ีจะเกิดความเสี่ยงขึ้น เช่น 
การขออนุมัติใบสั่งซ้ือก่อน หรือการใส่รหัสลับในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ คือความพยายาม
ในการติดตามความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นถึงแม้จะมีการควบคุมแบบการป้องกันแล้ว น่ันคือเม่ือมีความเส่ียง
เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีระบบการควบคุมความเสี่ยงขึ้นมา ซ่ึงการติดตามที่ดีต้องมีระบบการสื่อสารท่ี
ดีด้วย โดยต้องจัดให้มีระบบการสื่อสารท่ีรวดเร็วและสมํ่าเสมอโดยวิธีการท่ีหลากหลาย การกํากับ คือ
ความพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการกําหนดวิธีการเฉพาะท่ีเหมาะสม เป็นการเสนอให้ทําสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นแนวทางหรือการฝึกอบรม สําหรับการควบคุมสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารจะต้องกํากับ
ดูแลการทํางานของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ มีการประชุมติดตาม เพ่ือกระตุ้นการทํางานของบุคลากร
ในสํานักปฏิบัติธรรม๒๔๙ 
 ๗. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือระดับของการควบคุม  
การควบคุมกลยุทธ์ เป็นกระบวนการกําหนดกฎเกณฑ์เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติการประสบ
                                         
  ๒๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๔๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๒๐

ความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์การ การควบคุมยุทธวิธี เป็นกระบวนการกําหนด
กฎเกณฑ์โดยมุ่งท่ีการปฏิบัติการเพ่ือให้ประสบความสําเร็จตามแผนยุทธวิธีระดับแผนก โดยมุ่งท่ี
อิทธิพลจากภายในและนอกเฉพาะอย่างซ่ึงมีผลกระทบต่อแผนยุทธวิธีนั้น มุ่งท่ีโครงร่างเวลาระยะสั้น 
การควบคุมการปฏิบัติการ เป็นกระบวนการกําหนดกฎเกณฑ์เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติการมี
ความสําเร็จตามแผนการปฏิบัติการในแต่ละวัน สําหรับรูปแบบการควบคุม ระบบการควบคุมเบ้ืองต้น 
เป็นการกําหนดกฎเกณฑ์ปัจจัยนําเข้า ระบบการควบคุมขณะท่ีกิจกรรมกําลังเกิดขึ้น หรือการควบคุม
เพ่ือกลั่นกรอง เป็นการกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการท่ีกําลังเกิดขึ้น ระบบการควบคุมภาย
หลังจากปฏิบัติการแล้ว หรือข้อมูลป้อนกลับ การกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผลผลิต ผู้บริหารสามารถ
ใช้ระบบการควบคุม ได้แก่ ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ เป็นระบบการควบคุมตัวเองด้วยระบบ
อัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เหมาะกับงานท่ีวัดอย่างละเอียดมาก หรืองานซํ้าๆ ระบบควบคุมซ่ึงไม่ใช้
เครื่องจักร งานท่ีเครื่องจักรยังทําไม่ได้ ต้องใช้วิจารญาณ รูปแบบการควบคุมขององค์การ การควบคุม
ตามระบบ มีลักษณะยืดหยุ่นได้และไม่เป็นทางการ ที่ออกแบบเพ่ือให้เกิดข้อผูกมัดจากพนักงาน 
องค์การมีลักษณะองค์การในแนวนอน ระดับการบังคับบัญชาน้อยระดับ และมีขนาดการควบคุมกว้าง 
การควบคุมด้วยพนักงานที่มุ่งท่ีการมีพนักงานที่เพ่ิมขึ้น และการทํางานเป็นกลุ่ม งบประมาณสูง๒๕๐ 
 ๘. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการควบคุมงานเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย หรือข้อตกลงตามที่กําหนดไว้หรือไม่ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมงาน เพ่ือสร้างมาตรฐานของงานในองค์การ เพ่ือสร้างมาตรฐานในการ
ควบคุมดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สินขององค์การมิให้สูญหาย เพ่ือรักษาและควบคุมคุณภาพของ
ผลผลิตและหรือบริการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้มีการกําหนดขอบเขตของเจ้าหน้าท่ีเป็นการเฉพาะเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย เพ่ือวัดและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานตามที่องค์การรับผิดชอบอยู่ เพ่ือใช้
สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ส่วนประเภทของ
การควบคุมงาน ได้แก่ การควบคุมด้านปริมาณงาน การควบคุมด้านคุณภาพงาน การควบคุมด้าน
เวลา การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น หลักการควบคุมงาน ได้แก่ การควบคุมจะต้องสะท้อน 
การควบคุมงานจะต้องรายงานการเบ่ียงเบน การควบคุมจะต้องเป็นการมองไปข้างหน้า การควบคุม
จะต้องสามารถช้ีระบุข้อบกพร่องได้อย่างชัดแจ้งการควบคุมจะต้องวัดและทดสอบได้ การควบคุม
จะต้องมีลักษณะยืดหยุ่น การควบคุมจะต้องสะท้อนให้เห็นโครงสร้างขององค์การ การควบคุมจะต้อง

                                         
  ๒๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
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เป็นไปในลักษณะประหยัด การควบคุมจะต้องเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติ และการควบคุมจะต้องนําไปสู่
การแก้ไขที่ถูกต้อง๒๕๑  
 ๙. การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือกระบวนการควบคุมงาน
จะต้องประกอบด้วยลักษณะสําคัญ ได้แก่ การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานสําหรับการวัดหรือนับผล
การปฏิบัติงานที่ดําเนินไป การเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กําหนดไว้ การประเมินผลงาน ขั้นน้ี
เป็นการพิจารณาคุณค่าของผลงาน ปรับปรุงแก้ไขผลแตกต่างจากเกณฑ์และมาตรฐานให้ถูกต้อง 
มาตรการในการควบคุม ได้แก่ หน่วยงานธุรกิจเอกชน เช่นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า และร้านค้าเทคนิคและวิธีการควบคุม ได้แก่ การควบคุมงานโดยงบประมาณ การควบคุม
งานโดยใช้เทคนิค การควบคุมงานโดยใช้ห้องปฏิบัติการ การควบคุมงานโดยกําหนดมาตรฐานงาน 
การควบคุมงานโดยวิธีการตรวจเย่ียม การควบคุมงานโดยวิธีให้เสนอรายงาน การควบคุมงานโดยใช้ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การใช้ระบบการเรียงลําดับผลงานด้วยคุณธรรม การใช้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเห็นของเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา และการประเมินค่าโดย
กลุ่มหรือคณะกรรมการ๒๕๒ 
 สรุปได้ว่า การควบคุมมีอยู่ในทุกระดับและทุกส่วนของหน่วยงาน ผู้บริหารควรจะมีการ
กํากับดูแลสํานักปฏิบัติธรรม กําหนดนโยบายท่ัวไป ปฏิบัติตามแผนที่ต้ังไว้ ตรวจสอบการทํางานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพ่ือแก้ไขและพัฒนา สําหรับการควบคุมสํานักปฏิบัติ
ธรรมคือ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านวิธีการจัดการ การควบคุมคือเครื่องมือ
การบริหาร ได้แก่ การกําหนดมาตรฐาน การวัดผลการทํางาน การเปรียบเทียบการทํางานกับ
มาตรฐาน และการปฏิบัติการแก้ไข หลักการควบคุมงาน ได้แก่ การควบคุมจะต้องสามารถช้ีระบุ
ข้อบกพร่องได้อย่างชัดแจ้ง จะต้องมีลักษณะยืดหยุ่น สะท้อนให้เห็นโครงสร้างขององค์การ นําไปสู่
การแก้ไขท่ีถูกต้อง สําหรับการควบคุมสํานักปฏิบัติธรรม ได้แก่ การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน
สําหรับการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีดําเนินไป ประเมินผลการปฏิบัติด้วยคุณธรรม การใช้มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ความเห็นของเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา และการประเมินค่าโดยกลุ่มหรือ
คณะกรรมการ 
 
 
 
                                         
  ๒๕๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๕๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๒๒

 ๔.๔.๒ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ผู้วิจัย ได้สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูป
หรือคน เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เม่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ โดยการ
ต้ังประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือประโยชน์การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ด้านฉันทะ คือความพึงพอใจ 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านฉันทะ คือความพึงพอใจ ผู้บริหารควรจะมีการสร้างแรงจูงใจ
อย่างไรเพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้ทํางาน” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้ให้
ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ควรจะมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมด้วยการให้กําลังใจในด้าน
ต่างๆ เช่น กิจนิมนต์ คําช่ืนชม ฯลฯ แก่บุคลากร การวางตนในการทํางานท่ีเสมอต้นเสมอปลายของ
คณะผู้บริหาร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความม่ันคง ม่ันใจ สบายใจ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของความเป็น
กัลยาณมิตร คือเป็นครู อาจารย์ เป็นท่ีพึงแก่บุคลากร แก่ลูกศิษย์๒๕๓ 
 ๒. ควรจะส่งเสริมศรัทธาและเช่ือม่ันต่อสิ่งที่ทํา คงเคยได้ยินคําว่า ขอฉันทามติจาก
ประชุมบ่อยๆ หรือมีฉันทะร่วมกัน ก่อนเลิกการประชุม บางครั้งก็เป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเรา
จะทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีร่วมกันหรือละเว้นบางสิ่งร่วมกัน ซ่ึงความเข้าใจในข้อน้ีคิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียว 
เพราะความหมายของฉันทะน้ันไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญาเท่าน้ัน หากแต่เป็นสัญญาใจและเป็นใจที่
ผูกพัน เป็นใจที่ศรัทธาและเช่ือม่ันต่อสิ่งนั้น หากจะฝึกฝนตนเอง เริ่มจากการต้ังคําถามกับตัวเองว่าเรา
ศรัทธาอะไร เพราะคนเราเม่ือศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งน้ัน ศรัทธาในเทคโนโลยีก็จะเข้าถึง
เทคโนโลยี ศรัทธาต่อชาวบ้านก็จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศ
สรรเสริญก็จะเข้าถึงลาภถึงยศ ศรัทธาต่อความรู้ก็จะเข้าถึงความรู้ ศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะเข้าถึง
ธรรม หรือไม่ศรัทธาอะไรก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไร ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบว่าสิ่งท่ีเราศรัทธากับ
ส่ิงท่ีต้องการน้ันตรงกันหรือไม่๒๕๔ 
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 ๓. ผู้บริหารควรจะสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรักและความพึงพอใจท่ี
จะดําเนินการตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางานนั้นๆ โดยเฉพาะส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
อาสา เสียสละเพ่ือสาธารณะกุศล๒๕๕ 
 ๔. การมีใจรักต่อหน้าท่ีการงาน ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเช่ือม่ันต่อสิ่งท่ีทํา 
จึงจะเกิดผลจริงตามควร การมีใจรักถือว่าสําคัญมาก ไม่ใช่ทําใจให้รักเพ่ืออะไรสักอย่าง หรือห้ามใจ
ไม่ให้รัก มันก็ยากย่ิงพอๆ กัน เพราะรักดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริงๆ ขืนทํา
ไปก็มีแต่จะทุกข์ทรมานแม้จะได้บางส่ิงท่ีมุ่งหวังแล้วก็ตาม ประการสําคัญเป็นการแอบแฝงมาจาก
ความคิดอ่ืนศรัทธาอ่ืนหรือความเป็นอ่ืนท่ีเราพยายามหาเหตุผลมาอธิบายว่า มันคือสิ่งเดียวกันเพ่ือให้
สามารถดําเนินไปได้หรือเพ่ือให้ตัวเองสบายใจท่ีสุด ถ้าเรามีใจศรัทธาอันแรงกล้า แล้วพลังสร้างสรรค์ก็
จะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างมหัศจรรย์ทีเดียว พระพุทธองค์สอนว่า มนุษย์ต้องเลือกที่จะศรัทธาบางอย่าง
และหม่ันตรวจสอบศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อผู้อ่ืน เม่ือดีท้ังสองอย่างก็จงมุ่งม่ันท่ีจะทํา
ด้วยความต้ังใจ หากไม่ดีก็จงเปลี่ยนแปลงศรัทธาเสียใหม่ ซ่ึงเราต้องเลือก ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็น
คนที่สับสนไม่มีแก่นสารและเป็นคนไร้รากในที่สุด เม่ือเป็นคนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางท่ี
ไม่ดีได้ง่ายน่ันเอง หากจะฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการต้ังคําถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่ 
เพราะคนเราเมื่อศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งน้ันเข้าถึงสิ่งน้ัน ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึง
เทคโนโลยี ศรัทธาต่อชาวบ้าน เราก็จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศ
สรรเสริญก็จะเข้าถึงลาภถึงลาภยศสรรเสริญ ศรัทธาต่อความรู้ก็จะเข้าถึงความรู้ ศรัทธาต่อหลักธรรม
ก็จะเข้าถึงหลักธรรม เม่ือไม่ศรัทธาอะไรก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไร ความศรัทธานํามาซ่ึงมุ่งม่ันเพ่ือทํา
ทุกอย่างให้ได้มาซ่ึงสิ่งท่ีเราศรัทธานั่นเอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งท่ีเราศรัทธากับสิ่ง
ท่ีสํานักปฏิบัติธรรมนั้นตรงกันหรือไม่ หากตรงกันก็เรียนรู้ท่ีจะเปลี่ยนแปลงตน หากไม่ตรงกันก็เรียนรู้
ท่ีจะให้โอกาสตัวเองไปสู่สํานักปฏิบัติธรรมอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า๒๕๖ 
 ๕. ผู้บริหารควรจะสร้างแรงจูงใจให้คนเกิดความรักในคุณค่าความดีงาม ความสมบูรณ์
ของการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มท่ีแล้ว บุคคลก็จะทุ่มเทจิตใจ อุทิศให้แก่สิ่งนั้น ผู้บริหารควรจะต้องมีใจ
รักต่อหน้าท่ีการงาน ทําหน้าท่ีการงานอยู่เสมอ และปรารถนาจะทําหน้าท่ีการงานให้ได้ผลย่ิงขึ้นไป๒๕๗ 

                                         
  ๒๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๒๔

 ๖. ผู้บริหารควรจะต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการทํางาน โดยเน้นสร้างแรงจูงใจ
ในการปลูกฝังคุณธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม ความพึงพอใจหรือเต็มใจทํางานน้ัน ต้องแยกความรู้สึก
ของคนให้เห็นก่อนว่า การมีความพึงพอใจ หรือเต็มใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้ันเกิดจากเหตุใด การคิดว่าจะ
ทําให้ใครเกิดความพึงพอใจ หรือเต็มใจทํางานน้ัน คนๆ น้ันต้องมองเห็นคุณประโยชน์ของการทํางาน
เสียก่อน อย่างเช่นทําแล้วได้ผลงาน ทําแล้วมีคนเห็น ทําแล้วมีคนอนุโมทนา สิ่งเหล่านี้ บางคนมองไม่
ออกว่าการทํางานนั้นๆ ของเขาแล้วจะได้ผลอะไรตอบแทน เพราะคนเราต่างกัน คิดต่างกัน ปัญญา
ต่างกัน ดังน้ัน หัวหน้างานควรจะช้ีแจงให้เห็นถึงคุณประโยชน์๒๕๘ 
 ๗. ฉันทะเป็นความพอใจและรักงานท่ีทํา คุณลองสํารวจตัวเองว่า งานท่ีกําลังทําอยู่นั้น
เป็นงานที่คุณรัก ท่ีคุณชอบ พอใจท่ีจะทําหรือไม่ คุณสนุกกับการแก้ปัญหาต่างๆ ในงานท่ีคุณทําอยู่
หรือเปล่า หรือคุณอึดอัด เครียดงาน คิดแก้ปัญหาไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ งานท่ีคุณทําในตอนน้ีอาจจะไม่
ตรงกับความรู้ความสามารถของคุณ คุณควรจะปรับเปลี่ยนงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ  
ความถนัดของคุณ แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถปรับเปลี่ยนงานได้ การปรับตัวให้เข้ากับ
งานนั้นโดยการพยายามทําความเข้าใจกับงาน หาความรู้เกี่ยวกับงานที่คุณทําเพ่ิมเติม น่าจะเป็น
วิธีการแก้ได้ น่าจะทําให้คุณชอบและพอใจทํางานน้ันๆ มากข้ึน๒๕๙ 
 ๘. อันดับแรกเราต้องสํารวจตัวเองว่ามีความชอบหรือความฝักใฝ่ในงานด้านใด ฉันทะ
เป็นสิ่งท่ีสําคัญที่สุดในการทํางาน เน่ืองจากงานแต่ละอย่างน้ันไม่มีทางท่ีเราจะชอบได้ทุกกระบวนการ 
การใช้เวลาค้นหา ปรับเปลี่ยนตัวเอง ก็จะทําให้เรามีความชอบและความสุขในงานท่ีทําได้อย่าง
แน่นอน สําหรับมาตรฐาน หมายถึงกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับปัญหาสําคัญท่ีมีอยู่หรือท่ีจะ
เกิดขึ้น เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสําเร็จตาม
ข้อกําหนดท่ีวางไว้ ได้แก่ กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยกําหนดการ การประกาศใช้ การนํามาตรฐาน
ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การปรับปรุงความเหมาะสม การบริการตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือกัน ความขยันคือการเอาภาระงานอย่างไม่น่ิงดูดาย ไม่ว่าจะทําให้แก่ตัวเองหรือผู้อ่ืนก็
ตาม ก็ทําอย่างสมํ่าเสมอด้วยความอดทน ไม่เกียจคร้าน ไม่ย่อท้อ โดยประการใดๆ ไม่รังเกียจต่องาน
ประเภทน้ันๆ ไม่ว่าจะได้ประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใด ขอให้เป็นงานท่ีสุจริต ผลตอบแทนที่ควรจะ
ได้ ผู้ท่ีถือครองที่ดินและให้ผู้อ่ืนเช่าจะได้ผลตอบแทนอยู่ในรูปของค่าเช่า แรงงาน ผู้เป็นเจ้าของ

                                         
  ๒๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๒๕

แรงงานจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปของ ค่าจ้างหรือเงินเดือน ทุน ผู้เป็นเจ้าของทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนอยู่ในรูปของดอกเบี้ย ผู้ประกอบการจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปของกําไรเป็นต้น๒๖๐ 
 ๙. ฉันทะคือความพอใจในส่ิงใด เม่ือเป็นเช่นนั้น ซ่ึงแน่นอนฉันทะของบุคคลน้ัน ก็จะได้
พบกับความพอใจในสิ่งนั้น หากมีความรักความพอใจในส่ิงที่ทําอยู่นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีมีความต้ังใจ 
มุ่งหวังจะให้เกิดผลดีย่ิงย่ิงขึ้น ความสุขก็ได้จากการทําน้ัน หากคุณต้ังคําถามขึ้นว่า ชอบงานที่ทําอยู่
หรือเปล่า ชอบคณะที่เรียนอยู่หรือเปล่า คําตอบก็คือใช่ ควรจะทําต่อไป แต่ถ้าคําตอบคือไม่ใช่ ไม่ควร
จะทําต่อไป๒๖๑ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรักและความพึง
พอใจท่ีจะดําเนินการตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา เสียสละเพ่ือ
สาธารณะกุศลศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะเข้าถึงหลักธรรม เม่ือไม่ศรัทธาอะไรก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไร 
ความศรัทธานํามาซ่ึงมุ่งม่ันเพ่ือทําทุกอย่างให้ได้มาซ่ึงสิ่งที่เราศรัทธานั่นเอง ฉันทะเป็นสิ่งที่สําคัญท่ีสุด
ในการทํางาน เน่ืองจากงานแต่ละอย่างน้ันไม่มีทางท่ีคนจะชอบได้ทุกกระบวนการ การใช้เวลาค้นหา 
ปรับเปลี่ยนตัวเอง ก็จะทําให้มีความชอบและความสุขในงานท่ีทําได้อย่างแน่นอน ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือกัน ความขยันคือการเอาภาระงานอย่างไม่นิ่งดูดาย ไม่ว่าจะทําให้แก่ตัวเองหรือผู้อ่ืนก็ตาม  
ก็ทําอย่างสมํ่าเสมอด้วยความอดทน ไม่เกียจคร้าน ไม่ย่อท้อ ฉันทะคือความพอใจในสิ่งใด เม่ือเป็น
เช่นนั้น ซ่ึงแน่นอนฉันทะของบุคคลน้ัน ก็จะได้พบกับความพอใจในสิ่งน้ัน หากมีความรักความพอใจ
ในสิ่งที่ทําอยู่น้ัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความต้ังใจให้เกิดผลดียิ่งย่ิงขึ้น ความสุขก็ได้จากการทําสิ่งน้ัน  
 
 ๒. ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม ผู้บริหารควรจะมีการฝึกอบรม
อย่างไรเพ่ือให้บุคลากรทํางานอย่างเพียรพยายาม” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าประชุมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ผู้บริหารควรจะมีแนวทางการฝึกอบรมวิธีการทํางานแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม 
“หน่ึงแบบอย่างท่ีดี มีค่าย่ิงกว่าหน่ึงร้อยคําสอน” สร้างเสริมความเป็นผู้นําในการลงมือทํา ด้วยความ
จริงใจ และมีผลต่อเนื่องกันไป๒๖๒  

                                         
  ๒๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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 ๒. วิริยะมาคู่กับความอดทน อดทนเป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความหวังที่จะ
เอาชนะอุปสรรค โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ ความอดทนเป็นเครื่องมือสําหรับคนใจเย็น
และใจงาม ถ้าจะฝึกฝนเรื่องความวิริยะแล้วคงเริ่มจากการฝึกฝนตนบ่อยๆ หม่ันทํา หม่ันคิด 
หม่ันเขียน หม่ันนําเสนอ อย่าขี้เกียจ อย่ากลัวต่อความล้มเหลว อย่าท้อต่องานหนัก งานมากให้คิดว่า
ทํามากรู้มากเก่งมาก อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่าเดิม๒๖๓ 
 ๓. ผู้บริหารควรจะมีการจัดการฝึกอบรมท้ังทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แบบค่อย
เป็นค่อยไป ไม่เคร่งเครียดมากเกิน ทําจากน้อยไปหามาก เพราะสภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร
แต่ละคนไม่เท่ากัน และความรู้ความสามารถก็ไม่เท่าเทียมกันด้วย โดยเฉพาะส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
อาสา เสียสละเพ่ือสาธารณะกศุล๒๖๔ 
 ๔. ตัวเองกล้าทํา กล้านํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเสียสละ หมายความว่าวิริยะคือ
ความมุ่งม่ันท้ังกายและใจ วิริยะน้ีมาคู่กับความอดทน ไม่ท้อต่อปัญหา ความอดทนเป็นเครื่องมือ
สําหรับคนใจเย็นและใจงาม ถ้าจะฝึกฝนต้องเริ่มจากความคิดที่ต้องหม่ันฝึกฝนบ่อยๆ หม่ันทํา หม่ันคิด 
หม่ันเขียน หม่ันนําเสนอ อย่าขี้เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาด กล้าแสดงออก อย่าท้อต่องานหนัก  
ให้คิดว่าทํามากรู้มากเก่งมาก๒๖๕ 
 ๕. ผู้บริหารต้องขยันหม่ันเพียรประกอบหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบ ด้วยความ
พยายามเข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ท้อถอย หม่ันฝึกฝนความรู้ ประสบการณ์ทํางาน คือกล้าได้กล้า
เสีย ไม่กลัวต่อความยากลําบาก๒๖๖ 
 ๖. การต้ังเป้าหมายการทํางาน เพ่ือให้บุคลากรมีความเพียรพยายาม เพ่ือกระตุ้นความ
เพียรพยายามการทํางานของบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม ความเพียรเกิดจากการประพฤติตนตาม
มงคลสูตรท่ีว่าทํางานไม่คั่งค้าง คนท่ีทําได้คงเป็นคนที่เคยสร้างสมบารมีมาก่อน แต่ถ้าลูกน้องไม่เป็น
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วัดระฆังโฆสิตาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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เช่นนี้ก็คงต้องสร้างให้มี ให้เกิดขึ้น ถ้าทางธรรมก็กําหนดเวลาในการน่ังสมาธิ ถ้าทางโลกก็อาจจะต้อง
ฝึกฝนให้เขาทํางานอย่างเพียรพยายามตามขั้นตอน๒๖๗ 
 ๗. ความขยันหม่ันเพียรทํางาน ตัวคุณทํางานอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง คุณพยายามแก้ไข
ปัญหาในการทํางานแค่ไหน ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองยังไม่เต็มที่กับการทํางานเท่าท่ีควร หรือประสิทธิภาพใน
การทํางานของตัวเองยังไม่เหมาะกับงานที่คุณต้องรับผิดชอบ คุณควรจะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน เพ่ิมพูนทักษะในการทํางาน
ของคุณอยู่เสมอ๒๖๘ 
 ๘. ความขยันหม่ันเพียรสามารถช่วยให้งานทุกอย่างสําเร็จลุล่วงได้ ถ้าเราขยันมากเท่าไร
ผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากงานท่ีทําก็จะมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงผลตอบแทนนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นเงิน
ทองเท่าน้ัน สักว่าความรู้สึกปิติท่ีได้ทํางานเสร็จก็เป็นสุขล้นแล้ว วิริยะนั้นเกิดจากฉันทะ วิริยะน้ันไม่ใช่
ทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่หมายถึงการหม่ันฝึกตนเองให้เช่ียวชาญในงานที่ทํามากข้ึน วิริยะก็คือ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เช่น  
การแสดงออก การพูดด้วยวาจา และการเจริญจิตตภาวนาเป็นต้น๒๖๙ 
 ๙. วิริยะของบุคคลใดมีอยู่ บุคคลน้ันย่อมมีความเพียรพยายามทํางาน โดยไม่ท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรคท่ีเข้ามาขัดขวาง คอยสกัดก้ันระหว่างทาง แม้บางครั้งจะต้องล้มลุกคลุกคลาน จากการ
หกล้มสักกี่ครั้ง หากบุคคลมีวิริยภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ท้อต่อสิ่งย่ัวยุให้เกิดความเข้าใจผิด ทําและรัก
หน้าท่ีการงานโดยใจสุจริต รับรองได้แน่นอนว่าเป้าหมายอยู่ไม่ไกล๒๗๐ 
 สรุปได้ว่า ความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค ความอดทนเป็นเครื่องมือสําหรับคน
ใจเย็นและใจงาม การฝึกฝนตนบ่อยๆ หม่ันทํา หม่ันคิด หม่ันเขียน ผู้บริหารควรจะมีการจัดการ
ฝึกอบรมทั้ งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บั ติ แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เคร่งเครียดมากเกิน  
ทําจากน้อยไปหามาก เพราะสภาพร่างกายและจิตใจของบุคคลากรแต่ละคนไม่เท่ากัน และความรู้
ความสามารถก็ไม่เท่าเทียมกันด้วย ควรจะส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสา เสียสละเพ่ือสาธารณกุศล 
ความขยันหม่ันเพียรสามารถช่วยให้งานทุกอย่างสําเร็จลุล่วงได้ วิริยะน้ันไม่ใช่ทํางานแบบเอาเป็นเอา
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 ๒๒๘

ตาย แต่หมายถึงการหม่ันฝึกตนเองให้เช่ียวชาญในงานท่ีทํามากขึ้น วิริยะก็คือส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด้วยการจัดสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง วิริยะของบุคคลใดมีอยู่ 
บุคคลน้ันย่อมความเพียรพยายามทํางาน โดยไม่ท้อต่อปัญหาอุปสรรคท่ีเข้ามาขัดขวาง คอยสกัดกั้น
ระหว่างทาง แม้บางครั้งจะต้องล้มลุกคลุกคลาน จากการหกล้มสักกี่ครั้ง หากบุคคลมีวิริยภาพอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่ท้อต่อสิ่งย่ัวยุให้เกิดความเข้าใจผิด ทําและรักหน้าที่การงานโดยใจสุจริต รับรองได้แน่นอน
ว่าเป้าหมายอยู่ไม่ไกล 
 
 ๓. ด้านจิตตะ คือความต้ังใจ 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านจิตตะ คือความต้ังใจ ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจอย่างไรเพ่ือ
พัฒนางานสํานักปฏิบัติธรรมให้เจริญเติบโตได้” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม เน้นยํ้าปณิธานการเผยแผ่  
ในเบื้องต้นตามหลักพุทธวิธีการเผยแผ่ สั่งสอนด้วยความเสียสละ การเสียสละตนเพ่ือประโยชน์ของ
มหาชนมาก่อน เป็นประการแรก การประกอบการงานให้บริสุทธ์ิ หมดจด เป็นประการต่อมา  
แล้วลาภยศ เกียรติประวัติจักปรากฎแก่ท่านเอง๒๗๑ 
 ๒. จิตตะ คือความเข้าใจและความรับผิดชอบ ความรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่รอบรู้ 
การที่คนจะรอบรู้ได้ต้องหม่ันศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ ต้องอ่านเขียนหนังสืออยู่เสมอ ประการสําคัญต้อง
ฝึกต้ังคําถามกับตัวเองกับเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น การฝึกสนทนากับผู้อ่ืนบ่อยๆ เม่ือทําได้อย่างนี้ก็จะ
เป็นผู้ที่เข้าใจความรอบรู้โดยปริยาย ความรอบคอบนอกจากจะดํารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้อง
อาศัยความดีงามเป็นเครื่องเตือนสติ ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาเหตุผลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม๒๗๒ 
 ๓. ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรมควรจะต้องมีความหนักแน่นในภาระหน้าท่ีท่ีทํา เพ่ือให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การกําหนดวิสัยทัศน์ที่ ดีๆ การศึกษาดูงานตามสถานท่ีปฏิบัติ อ่ืนๆ  
การปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความเหมาะสม การมีแผนมีโครงการที่ดีมานําเสนอต่อองค์กร 
โดยเฉพาะส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา เสียสละเพ่ือสาธารณะกุศล๒๗๓ 
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 ๔. ผู้บริหารควรจะต้องมีจิตใจสุภาพอ่อนโยน มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตัว จิตตะ คือใจท่ีรับผิดชอบ ปัจจุบันสังคมมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าท่ี  
ท่ีต้องทํามากมาย ไม่รู้จะทําอะไรก่อน แต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งท่ีเราคิด เราทํา รับผิดชอบแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้น เราก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยใจจด
จ่อ เม่ือรอบรู้มากขึ้นก็จะเกิดความรอบคอบ เม่ือมีความรอบคอบแล้วการตัดสินใจทําอะไรก็จะไม่
ผิดพลาด ความรอบคอบนอกจากจะดํารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาศัยความดีงามเป็นเคร่ือง
เตือนสติ ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพิจารณาได้อย่างเหมาะสม ศีลคือความดีงามตามแบบอย่างของ
สังคมนั้น เป็นสิ่งเดียวท่ีทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข๒๗๔ 
 ๕. ผู้บริหารควรจะต้องมีความต้ังใจทํางาน รับฟังและรับรู้ต่อหน้าที่การงานด้วยเหตุผล
และความคิด เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน โดยไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย โดยพยายามใส่ใจต่อ
หน้าที่การงาน ต้ังใจทํางานเพื่อสร้างกุศลคุณงามความดีแก่ตนและแก่ส่วนรวม มีความกระตือรือร้น 
พยายามรักษาจิตใจให้สดช่ืนอยู่เสมอในเวลาทํางาน๒๗๕ 
 ๖. ผู้บริหารควรจะกําหนดเป้าหมาย เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนางานตามนโยบาย 
โครงการ ฯลฯ มีจิตใจม่ันคง ขับเคลื่อนนโยบายตามเป้าหมายของสํานักปฏิบัติธรรม คือมีจิตใจทํางาน 
ศึกษาองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานอ่ืนๆ ศึกษางานที่ลูกน้องถนัดหรือไม่ ศึกษาสิ่งแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการทํางาน การมีจิตใจต่อทํางานน้ันก็เหมือนกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อเราน่ังสมาธิได้ดี ควรจะ
มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อการทําสมาธิ ควรจะมีบรรยากาศเอ้ือต่อการทํางาน ถ้าคนทํางานด้วยความคิด  
แต่เขาต้องนั่งในที่ร้อน เหงื่อตก เขาจะมีสมาธิในการทํางานน้อย จิตใจท่ีจดจ่อกับงานน้อย คนท่ี
ทํางานต้องใช้ความละเอียด แต่กลับมีเสียงเพลงเบาๆ ด้วยหวังว่าเสียงเพลงจะทําให้ผ่อนคลายอารมณ์  
แต่ตรงกันข้ามไม่เหมาะสมกับคนที่ต้องการความละเอียด คือคนที่ทํางานละเอียดควรจะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเงียบสงบ เหมือนคนนั่งสมาธิในท่ีเงียบสงบ เพ่ือทําให้จิตใจจดจ่อมีสมาธิอยู่กับงาน
เหล่าน้ัน๒๗๖ 
 ๗.  จิตตะเป็นความเอาใจใส่งาน คุณเป็นคนหน่ึงท่ีทํางาน ได้รับมอบหมายงาน  
คุณทํางานได้เท่าที่ควรหรือเปล่า งานของคุณมีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดหรือไม่ ถ้าใช่คุณควรจะนํา

                                         
  ๒๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๓๐

หลักธรรมข้อน้ีมาปรับใช้ คุณควรจะเป็นคนทํางานโดยเอาใจใส่ต่องาน มีความรอบครอบ มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย๒๗๗ 
 ๘ .  การมีจิตใจทํางาน  ย่อมส่งผลดีต่องานท่ีทํา  จิตตะเป็นธรรมที่แสดงถึงสติ  
ความรอบคอบ ไม่วอกแวกออกนอกลู่นอกทาง เม่ือเรามีทั้งฉันทะและวิริยะ จิตตะจะเป็นสิ่งที่ป้องกัน
ไม่ให้เราไขว้เขวออกนอกเส้นทาง ทําให้การทํางานต่างๆ สําเร็จลุล่วงได้ดี๒๗๘ 
 ๙. บุคคลผู้ควบคุมจิตใจได้แน่วแน่ มีจิตใจมุ่งม่ันกับส่ิงที่ทําอยู่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ ไม่ว่า
หนทางจะยาวไกลสักแค่ไหน ก็ควรจะพยายามต่อไป หากว่าใจท่ีแน่วแน่ม่ันคงแล้วไม่ว่าปัญหาใดๆ 
จะเข้ามาก็จะไม่ย่อท้อ ประคองจิตใจไปจนถึงเป้าหมายได้โดยสวัสดิภาพ โดยเน้นจิตอาสาพัฒนาการ
กุศลสาธารณะ๒๗๙ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะต้องมีความหนัก
แน่นในภาระหน้าท่ีที่ทําเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การกําหนดวิสัยทัศน์ท่ีดีๆ การศึกษาดูงาน
ตามสถานที่ปฏิบัติอ่ืนๆ การปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความเหมาะสม การมีแผนมีโครงการท่ีดีมา
นําเสนอต่อองค์กร โดยเฉพาะส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา เสียสละเพ่ือสาธารณกุศล ผู้บริหารควร
จะต้องมีความต้ังใจทํางาน รับฟังและรับรู้ต่อหน้าท่ีการงานด้วยเหตุผลและความคิด เอาใจใส่ต่อ
หน้าท่ีการงาน โดยไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย โดยพยายามใส่ใจต่อหน้าท่ีการงาน ต้ังใจทํางาน
เพ่ือสร้างกุศลคุณงามความดีแก่ตนและแก่ส่วนรวม มีความกระตือรือร้น พยายามรักษาจิตใจให้สดช่ืน
อยู่เสมอในเวลาทํางาน บุคคลผู้ควบคุมจิตใจได้แน่วแน่ มีจิตใจมุ่งม่ันกับสิ่งท่ีทําอยู่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ 
ไม่ว่าหนทางจะยาวไกลสักแค่ไหน ก็ควรจะพยายามต่อไป หากว่าใจที่แน่วแน่ม่ันคงแล้วละก็ไม่ว่า
ปัญหาใดๆ จะเข้ามาก็จะไม่ย่อท้อ ประคองจิตใจไปจนถึงเป้าหมายได้โดยสวัสดิภาพ โดยเน้นจิตอาสา
พัฒนาการกุศลสาธารณะ การมีจิตใจทํางาน ย่อมส่งผลดีต่องานท่ีทํา จิตตะเป็นธรรมที่แสดงถึงสติ 
ความรอบคอบ ไม่วอกแวกออกนอกลู่นอกทาง เม่ือเรามีท้ังฉันทะและวิริยะ จิตตะจะเป็นสิ่งที่ป้องกัน
ไม่ให้เราไขว้เขวออกนอกเส้นทาง ทําให้การทํางานต่างๆ สําเร็จลุล่วงได้ดี 
 
 
 

                                         
  ๒๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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 ๔. ด้านวิมังสา คือการพิจารณา 
 ประเด็นคําถามว่า “ด้านวิมังสา คือการพิจารณา ผู้บริหารควรจะมีวิสัยอย่างไรเพ่ือ
ส่งเสริมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมให้เกิดประโยชน์” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ผู้บริหารควรจะมีแนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม ส่งเสริมตามหลักพระธรรม
วินัย ส่งเสริมแนวทางการบูรณาการกับสภาพสิ่งแวดล้อมท้ังวัด โรงเรียน ชุมชน โดยการบูรณาการเข้า
ศาสตร์สมัยใหม่ให้คงความเป็นสํานักปฏิบัติธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่น้ันๆ๒๘๐ 
 ๒. วิมังสาก็คือการทบทวนเรื่องราวในปัจจุบัน ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิด
และการกระทํา พร้อมกับถามตัวเองว่า คิดอย่างนั้นเพ่ืออะไร ทําสิ่งนี้เพ่ืออะไร เพ่ือความสุขของ
ตัวเองหรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม ฯลฯ ซ่ึงควรรู้ควรจะอยู่ ณ จุดไหน เปลี่ยนแปลงอย่างไร  
การวิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบ สุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ในวิมังสา แปลว่าการพินิจ
พิเคราะห์ หมายความว่าทํางานด้วยปัญญา หากบุคคลนําวิมังสามาปรับใช้ในการทํางาน รักงานที่ทํา 
ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองเหตุผล ทางแห่งความสําเร็จคงไม่เกินเอ้ือม ทุกคนทําได้ 
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจ๒๘๑ 
   ๓. ควรจะพิจารณา ติดตามประเมินผลการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม ตามหลักบริหาร 
กล่าวคือ การบริหารกําลังคนจะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากท่ีสุด 
การบริหารเงินจะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยท่ีสุดและให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การบริหารวัสดุในการดําเนินงานว่าจะทําอย่างไร้ให้สิ้นเปลืองน้อยท่ีสุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด 
การจัดการ คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้งานท้ังหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา เสียสละเพ่ือสาธารณกุศล๒๘๒ 
 ๔. ผู้บริหารควรจะต้องรับผิดชอบการงานทั้งปวง แล้วพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นโดยโยนิโสมนสิการ คือการทบทวนในส่ิงท่ีได้คิดได้ทํา โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ 
นําไปสู่การทบทวนตัวเอง ทบทวนกระบวนการ ทบทวนในสิ่งท่ีได้คิดสิ่งได้ทําว่าเกิดผลดีอย่างไร 
ผลเสียอย่างไร ท้ังที่เป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนร่วม เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไข การสรุปผลการ

                                         
  ๒๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัด
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๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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ดําเนินงานว่าสิ่งท่ีคิด ท่ีทํามาน้ันดําเนินไปถูกทางหรือไม่ หรือคิดไว้อย่างทําอีกอย่าง คิดไว้แต่ไม่ได้ทํา 
ทําไปแล้วแต่ไม่ได้อย่างที่มุ่งหวัง๒๘๓ 
 ๕. ผู้บริหารควรจะใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล ตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วนํามาแก้ไข
พัฒนาวิ ธีการวางแผน คิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาปรับปรุงงานอยู่ เสมอ โดยการประชุม
คณะกรรมการ สัมมนาวิชาการ และการปรึกษาหารือแนวทางการติดผล การประสานงาน  
การนําเสนอจุดอ่อนและจุดแข็ง เพ่ือกําหนดวิธีการพัฒนาพันธกิจ และเป้าหมายสํานักปฏิบัติธรรมให้
เหมาะสมต่อไป๒๘๔ 
 ๖. การบริหารงานทุกครั้งควรจะมีการพิจารณาตรวจสอบ ควรจะมีประชุมติดตามและ
ประเมินผลงานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้เกิดผลดีแก่สํานักปฏิบัติธรรม การเข้าใจการทํางาน การทํางานท่ี
ได้ผลดีนั้นต้องมีวิมังสาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบ ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลการทํางานต่างๆ 
ซ่ึงคนที่จะทําเช่นน้ีได้ดีมีน้อย หลวงพ่อกล่าวว่า ทําให้ดี กว่าดีท่ีสุด นั่นหมายถึงเวลาเราทํางานแล้ว 
คิดว่าดีแล้ว ให้สังเกต วิเคราะห์งานที่ทํา เราสามารถทําได้ดีกว่าน้ีอีกหรือไม่ มีวิธีการใดท่ีจะทําได้
ดีกว่าน้ี ถ้าทําในคร้ังต่อไป เราจะทําอย่างไรเพ่ือให้ได้ผลดีกว่านี้เป็นต้น ซ่ึงถ้าทุกคนสามารถนําเอาคํา
สอนของหลวงพ่อมาใช้ก็จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีวิมังสาให้เกิดกับตนเองได้อย่างน่าอัศจรรย์๒๘๕ 
 ๗. วิมังสาเป็นการใช้ปัญญาตรวจสอบงานด้วยเหตุผล คือเม่ือพบปัญหาในสํานักงาน 
หรือในขณะทํางาน คนทํางานบางคนอาจจะเผลอใช้อารมณ์ ซ่ึงนั่นไม่ใช่วิธีท่ีถูกต้อง แต่หลักวิมังสาน้ี
จะสามารถนํามาปรับใช้ได้ คุณต้องใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา คุณก็จะพบวิธีแก้ปัญหาในการ
ทํางานได้ในที่สุด บางคนอาจจะคิดว่าหลักวิมังสาเข้าใจยาก เอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันอย่างไร 
ปรับใช้ในการทํางานอย่างไร คําตอบก็คือ คนทํางานทุกคน สามารถนําเอาหลักวิมังสาน้ีมาใช้ในการ
ทํางาน เพ่ือให้การทํางานของคุณประสบความสําเร็จได้๒๘๖ 
 ๘. การพิจารณางานด้วยปัญญา ใช้สมองคิด ถึงแม้ว่าเราจะพิจารณางานรักงานเพียงใด 
ขยันหม่ันเพียรเพียงใด เอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหากไม่ใช้ปัญญาพิจารณางานท่ีทําด้วยแล้ว  
ผลสุดท้ายงานก็จะเกิดความผิดพลาดได้อย่างง่าย ผลประโยชน์ท่ีควรจะได้ก็จะเสียหายไปโดยเปล่า

                                         
  ๒๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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 ๒๓๓

ประโยชน์ เพราะฉะน้ัน วิมังสา คือการพิจารณาให้รอบคอบ เพ่ือส่งเสริมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม
ให้เกิดประโยชน์ท้ังบุคลากร งบประมาณการเงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองไม้ และการจัดการท่ี
เหมาะสมกับปัจจุบัน๒๘๗ 
 ๙. การวิเคราะห์สิ่งท่ีทํา ถูกต้องหรือไม่ มีผลเป็นเช่นไร หากไม่ดี ไม่เข้าท่า ก็ควรจะ
ปรับปรุงแก้ไข เหมือนกับการขับรถหากขับออกนอกเส้นทาง เม่ือมองดูระหว่างทาง รอบข้างไม่คุ้นตา 
ไม่ใช่เส้นทางท่ีจะไปยังเป้าหมาย ก็หยุดรถ เลือกเส้นทางใหม่ ย่อมดีกว่าไปสู่เส้นทางผิด หากเปรียบ
เป้าหมายแต่ละเป้าหมายเป็นเสมือนสถานีรถไฟ รถไฟก็เปรียบเหมือนชีวิตคนเรา รางรถไฟก็
เปรียบเสมือนอิทธิบาท กว่าบุคคลจะเดินทางไปถึงท่ีหมายปลายทาง จะต้องผ่านสถานีน้อยใหญ่
มากมายโดยอาศัยเส้นทางรถไฟ โดยที่รถไฟอาจจะว่ิงช้าบ้าง เร็วบ้าง ตามเส้นทางของมัน 
แนวความคิดและหลักปฏิบัติเช่นน้ีอาจจะดูว่าเข้าใจยาก อธิบายได้ยาก แต่หากศึกษาแก่นแท้ของ
ความหมายจะเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดน้ันเกิดมาจากส่ิงท่ีเราต้องการทั้งสิ้น และหน่ึงในนั้นก็คือชีวิตที่
ต้องการประสบความสําเร็จ๒๘๘ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะมีแนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม วิมังสาก็คือการ
ทบทวนเรื่องราวในปัจจุบัน ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระทํา ติดตาม
ประเมินผลการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสา เสียสละเพ่ือ 
สาธารณกุศล ตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วนํามาแก้ไขพัฒนาวิธีการวางแผน คิดค้นหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาปรับปรุงงานอยู่เสมอ โดยการประชุมคณะกรรมการ วิมังสาเป็นการใช้ปัญญาตรวจสอบงาน
ด้วยเหตุผล คือใช้สมองคิด ถึงแม้ว่าเราจะพิจารณางานรักงานเพียงใด ขยันหม่ันเพียรเพียงใด เอาใจใส่
อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหากไม่ใช้ปัญญาพิจารณางานที่ทําด้วยแล้ว ผลสุดท้ายงานก็จะเกิดความผิดพลาด
ได้อย่างง่าย ผลประโยชน์ท่ีควรจะได้ก็จะเสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะฉะน้ัน วิมังสา คือ 
การพิจารณาให้รอบคอบ เพ่ือส่งเสริมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมให้เกิดประโยชน์ท้ังบุคลากร 
งบประมาณการเงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองไม้ และการจัดการที่เหมาะสมกับปัจจุบัน 
 
 ๔.๔.๓ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ผู้วิจัย ได้สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูป
หรือคน เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เม่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ โดยการ
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 ๒๓๔

ต้ังประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือประโยชน์การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ด้านอาวาสสัปปายะ/ท่ีอยู่อาศัยดี 
 ประเด็นคําถามว่า “(อาวาสสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร
เพ่ือให้มีความพร้อมด้านเสนาสนะที่อยู่อาศัย” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ  
ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ควรจะส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดิม ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมใหม่ให้ดีขึ้น เช่น 
การปลูกต้นไม้ท่ีหายาก เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการศึกษา พัฒนาพื้นดินเดิมให้ชุ่มช่ืน การจัด
ระเบียบที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมให้มีความสะดวด ปลอดภัย รักษาความ
สะอาดอย่างสมํ่าเสมอ มีบรรยากาศที่สงบร่มรื่น๒๘๙ 
 ๒. อาวาสสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือสถานท่ีอยู่อาศัย
เหมาะสม ซ่ึงผู้ปฏิบัติมีอิสระจะอยู่ได้อย่างสบาย เวลากลางวันปราศจากความพลุกพล่าน กลางคืน
สงัดเงียบ ปราศจากสัตว์ร้าย นํ้าใช้นํ้าด่ืมมีและหาได้ง่าย ท่ีสําคัญมีพระวิปัสสนาจารย์แก้ความสงสัย
ด้านการปฏิบัติ อากาศปลอดโปร่งถูกกับธาตุขันธ์ของผู้ปฏิบัติ ชวนให้ทําความพากเพียร สําหรับ
อาวาสสัปปายะ ควรจะทําที่อยู่อาศัยให้สบาย ปลอดภัย น่าเจริญตา น่าเจริญใจ มีถนนหนทางไปมา
หากันสะดวก๒๙๐ 
 ๓. อาวาสสัปปายะ ควรจะเน้นความสะอาดเรียบร้อย สถานท่ีให้มีความเพียงพอ ปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมดีมีความร่มรื่นร่มเย็นเหมาะสําหรับเป็นที่ปฏิบัติ มีความเป็นสัดส่วน มีถนนหนทาง
ทางเข้า-ทางออก สะดวกสบาย และมีความปลอดภัยดี๒๙๑ 
 ๔. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เสนาสนะคือท่ีอยู่อาศัยมีลักษณะที่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก 
ทางไปมาสะดวก กลางวันไม่เกลื่อนกล่น ด้วยผู้คน กลางคืน เงียบเสียง ปราศจากเสียงอึกทึก มีลม 
แดด เหลือบ ยุง และสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานน้อย ได้จีวร เครื่องนุ่งห่มอาหารบิณฑบาต เสนาสนะท่ี
อยู่อาศัย เภสัชชบริขารอันเป็นปัจจัยของคนไข้ ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคือง มีภิกษุเถระ เป็นพหูสูต 
ชํานาญคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา อยู่ท่ีน้ัน เข้าไปหาพระเถระได้ตามเวลาอันควร 
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 ๒๓๕

แล้วสอบถาม ไต่ถาม ข้อท่ียังสงสัย พระเถระย่อมเปิดเผย ในข้อท่ียังไม่ได้เปิดเผย ทําให้ง่าย ในข้อท่ี  
ยังไม่ได้ทําให้ง่าย บรรเทา ความสงสัย ในธรรมที่ยังสงสัย๒๙๒ 
 ๕. อาวาสสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์
ในการจัดอาคารสถานที่พัก เครื่องอํานวยความสะดวกเพียงพอและสะอาด เสนาสนะพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา๒๙๓ 
 ๖. อาวาสสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือการบริหารจัดการ
เสนาสนะท่ีอยู่อาศัยให้สมกับการปฏิบัติธรรม อาวาสเป็นท่ีสบาย กล่าวคือการปรับปรุงพ้ืนที่ภายใน
สํานักปฏิบัติธรรมให้สวยงาม ร่มรื่น ดูแลความสะอาด จัดระเบียบเรียบร้อย ใครเห็นก็รู้สึกสบายใจ๒๙๔ 
 ๗. อาวาสสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือที่อยู่อาศัยท่ีสบาย 
เหมาะแก่การปฏิบัติ จิตให้สงบโดยปราศจากสิ่งรบกวน เช่น คนกวน สัตว์กวน เสียงกวน กลิ่นกวน 
บรรยากาศรอบข้างกวน เหตุอันไม่เอ้ือต่อการทําจิตให้สงบ ผู้ปฏิบัติธรรมควรจะเลือกสถานที่ปฏิบัติท่ี
ไม่รโหฐานเกินตัวนัก เพราะจะทําให้ยุ่งยากต่อการดูแลรักษา แต่ต้องไม่คับแคบเกินไปจะทําให้อึดอัด 
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ไม่ใหม่เกินไป หมายถึงสีสันต้องไม่ฉูดฉาด เป็นการเย้ายวน จิตให้ฟุ้งซ่าน  
จักทําจิตให้สงบได้ยาก ไม่เก่าจนเกินไปจนไม่สามารถป้องกันภัยจากธรรมชาติ เช่น ฝนตก ลมพัด 
อากาศหนาว ท้ังหมดน้ีต้องขึ้นอยู่กับความชอบใจของผู้ปฏิบัติธรรม๒๙๕ 
 ๘. อาวาสสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม คืออาวาสสัปปายะที่พัก
สะดวกสบาย มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัย ทําให้เกิดความสบายใจ กล่าวคือเสนาสนะป่าไม้ ถ้ํา 
โคนไม้ เรือนว่าง เป็นสถานที่เงียบสงบใดๆ มีอยู่ ทรงแนะนําให้ภิกษุเรียนกรรมฐานในที่ น้ันๆ 
เสนาสนะท่ีว่าน้ันมีส่วนสําคัญในการสร้างคุณค่าแห่งสมณะปฏิบัติ เพ่ิมพูนสมณะสัญญา ซ่ึงถือเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อความก้าวหน้าในทางปฏิบัติ สถานท่ีสับปายะทําให้ผู้ปฏิบัติได้ธรรมอันเป็นเหตุ
ปัจจัยจําเป็นต่อการก้าวหน้าในทางภาวนากรรมฐาน คือกายวิเวก อันเป็นความสงบทางกายซ่ึงเอ้ือให้
เกิดจิตวิเวก คือความสงบทางใจ การมาปลีกวิเวกน้ี จึงถือเป็นการวัดใจบุคคล เพราะการปลีกวิเวก
ออกจากหมู่คณะอยู่แต่ผู้เดียวสําหรับผู้ใหม่ในทางภาวนาน้ัน จะมีโอกาสเจอดีอย่างใดอย่างหนึ่งจน

                                         
  ๒๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๓๖

ได้ แต่ไม่ควรจะมองว่าต้องเป็นเรื่องผีสางเทวดา หรือสิ่งลี้ลับเสมอไป นอกจากน้ีการปลีกวิเวกตัว
ในช่วงฤดูฝน น่ันหมายถึงฤดูกาลเข้าพรรษา ระยะเวลาการปลีกวิเวกของบุคคลน้ัน จึงต้องทําได้จํากัด
คือไม่เกินสามเดือน๒๙๖ 
 ๙. อาวาสสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือเสนาสนะสัปปายะ
สถานท่ีสงบสงัดอากาศที่สบาย ห่างไกลจากชุมนุมชน สถานท่ีเช่นน้ันย่อมเป็นท่ีสบายสะดวกของผู้
ฝึกหัดเรียกว่ากายวิเวก ท่ีสงัดกาย พระอรรถกถาจารย์ท่านแสดงบาลีไว้ว่า ถ้ํา คูหา เงื้อมผา 
ป่าดง สูญญาคาร บ้านว่างเปล่า ซ่ึงไม่มีมนุษย์ไปมาเกินควรเกลื่อนกล่น ท่ีเช่นน้ันเรียกว่าเสนาสนะสัป
ปายะ เป็นเครื่องมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี เวลาไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้น อย่าให้
ปล่อยจิตใจไปในอารมณ์ท่ีเป็นศัตรูแก่ความสงบ เช่น ใฝ่ใจไปในทางดิรัจฉานคาถาและไสยศาสตร์ 
ให้ปรารภและปฏิบัติแต่ธรรมท่ีจะให้ความสบายแก่ตน เช่น อปิจฉตา ทําคนเป็นคนมักน้อยในปัจจัย 
วิเวก ให้ มุ่งต่อความวิเวกสงัดถ่ายเดียว อสังสัคคะ อย่าเป็นผู้จุกจิกจู้จี้คลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
วิริยารัมภะ ให้ต้ังใจปรารภแต่ความพากเพียร เพ่ือทําจิตของตนให้สงบถ่ายเดียว สีลานุสสติ ให้ตรวจดู
มรรยาทความประพฤติของตน ได้ล่วงข้อห้ามสิกขาบทหรือไม่ ให้รีบชําระเสียโดยเร็วด้วยเจตนาของ
ตนเอง สมาธิกถา ให้ปรารภในเร่ืองสมาธิ อารมณ์กรรมฐานอันเป็นเหตุแห่งความต้ังม่ันแห่งจิต ปัญญา
กถา ให้ปรารภแต่เรื่องท่ีจะให้เกิดปัญญา วิมุตติ ให้ยินดีในการทําความหลุดพ้นไปจากกิเลส 
ท้ังปวง วิมุตติญาณทัสนะ ให้ปรารภตรึกตรองใคร่ครวญในการรู้เห็นธรรมที่จะให้หลุดพ้นไปจากกิเลส
อาสวะธรรมทั้งปวง ธรรมเหล่านี้เป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติท่ัวไปจะทําใจของบุคคลผู้นั้นให้โน้มไปในทาง
พ้นทุกข์ถ่ายเดียว๒๙๗ 
 สรุปได้ว่า อาวาสสัปปายะ ควรจะเน้นความสะอาดเรียบร้อย สถานท่ีให้มีความเพียงพอ 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมดีมีความร่มรื่นร่มเย็นเหมาะสําหรับเป็นท่ีปฏิบัติ มีความเป็นสัดส่วน มีถนนหนทาง
ทางเข้า-ทางออก สะดวกสบาย และมีความปลอดภัยดี ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์ในการจัดอาคาร
สถานที่พัก เครื่องอํานวยความสะดวกเพียงพอและสะอาด เสนาสนะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา คือ
การบริหารจัดการเสนาสนะที่อยู่อาศัยให้สมกับการปฏิบัติธรรม อาวาสเป็นที่สบาย กล่าวคือการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในสํานักปฏิบัติธรรมให้สวยงาม ร่มรื่น ดูแลรักษาความสะอาด จัดระเบียบเรียบร้อย 
ใครเห็นก็รู้สึกสบายใจ อาวาสสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม คืออาวาสสัปปายะ
ท่ีพักสะดวกสบาย มีความเหมาะสมสําหรับอยู่อาศัย ทําให้เกิดความสบายใจ กล่าวคือเสนาสนะป่า ไม้ 
ถ้ํา โคนไม้ เรือนว่าง เป็นสถานท่ีเงียบสงบ สถานท่ีสัปปายะทําให้ผู้ปฏิบัติได้ธรรมอันเป็นเหตุปัจจัย
                                         
  ๒๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๓๗

จําเป็นต่อการก้าวหน้าในทางภาวนากรรมฐาน คือกายวิเวก อันเป็นความสงบทางกายซ่ึงเอ้ือให้เกิดจิต
วิเวก คือความสงบทางใจ การมาปลีกวิเวกน้ี จึงถือเป็นการวัดใจบุคคล เพราะการปลีกวิเวกออกจาก
หมู่คณะอยู่แต่ผู้เดียวสําหรับผู้ใหม่ในทางภาวนา นอกจากน้ีการปลีกวิเวกตัวในช่วงฤดูฝน นั่นหมายถึง
ฤดูกาลเข้าพรรษา ระยะเวลาการปลีกวิเวกของบุคคลน้ัน จงึต้องทําได้จํากัดคือไม่เกินสามเดือน 
 
 ๒. ด้านอาหารสัปปายะ/อาหารการบริโภคสมบูรณ์ดี 
 ประเด็นคําถามว่า (อาหารสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะส่งเสริมโภชนาหารแก่บุคลากร
อย่างไร เพ่ือให้สํานักปฏิบัติธรรมมีความพร้อมด้านอาหาร” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุมสนทนา
กลุ่มเฉพาะ ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควรจะส่งเสริมให้ผู้มาปฏิบัติธรรม รับประทานอาหารท่ีสํานัก ฯลฯ ได้จัดให้  
โดยอาหารได้รับประกันคุณภาพตามหลักโภชนาหาร โดยผู้มาปฏิบัติธรรมไม่ต้องส่ังอาหารมา
รับประทานเองหรือสั่งมารับประทาน นอกจากนั้น อาหารไทยท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ 
ประเภทก๋วยเต๋ียวไก่ตุ๋น ไก่ฉีก ก๋วยเต่ียวค่ัวไก่ ปลาหมึก กุ้ง ก๋วยเต๋ียวเป็ดตุ๋น ย่าง ก๋วยเต่ียว
ลูกช้ินปลา ก๋วยเต๋ียวหมูต้มยํา หมูตุ๋น นํ้าตก บะหม่ีหมูแดง เกี๊ยวน้ํา เกี้ยมอ๋ีนํ้า ก๋วยเต๋ียวลุยสวน 
ก๋วยเต๋ียวผัดไทยกุ้งสด วุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสด ข้าวคลุกกะปิ ข้าวผัดนํ้าพริกลงเรือ ข้าวผัดปู กุ้ง แฮม 
กุนเชียง ผัดมักกะโรนี สปาเก็ตต้ีปลาเค็ม หม่ีกะทิ กระเพาะปลานํ้าแดง สลัดนํ้าข้น และนํ้าใส๒๙๘ 
 ๒. อาหารสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม คืออาหารเหมาะสม 
เป็นอาหารที่ถูกกับธาตุขันธ์ของตน กินแล้วไม่ทําให้กิเลสฟุ้ง ไม่ทําให้ร่างกายมีการอ่อนเพลีย มึนเม่ือย 
ง่วงซึม หากทําให้ร่างกายมีกําลังแข็งแรง ทนทานกับการทําความเพียร ทําให้จิตใจแจ่มใสไม่ท้อแท้
อ่อนแอ ชวนให้ทําความเพียร สําหรับอาหารบริการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ควรจะจัดให้เฉพาะโดยการส่ังให้
แม่ครัวหรือพ่อครัวรับเหมาจ่าย ตามกําหนดการ เพ่ือความสะดวกต่อการบริหารและการบริการ
ส่งเสริมโภชนาหารแก่บุคลากร สําหรับอาหารที่ควรจะบริการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ ประเภทแกงเผ็ด 
แกงกระหรี่ไก่ แกงคั่วสับปะรด แกงเขียวหวานปลากรายหรือไก่ แกงเทโพหมู แกงไตปลา แกงป่า 
ขาหมูหรือปลากราย แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงเหลืองปลา ขนมจีนนํ้ายาปลาช่อนหรือนํ้าพริก ฉู่ฉี่ปลา 
แกงไก่หน่อไม้ดอง แกงเผ็ดปลาหมึกสอดไส้ แกงเผ็ดกระดูกหมู พะแนงหมูหรือไก่หรือกุ้ง และมัสม่ัน
หมูหรือไก่ สําหรับอาหารสัปปายะ ควรจะปรับปรุงดูแลเรื่องอาหารต้ังแต่ทําอาหาร ตลอดการ
รับประทานประจําวันให้เป็นที่สะดวกสบาย๒๙๙ 
                                         
  ๒๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร., พระวิปัสสนาจารย์ 
วัดระฆังโฆสิตาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๓๘

 ๓. อาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ คืออาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรม 
เกื้อกูลต่อสุขภาพ จัดอาหารเพ่ือสุขภาพ นอกจากน้ัน ควรจะมีอาหารมังสวิรัติ เช่น ผัก ผลไม้ 
นํ้าผลไม้ อร่อย สะอาด ย่อยง่าย เหมาะกับร่างกายสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมในระยะเวลาสั้นและระยะยาว 
รายการอาหารที่ควรจะบริการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ ประเภทแกงจืดหรือต้มยํา กระดูกอ่อนตุ๋นไช
ท้าวยาจีน เกาเหลาลูกช้ินหมู แกงจืดไข่นํ้า แกงจืดเต้าหู้ไข่สาหร่าย แกงจืดแตงกวาสอดไส้ แกงจืด
มะระยัดไส้หมูสับ แกงจืดหมูม้วนสาหร่าย แกงจืดลูกรอก ต้มเลือดหมู ต้มจับฉ่าย ไก่ตุ๋นฟักมะนาว
ดองหรือเห็ดหอม ซ่ีโครงหมูตุ๋นเย่ือไผ่ มะระตุ๋นยาจีนกระดูกหมู แกงเลียงกุ้งสด แกงส้มชะอมทอดกุ้ง 
ต้มข่าไก่หรือปลาสลิด ต้มโคล้งปลาดุกย่างหรือปลากรอบ ต้มแซบกระดูกหมูอ่อน ต้มส้มปลาทับทิม 
ต้มยํากุ้ง รวมมิตร ขาหมู และต้มยําโป๊ะแตก๓๐๐ 
 ๔. อาหารสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม ความสําคัญ
ของอาหาร คืออาหารเป็นสิ่งหน่ึงท่ีสามารถแสดงออกให้คนท่ัวไปได้ทราบถึงความเจริญงอกงาม 
ความรู้และวัฒนธรรมอันดีงาม ซ่ึงอาหารไทยมีเอกลัษณ์และสวยงาม จุดเด่นของอาหารไทยคือรสชาติ 
อาหารไทยจะมีรสชาติเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม และเผ็ด และนิยมนําสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบใน
การปรุงอาหาร เช่น พริก มะนาว ข่า และตะไคร้เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีรายการประเภทขนมหวาน 
กล้วยไข่เช่ือม กล้วยบวชชี ครองแครงกะทิ ขนมไทยรวม ข้าวต้มนํ้าวุ้น ข้าวเหน่ียวถั่วดํา ข้าวเหนียว
มะม่วง ทุเรียน สาคูเม็ดบัวมะพร้าวอ่อน ถั่วเขียวต้มน้ําตาล บัวลอยเผือก ปลากริมไข่เต่า ฟักทอง 
เผือก มันแกงบวด ลอดช่องเผือก แตงไทย เฉาก๊วย เต้าทึงนํ้าลําใย มันต้มนํ้าขิง ซ่าหริ่ม ทับทิมกรอบ 
ฟรุตสลัด รวมมิตร หวานเย็น กระทงทอง ทองพลุ ตะโก้เผือก-แห้ว ขนมสอดไส้ ขนมลืมกลืน หยกมณี 
วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นลูกชุบ และข้าวเหนียวหน้าต่างๆ๓๐๑ 
 ๕. อาหารสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารควรจะรู้จักวิธีการ
แบ่งงาน แบ่งภาระหน้าท่ีการงาน แบ่งความรับผิดชอบ ตามภาระหน้าที่การงาน และรู้จัก
ประสานงานความสามัคคีและประโยชน์ร่วมกัน รู้จักบริหารบุคลากร ส่งเสริมการติดตามผลงาน 
ประเมินผลงาน และส่งเสริมการประชุมปรึกษางานตามวาระโอกาส นอกจากนั้น อาหารสําหรับ
บริการผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ ประเภทยําหรือลาบ นํ้าตกหมู ปลาหมึกน่ึงมะนาว พล่ากุ้ง ปลาสลิด หมู 
ยําก้านคะน้ากุ้งสด ยําคอหมูย่าง ไก่ย่าง ยําถั่วพลูกุ้ง ไก่ หมูบด ยําทะเลรวมมิตร ยําปลาดุกฟู ยําปลา

                                         
  ๓๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๓๙

ทู ยําตะไคร้ ยํามะเขือยาวเผา ยําวุ้นเส้นกุ้ง ไก่ ปลาหมึก ยําหมูยอ ยํากุนเชียง ยําเห็ดหูหนูขาว ลาบ
หมู ไก่ ปลาช่อน หมู และไก่มะนาว๓๐๒ 
 ๖. อาหารสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม
ควรจะจัดอาหารให้มีคุณภาพ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติธรรม สําหรับอาหารท่ี
ควรจะนํามาบริการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ ประเภทผัดคะน้าปลาเค็ม หมูกรอบ เต้าหู้อ่อนทรงเครื่อง 
ทะเล ไก่ผัดฉ่า ทะเล ไก่ผัดผงกระหรี่ ปลาช่อนผัดขึ้นฉ่าย ปลาดุกฟูผัดพริกขิง ปลาหมึกผัดไข่เค็ม 
ค่ัวกลิ้ง หมู ไก่ ผัดกระเพราทะเล ไก่ หมู ขาหมู ผัดกวางตุ้งไต้หวันลูกช้ินกุ้ง ผัดโป๊ยเซียน ผัดยอดฟัก
แม้ว ผัดเผ็ดปลากราย ขาหมู ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ สด ผัดพริกขิงถั่วหมูสามช้ัน ผัดพริกขิงถั่วปลา
สลิด ปลาทับทิม ผัดวุ้นเส้นทรงเครื่อง ผัดสะตอกุ้งสด ผัดเปร้ียวหวาน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผัดกุ้ง 
ยอดมะพร้าวผัดไก่ บล็อกโครี่ผัดกุ้ง หมูกรอบ หน่อไม้ฝรั่ง ผัดกุ้งและแฮม๓๐๓ 
 ๗. อาหารสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คืออาหารท่ีบริโภคแล้วทําให้
ผู้บริโภคสบาย เป็นอาหารท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดกระบวนการสะสม จนเป็น
มลพิษแก่ชีวิตตน เป็นอาหารเพ่ือผ่อนคลายความหิวอย่างแท้จริง เป็นอาหารท่ีมิใช่ได้มาเพราะความ
มักมาก ไม่เป็นอาหารที่บริโภคเพ่ือจะบํารุงบําเรอร่างกาย เป็นอาหารที่ไม่สร้างภาระมากนัก อาหาร
เป็นท่ีสบายคือการต้ังโรงทานเลี้ยงอาหารญาติโยมท่ีมาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน บริการให้ความ
สะดวก ไม่ให้ญาติโยมเกิดความกังวล รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ภัตตาหารท่ีญาติโยมนํามาถวายพระสงฆ์ 
ให้ความเคารพในทานของญาติโยม สําหรับอาหารท่ีควรจะบริการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ ประเภท
ทอด น่ึง อบ กระดูกหมูอบเห็ดฟาง กะหล่ําปลีห่อไก่ หมู กุ้งอบเกลือ ไก่อบคะน้า ไก่อบซอสเทอริยากิ 
ขาหมูนํ้าแดง โคนปีกไก่น้ําแดง ไข่เจียวหมูสับ กุ้งสด ไข่เจียวแหนม เห็ดหอม ไข่ลูกเขย ไข่พะโล้ ไข่ห่อ
สอดไส้ ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม ทอดมันกุ้ง ปลากราย ทะเลเทมปุระ ปลาชุบขนมปังป่นทอด 
ปลาแดดเดียว ปลาทอดกระเทียม ปลาสมุนไพร ปลาสลิดทอด ปลาสามรส ปลาหมึกยัดไส้ทอด
กระเทียม ปีกไก่สอดไส้ทอด ปีกไก่สอดไส้น้ําแดง ปูจ๋าไข่ หมูพอกไข่เค็ม หมู ไก่ทอดกระเทียม ไก่ห่อ
กุนเชียง หมูสับปลาเค็ม หมูอบสับปะรด คะน้า ฮ่อยจ๊อไก่ หมู ปู ห่อหมกปลากราย และหน้ากุ้ง๓๐๔ 
 ๘. อาหารสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือเม่ือมีท่ีอยู่ท่ีสบายต้อง
คํานึงถึงการกินอาหาร การจัดสวัสดิการด้านอาหารจึงควรเป็นภาระของสํานักปฏิบัติธรรม คืออาหาร

                                         
  ๓๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๔๐

ดีมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริโภค กล่าวคืออาหารสําหรับบริการแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม ได้แก่ 
นํ้าพริกกะปิ กะปิคั่ว นํ้าพริกกุ้งสด นํ้าพริกตาแดง นํ้าพริกปลาป่น นํ้าพริกปลาย่าง น้ําพริกมะขาม 
นํ้าพริกลงเรือ น้ําพริกหนุ่ม น้ําพริกอ่อง ปลาร้าทรงเคร่ือง ปูเค็มหลน และเต้าเจ้ียวหลน๓๐๕ 
 ๙. อาหารสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คืออาหารสัปปายะ หมายถึง
สถานที่ไปบิณฑบาต เช่น หมู่บ้านหรือชุมชนใส่บาตรบริบูรณ์ สํานักปฏิบัติธรรมก็ควรจะว่าจ้างแม่ครัว
หรือพ่อครัวเข้าทําอาหารประจํา จัดอาหารและเก็บล้างวัสดุอุปกรณ์ประจํา นอกจากน้ัน สําหรับ
อาหารไทย หมายถึงอาหารประจําชาติ เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมการกินอยู่ ท่ีมีการสั่งสมโดยถ่ายทอด
จากอดีตสู่ปัจจุบัน ซ่ึงอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจําชาติท่ีสําคัญ จากผลการสํารวจอาหารไทย ๔ 
ภาค ได้แก่ อาหารภาคกลาง อาหารภาคอีสาน อาหารภาคเหนือ และอาหารภาคใต้ ซ่ึงอาหารไทยแต่
ละภูมิภาคน้ันมีรสชาติอร่อย น่ารับประทาน และรสชาติไม่เหมือนกันแต่คุณภาพเกินบรรยาย๓๐๖ 
 สรุปได้ว่า อาหารบริการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ควรจะจัดให้เฉพาะโดยการส่ังให้แม่ครัวหรือ
พ่อครัวรับเหมาจ่าย ตามกําหนดการ เพ่ือความสะดวกต่อการบริหารและการบริการส่งเสริม
โภชนาหารแก่บุคลากร สําหรับอาหารที่ควรจะบริการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม คืออาหารที่เหมาะสมกับ
ร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรม เกื้อกูลต่อสุขภาพ จัดอาหารเพ่ือสุขภาพ นอกจากน้ัน ควรจะมีอาหาร
มังสวิรัติ เช่น ผัก ผลไม้ นํ้าผลไม้ อร่อย สะอาด ย่อยง่าย เหมาะกับร่างกายสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมใน
ระยะเวลาสั้นและระยะยาว รายการอาหารท่ีควรจะบริการแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ ประเภทแกงจืด
หรือต้มยํา ประเภทยําหรือลาบ ประเภทผัดคะน้า ปลาเค็ม ประเภททอด นึ่ง อบ ประเภทขนมหวาน 
ประเภทน้ําพริก นํ้าพริกกะปิ กะปิค่ัว น้ําพริกกุ้งสด น้ําพริกตาแดง น้ําพริกปลาป่น นํ้าพริกปลาย่าง 
นํ้าพริกมะขาม น้ําพริกลงเรือ นํ้าพริกหนุ่ม น้ําพริกอ่อง ปลาร้าทรงเครื่อง นอกจากน้ัน สําหรับอาหาร
ไทย หมายถึงอาหารประจําชาติ เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมการกินอยู่ ได้แก่ อาหารภาคกลาง อาหาร
ภาคอีสาน อาหารภาคเหนือ และอาหารภาคใต้ ซ่ึงอาหารไทยแต่ละภูมิภาคน้ันมีรสชาติอร่อย  
น่ารับประทาน และรสชาติไม่เหมือนกันแต่คุณภาพเกินบรรยาย 
 
 ๓. ด้านบุคคลสัปปายะ/ผู้คนมีกัลยาณมิตรและรักษาศีล 
 ประเด็นคําถามว่า “(บุคคลสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะส่งเสริมบุคลากรอย่างไรเพ่ือให้
สํานักปฏิบัติธรรมมีความพร้อมด้านบุคลากร” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
                                         
  ๓๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๔๑

 ๑. ผู้บริหารควรจะเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถได้แสดงบทบาท คือ
วิทยากรใดมีความรู้ความสามารถ ก็ให้โอกาสแก่วิทยากรน้ัน ได้บรรยาย ได้สอนวิธีการปฏิบัติ ท้ังสม
ถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงทัศนวิสัยของตนออกมาสู่สายตาผู้
ปฏิบัติธรรม คือพยายามสร้างกัลยาณมิตร ท้ังวิทยากร และผู้ปฏิบัติธรรม ให้ได้รับทราบ รับรู้แนวทาง
การปฏิบัติท่ีหลากหลายแนวทาง เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงต่อไป๓๐๗ 
 ๒. บุคคลสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือผู้อยู่ร่วมกันก็ดี ผู้ไปมา
หาสู่กันช่ัวคราวก็ดี เป็นที่ถูกอัธยาศัยกัน สามารถเก้ือกูลกันในสัมมาปฏิบัติได้ อย่างน้อยก็ต้องไม่เป็น
ภัยแก่กัน ท้ังผู้กํากับดูแลรักษาก็เป็นผู้มีอัธยาศัย อํานวยความสะดวกให้ตามสมควร ไม่เบียดเบียนข่ม
เหง หรือว่ากล่าวเสียดสีให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ สําหรับบุคคลสัปปายะ คือเพ่ือนบ้าน มิตรสหาย 
ท่ีเป็นครูอาจารย์ เป็นท่ีสบายคือเป็นคนดี เป็นกัลยาณมิตร รักษาศีล ทําบุญถวายทาน ทอดผ้าป่า 
ทอดกฐิน และทําบุญอุทิศให้แก่ปิยชนมีมารดาและบิดาเป็นต้นตามกาลอันเหมาะสม๓๐๘ 
 ๓. เจ้าหน้าที่สํานักปฏิบัติธรรม วิทยากรท่ีให้ความรู้ความเข้าใจและมีจิตอาสากล่าวคือ
บุคคลสัปปายะ หมายถึงเพ่ือนฝูงไม่ขัดไม่แย้งกัน การประพฤติปฏิบัติลงรอยกัน คือบุคคลท่ีถูกกัน
เหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นท่ีปรึกษา ท่ีน่ีในบริเวณปฏิบัติธรรม มีแต่ผู้มา
ปฏบัิติธรรม ถือศีลกับพระอาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมออกไปไหนไม่ได้ ก็เลยมีความเหมาะสมยิ่ง๓๐๙ 
 ๔. ผู้บริหารคือคนที่เป็นผู้นําสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะเป็นกัลยาณมิตรทุกฝ่าย ต้องสร้าง
ความม่ันใจให้ผู้ร่วมงานและเข้มแข็ง ถือหลักการถูกต้อง สําหรับหลักธรรมทําให้เกิดความสุขความ
เจริญ ได้แก่ ผู้บริหาร เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ไม่ติเตียนผู้อ่ืน เป็นผู้เพ่งดูตนไม่เพ่งโทษผู้อ่ืน เป็นผู้ไม่มี
ช่ือเสียง ย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อการไม่มีช่ือเสียงนั้น เป็นผู้สันโดษ หาได้โดยไม่ยาก ไม่กลัวลําบาก 
เป็นผู้ทําให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได้ โดยเน้นจิตอาสาเพ่ือบําเพ็ญกุศลสาธารณะ
ประโยชน์๓๑๐ 
 ๕. บุคคลสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารควรจะพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเอง และบุคลิกภาพของบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้นํา ส่งเสริมการศึกษาท้ัง

                                         
  ๓๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร., พระวิปัสสนาจารย์ 
วัดระฆังโฆสิตาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๔๒

ปริยัติธรรมควบคู่กับการปฏิบัติธรรม คุณธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความเจริญของอุบาสกและอุบาสิกา ได้แก่ 
ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ ไม่ละเลยการฟังธรรม ศึกษาในอธิศีล มากด้วยความเล่ือมใสใน
ภิกษุท้ังหลาย ท้ังท่ีเป็นเถระ นวกะและปูนกลาง ไม่ฟังธรรมด้วยต้ังใจจะคอยเพ่งโทษติเตียน 
ไม่แสวงหาทักขิไณย์ภายนอกหลักคําสอนน้ี กระทําความสนับสนุนในพระศาสนาน้ีเป็นเบื้องต้น คือ 
ขวนขวายในการอุปถัมภ์บํารุง พระพุทธศาสนา๓๑๑ 
 ๖. บุคคลสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือความพร้อมบุคลากรท่ีอยู่
ร่วมกัน โดยมีศีล คุณธรรมเสมอกัน บุคคลเป็นท่ีสบายก็คือการฝึกอบรมบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม
ให้ดี ให้อ่อนน้อมถ่อมตน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีงาม หม่ันศึกษาธรรมและ
ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างสมํ่าเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความประทับใจแก่สาธุชน๓๑๒ 
 ๗. บุคคลสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือบุคคลรอบข้างทําให้สบาย 
หมายถึงผู้ปฏิบัติถ้าคิดจะอยู่ในสังคม ก็ให้เลือกสังคม สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน 
แล้วต่างฝ่ายต่างเป็นกัลยาณมิตรของกันและกัน โดยต้ังกัลยาณจิตไว้ในตน ว่าจักช่วยเหลือเกื้อกูล
สนับสนุนซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติธรรมด้วยความเต็มใจ จริงใจ บริสุทธ์ิใจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ 
ในการปฏิบัติต่อกันอย่างจริงจัง พร้อมท่ีจะไม่เป็นตัวสร้างปัญหาอันเป็นเหตุให้เสื่อมถอยต่อการปฏิบัติ
ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องรับผลเสีย และไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม๓๑๓ 
 ๘. บุคคลสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือผู้คนแวดล้อมท่ีจะต้อง
พัวพันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นคนดีมีความสบายใจ พระสงฆ์ คือตัวบุคคลตัวแทนที่หน้าท่ีสืบทอดพระ
ศาสนาให้ย่ังยืนในนามของอริยบุคคล การเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาสติปัญญาให้สูงขึ้น อันพร้อมถึงปัญญาแตกฉานในปฏิสัมภิทา ได้แก่ อัตถปฏิสัมภิทา คือปัญญา
แตกฉานในอรรถ ปรีชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรือความย่อ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยาย
ออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถคิดแยกแยะกระจายเช่ือมโยงต่อออกไปได้จนล่วงรู้
ถึงผล ธัมมปฏิสัมภิทา คือปัญญาแตกฉานในธรรม ปรีชาแจ้งในหลัก เห็นอรรถาธิบายพิสดาร 
ก็สามารถจับใจความมาต้ังเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้ เห็นผลอย่างหน่ึง ก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได้ 
นิรุตติปฏิสัมภิทา คือปัญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรีชาแจ้งในภาษา รู้ศัพท์ ถ้อยคําบัญญัติและภาษา
ต่างๆ เข้าใจใช้คําพูดช้ีแจงให้ผู้อ่ืนเข้าใจและเห็นตามได้ และปฏิภาณปฏิสัมภิทา คือปัญญาแตกฉาน

                                         
  ๓๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๓๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๔๓

ในปฏิภาณ ปรีชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหวพริบซึมซาบในความรู้ท่ีมีอยู่ เอามาเช่ือมโยงเข้าสร้าง
ความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่ ใช้ประโยชน์ได้สบเหมาะ เข้ากับกรณีเข้ากับเหตุการณ์ตามลําดับ๓๑๔ 
 ๙. บุคคลสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือกัลยาณมิตร หมายถึง
คุณธรรมสําหรับมิตรแท้ เพ่ือนแท้ เพ่ือนตายและเพ่ือนที่คอยช่วยเหลือเพ่ือนอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่ง
ใดตอบแทน ตลอดจนเป็นมิตรท่ีหวังดีต่อกันด้วยความจริงใจ กัลยาณมิตรประกอบด้วยความน่ารัก 
หมายถึง มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงจิตใจและสร้างความสนิทสนมเป็น
กันเอง น่าเคารพ หมายถึง เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสําคัญ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ 
ทําให้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นท่ีพ่ึงได้ น่าเจริญใจ หมายถึงมีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง เป็นผู้
ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอและเป็นท่ีน่ายกเอาแบบอย่าง รู้จักพูดให้ได้ผล หมายถึงรู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ 
รู้ว่าเม่ือไรควรทําอะไร คอยให้คําแนะนําตักเตือนและเป็นท่ีปรึกษาที่ดี อดทนต่อถ้อยคํา หมายถึง
พร้อมรับฟังคําปรึกษาซักถาม อดทนต่อคําล่วงเกิน คําตักเตือนและอดทนฟังได้ไม่เสียอารมณ์ แถลง
เรื่องล้ําลึกได้ หมายถึงกล่าวช้ีแจงเรื่องต่างๆ ท่ียุ่งยากลึกซ้ึงให้เข้าใจได้ง่าย ไม่ชักนําในอฐาน หมายถึง
ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหลสําหรับบุคคลสัปปายะต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือ
คุณสมบัติของอุบาสกและอุบาสกท่ีดี ได้แก่ ผู้มีศรัทธา มีศีล ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว เช่ือกรรม ไม่เช่ือ
มงคล คือมุ่งหวังจากการกระทํา และการงาน มิใช่จากโชคลาง และสิ่งที่ ต่ืนกันว่าขลังศักด์ิสิทธ์ิ 
ไม่แสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนนี้ คือไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา กระทําความ
สนับสนุนในพระศาสนาน้ีเป็นเบื้องต้น คือขวนขวายในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา๓๑๕ 
 สรุปได้ว่า บุคคลสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือเพ่ือนบ้าน 
มิตรสหาย ท่ีเป็นครูอาจารย์ เป็นกัลยาณมิตร รักษาศีล ทําบุญถวายทาน ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และ
ทําบุญอุทิศให้แก่ปิยชนมีมารดาและบิดาเป็นต้นตามกาลอันเหมาะสม คือท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิ
ปัญญาเป็นท่ีปรึกษา ท่ีน่ีในบริเวณปฏิบัติธรรม มีแต่ผู้มาปฏิบัติธรรม คุณธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความเจริญ 
ได้แก่ ไม่ขาดการเย่ียมเยือนพบปะพระภิกษุ ไม่ละเลยการฟังธรรม ศึกษาศีล มากด้วยความเล่ือมใสใน
ภิกษุท้ังหลาย ท้ังท่ีเป็นเถระ นวกะและปูนกลาง ไม่ฟังธรรมด้วยต้ังใจจะคอยเพ่งโทษติเตียน 
ไม่แสวงหาทักขิไณย์ภายนอกหลักคําสอน กระทําความสนับสนุนในพระศาสนาเป็นเบ้ืองต้น คือ 
ขวนขวายในการอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา คือกัลยาณมิตร หมายถึงคุณธรรมสําหรับมิตรแท้ 
เพ่ือนแท้ เพ่ือนตายและเพ่ือนท่ีคอยช่วยเหลือ เพ่ือนจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ตลอดจนเป็น
มิตรท่ีหวังดีต่อกันด้วยความจริงใจ กัลยาณมิตรประกอบด้วยความน่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ รู้จัก
                                         
  ๓๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๔๔

พูดให้ได้ผล อดทนต่อถ้อยคํา แถลงเรื่องล้ําลึกได้ ไม่ชักนําในอฐาน หมายถึงไม่ชักจูงไปในทางท่ีเสื่อม
เสียหรือเรื่องเหลวไหล 
 
 ๔. ด้านธรรมสัปปายะ/ข้อปฏิบัติดีงามตามหลักพระปริยัติธรรม 
 ประเด็นคําถามว่า “(ธรรมสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะมีวิธีการจัดการทรัพยากรท้ังปวง
อย่างไร เพ่ือให้สํานักปฏิบัติธรรมมีความพร้อมด้านการดําเนินการ” บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าประชุม
สนทนากลุ่มเฉพาะ ได้ให้ความเห็นและแนวทางเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมการฝึกฝนอบรม การสวดมนต์นั่งสมาธิ การเดินจงกรม 
ท้ังระยะเริ่มต้น ระยะปานกลาง และระยะตอนปลาย แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ซ่ึงตามแนวมหาสติปัฏฐาน
สูตร พยายามให้ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนอย่างเคร่งครัดจนเกิดทักษะ มีการตรวจสอบผล
การปฏิบัติ ติดตามผล แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการปฏิบัติในขั้นสูงต่อไป๓๑๖ 
 ๒. ธรรมสัปปายะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสํานักปฏิบัติธรรม ข้อปฏิบัติเหมาะแก่จริตคือ
กรรมฐานที่นํามาปฏิบัติ เลือกมาจากข้อปฏิบัติท่ีเหมาะสม สามารถข่มปราบกิเลสอันเป็นเจ้าเรือนลง
ได้ ได้ฟังธรรม ฟังวินัยสะดวก และข้อธรรม ข้อวินัยท่ีได้ฟังก็ดี อุบายปัญญาท่ีปรากฏแก่ใจตนก็ดี 
สามารถข่มปราบกิเลสได้ดี สําหรับธรรมสัปปายะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือ 
อานิสงส์ในการฟังธรรม ย่อมได้ฟังสิ่งท่ียังไม่เคยฟัง ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้ สิ่งท่ีเคยได้ฟังก็ทําให้
แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น แก้ข้อสงสัยได้ บรรเทาความสงสัยเสียได้ ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ 
จิตของเขา ย่อมผ่องใส สําหรับธรรมสัปปายะ คือธรรมเป็นท่ีสบาย มีกฎระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์
และวิธีการ กฎหมายและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีการศึกษาอบรมเพ่ือสร้างจิตอาสาเพื่อ 
สาธารณกุศล๓๑๗ 
 ๓. หลักธรรมที่จะทําการเผยแผ่มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น หลักธรรมตามหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ จุดเด่นในด้านหลักการสอน ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น วัดปากน้ํา สวนโมกขพลาราม
ของหลวงพ่อพุทธทาส สํานักภัททันตะอาสภาราม ชลบุรี หลวงพ่อจรัญที่ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี 
เม่ือกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของการเป็นเจ้าสํานักควรจะสามารถนําองค์ความรู้ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวถึงวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจที่จะนําเอาธรรมไปทําการเผยแผ่ นอกจากน้ันแล้วอานิสงส์ใน

                                         
  ๓๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ., พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร., พระวิปัสสนาจารย์ 
วัดระฆังโฆสิตาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๔๕

การฟังธรรม ๕ ประการ คือ ได้ฟังสิ่งท่ียังไม่เคยฟัง เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว บรรเทาความสงสัยเสียได้ 
ทําความเห็นได้ถูกตรง และจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสเป็นต้น๓๑๘ 
 ๔. ธรรมสัปปายะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสํานักปฏิบัติธรรม หลักธรรมที่ผู้แสดงธรรม 
หรือสอนคนอ่ืนควรต้ังไว้ในใจ ได้แก่ กล่าวความไปตามลําดับ คือแสดงหลักธรรมหรือเน้ือหาวิชา 
ตามลําดับ ความง่าย ยาก ลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ ต่อเนื่องกันไป โดยลําดับ ช้ีแจงยกเหตุผลมาแสดง
ให้เข้าใจ คือช้ีแจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่ แต่ละประเด็น โดยอธิบาย ขยายความ ยักเย้ืองไปต่างๆ 
ตามแนวเหตุผล แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา คือสอนเขาด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่เขา 
ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส คือสอนเขามิใช่เพราะมุ่งท่ีตนจะได้ลาภหรือผลประโยชน์ตอบแทน 
แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน คือสอนตามหลักการ ตามเนื้อหา มุ่งแสดงธรรมไม่เสียดสี และ
แสดงธรรมไม่ยกตนข่มขี่ผู้อ่ืน๓๑๙  
 ๕. ธรรมสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม ผู้บริหารควรจะมีวิธีการ
จัดการภายในสํานักปฏิบัติธรรม โดยจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ บัญชีการเงินงบประมาณของสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะแยกประเภทแต่ละรายการให้
ชัดเจน จัดทําบัญชีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ๓๒๐ 
 ๖. ธรรมสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือการจัดการทรัพยากรท้ัง
ปวงในสํานักปฏิบัติธรรมควรจะมีการตั้งแผนกขึ้นมาในการดูแลด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความพร้อมใน
การดําเนินงาน ธรรมเป็นที่สบายคือเม่ือประชาชนมาสํานักปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ให้กลับบ้านมือเปล่า 
ต้องได้รู้ธรรม และได้ข้อคิดกลับไปใช้ในชีวิตประจําวัน๓๒๑ 
 ๗. ธรรมสัปปายะมีความสําคัญอย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือมีหลักปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมแก่จิตใจและจารีตประเพณีท่ีดีงามของผู้อยู่ร่วมสังคมด้วยกัน กล่าวคือ คันถธุระ ต้องศึกษา
วิชาการทางโลก วิชาความรู้ภาคบังคับ เรียกว่าโลกียปัญญา โลกและธรรมต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
เรามีธรรมต้องอาศัยโลก โลกอยู่ได้เพราะอาศัยธรรมค้ําจุน กล่าวคือเมตตาคํ้าจุนโลกไว้ได้ คันถธุระน้ี
จึงต้องศึกษาเล่าเรียน ถ้าไม่ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่รู้เรื่องวิชาการ วิปัสสนาธุระ ต้องศึกษาการปฏิบัติธรรม 

                                         
  ๓๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร., พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ, พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๓๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด, อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง, อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๔๖

สมถกรรมฐาน แปลว่าต้องศึกษาความจริงของชีวิต ให้เกิดการแจ้งแล้ว เข้าใจแล้วอ่านตัวออก บอกตัว
ได้ ใช้ตัวเป็น เห็นตัวตาย คลายทิฏฐิ ดําริชอบ ประกอบกุศล ได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสําคัญแล้ว 
วิปัสสนาธุระจึงเป็นโลกุตรปัญญา ต้องคู่กันไปกับปัญญาทางโลก โลกุตรปัญญาหมายความว่า ปัญญา
ท่ีได้จากตัวเอง แก้ไขปัญหาทุกข์ แก้ไขปัญหาชีวิต ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว หลักศาสนาสอนชัดเจนมาก 
ชัดท้ังรูปธรรม ให้เห็นชัด ชัดท้ังนามธรรม คือปฏิบัติธรรมได้ ดังนั้น หลักธรรมสัปปายะมีความสําคัญ
อย่างต่อสํานักปฏิบัติธรรม โดยมีทั้งโลกียปัญญาท้ังโลกุตรปัญญา๓๒๒ 
 ๘. ธรรมสัปปายะมีความสําคัญต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือเคร่ืองอุปการะ เครื่องสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติมิให้วกเวียน ความจริงต้องทําให้เกิดมีในตนเองโดยกําลังของตนเองเรียกว่าปฏิบัติธรรม 
ช้ันสุดท้ายอันเป็นจุดสําคัญก็คือการทําจิตของตนให้สงบลงจนถึงหลักธรรมชาติเป็นเองท่ีมีอยู่ในตน 
รู้เอง ละเอง นั่นแหละจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรม จึงจะนําตนเข้าถึงปฏิเวธธรรมอันเป็นรสของธรรมจริงๆ 
ไม่ต้องมาสาวเชือก หรือสายโยงเพียงเท่านั้น ปริยัติธรรมก็เป็นได้แค่สะพาน หรือเชือกสายโยง อาศัย
สาว หรือเดินข้ามฟาก ถ้าหากว่าเราจะรื้อเอาสะพาน หรือเชือกเหล่าน้ันติดตัวไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร
แก่เรา นอกจากความหนักหน่วงให้วกเวียนเท่านั้น ปริยัติท่ีจดจําไว้ เม่ือถึงขั้นเอาจริงแล้วเป็นเรื่อง
รับผิดชอบตนเองท้ังสิ้น จะแพ้หรือชนะ จะละหรือวางได้ เป็นเรื่องของดวงจิตตนเองท่ีมีภูมิธรรมท่ี
สร้างขึ้น ท่านจึงสอนอย่าให้ติดตํารา ติดสมมติบัญญัติ ปฏิบัติตนให้พ้นท้ังหมด จึงจะเป็นไปเพ่ือความ
บริสุทธ์ิสะอาด และกล่าวสอนว่า “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ” อะไรจะเป็นสิ่งท่ีมาช่วยเหลือเราได้
นอกจากตนของตนพึ่งตนเองได้แล้วไม่มี นั่นแหละเป็นการท่ีถูกต้องตามแนวทางธรรมทั้งหลาย 
พระพุทธองค์ได้ทรงถึงแล้วท้ังหมดจึงค่อยบัญญัติที่หลัง มิใช่ว่าบัญญัติแล้วจึงค่อยทําตาม เปรียบ
เหมือนโลกวิทยาศาสตร์เขาค้นพบ ทําได้ ปรากฏแล้ว เขาจึงเขียนแบบตํารา แต่ผู้นักตําราอ่านออก
เขียนได้ รู้เรื่องราวทุกอย่าง เช่น เครื่องบิน รู้ได้ทุกอย่างในเครื่องสัมภาระอุปกรณ์ แต่สร้างขึ้นด้วย
ความรู้ของตนเองไม่ได้ ผู้สร้างกับผู้ใช้มันเป็นคนละอย่าง ถ้าเราถือกันแค่ปริยัติธรรมจดจําเพียงเท่านั้น
ก็ได้ เท่ากับว่าเป็นผู้ใช้ เราควรทําตนเป็นผู้สร้างให้คนอ่ืนเขาใช้บ้างจึงเป็นการสมควร การสร้างสรรค์
ขึ้นน้ัน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในตนเองจึงจะสําเร็จได้ เม่ือไม่สําเร็จในวิธีการน้ันๆ ก็ให้ฉลาดในตนเองจึง
จะสําเร็จ มัวแต่เอาความฉลาดของคนอ่ืนมาเป็นของตนก็พ่ึงตนเองไม่ได้ เม่ือพ่ึงตนเองไมได้ ทําไมเรา
จะทําตนให้คนอ่ืนเขามาพ่ึงตนของเราได้๓๒๓ 
 ๙. ธรรมสัปปายะมีความสําคัญต่อสํานักปฏิบัติธรรม คือดินฟ้าอากาศธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไปเป็นต้น สําหรับศาลาปฏิบัติธรรมถ้าจะมี
                                         
  ๓๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
  ๓๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์, อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๔๗

แอร์ ก็ควรจะเปิดแอร์ประมาณ ๒๕ องศา เย็นสบายๆ แถมยังประหยัดไฟฟ้าด้วย ควรจะส่งเสริม
สถานที่ปฏิบัติธรรมให้มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก สําหรับแนวทางการประพฤติปฏิบัติ คืออิริยาบถ
ท่ีเหมาะ ได้แก่ บางคนชอบเดินจงกรม บางคนชอบน่ังสมาธิ ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวท่ีพอดี 
พระวิปัสสนาจารย์ควรจะสอนกรรมฐานทั้งยืน เดิน น่ัง นอน และสนับสนุนให้ภาวนาทุกอิริยาบถ 
มีสติตลอดเวลา จึงเหมาะสมกับหลักธรรมสัปปายะ๓๒๔ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะส่งเสริมการสวดมนต์ น่ังสมาธิ เดินจงกรม ข้อปฏิบัติเหมาะแก่
จริตคือกรรมฐานท่ีนํามาปฏิบัติ สําหรับธรรมสัปปายะ คือธรรมเป็นท่ีสบาย มีกฎระเบียบ แบบแผน 
กฎเกณฑ์และวิธีการ กฎหมายและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีการศึกษาอบรมเพ่ือสร้างจิต
อาสาเพ่ือสาธารณกุศล นอกจากน้ันแล้วอานิสงส์ในการฟังธรรม คือ ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง เข้าใจชัด
ส่ิงที่ได้ฟังแล้ว บรรเทาความสงสัยเสียได้ ทําความเห็นได้ถูกตรง จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส คือมีหลัก
ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือคันถธุระ ต้องศึกษาวิชาการทางโลก วิปัสสนาธุระ ศึกษาการปฏิบัติ
ธรรม สมถกรรมฐาน แปลว่าต้องศึกษาความจริงของชีวิต ให้เกิดการแจ้งแล้ว เข้าใจแล้วอ่านตัวออก 
บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น เห็นตัวตาย คลายทิฏฐิ ดําริชอบ ประกอบกุศล ได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสําคัญ
แล้ว วิปัสสนาธุระจึงเป็นโลกุตรปัญญา สําหรับแนวทางการประพฤติปฏิบัติ คืออิริยาบถท่ีเหมาะ 
ได้แก่ บางคนชอบเดินจงกรม บางคนชอบนั่งสมาธิ ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวท่ีพอดี พระวิปัสสนา
จารย์ควรจะสอนกรรมฐานทั้งยืน เดิน นั่ง นอน และสนับสนุนให้ภาวนาทุกอิริยาบถ มีสติตลอดเวลา 
จึงเหมาะสมกับหลักธรรมสัปปายะ 
 
๔.๕ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ระดับความคิดเห็นของบุคลากร โดยใช้ข้อมูลสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
กล่าวคือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” 
ตามความคิดเห็นของบุคลากร กล่าวคือ พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ
ธรรม ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๔.๕.๑ วิเคราะหส์ถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง ท่ีตอบ

                                         
  ๓๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา, ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรมวัดมหา
พฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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แบบสอบถามเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” โดยการจําแนกตามอายุหน้าท่ี
การงาน การศึกษาบาลี และการศึกษาสามัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=๑๘๑) 
ท่ี ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ
๑ อายุ   
      ๒๐-๓๐ ปี ๔๑ ๒๒.๗ 
      ๓๑-๔๐ ปี ๔๔ ๒๔.๓ 
      ๔๑-๕๐ ปี ๔๙ ๒๗.๑ 
      ๕๑ ปีขึ้นไป ๔๗ ๒๖.๐ 
๒ หน้าท่ีการงาน   
      พระสังฆาธิการ ๔๑ ๒๒.๗ 
      พระวิปัสสนาจารย์ ๖๖ ๓๖.๕ 
      บุคลากร/ผู้ปฏิบัติธรรม ๗๔ ๔๐.๙ 
๓ การศึกษาบาลี    
      ไม่มีเปรียญธรรม   ๗๑ ๓๙.๒ 
      ประโยค ๑-๒-๓  ๕๒ ๒๘.๗ 
      ประโยค ป.ธ.๔-๕-๖        ๔๕ ๒๔.๙ 
      ประโยค ป.ธ.๗-๘-๙  ๑๓ ๗.๒ 
๔ การศึกษาสามัญ          
      ตํ่ากว่าปริญาตรี  ๓๗ ๒๐.๔ 
      ปริญาตรี ๙๖ ๕๓.๐ 
      ปริญาโทขึ้นไป ๔๘ ๒๖.๕ 

   
 จากตารางท่ี ๔ .๑ แสดงจํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๔๙ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑ หน้าท่ีการ
งาน บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติธรรม จํานวน ๗๔ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ การศึกษาบาลี ไม่มี
เปรียญธรรม จํานวน ๗๑ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒ การศึกษาสามัญ ปริญาตรี จํานวน ๙๖ 
รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ 
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 ๔.๕.๒ วิเคราะหป์ระสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการช้ีนํา และด้านการควบคุม มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิผลการ 
    บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวม (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 โดยภาพรวม X  S.D. แปลผล 

๑ ด้านการวางแผน ๓.๔๓ ๐.๙๓ ปานกลาง 
๒ ด้านการจัดองค์การ ๓.๔๓ ๐.๙๓ ปานกลาง 
๓ ด้านการช้ีนํา ๓.๔๖ ๐.๙๘ ปานกลาง 
๔ ด้านการควบคุม ๓.๔๒ ๐.๙๐ ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกด้าน ๓.๔๓ ๐.๘๔ ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิด อยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน กล่าวคือด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการช้ีนํา และด้านการควบคุม 
 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิผลการ 
    บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านการวางแผน (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านการวางแผน X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารได้วางแผนการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมให้
สอดคล้องตามกฏระเบียบ 

๓.๔๓ ๐.๙๘ ปานกลาง

๒ วางแผนนโยบายด้านการเงินงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรมท้ัง
ในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต 

๓.๔๑ ๑.๐๐ ปานกลาง

๓ วางแผนด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ในสํานักปฏิบัติธรรม
ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

๓.๔๕ ๑.๐๒ ปานกลาง
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ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านการวางแผน X  S.D. แปลผล 

๔ วางแผนด้านบุคคลตามความรู้ความสามารถ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารสํานักปฏิบัติธรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

๓.๔๒ ๑.๐๕ ปานกลาง

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๔๓ ๐.๙๓ ปานกลาง 
   
  จากตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านการวางแผน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 
ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิผลการ 
    บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านการจัดองค์การ (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านการจัดองค์การ X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารได้กําหนดโครงสร้างเพ่ือการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรมตามลําดับขั้นตอนอย่างมีระดับช้ันท่ีชัดเจน  

๓.๕๔ ๑.๐๕ มาก 

๒ แต่งต้ังบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม 

๓.๔๖ ๑.๐๐ ปานกลาง

๓ มอบหมายและเปลี่ยนแปลงบุคลากรแต่ละคนให้เหมาะสมกับ
แผนการพัฒนาบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม 

๓.๓๘ ๑.๐๐ ปานกลาง

๔ ประชุมสัมมนาตามวาระโอกาสเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และ
วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสํานักปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม 

๓.๓๓ ๐.๙๘ ปานกลาง

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๔๓ ๐.๙๓ ปานกลาง 

  
  จากตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านการจัดองค์การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นด้านการองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเรื่องผู้บริหารได้กําหนดโครงสร้างเพื่อการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามลําดับขั้นตอนอย่างมีระดับช้ันท่ีชัดเจน กลุ่มตัวอย่างมีความ

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 
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คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิผลการ 
    บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านการช้ีนํา (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านการช้ีนํา X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารอํานวยความสะดวกด้วยการส่งเสริมกระบวนการทํางาน
ท่ีเหมาะสมกับสํานักปฏิบัติธรรม 

๓.๕๒ ๑.๐๕ มาก 

๒ ดําเนินการตามโครงการปฏิบัติธรรมด้วยการจัดทํางบประมาณ 
และการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

๓.๔๑ ๑.๐๕ ปานกลาง

๓ จัดทําบัญชีและทะเบียน ท้ังการรับบริจาค การจ่าย การเก็บ
รักษาทรัพย์สิน และการดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในสํานัก
ปฏิบัติธรรม 

๓.๔๘ ๑.๐๖ ปานกลาง

๔ ติดตามดูแลการเบิกและการจ่ายงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรม
ท้ังค่ายานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือส่ือสาร ค่าน้ํา ค่า
ไฟ และค่าบํารุงอาคารสถานที่เป็นต้น 

๓.๔๓ ๑.๐๙ ปานกลาง

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๔๖ ๐.๙๘ ปานกลาง 

  
  จากตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านการชี้นํา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้าน
การช้ีนํา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเรื่องผู้บริหารอํานวยความสะดวกด้วยการส่งเสริม
กระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมกับสํานักปฏิบัติธรรม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิผลการ 
    บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านการควบคุม (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านการควบคุม X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหาร ควบคุมดูแลทรัพยากรสํานักปฏิบัติธรรมให้สอดคล้อง
ตามกฎระเบียบ เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบตามลําดับขั้นตอน 

๓.๔๓ ๐.๙๘ ปานกลาง

๒ กํากับดูแลการเงินงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรม โดยส่ง ๓.๔๖ ๐.๙๘ ปานกลาง



 ๒๕๒

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านการควบคุม X  S.D. แปลผล 

เอกสารหลักฐานให้ผู้บริหารทราบตามกฎระเบียบ ประจําเดือน 
และประจําปี 

๓ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีให้เป็นท่ีสัปปายะควรแก่
การปฏิบัติธรรมท้ังระบบนํ้าประปา ไฟฟ้า ห้องสุขา ห้องนอน 
ห้องปฏิบัติธรรม และสิ่งจําเป็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติ
ธรรม 

๓.๔๒ ๐.๙๕ ปานกลาง

๔ ตรวจสอบวิธีการทํางานท้ังบุคลากร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อม 

๓.๓๙ ๑.๐๓ ปานกลาง

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๔๒ ๐.๙๐ ปานกลาง 

  
  จากตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านการควบคุม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น 
ด้านการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
 
 ๔.๕.๓ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
๔.๗ ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
    ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวม (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม X  S.D. แปลผล 

๑ ด้านฉันทะ คือความพึงพอใจ ๓.๕๐ ๐.๙๗ มาก 
๒ ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม ๓.๔๘ ๑.๐๕ ปานกลาง 
๓ ด้านจิตตะ คือความต้ังใจ ๓.๖๐ ๑.๐๔ มาก 
๔ ด้านวิมังสา คือการพิจารณา ๓.๕๒ ๐.๙๓ มาก 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 



 ๒๕๓

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม X  S.D. แปลผล 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกด้าน ๓.๕๓ ๐.๙๐ มาก 
  
  จากตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก กล่าวคือด้านฉันทะคือความพึงพอใจ ด้านจิตตะคือความ
ต้ังใจ และด้านวิมังสาคือการพิจารณา ยกเว้นเรื่องด้านวิริยะคือความพียรพยายาม กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
    ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านฉันทะ (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านฉันทะ X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหาร ส่งเสริมบุคลากรให้มีความพึงพอใจการสอนการเรียน 
การปฏิบัติธรรม เพ่ืออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา 

๓.๕๐ ๑.๐๗ มาก 

๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมงบประมาณสํานักปฏิบัติธรรมด้วยผ้าป่า
สามัคคี กฐินสามัคคี และการรับบริจาคทําบุญตามจิตศรัทธา 

๓.๕๙ ๑.๐๕ มาก 

๓ สนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ท้ังทักษะและ
ประสบการณ์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

๓.๔๖ ๑.๐๖ ปานกลาง 

๔ ประชุมวางแผนการพัฒนาการจัดการทั้งวัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานท่ีปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามนโยบาย 

๓.๔๗ ๑.๐๕ ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๕๐ ๐.๙๗ มาก 
  
  จากตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านฉันทะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นด้านฉันทะคือความพึงพอใจ โดยผลรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละ
ข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ยกเว้นเร่ืองสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร ให้มีความรู้ท้ังทักษะและประสบการณ์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย เรื่องประชุม
วางแผนการพัฒนาการจัดการทั้งวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามนโยบาย 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 



 ๒๕๔

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
    ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านวิริยะ (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านวิริยะ X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารมอบหมายภาระหน้าที่การงานให้แก่บุคลากรตามความรู้
ความสามารถแต่ละบุคคล เพ่ือให้บุคลากรสามารถทํางานได้ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างต่อเน่ือง 

๓.๔๙ ๑.๑๑ ปานกลาง 

๒ ดูแลการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ
ปฏิบัติธรรมท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

๓.๔๙ ๑.๑๑ ปานกลาง 

๓ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรในสํานักปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อม
มีความเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 

๓.๔๕ ๑.๑๔ ปานกลาง 

๔ แก้ไขปัญหาอุปสรรคสํานักปฏิบัติธรรม โดยการขอมติความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ถูกต้อง 

๓.๔๙ ๑.๑๓ ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๔๘ ๑.๐๕ ปานกลาง

   
  จากตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านวิริยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปางกลางทุกข้อ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
      ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านจิตตะ (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านจิตตะ X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหาร ส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรด้วยการสวดมนต์ 
การปฏิบัติธรรม และการฟังธรรมเทศนาอย่างต่อเน่ืองทุกวันพระ 

๓.๖๙ ๑.๑๖ มาก 

๒ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นสถานท่ีสัปปายะ
ด้วยปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค และท่ีพัก

๓.๕๘ ๑.๑๕ มาก 



 ๒๕๕

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านจิตตะ X  S.D. แปลผล 

อาศัย 
๓ จัดคณะครู อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถสอนกรรมฐานแก่ผู้

ปฏิบัติธรรมด้วยประสบการณ์และเทคนิคการสอนอย่างมี
คุณภาพ 

๓.๖๐ ๑.๑๒ มาก 

๔ จัดตารางสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการอบรมจิตภาวนาในสํานักปฏิบัติธรรม 

๓.๕๓ ๑.๐๘ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๖๐ ๑.๐๔ มาก 
   
  จากตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านจิตตะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นด้านจิตตะ คือความตั้งใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละ
ข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
      ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านวิมังสา (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านวิมังสา X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหาร กํากับดูแลกฎระเบียบการปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตาม
แผนการ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติธรรม แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติ
ธรรม 

๓.๕๔ ๐.๙๙ มาก 

๒ ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในสํานักปฏิบัติธรรม เช่น เคร่ืองอํานวย
ความสะดวก งบประมาณ และข้อมูลการปฏิบัติธรรมให้พร้อม
บริบูรณ์ 

๓.๕๑ ๐.๙๙ มาก 

๓ กํากับดูแลบริเวณอาคารสถานที่ เสนาสนะของสํานักปฏิบัติธรรม
ให้สะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติธรรม 

๓.๕๕ ๑.๐๓ มาก 

๔ ตรวจสอบวิธีการเรียนการสอนในสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรทั้งปวงให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๓.๕๐ ๑.๐๔ มาก 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 



 ๒๕๖

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านวิมังสา X  S.D. แปลผล 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๕๒ ๐.๙๓ มาก 
   
  จากตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านวิมังสา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นด้านวิมังสา คือการพิจารณา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่
ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 ๔.๕.๔ วิเคราะหแ์นวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ตามหลักสัปปายะ ๔ ตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านอาวาสสัปปายะ ด้านอาหารสัปปายะ ด้านบุคคลสัปปายะ และด้านธรรมสัปปายะ 
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๒ ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการส่งเสริม 
    ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวม (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ตามหลักสัปปายะ ๔ โดยภาพรวม X  S.D. แปลผล 

๑ ด้านอาวาสสัปปายะ ๓.๕๖ ๐.๙๘ มาก 
๒ ด้านอาหารสัปปายะ ๓.๕๗ ๑.๐๓ มาก 
๓ ด้านบุคคลสัปปายะ ๓.๗๐ ๐.๙๙ มาก 
๔ ด้านธรรมสัปปายะ ๓.๖๗ ๑.๒๗ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกด้าน ๓.๖๒ ๐.๙๔ มาก 
  
  ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนว
ทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นตามหลักสัปปายะ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือด้านอาวาสสัปปายะ ด้านอาหารสัปปายะ 
ด้านบุคคลสัปปายะ และด้านธรรมสัปปายะ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 



 ๒๕๗

ตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการส่งเสริม 
      ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านอาวาสสัปปายะ (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านอาวาสสัปปายะ X  S.D. แปลผล 

๑ สํานักปฏิบัติธรรม มีสํานักงานบริการเฉพาะแก่ผู้ปฏิบัติธรรม เพ่ือ
ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม และการลงทะเบียนสมัครเข้า
ปฏิบัติธรรม 

๓.๕๙ ๑.๐๕ มาก 

๒ อาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม มีห้องนํ้าสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ 
และมีความร่มเย็นควรแก่การปฏิบัติธรรม 

๓.๖๑ ๑.๐๘ มาก 

๓ มีขอบเขตแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจน ท้ังลานจอดรถ ทางเดิน สถานที่
พักผ่อน สถานท่ีปฏิบัติธรรม โรงอาหาร และอ่ืนๆ 

๓.๕๒ ๑.๐๗ มาก 

๔ มีระบบป้องกันความปลอดภัย เข้า ออกสถานที่ปฏิบัติธรรม เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

๓.๕๑ ๑.๐๑ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๕๖ ๐.๙๘ มาก 
  
  จากตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ
แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านอาวาสสัปปายะ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านอาวาสสัปปายะ โดยผลรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด
แต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการส่งเสริม 
    ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านอาหารสัปปายะ (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านอาหารสัปปายะ X  S.D. แปลผล 

๑ อาหารเพ่ือบริการแก่บุคลากร คือ พระสังฆาธิการและพระ
วิปัสสนาจารย์ วันละ ๒ เวลา กล่าวคือเวลาฉันเช้า ๐๗.๐๐ น. 
และเวลาฉันเพล ๑๑.๐๐ น. เป็นอาหารท่ีประกอบโดยแม่ครัว 
สะอาดถูกหลักอนามัย  

๓.๕๕ ๑.๑๒ มาก 

๒ สําหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติธรรม วันละ ๓ เวลา กล่าวคืออาหาร
ตอนเช้า ๐๗.๐๐ น. อาหารตอนเท่ียงวัน ๑๒.๐๐น. และอาหาร
ตอนเย็น ๑๘.๐๐ น. เป็นอาหารที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกัน 

๓.๔๔ ๑.๑๖ ปานกลาง 



 ๒๕๘

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านอาหารสัปปายะ X  S.D. แปลผล 

๓ สําหรับน้ําด่ืม น้ําอาบ และน้ําใช้ในสํานักปฏิบัติธรรม สะอาด
ปราศจากสิ่งอันตราย ดําเนินการโดยสํานักปฏิบัติธรรม 

๓.๖๔ ๑.๐๙ มาก 

๔ เครื่องด่ืม นํ้าชา กาแฟ โอวัลติน นม น้ําตาล นํ้าหวาน นมสด นม
กล่อง และยารักษาโรค ดําเนินการโดยสํานักปฏิ บั ติธรรม
เช่นเดียวกัน 

๓.๖๖ ๑.๐๙ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๕๗ ๑.๐๓ มาก 
   
  จากตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ
แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านอาหารสัปปายะ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านอาหารสัปปายะ โดยผลรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด
แต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ยกเว้นเรื่องบุคลากรและผู้ปฏิบัติธรรม  
วันละ ๓ เวลา กล่าวคืออาหารตอนเช้า ๐๗.๐๐ น. อาหารตอนเท่ียงวัน ๑๒.๐๐น. และอาหารตอน
เย็น ๑๘.๐๐ น. เป็นอาหารท่ีมีคุณลักษณะเช่นเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการส่งเสริม 
      ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านบุคคลสัปปายะ (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านบุคคลสัปปายะ X  S.D. แปลผล 

๑ พระสังฆาธิการ ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรมอํานวยการด้วยการ
เป็นกัลยาณมิตร ให้กําลังใจและส่งเสริมวิธีการปฏิบัติธรรม 

๓.๖๘ ๑.๐๐ มาก 

๒ พระวิปัสสนาจารย์ ผู้ทรงภูมิความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติ 
ต้ังใจปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละเพ่ือเป็นพุทธบูชา 

๓.๗๐ ๑.๐๕ มาก 

๓ อาจารย์ ผู้มีความสันโดษ นําอุบาสกและอุบาสิกาสวดมนต์ 
ปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมเทศนาเพ่ือส่งเสริมแนวทางการ
ปฏิบัติธรรมให้เข้าใจ 

๓.๗๒ ๑.๐๕ มาก 

๔ บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม ผู้ มีความเพียรพยายาม คอย
สนับสนุนการอบรมฝึกสอนให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

๓.๖๙ ๑.๐๗ มาก 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 



 ๒๕๙

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านบุคคลสัปปายะ X  S.D. แปลผล 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๗๐ ๐.๙๙ มาก 
    
  จากตารางที่ ๔.๑๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ
แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านบุคคลสัปปายะ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านบุคคลสัปปายะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแต่ละขอ้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการส่งเสริม 
      ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านธรรมสัปปายะ (n=๑๘๑) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ด้านธรรมสัปปายะ X  S.D. แปลผล 

๑ พระสังฆาธิการ ส่งเสริมการเรียนการสอนการปฏิบัติกรรมฐาน
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตรงตามหลักคําสอนในพระ
ไตรปิฏก 

๓.๘๕ ๓.๑๒ มาก 

๒ พระวิปัสสนาจารย์ ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญหลักธรรมคําสอน 
พยายามสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 

๓.๖๖ ๑.๐๙ มาก 

๓ อาจารย์ คอยกํากับดูแลหลักการปฏิบัติ คอยแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติ และให้คําปรึกษาอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเน่ือง 

๓.๕๖ ๑.๑๔ มาก 

๔ บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมให้ความสะดวกแก่พระวิปัสสนา
จารย์ในการเรียนการสอนการปฏิบัติกรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

๓.๕๙ ๑.๑๐ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๖๗ ๑.๒๗ มาก 
   
  จากตารางที่ ๔.๑๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ
แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ด้านธรรมสัปปายะ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านธรรมสัปปายะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด
แต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 สรุปได้ว่า ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นศึกษาเชิงสํารวจระดับความคิดเห็น เพ่ือศึกษา
เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” ตามความคิดเห็นของบุคลากร กล่าวคือ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 



 ๒๖๐

พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ และบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติธรรม ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงผลการวิจัย
เชิงปริมาณดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถกล่าวสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการสํานักปฏิบติัธรรม ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๑. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๔๙ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑ 
หน้าที่การงาน บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติธรรม จํานวน ๗๔ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ การศึกษา
บาลี ไม่มีเปรียญธรรม จํานวน ๗๑ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒ การศึกษาสามัญ ปริญาตรี 
จํานวน ๙๖ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ 
 ๒. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน กล่าวคือด้านการวางแผน ด้านการจัดองคก์าร ด้านการช้ีนํา และด้านการควบคุม 
  ดังนั้น ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม สมควรจะพิจารณาเรื่องการวางแผนด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องไม้ในสํานักปฏิบัติธรรมให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ การวางแผนสํานักปฏิบัติ
ธรรมให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ วางแผนด้านบุคคลตามความรู้ความสามารถ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารสํานักปฏิบัติธรรมท้ังเชิงรุกและเชิงรับ และวางแผนนโยบายด้านการเงินงบประมาณในสํานัก
ปฏิบัติธรรมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต 
  ผู้บริหาร ควรจะได้กําหนดโครงสร้างเพ่ือการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามลําดับ
ขั้นตอนอย่างมีระดับช้ันท่ีชัดเจน แต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม มอบหมายและเปลี่ยนแปลงบุคลากรแต่ละคนให้
เหมาะสมกับแผนการพัฒนาบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม ประชุมสัมมนาตามวาระโอกาสเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสํานักปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม 
  ผู้บริหาร ควรจะส่งเสริมกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมกับสํานักปฏิบัติธรรม ดําเนินการ
ตามโครงการปฏิบัติธรรมด้วยการจัดทํางบประมาณ และการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ จัดทํา
บัญชีและทะเบียน ท้ังการรับบริจาค การจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สิน และการดูแลบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ในสํานักปฏิบัติธรรม ติดตามดูแลการเบิกและการจ่ายงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรมทั้งค่า
ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร ค่าน้ํา ค่าไฟ และค่าบํารุงอาคารสถานที่เป็นต้น 
  ผู้บริหาร ควรจะกํากับดูแลการเงินงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรม โดยส่งเอกสาร
หลักฐานให้ผู้บริหารทราบตามกฎระเบียบ ประจําเดือน และประจําปี ควบคุมดูแลทรัพยากรสํานัก
ปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบตามลําดับขั้นตอน ตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะควรแก่การปฏิบัติธรรมทั้งระบบนํ้าประปา ไฟฟ้า 



 ๒๖๑

ห้องสุขา ห้องนอน ห้องปฏิบัติธรรม และสิ่งจําเป็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรม ตรวจสอบ
วิธีการทํางานท้ังบุคลากร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อม 
 ๓. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่
ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก กล่าวคือด้านฉันทะคือความพึงพอใจ 
ด้านจิตตะคือความตั้งใจ และด้านวิมังสาคือการพิจารณา ยกเว้นด้านวิริยะคือความพียรพยายาม 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ดังนั้น ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม สมควรจะพิจารณาส่งเสริมบุคลากรให้มีความพึงพอใจ
การสอนการเรียน การปฏิบัติธรรม เพ่ืออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา จัดกิจกรรมส่งเสริมงบประมาณสํานัก
ปฏิบัติธรรมด้วยผ้าป่าสามัคคี กฐินสามัคคี และการรับบริจาคทําบุญตามจิตศรัทธา สนับสนุนการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ท้ังทักษะและประสบการณ์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ประชุมวางแผนการพัฒนาการจัดการทั้งวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีปฏิบัติธรรมให้เป็นไป
ตามนโยบาย 
  ผู้บริหาร ควรจะมอบหมายภาระหน้าท่ีการงานให้แก่บุคลากรตามความรู้ความสามารถ
แต่ละบุคคล เพ่ือให้บุคลากรสามารถทํางานได้ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ดูแลการพัฒนาสํานัก
ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการปฏิบัติธรรมท้ังในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรในสํานักปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อมมีความเหมาะสมกับสภาพส่ิงแวดล้อม แก้ไขปัญหา
อุปสรรคสํานักปฏิบัติธรรม โดยการขอมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างถูกต้อง 
  ผู้บริหาร ควรจะส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรด้วยการสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม 
และการฟังธรรมเทศนาอย่างต่อเนื่องทุกวันพระ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็น
สถานที่สัปปายะด้วยปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค และท่ีพักอาศัย จัดคณะครู 
อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถสอนกรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยประสบการณ์และเทคนิคการสอน
อย่างมีคุณภาพ จัดตารางสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมการอบรมจิตภาวนาในสํานักปฏิบัติธรรม 
  ผู้บริหาร ควรจะกํากับดูแลกฎระเบียบการปฏิบั ติธรรมให้เป็นไปตามแผนการ 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติธรรม แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติธรรม ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในสํานักปฏิบัติ
ธรรม เช่น เครื่องอํานวยความสะดวก งบประมาณ และข้อมูลการปฏิบัติธรรมให้พร้อมบริบูรณ์ กํากับ
ดูแลบริเวณอาคารสถานที่ เสนาสนะของสํานักปฏิบัติธรรมให้สะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่



 ๒๖๒

ปฏิบัติธรรมตรวจสอบวิธีการเรียนการสอนในสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรท้ังปวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ๔. ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ตามหลักสัปปายะ ๔ ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตามหลักสัปปายะ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ ด้านอาวาสสัปปายะ 
ด้านอาหารสัปปายะ ด้านบุคคลสัปปายะ และด้านธรรมสัปปายะ 
 ดังน้ัน ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม สมควรจะพิจารณาการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม 
มีสํานักงานบริการเฉพาะแก่ผู้ปฏิบัติธรรม เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถาม และการลงทะเบียน
สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาคารสถานท่ีปฏิบัติธรรม มีห้องนํ้าสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ และมีความ
ร่มเย็นควรแก่การปฏิบัติธรรม มีขอบเขตแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจน ทั้งลานจอดรถ ทางเดิน สถานท่ีพักผ่อน 
สถานที่ปฏิบัติธรรม โรงอาหาร และอ่ืนๆ มีระบบป้องกันความปลอดภัย เข้า ออกสถานที่ปฏิบัติธรรม 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
  อาหารเพ่ือบริการแก่บุคลากร คือ พระสังฆาธิการและพระวิปัสสนาจารย์ วันละ ๒ เวลา 
กล่าวคือเวลาฉันเช้า ๐๗.๐๐ น. และเวลาฉันเพล ๑๑.๐๐ น. เป็นอาหารท่ีประกอบโดยแม่ครัว 
สะอาดถูกหลักอนามัย เครื่องด่ืม น้ําชา กาแฟ โอวัลติน นม น้ําตาล น้ําหวาน นมสด นมกล่อง และยา
รักษาโรค ดําเนินการโดยสํานักปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกัน สําหรับนํ้าด่ืม นํ้าอาบ และนํ้าใช้ในสํานัก
ปฏิบัติธรรม สะอาดปราศจากสิ่งอันตราย ดําเนินการโดยสํานักปฏิบัติธรรม สําหรับบุคลากรและผู้
ปฏิบัติธรรม วันละ ๓ เวลา กล่าวคืออาหารตอนเช้า ๐๗.๐๐ น. อาหารตอนเท่ียงวัน ๑๒.๐๐น. และ
อาหารตอนเย็น ๑๘.๐๐ น. เป็นอาหารที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกัน 
  ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะเป็นกัลยาณมิตร ให้กําลังใจและส่งเสริมวิธีการปฏิบัติ
ธรรม พระวิปัสสนาจารย์ ผู้ทรงภูมิความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติ ต้ังใจปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เสียสละเพ่ือเป็นพุทธบูชา อาจารย์ ผู้มีความสันโดษ นําอุบาสกและอุบาสิกาสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
และแสดงธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติธรรมให้เข้าใจ บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม 
ผู้มีความเพียรพยายาม คอยสนับสนุนการอบรมฝึกสอนให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
  ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะส่งเสริมการเรียนการสอนการปฏิบัติกรรมฐานทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตรงตามหลักคําสอนในพระไตรปิฏก พระวิปัสสนาจารย์ ผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญหลักธรรมคําสอน พยายามสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามได้ อาจารย์ คอยกํากับ
ดูแลหลักการปฏิบัติ คอยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ และให้คําปรึกษาอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเน่ือง
บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมให้ความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์ในการเรียนการสอนการปฏิบัติ
กรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ซ่ึงผลการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการสํานัก
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ปฏิบัติธรรม เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โครงการ วัตถุประสงค์สํานักปฏิบัติธรรม ฯลฯ ให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน นอกจากน้ียังเป็นแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการ
สํานักปฏิบัติธรรมเพ่ือสืบทอดพิธีการ พิธีกรรม พิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ถึงความเจริญม่ันคงถาวรในพื้นที่พัฒนาการ
แล้วและในพ้ืนท่ีกําลังพัฒนาการอยู่ เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขความเจริญแก่ประชาชน
ตลอดไปส้ินกาลนาน 
 
๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” ผู้วิจัย ได้ศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
การสนทนากลุ่มเฉพาะ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงสามารถกล่าวสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
วิจัย ดังต่อไปน้ี 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 

 

ด้านการชี้นํา 
๑. พัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมตามนโยบาย ฯลฯ 
๒. จัดทําบัญชีการเงินรายรับ รายจ่าย 
๓. บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะตามโอกาส 
๔. จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการและ
เอกชน สถาบันอ่ืนๆ  

ด้านการวางแผน
๑. วางแผนนโยบาย โครงการ ตามวัตถุปะสงค์ 
๒. ตระเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร 
๓. จัดระเบียบสถานที่บริเวณสํานักปฏิบัติธรรม 
๔. จัดสรรทรัพยากรตามวัตถุปะสงค์ของสํานัก
ปฏิบัติธรรม 

ด้านการควบคุม 
๑. ควบคุมงบประมาณ เวลาทํางาน และอ่ืนๆ 
๒. กวดขันดูแลบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม 
๓. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และเสนาสนะอ่ืนๆ 
๔. การจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินการ
ประจําเดือน และประจําปี 

ด้านการจัดองค์การ 
๑. ประธานอํานวยการ คณะกรรมการบริหาร 
๒. หัวหน้าแผนกปฏิบัติธรรมและฝ่ายกิจกรรม 
๓. หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และโภชนาหาร 
๔. หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย และ
เลขานุการสํานักปฏิบัติธรรม 

ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสํานัก

ปฏิบัตธิรรม 
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  จากแผนภาพท่ี ๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ผู้วิจัยสามารถ
กล่าวสรุปโดยสังเขปซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการ ควรจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร อาคาร
สถานที่บริเวณสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะมีป้ายชื่อสํานักให้ชัดเจน รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ท่ีสนใจ ส่วนภายในสํานักควรจะจัดระเบียบ
อาคารสถานท่ีไว้อย่างเป็นสัดส่วน ได้แก่ สถานท่ีนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การฟังการบรรยายธรรม 
สถานท่ีสามารถจัดได้ท้ังกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก สถานท่ีฉันอาหารควรจะมีโต๊ะ เก้าอ้ี และภาชนะอ่ืนๆ 
ท่ีสะอาดและเพียงพอ สถานท่ีหลับนอน จัดเตรียมให้พร้อมทั้งของพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก 
อุบาสิกา ซ่ึงแยกเพศชายและเพศหญิงชัดเจน ห้องอาบนํ้า ห้องสุขา แยกเพศหญิงและเพศชายชัดเจน 
สถานท่ีจอดรถ จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ และเพียงพอ นอกจากนั้น อาคารท่ีพักและสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม อาคารท่ีพักและสถานที่พักของสํานักปฏิบัติธรรม สามารถรองรับผู้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมได้
ครั้งละจํานวนมาก และนอกจากน้ันแล้ว ควรมีพ้ืนท่ีหรือลานสําหรับเดินจงกรม ในกรณีท่ีมีผู้เข้าร่วม
เป็นจํานวนมากจะต้องมีพ้ืนที่ อาคารท่ีพัก และที่ปฏิบัติธรรมสํารอง เพ่ือให้เพียงพอต่อเจตนารมณ์
ของผู้เข้าปฏิบัติธรรม แนวทางการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นอาราม คือ การรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดให้เป็นสถานท่ีน่ารื่นรมย์ใจของผู้ไปมาหาสู่ ผู้บริหารจะต้อง
พิจารณา คือการพัฒนาสถานท่ีให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดควรจัดต้ังไว้
ให้เป็นระเบียบแบบหยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา  
  วิธีการวางแผนการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เช่น คน เป็นทรัพยากรท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จ เพราะการดําเนินงานการบริหารต้องอาศัยคนเป็นหลักในการสร้างสรรค์คุณภาพงาน 
การเงินงบประมาณ เป็นปัจจัยท่ีสําคัญช่วยสนับสนุนการจัดการ ช่วยให้ดําเนินไปอย่างราบรื่น การเงิน
งบประมาณท่ีนํามาใช้ในรูปของการซ้ือวัตถุดิบเป็นต้น วัสดุอุปกรณ์ เป็นทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการ
ดําเนินการ การจัดการ เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนต้ังแต่การวางแผน การจัดองค์กร โดยนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสํานักปฏิบัติธรรม 
 ด้านการจัดองค์การ โครงสร้างหลักของสํานักปฏิบัติธรรม เช่น ประธานอํานวยการ 
คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกปฏิบัติธรรม หัวหน้าแผนกอบรมศีลธรรมและกิจกรรมพิเศษ 
หัวหน้าแผนกอาคารสถานท่ี หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องด่ืม หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
และเลขานุการสํานักปฏิบัติธรรม พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมการประชุมคณะกรรมการบ่อยๆ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการจัดบุคลากรเข้าประจําหน้าท่ี เม่ือดําเนินการไปแล้วก็สมควร
จะต้องมีการประชุมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรับทราบถึงปัญหาในการดําเนินการ รวมถึงหาวิธีแก้ไข 
เพ่ือที่จะได้นํามาพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไปผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรม คือผู้ทําหน้าท่ีบริหารสํานักงานโดย
นําทรัพยากรการบริหารต่างๆ มาใช้ร่วมกันตามขั้นตอนการบริหาร หรือทําหน้าที่ในการสั่งการให้
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พนักงานในสํานักงานปฏิบัติงานเพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย  
 แนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม คือโครงสร้างองค์การจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรม
ของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เม่ือมีกฎระเบียบข้อบังคับในองค์การก็จะทําให้ขาดการยืดหยุ่น 
บรรยากาศความตึงเครียดจะเกิดขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การให้ความอิสระส่วนบุคคล รวมถึง
ให้มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างกลุ่ม เช่น มีความจริงใจต่อกันและในการเปิดเผยข้อมูลและความ
รับผิดชอบในงานบรรยากาศขององค์การก็จะดีขึ้น ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์การ ส่วนโครงสร้างอย่างอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การก็คือขนาดของ
องค์การและตําแหน่งของบุคคลในสายการบังคับบัญชา ดังน้ัน การใช้วิทยาการเพื่อติดต่อสื่อสารอย่าง
เปิดเผยมีความจริงใจต่อกันและกัน นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล เช่น การจัดให้มีข่าวสารย้อนกลับ ความอิสระในการปฏิบัติงาน เป็นเคร่ืองสร้างบรรยากาศ
ในการทํางาน สิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์การ มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล เช่น ปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทําให้โรงงานหลายแห่งได้ปิดกิจการ แนวทางการบริหารสํานักงาน
ปฏิบัติธรรมเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดน่ันคือต้อง
มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด แนวทางการจัดองค์การเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือเช่ือมต่อกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ด้วยความพยายามร่วมของกลุ่มบุคคล การจัดองค์การ
เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง 
 ด้านการชี้นํา พระสังฆาธิการ ควรจะต้องดําเนินการพัฒนาภายในสํานักปฏิบัติธรรมตาม
นโยบายการพัฒนาให้สะอาดร่มร่ืน สงบร่มเย็น มีการจัดทําแผนผังสิ่งก่อสร้างเสนาสนะอาคารสถานท่ี
ภายในให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การก่อสร้างภายในวัดให้มีแบบแปลนหรือแผนแม่แบบถูกต้อง
เหมาะสม มีรูปแบบทรงไทยเป็นเอกลักษณ์หรือศิลปกรรมของท้องถิ่น มีการบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซม
บํารุงรักษาอาคาร โบราณสถาน โบราณวัตถุของเดิมไว้ รวมถึงการเก็บรักษาศิลปกรรม วัตถุที่มีค่ามี
ราคา มีการจัดทําบัญชีการเงินรายรับ รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน ศาสนสมบัติของวัดให้ชัดเจนถูกต้อง
โปร่งใส และการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินไว้ให้ปลอดภัย พระสังฆาธิการ ควรจะต้องการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานและผู้สนใจปฏิบัติธรรม แจ้งระเบียบวิธีการเข้าปฏิบัติธรรม จัดแจง
อาคารที่พัก เสนาสนะให้เพียงพอ มีคู่มือการเข้าปฏิบัติธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมประจําเดือน
และประจําปี การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เครือข่ายเป็นเรื่องสําคัญต่อการพัฒนาสํานัก 
เนื่องจากทําให้มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น จึงควรทําโครงการร่วมกับหน่วยงานท้ังราชการ และ
เอกชน สถาบันต่างๆ เช่น สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยเป็นต้น 
การจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพควรมีบัญชีรายรับ รายจ่าย 
เป็นระบบ ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส จัดทํารายละเอียดแจกแจงต่อคณะผู้บริหาร และติดประกาศ
แก่ผู้มีจิตศรัทธาได้ทราบ 
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  พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมกระบวนการจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักการและ
นโยบาย คือพยายามทําให้ทุกตําแหน่งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงานที่ทํา คือ
ต้องทําการคัดเลือก ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมพัฒนาบุคคล ตลอดจนการประเมินผลงาน เพ่ือให้เกิดขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติ เช่น การระดมทรัพยากร ประหยัดเงิน 
อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ สําหรับการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ ผู้บริหารควรจะกําหนด
ตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทําการปฐมนิเทศ แนะนําตัวเข้าทํางาน เม่ือทํางานไประยะเวลาหนึ่ง
แล้วผู้บริหารควรจะทําการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพดีขึ้น 
 ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการ ควรจะตรวจตรา กวดขันบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม
ตามกฎระเบียบ ตามหลักการควบคุมงาน กําหนดการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน การเซ็นอนุมัติ 
วางแผนงานให้เหมะสม การจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินการประจําเดือน ประจําปี เพ่ือดูการ
พัฒนาข้อบกพร่อง ปรับปรุงพัฒนางาน ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ด้วยการซ่อมแซมหรือ
ปรับเปล่ียน แนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม คือดูแลการรักษาความปลอดภัยท้ังภายในสํานัก
ปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ ในกรณีท่ีมีผู้ปฏิบัติธรรมจํานวนมาก สามารถประสานงานขอกําลัง
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างท่ัวถึง การดูแลด้าน
สุขอนามัยกล่าวคือมีตู้ยาสามัญไว้ประจํา มีเจ้าหน้าท่ีสามารถให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ในกรณีท่ีมี
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมจํานวนมาก มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีจากสถานพยาบาลอยู่ดูแล กรณีถ้าหากมีผู้ป่วย
ฉุกเฉินสามารถนําส่งสถานพยาบาลได้ทันที ถ้าหากไม่ได้จัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจํา ต้องมี
การประสานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียง ให้สามารถปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้
ทันที มีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเน่ือง จัดทําตารางการปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน เช่น 
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและเอกสารสิ่งพิมพ์ 
 การควบคุมสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักเกณฑ์ ตามแผนที่วางไว้ เพ่ือบุคลากรในองค์การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พระสังฆาธิการควรจะต้องทําให้ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในงาน 
ต้องนึกอยู่เสมอว่าอย่าให้การควบคุมงานเป็นเร่ืองของการทําลายขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
การควบคุมงานท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ เป็นภาระหน้าท่ีสําคัญของ 
พระสังฆาธิการ ส่วนด้านอ่ืนๆ พระสังฆาธิการ ควรจะต้องใช้ทักษะด้านอ่ืนๆ เข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิด
ความสําเร็จไปพร้อมๆ กัน การควบคุมจึงต้องพิจารณาวิธีการทํางานเป็นสําคัญ ท้ังน้ีเพราะงานจะ
สําเร็จได้ผลดีเพียงใดน้ันจะขึ้นอยู่กับคนผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความ
พยายามติดตามดูแลงาน ความรับผิดชอบ โดยเทคนิคโดยการประเมินผลงานทุกระยะการทํางาน 
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แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 

 
  จากแผนภาพท่ี ๔.๒ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรม ผู้วิจัยสามารถกล่าวสรุปโดยสังเขป ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านฉันทะ คือความพึงพอใจ พระสังฆาธิการควรจะเลือกใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับ
งาน ควรจะรู้ถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเป็นเบ้ืองต้น ควรจะเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสมกับ
สํานักงาน เช่น เอกสาร หนังสือ ข้อมูล ข่าวสาร จัดรวมงานด้านต่างๆ เช่น งานสารบรรณ งานบัญชี 
หน้าที่หลักของสํานักงานคือการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ทุกองค์กรมีความจําเป็นที่จะต้องมี
สํานักงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่บุคคลท้ังภายในและภายนอกองค์กร คือ ท่ีทํางาน
สําหรับบริหารงาน เป็นที่จัดการเกี่ยวกับเอกสาร ซ่ึงมีกิจกรรมการโต้ตอบด้านเอกสารและการเก็บ
เอกสาร เป็นสถานท่ีทํางานซ่ึงมีรูปแบบที่แน่นอน 
 พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมให้บุคลากร ทํางานด้านการปฏิบัติธรรมเพื่อการเผยแผ่ 
ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมวงศานุวงศ์ ควรจะ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถให้บุคลากรมีใจรักการทํางาน มีบุคลิกภาพน่าเลื่อมใส สัมมา
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี ควรจะส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้การใช้งานและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

ด้านจิตตะ คือความตั้งใจ
๑. วิเคราะห์สํานักปฏิบัติธรรมตามโอกาส 
๒. วิเคราะห์ข้อมูลแบบโยนิโสมนสิการ 
๓. ติดตามผลงาน โครงการ นโยบาย 
๔. ดําเนินงานตามนโยบาย โครงการ และ
วัตถุประสงค์ 

ด้านวิมังสา คือการพิจารณา
๑. พิจารณาสํานักปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม 
๒. ตรวจสอบสํานักปฏิบัติธรรมให้ชัดเจน 
๓. ประเมินผลงานสํานักปฏิบัติธรรมทุกปี 
๔ .  ป รับป รุ งแ ก้ ไข สํ านั กป ฏิ บัติ ธ ร รมใ ห้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และกฎระเบียบ 

ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม
๑. ส่งเสริมบุคลกรให้มีความรับผิดชอบงาน 
๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมวิธีการทํางาน 
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชน 
๔ .  ส่งเสริมการเ รียนการสอนแก่ เด็กและ
เยาวชน ตลอดจนถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

ด้านฉันทะ คือความพึงพอใจ
๑. เลือกใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
๒. มีสํานักงานให้บริการ ฯลฯ 
๓. ส่งเสริมการเผยแผ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
๔. สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในสํานักปฏิบัติ
ธรรมให้มีควาพึงพอใจต่อหน้าที่การงาน

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
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อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานถ้ามีการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีถูกต้องไว้ โดยผู้จัดการสํานักงาน
มีหน้าท่ีจะต้องจัดหาและแนะนําการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น โต๊ะทํางาน อุปกรณ์เก็บเอกสารและอื่นๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  
 พระสังฆาธิการ ควรจะมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร คือการพัฒนาคนเป็น
กระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาคนในสํานักปฏิบัติธรรม ให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
มีทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศีลคือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ ทางกายภาพ ธรรมชาติ วัตถุสิ่งของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทางสังคม มวลเพ่ือนมนุษย์
ท้ังหลาย สมาธิคือภาวะจิต เป็นการพัฒนาสภาวะของจิต ท้ังด้านคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพ  
ให้เป็นจิตใจดีงาม มีความสุข มีเจตจํานงท่ีเป็นกุศล มีสภาพเอ้ือต่อการใช้ปัญญา ปัญญาคือแดนการ
พัฒนาปัญญา ให้รู้ให้เข้าใจ มองเห็นความเป็นจริงท่ีจะทําการแก้ไขปรับปรุงทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง 
 ความพึงพอใจเป็นเครื่องนําพาไปสู่การมีคุณธรรม ต้องเริ่มจากการมีความรู้คือรู้ในกิจท่ี
ควรทํา รู้ความจริง รู้อย่างแท้จริง จนเกิดความมั่นใจจนกระทั่งพึงพอใจ ความสามารถที่เกิดจาก
ความรู้ความม่ันใจจนทําให้เกิดความพึงพอใจ ความชํานาญงานในกิจการก็ทําให้เกิดความพึงพอใจได้ 
สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร สร้างความพึงพอใจได้ จนทําให้มีความสุข
และก่อให้เกิดคุณธรรม ฉันทะท่ียืนบนหลักการขององค์กร สามารถใช้เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
จนนําไปสู่การมีคุณธรรมในขั้นตอนต่อไป 
 ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม พระสังฆาธิการควรจะส่งเสริมให้บุคลกรรับผิดชอบ
ในกิจกรรมที่บุคลากรมีความชํานาญ สํานักปฏิบัติธรรมควรจะมีการติดต่อสื่อสาร เช่น จดหมาย 
โทรศัพท์ การนําเสนอใบแจ้งราคา เงื่อนไขที่จะขายสินค้า ใบส่งของ บันทึกช่วยความจํา บัตรเวลา 
หรือสื่ออ่ืนๆ ซ่ึงใช้สําหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ การสื่อสารจะมีในทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการบัญชี 
การตลาด ด้านการผลิตและอ่ืนๆ พระสังฆาธิการ ควรจะมีแนวทางการฝึกอบรมวิธีการทํางาน 
ด้วยการส่งบุคลากรในสํานักลงไปดูงาน เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคอย่างดี ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ งานสํานักงานเป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างส่วนต่างๆ ท้ังทางเสียงและลายลักษณ์อักษร เช่น โทรศัพท์ ระบบติดต่อภายใน 
ระบบเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์ วงจรปิด จดหมายติดต่อ หนังสือเวียน โทรเลข โทรพิมพ์ เทเลกซ์ 
ระบบออนไลท์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นต้น 
  พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ผู้บริหาร ควรจะมีการฝึกอบรมวิธีการทํางานแก่บุคลากรด้วยวิริยะ คือความมุ่งม่ันทุ่มเท  
เป็นความมุ่งม่ันทุ่มเทท้ังกายและใจ ถ้าจะฝึกฝนเรื่องวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจากความคิดท่ีว่าต้องหม่ัน
ฝึกฝนตนเองบ่อยๆ หม่ันทํา หม่ันคิด หม่ันเขียน หม่ันนําเสนอและอย่าขี้เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาด 
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จงกล้าแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง อย่าท้อต่องานหนักและงานมาก 
ให้คิดว่าทํามากรู้มากเก่งมากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่าเดิม 
 ด้านจิตตะ คือความต้ังใจ พระสังฆาธิการ ควรจะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม 
คือการพัฒนาปัญญา ได้แก่ สุตมยปัญญา หมายถึงความรอบรู้ท่ีเกิดจากสุตะ เป็นการรับข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ มีการติดตามสถานการณ์ที่เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร จินตามยปัญญา 
หมายถึงความรอบรู้ท่ีเกิดจากการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต้องอาศัยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ภาวนามยปัญญา หมายถึงความรอบรู้ ท่ี เกิดจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือลงมือทําจริง  
พระสังฆาธิการควรจะมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมด้วยจิตตะ คือความมีสติไตร่ตรอง มีความ
รอบรู้รอบคอบระมัดระวัง ความรับผิดชอบยังสร้างจิตสํานึกอันดีต่อการทํางาน เพ่ือให้ผลงานมี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุมค่า รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจทํางานให้บรรลุเป้าหมายและอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 พระสังฆาธิการควรจะมีใจจดจ่ออยู่กับการงาน ผู้ท่ีทํางานได้สําเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ
น้ันจะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อการงานทุกหน่วยดําเนินตามนโยบายและแผนงาน ให้ถึงความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ พระสังฆาธิการ ควรจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ติดตามผลงาน ตรวจงานต่างๆ ภายใน
องค์การของตน เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้ทุกหน่วยงานดําเนินตามนโยบายและ
แผนงาน ให้ถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ การมีวิสัยทัศน์ มองภาพในอนาคตท่ีต้องการพัฒนา 
แก้ไขปัญหาสํานักปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้น  
 พระสังฆาธิการควรจะมีความต้ังใจทํางาน คือทํางานให้เกิดจิตตะสมาธิ ต้องเริ่มจากการ
มีความรู้คือรู้ในกิจการท่ีทํา รู้ในความจริง รู้อย่างแท้จริง ความรู้น้ันได้มาจากความต้ังใจ ใฝ่ใจที่จะทํา 
ความสามารถที่เกิดจากความรู้ความม่ันใจจนตอบสนองความใส่ใจนั้นได้ ความชํานาญงานในกิจการก็
ได้จากความใฝ่ในงาน จดจ่อที่จะทํางาน สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร ก็ได้
จากความเอาใจใส่ฝักใฝ่ต้ังใจทํา มีใจจดจ่อ จนในท่ีสุดความเอาใจใส่ฝักใฝ่ต้ังใจช่วยสร้าง ความเด็ด
เด่ียวและความกล้าหาญ จิตตะที่ยืนบนหลักการขององค์กร ช่วยเสริมสร้างความเอาใจใส่ฝักใฝ่ต้ังใจ
ทํา มีใจจดจ่อเป็นจุดเริ่มของการมีจิตตะสมาธิ เราสามารถสร้างจุดแข็งและหาจุดอ่อนจากการฝึก
สมาธิน้ีและนําไปใช้ประกอบแผนในขั้นตอนต่อไป 
 ด้านวิมังสา คือการพิจารณาเหตุผล พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลรักงาน เพียรพยายามใน
งาน ต่อสู้อุปสรรคในงานและใจจดใจจ่อต่องาน มิใช่ด้วยความลุ่มหลง งมงาย แต่ด้วยเหตุผล 
ด้วยความรู้จักวิเคราะห์ในงานหรือกิจการท้ังปวง การพิจารณาหาเหตุผลเข้าใจความเป็นจริงได้อย่าง
แจ่มแจ้ง ย่อมช่วยให้บุคคลไม่ไขว้เขว ไม่หลงตามคารมการหลอกลวง เพราะที่บุคคลนั้นเข้าใจถึง
ความสําคัญของงานที่ตนกําลังดําเนินการอยู่ การวิเคราะห์ใช้ปัญญาตรวจสอบงาน สุดยอดของวิธี
ทํางานให้สําเร็จอยู่ในวิมังสา แปลว่าการวิเคราะห์ หมายความว่าทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมอง ไม่ใช่
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สักแต่ว่าทํา คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบั่นเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการ
ใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลท่ีสุดงานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้ เราอาจลองทบทวนตัวเอง
น่ิงๆ ว่าวันนี้ทั้งวันเราทําอะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทําเพ่ืออะไร เราจะได้มีกําลังใจต่อในวันต่อๆ 
ไป และไม่ทําผิดซํ้าซากอีกเช่นเดิม พร้อมกันน้ันเราจะสามารถเห็นหนทางได้ว่า เส้นทางไหนที่จะนํา
เราสู่ความสําเร็จได้จริงๆ จะเห็นได้ว่าหลักธรรมที่ใช้ในการทํางาน เป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว หากเรานํา
อิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการทํางาน รักงานที่ทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่
ถ้วน ทางแห่งความสําเร็จคงไม่เกินเอ้ือม เช่ือเถอะคุณก็ทําได้ ทุกอย่างอยู่ท่ีใจ 
  วิมังสา การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผล และหาวิธีปรับปรุงแก้ไข ทําให้เกิดปัญญา 
ต้องเร่ิมจากการมีความรู้คือรู้ในกิจการท่ีควรทํา รู้ในความจริง รู้อย่างแท้จริง ความรู้นั้นได้มาจากการ
หม่ันตริตรองเหตุผล มีความเข้าใจ ความสามารถท่ีเกิดจากความหม่ันสอดส่องในเหตุผล เข้าใจและทํา
ด้วยความสามารถ ความชํานาญงานในกิจการก็ได้จากความความหม่ันสอดส่องและเข้าใจในเหตุผล 
สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร ก็จะทําให้มีเหตุผล เข้าใจและสร้าง
ความสามารถในการทํางาน จนในท่ีสุดความหม่ันสอดส่องในเหตุผล เข้าใจและทําด้วยความสามารถ 
โดยมีการวางแผน พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข วิมังสาที่ยืนบนหลักการช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจและทําด้วยความสามารถ เป็นจุดเริ่มของปัญญา สามารถสร้างจุดแข็งและ 
หาจุดอ่อนจากการคิดแล้วนํามาประกอบแผนในข้ันตอนต่อไป 
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แผนภาพที่ ๔.๓ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 

 
  จากแผนภาพที่ ๔.๓ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรม ผู้วิจัยสามารถกล่าวสรุปโดยสังเขปซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ด้านอาวาสสัปปายะ พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นอุทยาน
การศึกษา เช่น ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน มีการจัดกระบวนการให้กลมกลืนกับสภาพบรรยากาศ
ของสถานที่ จัดเสนาสนะของวัดให้เป็นอุทยานการศึกษาให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม สงบ จัดให้
มีบริเวณสถานท่ีท่ีมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการเข้ามาใช้บริการของประชาชน พระสังฆาธิการ
ควรจะมีการวางแผนสํารอง รวมท้ังจัดงบประมาณในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาการพัฒนาวัด คือ
ท่ีต้ังของวัดและทรัพย์สินของวัด การจัดอุทยานการศึกษา เช่น จัดวัดให้มีบริเวณร่มรื่น สวยงาม 
สะอาด สงบและมีสภาพเป็นอุทยาน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้เข้า
มาพักผ่อน พร้อมท้ังศึกษาหาความรู้ การจัดวางผังวัดโดยแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขต 
สาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระเบียบ การจัดให้มีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ไว้บริการ การจัดทํา
ห้องสมุดไว้บริการ การจัดให้มีหอกระจายข่าว เพ่ือสอดแทรกความรู้และบริการข่าวสาร การจัดทํา
พิพิธภัณฑ์ภายในวัดเพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การจัดทําธรรมสถานเพ่ือเป็น

ด้านบุคคลสัปปายะ/ผู้คนมีศีลธรรมดี
๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
๒. ส่งเสริมวิทยากรอ่ืนๆ มาร่วมทีมงาน 
๓. ส่งเสริมการประชุมสัมมนาวิธีปฏิบัติธรรม 
๔. ส่งเสริมการเรียนการสอน การปฏิบัติธรรม
แก่เด็กและเยาวชน รวมท้ังประชาชนท่ัวไป

ด้านอาวาสสัปปายะ/ท่ีอยู่อาศัยดี
๑. ส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมภายในวัด 
๒. ส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นท่ีรู้ท่ัวไป 
๓. ส่งเสริมการฝึกอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน 
๔. ส่งเสริมห้องน้ําและห้องส้วม ท่ีพักท่ีจอดรถ
ให้เป็นสถานท่ีสัปปายะแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม

ด้านธรรมสัปปายะ/ข้อปฏิบัติดีงาม
๑. สันทัสสนา ชี้แจงให้ชัด อธิบายให้ชัดเจน 
๒. สมาทปนา ชวนให้ปฏิบัติหรือหัดทํา 
๓. สมุตเตชนา ชวนให้อาจหาญ แกล้วกล้า 
๔. สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่น ร่าเริง 
คือบํารุงจิตใจให้แช่มชื่น เบิกบานตลอดเวลา

ด้านอาหารสัปปายะ/อาหารพร้อมดี 
๑. บริการอาหารมังสาวิรัติ 
๒. บริการอาหารแก่ผู้ปฏิบัติธรรมตามเวลา 
๓. บริการนํ้าดื่มและอ่ืนๆ ตามเวลา 
๔ .  บริการอาหารแก่พระวิ ปัสสนาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติธรรมและบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม

แนวทางการส่งเสริม
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัตธิรรม 
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สถานที่ฝึกอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน 
  แนวทางการจัดอาวาสสัปปายะ เช่น เสนาสนะที่ดินที่ต้ังวัด มีหนังสือสําคัญขึ้นทะเบียน
ไว้กับทางราชการ วัดจะต้องมีแผนผังกําหนดการปลูกสร้างภายในวัดมี ๓ เขต คือ เขตพุทธวาส เขต
สังฆาวาส และเขตสาธารณสงเคราะห์ ในบริเวณวัดควรจะมีการปลูกต้นไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ  
ไม้เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ทําให้วัดเป็นแหล่งศึกษา และสถานที่รื่นรมย์ ลานวัดสะอาดปราศจากมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูล มีถังรองรับเศษขยะ มีถนนหนทางเดินเท้าภายในวัด วัดควรมีประตูปิด เปิดตามวันเวลา 
เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของวัด มีป้ายแสดงสิ่งสําคัญๆ เพ่ือดึงดูดความศรัทธาของประชาชน
ตามสมควร การทาสีเสนาสนะก็ดี แผ่นป้ายก็ดี ให้ใช้สีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาด การปลูกสร้างเสนาสนะ
ภายในวัด ให้รักษาไว้ซ่ึงศิลปกรรมของไทย  
  แนวทางการจัดสมบัติของวัด เช่น พุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ทรัพย์สินของวัดส่วนท่ี
จัดประโยชน์วัดจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย จัดทําทะเบียนบัญชี พัสดุ 
บัญชีการเงิน เอกสารการรับจ่ายเงิน ถูกต้องตามแบบแผน บรรดาหนังสือสัญญา นิติกรรม หนี้สินวัด
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข สวัสดิการ จัดระบบการส่งเสริมสวัสดิภาพของบุคคลในวัด เช่น นํ้าด่ืม น้ําใช้ 
ไฟฟ้า ท่ีอยู่อาศัย มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล และรักษาพยาบาลให้ท่ัวถึง จัดให้บุคคลได้รับความผาสุกใน
การบําเพ็ญสมณธรรม การศึกษาเล่าเรียนจัดสวัสดิการสําหรับบริการคนที่เข้ามาวัด เช่น ห้องนํ้า 
ห้องส้วม นํ้าด่ืม ท่ีพัก และท่ีจอดรถให้สัปปายะ 
 ด้านอาหารสัปปายะ คืออาหารสะอาดถูกสุขอนามัย เรียบง่าย ประหยัด สําหรับวิธีการ
ปรุงอาหารควรจะเตรียมส่วนประกอบท่ีต้องใช้ในแต่ละรายการอาหาร แม่ครัวปรุงอาหารตามรายการ 
อาหารไทย เป็นอาหารที่ประกอบด้วยรสเข้มข้นมีเครื่องปรุงหลายอย่างรสชาติ อาหารแต่ละอย่างมีรส
เฉพาะตัว การใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ ก็ไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบอาหารไทยต้องศึกษาจากตําราอาหาร
ไทย และผู้เช่ียวชาญการทําอาหารไทยให้อร่อย เช่น การยํา หมายถึงการนําผักต่างๆ เน้ือสัตว์และนํ้า
ปรุงรสมาเคล้าเข้าด้วยกัน จนรสซึมซาบเสมอกัน ยําของไทยมีรส คือ เปรี้ยว เค็ม หวาน สําหรับนํ้า
ปรุงรสจะราดก่อนเวลารับประทานเล็กน้อยทั้งน้ีเพ่ือให้ยํามีรสชาติดี ยําผัก เช่น ยําผักกระเฉด ยําถั่วพู 
ยําเกสรชมพู่ ฯลฯ ยําเน้ือสัตว์ เช่น ยําเน้ือต่างๆ ยําไส้กรอก ยําหมูยอ ฯลฯ การแกง หมายถึงอาหาร
นํ้า ซ่ึงใช้เครื่องปรุงโขลกละเอียด นํามาละลายกับนํ้า หรือนํ้ากะทิให้เป็นน้ําแกง มีเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิด
หน่ึงผสมกับผักด้วย เช่น แกงส้ม แกงเผ็ด แกงคั่ว การหลน หมายถึงการทําอาหารให้สุกด้วยการใช้
กะทิข้นๆ มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ลักษณะน้ําน้อยข้น รับประทานกับผักสด เพราะเป็นอาหารประเภท
เครื่องจ้ิม เช่น หลนเต้าเจ้ียว หลนปลาร้า หลนเต้าหู้ย้ี ฯลฯ การป้ิง หมายถึงการทําอาหารให้สุกโดย
วางของส่ิงน้ันไว้เหนือไฟไม่สู้แรงนัก การปิ้ง ต้องป้ิงให้ผิวสุกเกรียมหรือกรอบ เช่น การป้ิงข้าวตัง การ
ป้ิงกล้วย การป้ิงขนมหม้อแกง การย่าง หมายถึงการทําอาหารให้สุก โดยวางอาหารไว้เหนือไฟอ่อนๆ 
หม่ันกลับไปกลับมา จนข้างในสุกและข้างนอกอ่อนนุ่มหรือแห้งกรอบต้องใช้เวลานานพอสมควร จึงจะ
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ได้อาหารมีลักษณะรสชาติดี 
  พระสังฆาธิการ ควรจะจัดให้มีบุคลากรเฉพาะในการประกอบโภชนาหารตามจํานวนผู้
เข้ามาปฏิบัติธรรม ท้ังพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ปฏิบัติธรรม และบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม สําหรับ
อาหารไทย เป็นอาหารที่ประกอบด้วยรสเข้มข้นมีเครื่องปรุงหลายอย่างรสชาติ อาหารแต่ละอย่างมีรส
เฉพาะตัว การใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ ก็ไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบอาหารไทยต้องศึกษาจากตําราอาหาร
ไทย และผู้เช่ียวชาญการทําอาหารไทยให้อร่อย เช่น การต้ม การนําอาหารท่ีต้องการต้มใส่หม้อพร้อม
กับนํ้าต้ังไฟให้เดือดจนกว่าจะสุก ใช้เวลาตามชนิดของอาหารน้ันๆ เช่น การต้มไข่ ต้มผัก ต้มเนื้อสัตว์ 
ฯลฯ การกวน หมายถึงการนําอาหารท่ีมีลักษณะเป็นของเหลวมารวมกัน ต้ังไฟแรงปานกลางใช้
เครื่องมือชนิดใดชนิดหน่ึงคนให้เร็วและแรงจนทั่วกัน คือข้นและเหนียว ใช้มือแตะอาหารไม่ติดมือ 
เช่น การกวนกาละแม ขนมเปียกปูน ตะโก้ ถั่วกวน ฯลฯ จี่ การทําอาหารให้สุกด้วยน้ํามัน โดยการทํา
นํ้ามันน้อยๆ พอให้ท่ัวกระทะแล้วตักอาหารใส่ กลับไปกลับมาจนสุกตามต้องการ เช่น การทําขนม
แป้งจ่ี ขนมบ้าบิ่นเป็นต้น หลาม การทําอาหารให้สุกในกระบอกไม้ไผ่โดยใช้ไม้ไผ่สดๆ ตัดให้มีข้อติดอยู่
ข้างหนึ่ง แล้วบรรจุอาหารท่ีต้องการ 
 ด้านบุคคลสัปปายะ พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
พร้อมอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่มีบุคลากร ทางสํานักปฏิบัติธรรมก็ควรจะเชิญวิทยากรที่อ่ืนๆ มาร่วมสมทบ 
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ควรจะส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานที่
เหมาะสม มีกฎระเบียบ ท้ังการเงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องไม้อํานวยความสะดวก พระสังฆา- 
ธิการควรจะส่งเสริมการประชุมอบรม ได้จัดตารางแห่งการบรรยายท่ีเรื่องเน้ือหาสาระวิชาการ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงความรู้ท้ังฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ โดยมีลักษณะการบรรยายถึงหลักการสอนในวิชาที่ใช้เป็นวิชาการ เป็นการบรรยายถ่ายทอด
ความคิดเห็นและประสบการณ์ของพระเถระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการบรรยายถึงหลักการสอน
และวิชาอันเกี่ยวข้อง 
 พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมบุคลากรได้ไปฝึกอบรมดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
และมีการรับสมัครผู้มีความพร้อมในหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมอัตรากําลังสํารองงานด้านบุคคล ซ่ึงความสําคัญ
การบริหารบุคคลช่วยพัฒนาให้สํานักปฏิบัติธรรมเจริญเติบโต การบริหารงานบุคคลเป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เม่ือสํานัก
ปฏิบัติธรรมได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมทําให้สํานักปฏิบัติธรรมเจริญเติบโตและพัฒนาย่ิงขึ้น 
ช่วยให้บุคคลท่ีปฏิบัติงานในสํานักปฏิบัติธรรมมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ
จงรักภักดี ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตของสํานักปฏิบัติธรรม ช่วยเสริมสร้างความม่ันคงแก่สังคม ถ้าการ
บริหารบุคคลดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
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  พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมบุคลากรได้รับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาบ่อยๆ 
โดยเน้นพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ให้มีความสามารถในการสอนท้ังความรู้ทักษะ และเทคนิควิธีการ 
โดยส่งเสริมให้พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้เทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสมในการดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
พระวิปัสสนาจารย์จะต้องสามารถใช้นวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกวิธี เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านธรรมสัปปายะ ข้อน้ีถือเป็นหลักสําคัญท่ีพระสังฆาธิการควรพิจารณาและ 
ให้ความสําคัญ คือ ผู้บริหารควรจะเน้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ความเข้าใจถูกต้อง
ตามหลักการ พระสังฆาธิการ ควรจะนําวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติธรรม
ได้เห็น ได้ฟัง เข้าใจหลักการ แนวทางปฏิบัติ บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมทั้งครู อาจารย์ 
พระวิปัสสนาจารย์ วิทยากรพิเศษ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ควรจะมีความรู้ พระวิปัสสนาจารย์ต้องมี
ความรู้ความชํานาญในการสอนแนวทางการปฏิบัติธรรม คือสามารถปรับสภาวะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ
ธรรมได้ ถ้าผู้ปฏิบัติเกิดความท้อแท้ต่อการปฏิบัติ ก็ส่งเสริมกําลังใจ ให้มีความเข้มแข็ง ถ้าปฏิบัติผิด
แนวทางก็สามารถแนะนําแนวทางที่ถูกต้องได้โดยชอบ 
 พระสังฆาธิการ ควรจะมีวิธีการจัดเวลาปฏิบัติธรรม ตามสภาพดินฟ้าอากาศอํานวย 
ไม่ใช่ร้อนเกินไป หรือหนาวเกินไป ธรรมสัปปายะทําให้ผู้ศึกษาเข้าใจง่าย ถูกจริต ตรงตามสายธรรม 
วาสนาเดิมได้รับความก้าวหน้ามีความสุขภายใน อ่ิมภายใน เกิดความรู้ มีปัญญา แก้ไขปัญหาได้ 
การจัดการเรียนการสอนต้องมีมีทักษะการสอนฉันใด การศึกษาหลักคําสอนเพ่ือปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้น สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน สิ่งเหล่าน้ีมีส่วน
สําคัญท่ีจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการกําหนดปัญหาหรือการต้ังคําถาม เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จัก
ค้นคิดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามพุทธวิธีการสอน คือสันทัสสนา ช้ีแจงให้ชัด คือจะสอนอะไร 
ก็ช้ีแจงจําแนก แยกแยะ อธิบาย และแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจง้ เห็นจริง เหมือนจงู
มือไปให้เห็นกับตา สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือสิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็แนะนํา 
หรือบรรยายให้ซาบซ้ึงในคุณค่า มองเห็นความสําคัญที่จะต้องฝึกฝนบําเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือ
ทํา หรือนําไปปฏิบัติ สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือปลุกใจให้กระตือรือร้นเกิดความ
อุตสาหะ มีกําลังใจเข้มแข็ง ม่ันใจที่จะทําให้สําเร็จจงได้ สู้งานไม่หว่ัน ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวลําบาก 
สัมปหังสนา ปลอบโฉลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือบํารุงจิตใจให้แช่มช่ืนเบิกบาน โดยชี้ให้เห็นคุณประโยชน์
ท่ีจะได้รับและทางก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จย่ิงขึ้นไป ทําให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ 
พระสังฆาธิการ ควรจะปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติจริง การนําหลักคําสอนที่เหมาะสมมา
ใช้สอนทุกวัน ควรจะมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  
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  พระสังฆาธิการ ควรจะมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีบุคลิกภาพน่าประทับใจ มีเหตุผลใน
การบริหารงาน มีจิตสํานึกในความมุ่งม่ันทํางาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น สร้างขวัญและกําลังใจ มีศักยภาพในการบริหารคุณธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ปัจจัยที่สําคัญต่อมาอีกก็คือครูผู้สอน ครูผู้สอนควรมีลักษณะเข้าใจ
หลักสูตรการเรียนการสอน มีความรู้เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามความคิดเห็น พยายามสร้างผลงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน พยายามสร้างผลงานควบคู่ไปกับคุณภาพการเรียนการสอน 
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แผนภาพที่ ๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

ติดตามผลการปฏิบัติงาน

วิมังสา การพิจารณาเหตุผล ฉันทะ คือความพึงพอใจ

ผู้บริหาร/พระสังฆาธิการ

การบริหารจัดการ

ประสิทธิผลการบริหารจดัการ 
สํานักปฏิบัติธรรม 

แนวคิดและทฤษฎี 
เพื่อการบริหารจัดการ 

หลักธรรม 
เพื่อการบริหารจัดการ 

บุคลากร/ผู้ปฏิบัตธิรรม 

พระวิปัสสนาจารย์

สํานักปฏิบตัิธรรม

การวางแผน
การจัดองค์การ 

การช้ีนํา 
การควบคุม

จิตตะ ความตั้งใจทํางาน วิริยะ คือความเพียรพยายาม

อาวาสสัปปายะ

อาหารสัปปายะ 

บุคคลสัปปายะ

ธรรมสัปปายะ



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” ผู้วิจัย ได้ศึกษาวิจัยท้ัง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และ
สนทนากลุ่มเฉพาะ สําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช้สถิติพรรณนาคือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนั้น ผู้วิจัย สามารถกล่าวสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ผู้วิจัยสามารถกล่าวสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม (๒) เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม (๓) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ซ่ึงมีผลสรุปดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คือการบริหารจัดการมี
ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการวางแผนท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดทิศทาง การจัดทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ การแบ่งหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ รวมถึงการกําหนด
คุณสมบัติของบุคคลที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งภายในองค์การ การเลือกทางออกท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวางแผน การตัดสินใจเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารท่ีจะต้องศึกษาให้ทราบถงึ
กระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ นอกจากน้ันการติดตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขความ
บกพร่องตามความจําเป็น เพ่ือให้งานดําเนินไปถูกต้อง 
 ๑. ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการ ควรจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร 
สถานท่ี เรื่องการวางแผนบริเวณสํานักควรจะมีป้ายช่ือสํานักให้ชัดเจน รวมท้ังป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ท่ีสนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ส่วนภายในสํานัก
น้ันก็จัดระเบียบสถานท่ีไว้อย่างเป็นสัดส่วน ได้แก่สถานท่ีนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การฟังการบรรยาย
ธรรม สถานที่ฉันอาหาร ควรมีโต๊ะเก้าอ้ี และภาชนะอ่ืนๆ ท่ีสะอาด และเพียงพอ สถานท่ีหลับนอน 
ควรจะจัดเตรียมให้พร้อม ดูแลรักษาห้องอาบนํ้า ห้องสุขาให้สะอาด สถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
นอกจากน้ันอาคารท่ีพักและสถานท่ีปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่สัปปายะ แนวทางการพัฒนาสํานักปฏิบัติ
ธรรมให้เป็นอาราม คือ การเงินงบประมาณ เป็นปัจจัยท่ีสําคัญช่วยสนับสนุน การเงินงบประมาณท่ี
นํามาใช้ในรูปของการซ้ือวัตถุดิบเป็นต้น วัสดุอุปกรณ์ เป็นทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดําเนินการ 
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ตามข้ันตอนต้ังแต่การวางแผน การจัดองค์กร โดยนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เพ่ือให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสํานักปฏิบัติธรรม 
  ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านการวางแผน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือด้านการวางแผน พระสังฆาธิการ ควรจะพิจารณาเรื่องการวางแผนด้านวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองไม้ในสํานักปฏิบัติธรรมให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ วางแผนสํานัก
ปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ วางแผนบุคคลตามความรู้ความสามารถเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารสํานักปฏิบัติธรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และวางแผนนโยบายการเงินงบประมาณในสํานักปฏิบัติ
ธรรมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 ๒. ด้านการจัดองค์การ โครงสร้างหลักของสํานักปฏิบัติธรรม เช่น ประธานอํานวยการ 
คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกปฏิบัติธรรม หัวหน้าแผนกอบรมศีลธรรมและกิจกรรมพิเศษ 
หัวหน้าแผนกอาคารสถานท่ี หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องด่ืม หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
และเลขานุการสํานักปฏิบัติธรรม พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมการประชุมคณะกรรมการบ่อยๆ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการจัดบุคลากรเข้าประจําหน้าท่ี เม่ือดําเนินการไปแล้วก็สมควร
จะต้องมีการประชุมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรับทราบถึงปัญหาในการดําเนินการ รวมถึงหาวิธีแก้ไข 
เพ่ือที่จะได้นํามาพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป ผู้บริหาร คือผู้ทําหน้าท่ีบริหารสํานักงานโดยนําทรัพยากรการ
บริหารต่างๆ มาใช้ร่วมกันตามขั้นตอนการบริหาร หรือทําหน้าท่ีในการสั่งการให้พนักงานในสํานักงาน
ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางการบริหารสํานักงานปฏิบัติธรรมเก่ียวข้องกับการ
ใช้ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย แนวทางการจัดองค์การเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพ่ือเช่ือมต่อกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ด้วยความพยายามกลุ่มบุคคล การจัดองค์การเป็นสิ่งท่ีมี
ความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง  
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านการจัดองค์การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง กล่าวคือด้านการจัดองค์การ พระสังฆาธิการ ควรจะได้กําหนดโครงสร้างเพ่ือการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตามลําดับขั้นตอนอย่างมีระดับช้ันท่ีชัดเจน แต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม มอบหมายและ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรแต่ละคนให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม 
ประชุมสัมมนาตามวาระโอกาสเพื่อรับฟังความคิดเห็น และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสํานักปฏิบัติ
ธรรมให้เหมาะสม 
 ๓. ด้านการชี้นํา พระสังฆาธิการ ควรจะดําเนินการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้สะอาด
ร่มรื่น สงบร่มเย็น จัดทําแผนผังสิ่งก่อสร้างเสนาสนะอาคารสถานที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ก่อสร้างภายในวัดให้มีแบบแปลนเหมาะสม มีรูปแบบทรงไทยเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
บูรณปฏิสังขรณ์อาคาร โบราณสถาน โบราณวัตถุ จัดทําบัญชีการเงินรายรับ รายจ่าย พระสังฆาธิการ 
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ควรจะอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม แจ้งระเบียบวิธีการเข้าปฏิบัติธรรม จัดแจงอาคารที่พัก 
เสนาสนะให้เพียงพอ มีคู่มือการเข้าปฏิบัติธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมประจําเดือนและประจําปี 
จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติธรรมตาม
หลักการและนโยบาย คือพยายามทําให้ทุกตําแหน่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับ
งานที่ทํา คือต้องทําการคัดเลือก ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมพัฒนาบุคคล ตลอดจนการประเมินผลงาน 
เพ่ือให้เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติ  
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านการช้ีนํา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง กล่าวคือด้านการชี้นํา พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมกระบวนการทํางานที่เหมาะสมกับ
สํานักปฏิ บั ติธรรม ดําเนินการตามโครงการปฏิ บั ติธรรมด้วยการจัดทํางบประมาณ  และ 
การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ จัดทําบัญชีและทะเบียนการรับบริจาค การจ่าย การเก็บรักษา
ทรัพย์สิน และการดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในสํานักปฏิบัติธรรม ติดตามดูแลการเบิกและการจ่าย
งบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรมท้ังค่ายานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร ค่านํ้า ค่าไฟ 
และค่าบํารุงอาคารสถานที่เป็นต้น 
 ๔. ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการ ควรจะตรวจตราสํานักปฏิบัติธรรมตามกฎระเบียบ 
จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินการประจําเดือนและประจําปี ดูแลการรักษาความปลอดภัยท้ังภายใน
สํานักปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลอยู่ดูแล กรณีถ้าหากมี
ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถนําส่งสถานพยาบาลได้ทันที พระสังฆาธิการ ควรจะควบคุมงานท้ังด้านปริมาณ 
คุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความพยายามติดตามดูแล
งาน ความรับผิดชอบ โดยการประเมินผลงานทุกระยะการทํางาน 
  ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านการควบคุม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือด้านการควบคุม พระสังฆาธิการ ควรจะกํากับดูแลการเงินงบประมาณใน
สํานักปฏิบัติธรรม โดยส่งเอกสารหลักฐานให้ผู้บริหารทราบตามกฎระเบียบ ประจําเดือนและประจําปี 
ควบคุมดูแลทรัพยากรสํานักปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ตามลําดับขั้นตอน ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะควรแก่การปฏิบัติธรรมท้ัง
ระบบนํ้าประปา ไฟฟ้า ห้องสุขา ห้องนอน ห้องปฏิบัติธรรม และสิ่งจําเป็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสํานัก
ปฏิบัติธรรม ตรวจสอบวิธีการทํางานท้ังบุคลากร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติธรรม 
 ๕.๑.๒ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คือการบริหารตามหลัก
อิทธิบาท ๔ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน กล่าวคือคุณธรรม
ส่งเสริมให้บุคคลทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดกําลังใจ มีความเพียรพยายาม 
ผลักดันภาระกิจการงานทั้งปวงให้เกิดความสําเร็จ กล่าวคือฉันทะ ความพึงพอใจในหน้าท่ีการงาน 
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วิริยะ ความเพียรพยายาม จิตตะ ความต้ังใจทํางาน วิมังสา การพิจารณาเหตุผล นอกจากน้ัน 
ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้กับการงานได้ตามความรู้ความเข้าใจ ประเด็นสําคัญคือการประยุกต์ใช้
กับการบริหาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ผู้บริหารควรจะต้องมีวิจารณญาณและปัญญา
พิจารณางานตามหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือเป็นเคร่ืองจูงใจบุคลากร 
 ๑. ด้านฉันทะ คือความพึงพอใจในการทํางาน พระสังฆาธิการ ควรจะเลือกใช้บุคลากร
ให้เหมาะสมกับงาน ควรจะส่งเสริมให้บุคลากรทํางานด้านการปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
ถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้การใช้งานและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในสํานักงาน ควรจะสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร คือการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ศีลคือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทางกายภาพ ธรรมชาติ วัตถุสิ่งของ
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม สมาธิคือภาวะจิต เป็นการพัฒนาสภาวะของจิต ท้ังด้านคุณภาพ 
สมรรถภาพและสุขภาพ ให้เป็นจิตใจดีงาม มีความสุข มีเจตจํานงท่ีเป็นกุศล มีสภาพเอ้ือต่อการใช้
ปัญญา ปัญญาคือการพัฒนาปัญญา ให้รู้ให้เข้าใจ มองเห็นความเป็นจริงท่ีจะทําการแก้ไขปรับปรุงทุก
อย่างได้อย่างถูกต้อง สร้างความพึงพอใจ ทําให้มีความสุขและก่อให้เกิดคุณธรรม ฉันทะท่ียืนบน
หลักการขององค์กรสามารถใช้เพ่ือสร้างความพึงพอใจ จนนําไปสู่การมีคุณธรรมในข้ันตอนต่อไป 
  ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านฉันทะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก กล่าวคือด้านฉันทะคือความพึงพอใจ พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมบุคลากรให้มีความพึงพอใจ
การสอนการเรียน การปฏิบัติธรรม เพ่ืออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา จัดกิจกรรมส่งเสริมงบประมาณสํานัก
ปฏิบัติธรรมด้วยผ้าป่าสามัคคี กฐินสามัคคี และการรับบริจาคทําบุญตามจิตศรัทธา สนับสนุนการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ท้ังทักษะและประสบการณ์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ประชุมวางแผนการพัฒนาการจัดการทั้งวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีปฏิบัติธรรมให้เป็นไป
ตามนโยบาย 
 ๒. ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายามทํางาน พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างดี ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น โทรศัพท์ 
ระบบติดต่อภายใน ระบบเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์ วงจรปิด จดหมายติดต่อ หนังสือเวียน ระบบ
ออนไลน์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นต้น พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษา
ต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ควรจะมีการฝึกอบรมวิธีการทํางานแก่บุคลากรด้วยวิริยะ คือความมุ่งม่ันทุ่มเท  
เป็นความมุ่งม่ันทุ่มเทท้ังกายและใจ ถ้าจะฝึกฝนเรื่องวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจากความคิดท่ีว่าต้องหม่ัน
ฝึกฝนตนเองบ่อยๆ หม่ันทํา หม่ันคิด หม่ันเขียน หม่ันนําเสนอและอย่าขี้เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาด 
จงกล้าแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง อย่าท้อต่องานหนักและงานมาก  
ให้คิดว่าทํามากรู้มากเก่งมากขึ้น อยา่บ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่าเดิม 
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 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านวิริยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง กล่าวคือด้านวิริยะ ความพียรพยายาม พระสังฆาธิการ ควรจะมอบภาระหน้าท่ีการงาน
ให้แก่บุคลากรตามความรู้ความสามารถ เพ่ือให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง ดูแลการ
พัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรในสํานักปฏิบัติธรรมให้
มีความพร้อมมีความเหมาะสมกับสภาพส่ิงแวดล้อม แก้ไขปัญหาอุปสรรคสํานักปฏิบัติธรรม โดยการ
ขอมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ๓. ด้านจิตตะ คือความเข้าใจภาระหน้าท่ีการงาน พระสังฆาธิการ ควรจะต้ังใจพัฒนา
สํานักปฏิบัติธรรม ได้แก่ สุตมยปัญญา หมายถึงความรอบรู้ที่เกิดจากสุตะ เป็นการรับข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ มีการติดตามสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร จินตามยปัญญา หมายถึง
ความรอบรู้ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีต้องอาศัยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ภาวนามย
ปัญญา หมายถึงความรอบรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือลงมือทําจริง พระสังฆาธิการ  
ควรจะต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม คือมีสติไตร่ตรอง มีความรอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง รับผิดชอบ
ยังสร้างจิตสํานึกอันดีต่องาน พระสังฆาธิการ ควรจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ติดตามผลงาน เพ่ือวินิจฉัย
ส่ังการให้ทุกหน่วยงานดําเนินตามนโยบายและแผนงาน 
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านจิตตะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก กล่าวคือด้านจิตตะ ความต้ังใจ พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรด้วย
การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม และการฟังธรรมเทศนาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสํานัก
ปฏิบัติธรรมให้เป็นสถานท่ีสัปปายะด้วยปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค และที่พัก
อาศัย จัดคณะครู อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถสอนกรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยประสบการณ์
และเทคนิคการสอนอย่างมีคุณภาพ จัดตารางสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการอบรมจิตภาวนาในสํานักปฏิบัติธรรม 
 ๔ .  ด้านวิมังสา  คือการพิจารณาเหตุผล  พระพุทธเ จ้าสอนให้บุคคลรักงาน  
เพียรพยายามทํางาน พิจารณาหาเหตุผลเข้าใจความเป็นจริงได้อย่างแจ่มแจ้ง พระสังฆาธิการ ควรจะ
วิเคราะห์งาน หมายความว่าทํางานด้วยปัญญา นําอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการทํางาน รักงานที่ทํา 
ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน การพิจารณาเริ่มจากการมีความรู้คือรู้ในกิจการที่ควรทํา รู้ในความจริง 
รู้อย่างแท้จริง ความรู้น้ันได้มาจากการหม่ันตริตรองเหตุผล มีความเข้าใจ ความสามารถที่เกิดจาก
ความหม่ันสอดส่องในเหตุผล เข้าใจและทําด้วยความสามารถ ความชํานาญงานในกิจการก็ได้จาก
ความหม่ันสอดส่องและเข้าใจในเหตุผล สุดท้ายคือความขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานจนเป็นกิจวัตร 
ก็จะทําให้มีเหตุผล เข้าใจและสร้างความสามารถในการทํางาน จนในที่สุดความหม่ันสอดส่องใน
เหตุผล เข้าใจและทําด้วยความสามารถ โดยมีการวางแผน พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผล และ
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ปรับปรุงแก้ไข วิมังสาที่ยืนบนหลักการความเข้าใจและทําด้วยความสามารถ เป็นจุดเริ่มของปัญญา 
สามารถสร้างจุดแข็งและหาจุดอ่อนจากการคิดแล้วนํามาประกอบแผนในข้ันตอนต่อไป 
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านวิมังสา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก กล่าวคือด้านวิมังสา การพิจารณาเหตุผล พระสังฆาธิการ ควรจะกํากับดูแลกฎระเบียบการ
ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามแผนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ดูแลวัสดุอุปกรณ์ในสํานักปฏิบัติธรรม เช่น 
เครื่องอํานวยความสะดวก งบประมาณ และข้อมูลการปฏิบัติธรรมให้พร้อมบริบูรณ์ กํากับดูแล
บริเวณอาคารสถานที่ เสนาสนะของสํานักปฏิบัติธรรมให้สะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม ตรวจสอบวิธีการเรียนการสอนในสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรทั้งปวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ๕.๑.๓ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คอืการบริหารสํานักปฏิบัติ
ธรรมตามหลักสัปปายะ ๔ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน ผู้บริหารควรจะ
ส่งเสริมบุคลากรให้ทราบสัปปายะ ๔ ได้แก่ อาวาส อาหาร บุคคล และธรรมะ ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สํานักปฏิบติัธรรมท้ังอนุโลมและปฏิโลม ส่งเสริมให้บุคลการได้ทราบปัจจัยท่ีเป็นสัปปายะ เพ่ือส่งเสริม
การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและ 
การเจริญเติบโต เหมาะแก่การเจริญจิตภาวนาประกอบด้วยอาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคล 
สัปปายะ และธรรมสัปปายะ  
 ๑. ด้านอาวาสสัปปายะ พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นอุทยาน
การศึกษา ส่งเสริมจัดงบประมาณในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา จัดวางผังแบ่งเขตพุทธาวาส  
เขตสังฆาวาส เขตสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระเบียบ จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในแนวทางการจัดอาวาสสัปปายะ เช่น หนังสือ
สําคัญขึ้นทะเบียน มีแผนผังกําหนดการปลูกสร้างภายใน คือเขตพุทธวาส เขตสังฆาวาส และ 
เขตสาธารณสงเคราะห์ ในบริเวณวัดควรจะมีการปลูกต้นไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับเกี่ยวกับพระพุทธ
ประวัติ ทําให้วัดเป็นแหล่งศึกษา และสถานท่ีร่ืนรมย์ ลานวัดสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  
มีถังรองรับเศษขยะ มีถนนหนทางเดินเท้าภายในวัด วัดควรมีประตูปิด เปิดตามวันเวลา เพ่ือความ
ปลอดภัย 
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านอาวาสสัปปายะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก กล่าวคือด้านอาวาสสัปปายะ พระสังฆาธิการ ควรจะพิจารณาการบริหารสํานักปฏิบัติ
ธรรม มีสํานักงานบริการเฉพาะแก่ผู้ปฏิบัติธรรม เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถาม และ 
การลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาคารสถานท่ีปฏิบัติธรรมมีห้องน้ําสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ 
และมีความร่มเย็น มีขอบเขตแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจน ท้ังลานจอดรถ ทางเดิน สถานท่ีพักผ่อน สถานท่ี
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ปฏิบัติธรรม โรงอาหารและอื่นๆ มีระบบป้องกันความปลอดภัย เข้า ออกสถานที่ปฏิบัติธรรม  
เพ่ือสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
 ๒. ด้านอาหารสัปปายะ อาหารสะอาดถูกสุขอนามัย อาหารไทย เป็นอาหารที่
ประกอบด้วยรสเข้มข้นมีเครื่องปรุงหลายอย่าง รสชาติอาหารแต่ละอย่างมีรสเฉพาะตัว การใช้
เครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น การยํา การแกง การหลน การปิ้ง และการย่าง พระสังฆาธิการ ควรจะจัดให้มี
บุคลากรเฉพาะในการประกอบโภชนาหารตามจํานวนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ท้ังพระวิปัสสนาจารย์  
ผู้ปฏิบัติธรรม และบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม  
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านอาหารสัปปายะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก กล่าวคือด้านอาหารสัปปายะ อาหารเพ่ือบริการแก่บุคลากร คือ พระสังฆาธิการและ
พระวิปัสสนาจารย์ วันละ ๒ เวลา กล่าวคือเวลาฉันเช้า ๐๗.๐๐ น. และเวลาฉันเพล ๑๑.๐๐ น.  
เป็นอาหารท่ีประกอบโดยแม่ครัว สะอาดถูกหลักอนามัย เครื่องด่ืม นํ้าชา กาแฟ โอวัลติน นม นํ้าตาล 
นํ้าหวาน นมสด นมกล่อง และยารักษาโรค ดําเนินการโดยสํานักปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกัน สําหรับนํ้า
ด่ืม น้ําอาบ และนํ้าใช้ในสํานักปฏิบัติธรรม สะอาดปราศจากสิ่งอันตราย ดําเนินการโดยสํานักปฏิบัติ
ธรรม สําหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติธรรม วันละ ๓ เวลา กล่าวคืออาหารตอนเช้า ๐๗.๐๐ น. อาหาร
ตอนเที่ยงวัน ๑๒.๐๐ น. และอาหารตอนเย็น ๑๘.๐๐ น. เป็นอาหารท่ีมีคุณลักษณะเช่นเดียวกัน 
 ๓. ด้านบุคคลสัปปายะ พระสังฆาธิการ ส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อม
อยู่เสมอ ส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน ส่งเสริมบุคลากรได้ไปฝึกอบรมดูงาน  
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และรับสมัครผู้มีความพร้อมในหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมอัตรากําลังสํารองงานด้าน
บุคคล พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมบุคลากรได้รับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาบ่อยๆ โดยเน้น
พัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ให้มีความสามารถในการสอนท้ังความรู้ทักษะ และเทคนิควิธีการ  
โดยส่งเสริมให้พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้เทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสมในการดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  
พระวิปัสสนาจารย์จะต้องสามารถใช้นวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกวิธี เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านบุคคลสัปปายะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก กล่าวคือด้านบุคคลสัปปายะ พระสังฆาธิการ ควรจะเป็นกัลยาณมิตร ให้กําลังใจและ
ส่งเสริมวิธีการปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ ผู้ทรงภูมิความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติ ต้ังใจ
ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพ่ือเป็นพุทธบูชา อาจารย์ ผู้มีความสันโดษ นําอุบาสกและอุบาสิกา
สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมเทศนาเพ่ือส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติธรรมให้เข้าใจ บุคลากร
ในสํานักปฏิบัติธรรม ผู้มีความเพียรพยายาม คอยสนับสนุนการอบรมฝึกสอนให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
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 ๔. ด้านธรรมสัปปายะ หลักธรรมคําสอนถือเป็นหลักสําคัญท่ีควรพิจารณาและ 
ให้ความสําคัญ คือพระสังฆาธิการ ควรจะเน้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ถูกต้องตามหลักการ ควรจะนําวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย พระวิปัสสนาจารย์ต้องมี
ความรู้ความชํานาญในการสอนแนวทางการปฏิบัติธรรม คือสามารถปรับสภาวะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ
ธรรมได้ พระสังฆาธิการ ควรจะมีวิธีปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีการสอน คือสันทัสสนา ช้ีแจงให้ชัด 
แสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปให้เห็นกับตา สมาทปนา ชวนใจให้อยาก
ปฏิบัติ แนะนําให้เห็นความสําคัญ สมุตเตชนา คือปลุกใจให้กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะ มีกําลังใจ
เข้มแข็ง สัมปหังสนา ปลอบโฉลมใจให้สดช่ืนร่าเริงเบิกบาน ทําให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริง  
พระสังฆาธิการ ควรจะมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล เปิดโอกาสให้บุคลากรมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามความคิดเห็น พยายามสร้างผลงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน พยายามสร้างผลงานควบคู่ไปกับคุณภาพการเรียนการสอน 
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้านธรรมสัปปายะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก กล่าวคือด้านธรรมสัปปายะ พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมการเรียนการสอนการปฏิบัติ
กรรมฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตรงตามหลักคําสอนในพระไตรปิฏก พระวิปัสสนาจารย์ ผู้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญหลักธรรมคําสอน พยายามสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 
อาจารย์ คอยกํากับดูแลหลักการปฏิบัติ คอยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ และให้คําปรึกษาอารมณ์
กรรมฐานอย่างต่อเนื่อง บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมให้ความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์ในการ
เรียนการสอนการปฏิบัติกรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
 การศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ และบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สําหรับประเด็นในการอภิปรายผล ผู้วิจัย จักอภิปรายผลโดยจําแนกแต่ละด้าน กล่าวคือ
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการช้ีนํา และด้านการควบคุม เม่ือพิจารณารายละเอียด
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านแล้ว
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ และบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติธรรม มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ผู้วิจัย สามารถ
กล่าวการอภิปรายผลแต่ละประเด็นสําคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการ มีการตระเตรียมความพร้อมเร่ืองบุคลากร อาคาร
สถานที่ วางแผนบริเวณสํานัก ช่ือสํานักให้ชัดเจน ป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพ่ือให้
เกิดความสะดวกแก่ผู้ท่ีสนใจ ส่วนภายในสํานักปฏิบัติธรรมควรจะจัดระเบียบเป็นสัดส่วน ได้แก่ 



 ๒๘๕

สถานที่นั่งสมาธิ การเดินจงกรม การฟังการบรรยายธรรม สถานที่ฉันอาหารมีโต๊ะเก้าอ้ี และภาชนะ
อ่ืนๆ ที่เพียงพอ สถานท่ีหลับนอนควรจะจัดเตรียมให้พร้อม ห้องอาบนํ้าห้องสุขา แยกเพศหญิงและ
เพศชายชัดเจน สถานที่จอดรถจัดไว้เพียงพอ 
  การพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม คือการพัฒนาสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
การวางแผนบุคคล เป็นทรัพยากรท่ีมีผลต่อความสําเร็จ การดําเนินงานต้องอาศัยคนเป็นหลักในการ
สร้างสรรค์คุณภาพงาน การเงินงบประมาณ เป็นปัจจัยท่ีสําคัญช่วยสนับสนุนการจัดการ ช่วยให้
ดําเนินไปอย่างราบรื่น การเงินงบประมาณท่ีนํามาใช้ในรูปของการซ้ือวัตถุดิบเป็นต้น วัสดุอุปกรณ์ 
เป็นทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดําเนินการ การจัดการ เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนต้ังแต่การ
วางแผน การจัดองค์กร โดยนําทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสํานักปฏิบัติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากังวาล ธีรธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า๑ 
  ๑. สภาพแวดล้อมท่ัวไปของการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในปัจจุบัน มีจุดแข็ง คือมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรมและ
อบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุสามเณรภายในสํานัก เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่
ในการเผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนจุดอ่อน คือบาง
สํานักมีอาคารไม่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจํานวนมากได้ อาคารที่พักมีสภาพเก่าทรุดโทรม 
เครื่องอํานวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ เจ้าสํานักบางแห่งขาดวิสัยทัศน์ ในการปรับปรุงสถานท่ี  
ขาดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ พระวิทยากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน  
ขาดการประสานความร่วมมือเรื่องวิทยากรกับสํานักปฏิบัติธรรมอ่ืน 
  ด้านปัญหาอุปสรรค คือมีสัตว์รบกวนมาก เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก่ เป็นต้น 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีได้ดึงดูดความสนใจพระภิกษุ
สามเณรออกไปจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ขาดการส่งเสริมพัฒนาพระภิกษุสามเณรในการศึกษาหลัก
ไตรสิกขา ท้ังภาคปริยัติและปฏิบัติให้ถึงปฏิเวธอย่างแท้จริงด้านโอกาส คือพระพุทธศาสนาได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมสันติภาพ มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการกิจการ ทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีความขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ โดยเข้าศึกษาหลักการ
บริหารจัดการในมหาวิทยาลัยของสงฆ์มากขึ้น 
  ๒. ปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพน้ัน คือการคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยต้องมี
                                         
  ๑พระมหากังวาล ธีรธมฺโม, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๒๘๖

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีปัจจัยสนับสนุน คือการวางแผนโครงการเพ่ือเป็น
แนวทางของการทํางาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาส่ังการ การอํานวยการ การควบคุมกํากับ
กิจกรรมต่างๆ ให้ดําเนินตามแผนท่ีวางไว้ การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดทํา
งบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ ส่วนการบูรณาการหลักธรรมเพ่ือการบริหารน้ันเน้น
หลักอิทธิบาท ๔ คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
  ๓. รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ท่ีเป็นมาตรฐานคือเจ้าสํานักมีวิสัยทัศน์ มีการขวนขวายศึกษาดูงานของสํานักท่ีมี
มาตรฐานนํามาปรับปรุงสํานักตนเอง เจ้าสํานักรู้จักกําหนดวัตถุประสงค์ รู้จักริเริ่มโครงงานที่เป็นแก่น
สารประโยชน์ รู้จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงาน จัดที่พัก อาคารปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาด
พร้อมใช้งานได้ ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่การงาน รู้จักประสาน
ความสามัคคีและประสานประโยชน์ร่วมกัน รู้จักปกครองบังคับบัญชา รู้จักติดตามและประเมินผลงาน 
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้นํา จัดการศึกษาทั้งด้านปริยัติควบคู่
กับการปฏิบัติ หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์  
  ด้านการบริหารจัดการภายในสํานัก จัดทําบัญชี รายรับ-จ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส 
ชัดเจน ตรวจสอบได้ บัญชีการเงินของสํานักปฏิบัติธรรมควรแยกจากบัญชีวัด จัดทําสถิติผู้เข้ารับการ
ปฏิบัติธรรม มีการต้ังทุนเพ่ือการเผยแผ่ของสํานักปฏิบัติธรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อ เช่น 
แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทางอินเทอร์เน็ต เช่น ไลท์ และเฟสบุ๊คเป็นต้น จัดทําสื่อการปฏิบัติ
ธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ และหนังสือคู่มือการปฏิบัติกรรมฐาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้วิจัยเร่ือง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า๒  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรค เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการ
พัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการ
พัฒนาน้ันต้ังอยู่บนความเช่ือท่ีว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมายท่ีการพัฒนาปรับปรุง
มนุษย์ ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือทุกข์เป็นตัวต้ังใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔ เป็นหลักคิดในการพัฒนาและ 
มีการคิดเชิงระบบ สําหรับเป้าหมายในการพัฒนามีสามประการ คือทําให้มนุษย์มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีมีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมีองค์ประกอบ คือการพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และการพัฒนาในระดับองค์การ เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพันธ์กับ

                                         
  ๒ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 



 ๒๘๗

บริบทจึงทําให้องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายขององค์การที่เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธ
เศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ประกอบด้วยกระบวนทัศน์
การพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกียธรรม 
และกระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล และระดับ
องค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
 ด้านการวางแผนเม่ือพิจารณาผลการศึกษาแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒. ด้านการจัดองค์การ โครงสร้างหลักของสํานักปฏิบัติธรรมควรจะประกอบด้วย
ประธานอํานวยการ คณะกรรมการ หัวหน้าแผนกปฏิบัติธรรม หัวหน้าแผนกอบรมศีลธรรมและ
กิจกรรมพิเศษ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องด่ืม หัวหน้าแผนกรักษา
ความปลอดภัย และเลขานุการสํานักปฏิบัติธรรม พระสังฆาธิการ ควรจะส่งเสริมการประชุม
คณะกรรมการบ่อยๆ เ พ่ือเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการจัดบุคลากรเข้าประจําหน้าท่ี  
เม่ือดําเนินการไปแล้วก็สมควรจะต้องมีการประชุมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรับทราบถึงปัญหาในการ
ดําเนินการ รวมถึงหาวิธีแก้ไข เพ่ือที่จะได้นํามาพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
  ผู้บริหาร คือผู้ทําหน้าท่ีบริหารสํานักงานโดยนําทรัพยากรการบริหารต่างๆ มาใช้ร่วมกัน
ตามข้ันตอนการบริหาร หรือทําหน้าท่ีในการสั่งการให้พนักงานในสํานักงานปฏิบัติงานเพ่ือให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางการบริหารสํานักงานปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เพ่ือเช่ือมต่อกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ด้วยความพยายามของกลุ่มบุคคล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า๓ 
  ๑. สภาพปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่า 
ด้านบุคลากร อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้นําเชิงปัจเจกชนสั่งการเพียงรูปเดียวและมีภาวะผู้นําสูง สร้างอัต
ลักษณ์ให้กับวัดโดยดําเนินโครงการตามทักษะความสามารถเพียงด้านเดียวจนปรากฏผลชัดเจน  
เจ้าอาวาสรูปใหม่ซ่ึงบริหารจัดการวัดต่อมาไม่สามารถสืบสานอัตลักษณ์เดิมไว้ได้ พระภิกษุผู้อุปสมบท
ใหม่ขาดระเบียบวินัย รวมท้ังการขาดแคลนศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและกิจการคณะ
สงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ขาดทักษะการศึกษาซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสังคม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

                                         
  ๓พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร, “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกา 
ภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๒๘๘

ดําเนินการอย่างต้ังรับ ด้านการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน ขาดการประสานความเข้าใจสําหรับแต่ละ
โครงการท่ีวัดดําเนินการ 
  ๒. หลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนา คือหลักการครองตนครองคน และครองงาน 
รวมท้ังหลักพระวินัยช่วยให้การบริหารวัดดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและควรส่งเสริมอาคาริย
วินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทางประพฤติปฏิบัติสําหรับคฤหัสถ์ให้เกิดขึ้นในชุมชน และทฤษฎีท่ี
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์คือทฤษฎีประกอบด้วยการวางแผน 
การจัดองค์การ การช้ีนําจูงใจ และการควบคุม สําหรับวิธีการและแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบด้วยการทบทวนพันธกิจ 
การวางแผน การดําเนินการพัฒนา การติดตามและการประเมินผล 
  ๓. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกา 
ภิวัตน์ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคม และ
ด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้
เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยรูปแบบที่เก้ือกูลประกอบด้วยขยับปัญญาก่อนจึง
ย้อนเขย้ือนกาย คือการสํารวจรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล เพ่ือประเมินสภาพของวัดและชุมชน
ก่อนเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ย่ิงให้ย่ิงได้ คือการประกาศเจตนารมณ์ของวัดท่ีจะ
ดําเนินการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน ฝนตกใส่ตุ่ม คือการสํารวจความรู้พ้ืนฐานของชุมชน 
  การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดเก็บบันทึกความรู้นั้นจัดต้ังแหล่งเรียนรู้หรือ
พิพิธภัณฑ์ กลุ่มกัลยาณมิตรคิดถูก คือการสร้างภาคีเครือข่าย ในการทํางานให้เหมาะสมและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันระหว่างวัดกับชุมชน และระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ ต้องสุขก่อนจึงสําเร็จ คือ 
การส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้บุคคลมีปัญญา คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ไม่เสพบริโภควัตถุเกิน
สมควร และมีความภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชนตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า๔ 
 ๑ .  จากการศึกษาเอกสารผนวกกับการสัมภาษณ์พบว่าคณะสงฆ์ จีนนิกายเป็น
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ท่ีปรากฎเด่นชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว และ
พัฒนาเป็นคณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบัน อิทธิพลของคณะสงฆ์จีนนิกาย หมายถึงอิทธิพลทางด้าน
วัฒนธรรมและศิลปกรรมจีน การใช้ชีวิตประจําวัน ความเช่ือในสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และอิทธิพลด้านพิธีกรรม 
ปัญหาอุปสรรคของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนบุคลากรและศาสนทายาทในการเผยแผ่ 
                                         
  ๔กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐). 



 ๒๘๙

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมจีน การศึกษา ความยากของพระสูตรภาษาจีน และความไม่สนใจ
ศึกษาหลักธรรมของคนจีน ปัญหาอุปสรรคสุดท้าย คือวัดมังกรกมลาวาสคับแคบ มีมลภาวะจากควัน
ธูป ส่วนวัดโพธ์ิแมนคุณารามเข้าถึงยาก และไม่มีขนส่งมวลชนไปถึง 
  ๒. ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ตามกรอบพระราชบัญญัติ
สงฆ์ และหลักการบริหารพบว่า การบริหารกิจการด้านการปกครองของคณะสงฆ์จีนนิกาย กําหนด
นโยบายบนพ้ืนฐานของพระธรรมวินัย กฎหมายและจาริตประเพณี การจัดองค์กรเป็นไปตามความ
เหมาะสม และบริบทของวัด การสรรหาบุคลากรพิจารณาคุณสมบัติ การสั่งการเป็นเส้นตรงจากบนลง
ล่าง การประสานงานดี มีการรายงานเป็นวาจาอย่างไม่เป็นทางการ การงบประมาณมีพระเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและตรวจสอบโดยเจ้าอาวาส 
  ๓. จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของการบริหารกิจการด้านการ
ปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณูปการตามหลักการวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และปัญหาอุปสรรค เม่ือนําไปสังเคราะห์รวมกับผลการวิเคราะห์จากกรอบของการบริหารได้
รูปแบบการบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายไทย 
 ด้านการจัดองค์การเม่ือพิจารณาผลการศึกษาแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๓. ด้านการช้ีนํา พระสังฆาธิการ ควรจะต้องการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม โดยพยายาม
พัฒนาเสนาสนะให้สะอาดร่มรื่น ก่อสร้างเสนาสนะให้มีแบบแปลนถูกต้องเหมาะสม มีรูปทรงไทยเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการจัดทําบัญชีการเงินรายรับ รายจ่าย บัญชีทรัพย์สินให้ชัดเจนถูกต้อง  
พระสังฆาธิการ ควรจะมีคู่มือการเข้าปฏิบัติธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมประจําเดือนและประจําปี 
จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ควรจะส่งเสริมกระบวนการจัดการสํานักปฏิบัติธรรม คือ 
การคัดเลือก ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมพัฒนาบุคคล ตลอดจนการประเมินผลงาน ควรจะกําหนดตําแหน่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ทําการปฐมนิเทศ แนะนําตัวเข้าทํางาน เม่ือทํางานไประยะเวลาหนึ่งแล้วควร
จะทําการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุนทรวัชรกิจ 
(บุญธรรม ธมฺมิโก) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า๕ 
  ๑. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผน การสรรหา 
การพัฒนาและการธํารงรักษา มีกลยุทธ์ คือ กระบวนการของการกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคข์อง
                                         
  ๕พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัด
เพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๒๙๐

องค์กร กําหนดแผนทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว ซ่ึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน การนํา
แผนไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วยการจัดทําเป็นเอกสารที่ระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ด้านต่างๆ  
ในการดําเนินงานขององค์การหน่ึงๆ เป็นเครื่องมือในการประสานงานและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะท่ีสอดคล้องกันซ่ึงจัดทําขึ้นจาก
การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์การเพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์และ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์การให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์
จุดมุ่งหมาย ภารกิจและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์การ นโยบายต่างๆ ท่ีสําคัญ แผนงานหลัก
และแผนงานอื่นๆ ท่ีจะนํามาปฏิบัติ มาบูรณาการเพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงสอดรับกับหลักการบริหาร
ขององค์การ เพ่ือให้องค์การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. สภาพกลยุทธ์การทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นอยู่น้ัน  
คณะสงฆ์ได้นํากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
ความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ 
พระสังฆาธิการ ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหา
อุปสรรคการจัดการที่ไม่เหมาะกับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี 
มีสาเหตุสําคัญมาจากวิสัยทัศน์ท่ีไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในคณะสงฆ์
ไม่ชัดเจน เช่น การวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธํารงรักษา 
  ๓. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี คือการใช้กลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณค่าเพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรที่มีค่าให้คณะสงฆ์รู้จักคุณค่าของ
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์นําเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันเป็นกลยุทธ์การวางแผน
งานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท้ังหมด ถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นแม่แบบที่
มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์ เพ่ือเตรียมบุคคลให้เหมาะสมกับงานและเวลา 
รวมท้ังพัฒนากําลังคนให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายยังสามารถประเมินกลยุทธ์ทรัพยากร
มนุษย์ในปัจจุบันและความต้องการในอนาคต พร้อมวิธีการเพ่ือให้เกิดความสมดุลกันระหว่าง
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันกับทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต การพยากรณ์ความต้องการเพ่ือให้
สอดคล้องกับตําแหน่งที่ว่างในอนาคต ซ่ึงจําเป็นต้องให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีด้วย จึงนําเสนอกลยุทธ์ คือ 
  ด้านการวางแผน มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะ
ความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญมี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือเสริมสร้างให้ทรัพยากรมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 



 ๒๙๑

จนสามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันพร้อมที่จะรับผิดชอบ
งานตําแหน่งสูงขึ้นเพ่ือให้องค์การสัมฤทธ์ิผล  
  ด้านการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทํางานหรือรับ
ตําแหน่งในหน้าที่ต่างๆ มีสรรหาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับงาน การกําหนดการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์โดยให้ยึดหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง เพ่ือจะได้นําไปสู่ขั้นตอนที่มีคุณภาพ 
  ด้านการพัฒนา มีความเช่ือม่ันว่าจะต้องเปลี่ยนจากการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรม ไปสู่การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยเพ่ือให้คนหาความรู้เอง พัฒนาทักษะด้วย
ตัวเองรวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามทัศนคติท่ีเปลี่ยนไป  
  ด้านการธํารงรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีของคณะสงฆ์ จะทําให้เกิดความรัก ความผูกพัน
ความนับถือ การร่วมมือร่วมใจ ความจงรักภักดี และความสําเร็จในงานของคณะสงฆ์ การปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ศรณชัย มหาปุญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุค
โลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า๖  
  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ ด้านการเผยแผ่  
มีการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ และทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบัน 
มีความพร้อมท้ังในการพูด เทศน์ การบรรยาย การเขียนและพิมพ์ตําราทางพระพุทธศาสนา และ 
แต่งตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม ตําราวิชาการ รวมถึงการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีกานําไปปฏิบัติตาม  
ถือว่าเป็นการสั่งสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีควบคู่กันไป จึงควรมีแผนระยะสั้น และ 
แผนระยะยาวในการฝึกอบรมผู้นําสงฆ์ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ด้วยการจัดให้มีการรับฟัง
นโยบาย หลักการเผยแผ่ และฝึกพูด เทศน์ บรรยายและผลิตสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือที่จะได้ทํางานเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการช้ีนําเม่ือพิจารณาผลการศึกษาแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๔. ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการ ควรจะตรวจตราสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักการ 
การจัดทําเอกสารสรุปผลงานประจําเดือนและประจําปี ดูแลการรักษาความปลอดภัยท้ังภายในสํานัก
ปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรมจํานวนมาก ควรจะประสานงานขอกําลัง
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือหน่วยอาสาสมัครมาดูแลรักษาความปลอดภัย การดูแลสุขภาพอนามัย กล่าวคือ
                                         
  ๖พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกา
ภิ วัต น์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี บัณฑิต  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ,  (บัณฑิต วิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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มีตู้ยาสามัญไว้ประจํา มีเจ้าหน้าที่ให้การปฐมพยาบาล ในกรณีท่ีมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจํานวนมาก มีการ
จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีพยาบาลดูแล กรณีถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถนําส่งสถานพยาบาลได้ทันที  
ถ้าหากไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจํา ต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียง  
ให้สามารถปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที การควบคุมงานท้ังด้านปริมาณ 
คุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ พระสังฆาธิการ ควรจะพิจารณางาน งานจะสําเร็จได้ผลดี
เพียงใดน้ันก็ขึ้นอยู่กับคนผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการติดตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า๗ 
  ๑. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้รับผลกระทบกระเทือนจากความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจ และการเมืองอย่างมากทําให้มีผู้มองศาสนาในแง่ต่างๆ ท้ังในแง่ดีหรือแง่บวกและในแง่
ร้ายหรือแง่ลบก็ตาม แต่พุทธศาสนาก็ยังนับว่ามีอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่มากในจิตใจของคน
ไทย และแสดงออกมาในรูปของโบราณสถานโบราณวัตถุ ประเพณี นิสัย ศิลปวัฒนธรรม หรือความ
เมตตาปรานี และความโอบอ้อมอารี สิ่งเหล่าน้ีอาจเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในสังคมไทย 
ซ่ึงเป็นลักษณะอันเน่ืองมาจากพุทธศาสนาจึงถือว่าสังคมไทยก็คือสังคมพุทธน่ันเอง ผู้ที่มีส่วนสําคัญใน
การผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมพุทธต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือ พระสงฆ์ สถาบันสงฆ์จึงเป็น
สถาบันจารีตที่มีความสําคัญย่ิง พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของชาว
พุทธไทยส่วนใหญ่ท้ังทางด้านศีลธรรมจรรยาและกิจกรรมทางโลก 
  พระสงฆ์เป็นหนึ่งในรัตนะ คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นเสมือนตัวแทนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถาบันพระพุทธศาสนาท่ีขาดเสียไม่ได้ ในชีวิตประจําวันของ
พุทธศาสนิกชน นอกจากจะเป็นที่พ่ึงพิงทางใจ ช้ีนําทางศีลธรรมจรรยาโดยช้ีให้ทํานําให้ดู และ 
เป็นสถาบันที่เอ้ืออํานวยบริการทางศาสนกิจ ศาสนพิธีแล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังทําหน้าที่ส่งเสริมรักษา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและให้บริการด้านอ่ืนๆ ที่กลไกของรัฐบาลเข้าไปให้บริการไม่ท่ัวถึง ท้ังยังมีส่วน
ช่วยเสริมกลไกของรัฐให้บรรลุเป้าหมายมากย่ิงขึ้นและท้ังยังมีส่วนช่วยสังคมในด้านต่างๆ อีกด้วย  
  ๒. สภาพปัญหาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
สืบเนื่องมาจากผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงมีท้ังความ
หลากหลายและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในการพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม ปัญหากล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านพุทธศาสนพิธีและ
พิธีกรรม สื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเชิงวิชาการในการ
                                         
  ๗พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ), “การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายภาคีทางศิลปวัฒนธรรม อันส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ 
ตามมามากมาย 
  ๓. การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือดําเนินงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุ เป้าประสงค์ของการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวคือด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านพุทธศาสนพิธีและพิธีกรรม ด้านสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมเชิงวิชาการในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และด้านเครือข่ายภาคีทาง
ศิลปวัฒนธรรม หลักพระพุทธศาสนา เป็นรากฐานสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องจากชาวไทยนับ
ถือพระพุทธศาสนามาช้านาน และหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา ได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย 
กลายเป็นรากฐานวิถีชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ท้ังด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศีลธรรม ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพ่ือให้คนประพฤติดี ประพฤติชอบ 
สร้างความเจริญดีงาม และความม่ันคงทางจิตใจ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซ่ึงหากคนในสังคม
เกิดความเสื่อมใสศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนา ก็จะทําให้เป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณา
การหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า๘     
  ๑. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ด้านการจัด
ระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ัวไปที่
ใช้ทางเท้า ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎ ลดปัญหาทางอ้อม ซ่ึงนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจน
ในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ ด้านการดูแลความปลอดภัย เป็นการเสริมกําลังตํารวจโดยการออกตรวจ
พ้ืนท่ี การดูแลความปลอดภัยในลักษณะงานบริการและอํานวยความสะดวก ซ่ึงต้องเสี่ยงภัยกับ
เหตุร้ายในการออกตรวจพ้ืนท่ีท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน  
  ด้านการดูแลด้านการจราจร การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานจราจร เพราะฉะน้ันในการปฏิบัติงานจะต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ท้ังน้ีเพราะไม่มีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่และควรจัดหาเครื่องมือ
ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลการท่องเท่ียว เพ่ือการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการจัดระเบียบไปพร้อมๆ 
กัน ด้านภารกิจพิเศษอ่ืนๆ เป็นกําลังเสริมและช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง หน่วยกู้ชีพ การไฟฟ้า การประปาเป็นต้น 
                                         
  ๘พัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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  ๒ .  มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การบูรณาการหลักศีลในการจัด
ระเบียบ รองลงมาได้แก่ การบูรณาการหลักขันติในการดูแลความปลอดภัย การบูรณาการหลัก 
ปิยวาจาในการดูแลการท่องเที่ยว การบูรณาการหลักอัตถจริยาในการดูแลภารกิจพิเศษอ่ืนๆ และ 
น้อยที่สุด คือการบูรณาการหลักเมตตาในการดูแลการจราจร ตามลําดับ 
  ๓. การนําเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รูปแบบการบูรณาการซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายรัก
กรุงเทพมหานครร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่และน่าเยือน ศีล หมายถึงการควบคุม
พฤติกรรมท้ังทางกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบเมือง 
ให้ทุกคนสามารถใช้ท่ีสาธารณะร่วมกันอย่างปลอดภัย โดยการควบคุมภายในตนของเจ้าหน้าที่ เช่น 
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจมีหลักสูตรการเข้าร่วมการอบรมคุณธรรมร่วมกับ มจร. และการปฏิบัติ
ตนกับบุคคลทั่วๆ ไป ได้แก่  
  ขันติ หมายถึงอดทนต่อความยากลําบากในการออกปฏิบัติงาน อดทนต่อความตรากตรํา
ของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และอดกลั้นต่อความไม่เข้าใจของผู้ค้าและประชาชน
เมตตา หมายถึงการกระทําท่ีแสดงออกถึงการให้ความช่วยเหลือ ปรารถนาดี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล เช่น 
การช่วยจัดจราจรช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน  
  ปิยวาจา หมายถึงการพูดจาสุภาพอ่อนน้อม แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างมนุษย์
สัมพันธ์กับผู้พบเห็นด้วยความยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยดี สามารถประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทาง และ
สถานที่สําคัญต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สัญจรไปมา ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ด้วยความเต็มใจประดุจญาติมิตร มีความรู้วัฒนธรรมในพ้ืนที่  
  อัตถจริยา หมายถึงจิตอาสา ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าท่ี ขวนขวายต้องการ
ช่วยเหลือ โดยการจัดเวรออกตรวจเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน สําหรับคําสําคัญ รูปแบบการบูรณาการ หลักพุทธธรรม การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการควบคุมเม่ือพิจารณาผลการศึกษาแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยผู้วิจัย
สามารถกล่าวสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะในการวิจัย
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ครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ด้านการวางแผน ตระเตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณ บุคลากร สถานท่ี  
โดยวางแผนสถานที่ปฏิบัติธรรม ได้แก่ สถานท่ีน่ังสมาธิ สถานที่เดินจงกรม สถานท่ีฟังการบรรยาย
ธรรม สถานท่ีฉันอาหาร สถานท่ีหลับนอน ห้องอาบนํ้าและห้องสุขา สถานท่ีจอดรถ นอกจากน้ัน 
อาคารที่พักและสถานท่ีปฏิบัติธรรม สามารถรองรับผู้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมได้จํานวนมาก 
  ๒ . ด้านการจัดองค์การ โครงสร้างสํานักปฏิบัติธรรม เช่น ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ หัวหน้าแผนกปฏิบัติธรรม หัวหน้าแผนกอบรมและกิจกรรมพิเศษ หัวหน้าแผนก
อาคารสถานที่ หัวหน้าแผนกอาหาร หัวหน้าแผนกรักษาความสะอาดและปลอดภัย และเลขานุการ
สํานักปฏิบัติธรรม กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบ่อยๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ 
ร่วมกันเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม 
  ๓. ด้านการชี้นํา ดําเนินการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมตามนโยบาย โครงการ ฯลฯ จัดทํา
แผนผังสิ่งก่อสร้างเสนาสนะให้เป็นระเบียบ บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ จัดทําบัญชี
การเงินรายรับ รายจ่ายของสํานักปฏิบัติธรรม อํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรม แจ้งระเบียบ
วิธีการเข้าปฏิบัติธรรม จัดแจงอาคารที่พัก เสนาสนะให้ทราบ มีคู่มือการเข้าปฏิบัติธรรม และโครงการ
ปฏิบัติธรรมประจําเดือนและประจําปี  
 ๔. ด้านการควบคุม ตรวจตราการเงินงบประมาณ กวดขันบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม
ตามกฎระเบียบ ตรวจสอบเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ดูแล
การรักษาความปลอดภัยภายในสํานักปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ จัดทําตารางปฏิบัติธรรมอย่าง
ชัดเจน เช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและเอกสารสิ่งพิมพ์ 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ 
 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรม ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ด้านการวางแผน ควรจะจัดสํานักปฏิบัติธรรมให้สะอาดเรียบร้อย พัฒนาอาคาร
สถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย วางแผนการบริหารการเงินงบประมาณช่วยสนับสนุนการ
จัดการว่าจ้างและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในสํานักปฏิบัติธรรม วางแผนบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ พระวิปัสสนาจารย์ และบุคคลในสํานักปฏิบัติธรรม รวมท้ังผู้ปฏิบัติธรรม วางแผนเร่ือง
วัสดุอุปกรณ์ เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดําเนินการ วางแผนการดําเนินการตามขั้นตอนต้ังแต่ เริ่นต้น
ทํางานเพ่ือให้ภาระกิจต่างๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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  ๒. ด้านการจัดองค์การ ควรจะจัดโครงสร้างองค์การตามกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น  
มีประธานกรรมการ คณะกรรมการ และหน่วยย่อยภายในแต่ละฝ่ายให้รับผิดชอบงาน และ 
มีเลขานุการ คอยประสานงานให้สํานักงานภายในสํานักปฏิบัติธรรม ควรจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับภาระหน้าท่ีในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพ่ือเช่ือมต่อภาระกิจตามวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือ
ของกลุ่มบุคคลทุกฝ่าย 
  ๓. ด้านการชี้นํา ควรจะส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติธรรมตามหลักการ นโยบาย และ
โครงการ ฯลฯ คือพยายามให้บุคลากรทุกฝ่ายที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามความถนัด 
ควรจะมีการคัดเลือกบุคลากร ควรจะกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การปฐมนิเทศบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการทํางาน 
 ๔. ด้านการควบคุม ควรจะมีคณะกรรมการตรวจสอบระบบการเงินและงบประมาณ 
ประเมินความรู้ความสามารถบุคลากรตามวาระโอกาส ติดตามดูแลเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี
ของสํานักปฏิบัติธรรมให้มีความสะอาด ปลอดภัย กํากับดูแลวิธีการบริหาร ขั้นตอนการดําเนินการ 
การนําเสนอรายละเอียดผลงานแต่ละไตรมาส และแต่ละปี เพ่ือให้คณะกรรมการให้เสนอความคิดเห็น 
เพ่ือนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานให้เหมาะสมต่อไป 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรจะทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ควรจะศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดใดจังหวัดหน่ึง” 
เพ่ือช้ีให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 
 ๒. ควรจะศึกษาเรื่อง “การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมในยุคโลกาภิวัตน์” เพ่ือเปรียบเทียบ
กระบวนการบริหารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในยุคพัฒนาสังคม 
 ๓. ควรจะศึกษาเรื่อง “การจัดการสํานักปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการ” เพ่ือช้ีให้เห็น
ถึงแนวทางการบริหารการเรียนการสอน และการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมท่ีมีความชัดเจน 



บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
  ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 (๑) หนังสือ: 
กรมการศาสนา. คู่มือการบริหารการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๑. 
_________. วัดพัฒนาตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๓. 
_________. การพัฒนาวัด. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๕๓. 
_________. การวิเคราะห์การจําแนกวัดออกเป็นกลุ่ม. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๕๓. 
_________. คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๓. 
_________. คู่มือการศึกษาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๖. 
กองพุทธศาสนสถาน. วัดพัฒนาตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
  ๒๕๕๓. 
_________. คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
  ๒๕๕๖. 
_________. คู่มือการบริหารจัดการวัด. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
  ๒๕๕๖. 
_________. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเด่น. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา 
  แห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
_________. สํานักปฏิบัติธรรมดีเด่น. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
  ๒๕๕๕. 
_________. กฎระเบียบมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
  ๒๕๕๖. 
กมล ฉายะวัฒนะ, บริหารคนและงานด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้า, กรุงเทพมหานคร: ดีการพิมพ์,  
  ๒๕๕๔. 
กมล รอดคล้าย. คู่มือการบริหารวัด. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๒. 
กิตติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๕๖.   
กันตยา เพ่ิมผล. การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,  
  ๒๕๕๒. 
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เกรียงไกร เศรษฐไกรกุล. ปกิณกะสําหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา, ๒๕๕๑. 
แก้ว ชิดตะขบ. คู่มือพุทธศาสนิกชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗. 
_________. พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา 
  แห่งชาติ, ๒๕๕๗. 
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๓. 
ช่ืน สุขศิริ. จิตวิทยาอุตหาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, ๒๕๕๗. 
ชาญชัย อาจิณสมาจาร. วิธีปรับกลยุทธสร้างประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จํากัด,  
  ๒๕๕๒. 
ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์. อุบายดับทุกข์. กรุงเทพมหานคร: ชวนการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
เติมศักด์ิ ทองอินทร์. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. กรงุเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช 
  วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ถวิล เกื้อกูลวงศ์. การบริหารสมัยใหม่. (กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๕๒), หน้า  
ธงชัย สันติวงศ์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗.  
_________. องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗.   
_________. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๕๗. 
ธนิต อยู่โพธ์ิ. อานิสงส์วิปัสสนากรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๗. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ. กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี,  
  ๒๕๕๒. 
ธิป ศรีสกุลไชยรักษ์. รายงานการวิจัย. “รูปแบบพ้ืนที่ใช้สอยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตตปัญญา”. 
  กรุงเทพมหานคร: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 
นิภา แก้วศรีงาม. จิตวิทยาองค์การ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๕๖. 
นุรักษ์ คุณชล. คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ. กรุงเทพมหานคร: เดอะ เบสท์ เซ็นเตอร์, ๒๕๕๗. 
นัยนา จันทมิตร. ความหมายของความรับผิดชอบ. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๗. 
บุญศรี พานะจิตต์. กลยุทธ์การพัฒนาวัด. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๔. 
บุญทัน ดอกไธสง. การพัฒนาจิตใจเพื่อพัฒนาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์รัชดา,  
  ๒๕๕๗. 
ป่ิน มุทุกันต์. บันทึกธรรม. กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา, ๒๕๕๗. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริม, ๒๕๕๑.
ประเวศ วะสี. ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปจิตสํานึก. นนทบุรี: สํานักงานปฏิรูป, ๒๕๕๔. 
_________. บทบาทของวัดและพระสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เกล็ดไทย จํากัด, ๒๕๕๓. 



 ๒๙๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). หลักพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมมิก จํากัด,  
  ๒๕๕๕๓. 
_________. คนไทยกับเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๓. 
_________. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน. (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๒. 
_________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับบประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: พระพุทธศาสนาของ 
  ธรรมสภา, ๒๕๕๔. 
_________. สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๗. 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช 
  วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
_________. พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์. (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๓. 
_________. คุณธรรมสําหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๗. 
 พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). การคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช 
  วิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารงานวัด. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์,  
  ๒๕๕๘. 
_________. ครองชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๕๖.      
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก). ธรรมวิภาค. นครปฐม: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.    
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธรรมปริทรรศน์. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย,  
  ๒๕๕๖. 
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร). คติธรรมนําชีวิต. กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเซียง, ๒๕๕๖. 
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ). คู่มือปฏิบัติธรรมวัดมหาพฤฒาราม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
   เอ-พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด, ๒๕๕๒. 
_________. พุทธศาสตร์ปริทัศน์. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. คนสําราญงานสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์ 
  พลับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๕๗.   
พระมหาไสว ญาณวีโร. คู่มือวิปัสสนาจารย์. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
  ๒๕๕๖. 
พัชสิรี ชมพูคํา. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๕. 
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. การบริหารจัดการ. นนทบุรี: บริษัทธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จํากัด, ๒๕๕๒. 
พิเชฐ ท่ังโต. พื้นฐานการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
เพียร ป่ินทอง. คู่มือพุทธประวัติเล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๕๓. 



 ๓๐๐

ภิญโญ สาธร. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๕๒. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. วิสุทธิมรรคแปลภาค ๑ ตอน ๑. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
  ๒๕๕๗. 
มัลลิการ ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: เอกซ์เปอร์เน็ท, ๒๕๕๓.  
ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักษ์ 
  อักษร, ๒๕๕๗. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์  
  พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 
รุ่ง แก้วแดง. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗. 
วันทนา กอวัฒนสกุล. การบริหารเชิงธรรมะ. กรุงเทพมหานคร: เพ่ิมผลผลิต, ๒๕๕๖. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โพร์เพช, ๒๕๕๗. 
 _________. หลักรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๕๓. 
วิเชียร วิทยอุดม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๐. 
_________. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธีระฟิล์ม, ๒๕๕๔.  
วิเชียร รักการ. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๖. 
วรรณี คําพวงเพชร. อาหารพ้ืนบ้านไทย. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๗. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๕๖. 
_________. ศัพท์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
_________. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๕๗. 
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. เชียงใหม่: ธนุชพริ้นต้ิง,  
  ๒๕๕๑. 
ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
ศรีสมร คงพันธ์ุ. คู่มือการจัดเล้ียง. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๖.  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. หลักสูตรนักธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ 
  ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ). คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร: กรมการ 
 ศาสนา, ๒๕๕๓. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๕๓. 
สมชาย หิรัญกิตติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟิล์ม จํากัด, ๒๕๕๗. 
สมบัติ กุสุมาวลี. บรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๖. 
สมคิด บางโม. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๖. 
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สมใจ ลักษณะ. ประสิทธิภาพการทํางาน. กรุงเทพมหานคร: เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๘.   
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. วิธี วิทยาการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
สาคร สุขศรีวงศ์. การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พรินท์  
  จํากัด, ๒๕๕๒. 
สิริวัฒน์ คําวันสา. โครงการเสริมความรู้ถวายพระสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
  ๒๕๕๓. 
สุนันทา เลาหนันท์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร: รุ่งวัฒนาจํากัด, ๒๕๕๗.  
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม . คู่มือพระสังฆาธิการ . กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน 
  พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
สํานักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร. สถิติพระสังฆาธิการจําพรรษา พ.ศ.๒๕๕๘. กรุงเทพมหานคร:  
  วัดสามพระยา, ๒๕๕๘. 
โสภา ชูพิกุลชัย. การศึกษารูปแบบของชุมชนท่ีพ่ึงปรารถนา. กรุงเทพมหานคร: สภาสังคม 
  สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖. 
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  ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา 
  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
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  ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
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พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ. “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกา 
  ภิวัตน์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต 
  วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”. วิทยานิพนธ์ 
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ). “การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์ 
  จังหวัดสมุทรสงคราม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง 
  พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม. “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจํา 
 จังหวัด”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิต 
  วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร. “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิ 
  วัตน์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิต 
  วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก). “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัด 
  เพชรบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.  
  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
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๓. สัมภาษณ์: 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ). เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากนํ้า เขตภาษีเจริญ  
  กรุงเทพมหานคร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช). เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง  
  กรุงเทพมหานคร, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
พระพรหมดิลก  ( เ อ้ือน  หาสธมฺโม ) .  เ จ้า สํานักปฏิบั ติธรรมวัดสามพระยา  เขตพระนคร  
  กรุงเทพมหานคร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
พระพรหมวชิรญาณ (ประสิท ธ์ิ เขมงฺกโร ) .  เ จ้าสํานักปฏิบั ติธรรมวัดยานนาวา เขตสาทร  
  กรุงเทพมหานคร, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
พระธรรมมงคลญาณ (วิริ ยังค์ สิรินฺธโร). เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง  
  กรุงเทพมหานคร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร). เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขต 
  พระนคร กรุงเทพมหานคร, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท). เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดหัวลําโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
  ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
พระราชปริ ยัตยาภรณ์ ( วิสุท ธ์ิ วิ ทฺ ธิสาโร ) .  เ จ้าสํานักปฏิบั ติธรรมวัดอมรคีรี เขตบางพลัด 
   กรุงเทพมหานคร, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
พระราชปริ ยั ติสุนทร (ประสาร เตชสีโล ) .  เ จ้าสํานักปฏิบั ติธรรมวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 
   กรุงเทพมหานคร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร). พระวิปัสสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
พระราชรัตนโสภณ  (ธนัญชัย ขนฺติโก ) .  เ จ้าสํานักปฏิ บั ติธรรมวัดบางนานอก  เขตบางนา  
  กรุงเทพมหานคร, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
นายมานัส ทารัตน์ใจ. อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
นายเกรียงศักด์ิ บุญประสิทธ์ิ. ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,  
  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
นายศักด์ิชัย กลิ่นพูน. นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๓ กันยายน  
  ๒๕๕๙. 
นางอาลัย พรหมชนะ. ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร,  
  ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร,  
  ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์. ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร,  
  ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
นางปิ่น ลิมป์ชิณพงษ์. ผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

๔. สนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) ผศ. พระวิปัสสนาจารย์วัดปทุมคงคา,  
  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) ดร. พระวิปัสสนาจารย์วัดระฆัง- 
  โฆสิตาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๓๐๕

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิญาโณ ดร. พระวิปัสสนาจารย์วัดนครป่าหมาก, 
  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ สุคนฺโธ. พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม  
  ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภกิจ โสทัด. อาจารย์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
   ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอภิวาร ช้ีแจง. อาจารย์โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ, ๒๒ ธันวาคม 
   ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์. ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์. ๒๒ ธันวาคม  
  ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์. อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบเขตบางรัก,  
  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวละเมียด เดชศักดา. ผู้ประกอบการส่วนตัวและผู้ปฏิบัติธรรม ณ 
  วัดมหาพฤฒาราม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัตธิรรม 

***************** 
 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
  ๑. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยชุดนี้ ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้นเพ่ือการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผล
การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม” ซ่ึงท่านเป็นบุคคลหน่ึงที่ผู้วิจัยต้องการสัมภาษณ์ โปรดตอบตาม
ความคิดเห็นของท่านโดยอิสระ 
  ๒. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้นเพ่ือสัมภาษณ์บุคลากร คือพระสังฆาธิ
การและบุคคลที่เก่ียวข้อง จํานวน ๑ ชุด 
 
 ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสน้ี 
 

................................................ 
(พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๙-๐๕๒-๕๔๒๐ 
อีเมล์ ambass53@hotmail.com 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัตธิรรม 

***************** 
 

คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
  เรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ผู้วิจัย ได้กําหนดแนวทางการ
สัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ ๒ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ตอนที่ ๓ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ตอนที่ ๔ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ช่ือ.............................................. ฉายา...................................นามสกลุ.............................. 
อายุ.......ปี เปรียญธรรม........ประโยค ปริญญา...... อยู่วัด/ท่ีอยู่............................................................. 
...................................................................ตําบล ...............................................อําเภอ........................
จังหวัด .............................................................. ตําแหน่งหน้าที่........................................................... 
โทรศัพท์/มือถือ .................................................... อีเมล์...................................................................... 
เม่ือวันท่ี................................................................. 
 
ตอนท่ี ๒ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ๑. ด้านการวางแผน ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้บริหารควรจะมีแนวทางการวางแผนการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร 
 ๒. ด้านการจัดองค์การ ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้บริหารควรจะมีโครงสร้างการบริหารจัดการ
สํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร 
 ๓. ด้านการช้ีนํา ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้บริหารควรจะส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ
สํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร 
  ๔. ด้านการควบคุม ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้บริหารควรจะมีการกํากับดูแลสํานักปฏิบัติ
ธรรมอย่างไร 
 
 



 ๓๓๕

ตอนท่ี ๓ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 ๑. ด้านฉันทะ คือความพึงพอใจ ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในสํานัก
ปฏิบัติธรรมอย่างไร 
 ๒. ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม ผู้บริหารมีแนวทางการฝึกอบรมวิธีการทํางานแก่
บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร 
  ๓. ด้านจิตตะ คือความต้ังใจ ผู้บริหารมีความต้ังใจพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมอย่างไร 
 ๔. ด้านวิมังสา คือการพิจารณา ผู้บริหารมีแนวทางการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมใน
ปัจจุบันและอนาคตอย่างไร 
 
ตอนท่ี ๔ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ๑. (อาวาสสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะส่งเสริมอย่างไรเพ่ือให้สํานักปฏิบัติธรรมมีความ
พร้อมด้านที่อยู่อาศัย 
 ๒. (อาหารสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะส่งเสริมอย่างไรเพื่อให้มีความพร้อมด้านอาหาร 
  ๓. (บุคคลสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะส่งเสริมอย่างไรเพ่ือให้มีความพร้อมด้านบุคลากร 
  ๔. (ธรรมสัปปายะ) ผู้บริหารควรจะวิธีการจัดการอย่างไรเพ่ือให้มีความพร้อมด้านหลักคํา
สอน 
 
 ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณท่ีได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ในคร้ังนี้เป็นอย่าง
ดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

................................................ 
(พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๙-๐๕๒-๕๔๒๐ 
อีเมล์ ambass53@hotmail.com 
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ภาคผนวก ง  
รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
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 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม) 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธ์ิ เขมงฺกโร) 
๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

  

พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร) 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 



 ๓๓๘

 

พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท)
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธ์ิ วิทฺธิสาโร) 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล) 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  

 

  

พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก) 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



 ๓๓๙

 

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อํานวยการกองศาสนูปถัมภ์

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
นายศักดิ์ชัย กล่ินพูน นักวิเทศน์สัมพันธ์ชํานาญการ 

๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัวมล 

๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

  

  

 
 

นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดมหาพฤฒาราม

๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
นางป่ิน ลิมป์ชิณพงษ์ ผู้ปฏิบัติธรรม 

๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ 
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ภาคผนวก ฉ  
รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๓

 

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  

  

  

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



 ๓๕๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๕

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัตธิรรม 

***************** 
 
คําช้ีแจง : แบบสอบถามบุคลากร 
 ๑. แบบสอบถามชุดน้ี ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรม” ซ่ึงท่านเป็นบุคคลหน่ึงที่ผู้วิจัยต้องการให้ตอบแบบสอบถามตามความ
คิดเห็นของท่าน ซ่ึงความเห็นของท่านผู้วิจัยจักนําไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๒. แบบสอบถามชุดน้ีประกอบด้วย ๓ ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
 
 ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

................................................ 
(พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๙-๐๕๒-๕๔๒๐ 
อีเมล์ ambass53@hotmail.com 
 
 
 



 ๓๖๖

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : ประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัตธิรรม 

***************** 
 
ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน � หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

๑. อายุ 
 � ๒๐-๓๐ ปี   � ๓๑-๔๐ ปี      � ๔๑-๕๐ ปี 
           � ๕๑ ปีขึ้นไป   

๒. หน้าท่ีการงาน 
 � พระสังฆาธิการ  � พระวิปัสสนาจารย์  � บุคลากร/ผู้ปฏิบัติธรรม 

๓. การศึกษาบาลี  
 � ไม่มีเปรียญธรรม  � ประโยค ๑-๒-๓ � ประโยค ป.ธ.๔-๕-๖        
  � ประโยค ป.ธ.๗-๘-๙   

๔. การศึกษาสามัญ         
 � ตํ่ากว่าปริญญาตรี � ปริญญาตรี   � ปริญญาโทข้ึนไป 

   
ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่อง � ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
 ๑ หมายถึงมีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ๒ หมายถึงมีการปฏิบัติน้อย 
 ๓ หมายถึงมีการปฏิบัติในปานกลาง 
 ๔ หมายถึงมีการปฏิบัติมาก 
  ๕ หมายถึงมีการปฏิบัติมากท่ีสุด 

ระดับความคิดเห็นท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
สํานักปฏิบัติธรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

 ๑. ด้านการวางแผน      
๑ ผู้บริหารได้วางแผนการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมให้สอดคล้อง

ตามกฏระเบียบ 
     

๒ วางแผนนโยบายด้านการเงินงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรมท้ังใน
ระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต 

     



 ๓๖๗

ระดับความคิดเห็นท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
สํานักปฏิบัติธรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๓ วางแผนด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ในสํานักปฏิบัติธรรมให้มี
ความสอดคล้องกับกฎระเบียบท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

     

๔ วางแผนด้านบุคคลตามความรู้ความสามารถ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
สํานักปฏิบัติธรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

     

 ๒. ด้านการจัดองค์การ      
๕ ผู้บริหารได้กําหนดโครงสร้างเพ่ือการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม

ตามลําดับขั้นตอนอย่างมีระดับช้ันท่ีชัดเจน  
     

๖ แต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม 

     

๗ มอบหมายและเปลี่ยนแปลงบุคลากรแต่ละคนให้เหมาะสมกับแผนการ
พัฒนาบุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม 

     

๘ ประชุมสัมมนาตามวาระโอกาสเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และวิธีการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคสํานักปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม 

     

 ๓. ด้านการชี้นํา      
๙ ผู้บริหารอํานวยความสะดวกด้วยการส่งเสริมกระบวนการทํางานที่

เหมาะสมกับสํานักปฏิบัติธรรม 
     

๑๐ ดําเนินการตามโครงการปฏิบัติธรรมด้วยการจัดทํางบประมาณ และ
การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

     

๑๑ จัดทําบัญชีและทะเบียน ท้ังการรับบริจาค การจ่าย การเก็บรักษา
ทรัพย์สิน และการดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในสํานักปฏิบัติธรรม 

     

๑๒ ติดตามดูแลการเบิกและการจ่ายงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรมท้ังค่า
ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร ค่าน้ํา ค่าไฟ และค่า
บํารุงอาคารสถานท่ีเป็นต้น 

     

 ๔. ด้านการควบคุม      
๑๓ ผู้บริหาร ควบคุมดูแลทรัพยากรสํานักปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องตาม

กฎระเบียบ เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบตามลําดับขั้นตอน 
     

๑๔ กํากับดูแลการเงินงบประมาณในสํานักปฏิบัติธรรม โดยส่งเอกสาร
หลักฐานให้ผู้บริหารทราบตามกฎระเบียบ ประจําเดือน และประจําปี 

     

๑๕ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้เป็นท่ีสัปปายะควรแก่การ      



 ๓๖๘

ระดับความคิดเห็นท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
สํานักปฏิบัติธรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติธรรมท้ังระบบนํ้าประปา ไฟฟ้า ห้องสุขา ห้องนอน ห้องปฏิบัติ
ธรรม และสิ่งจําเป็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักปฏิบัติธรรม 

๑๖ ตรวจสอบวิธีการทํางานทั้งบุคลากร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้
ปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อม 

     

 ๕. ด้านฉันทะ คือความพึงพอใจ      
๑๗ ผู้บริหาร ส่งเสริมบุคลากรให้มีความพึงพอใจการสอนการเรียน  

การปฏิบัติธรรม เพ่ืออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา 
     

๑๘ จัดกรรมส่งเสริมงบประมาณสํานักปฏิบัติธรรมด้วยผ้าป่าสามัคคี  
กฐินสามัคคี และการรับบริจาคทําบุญตามจิตศรัทธา 

     

๑๙ สนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ทั้งทักษะและ
ประสบการณ์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

     

๒๐ ประชุมวางแผนการพัฒนาการจัดการท้ังวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี
ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามนโยบาย 

     

 ๖. ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม      
๒๑ ผู้บริหารมอบหมายภาระหน้าท่ีการงานให้แก่บุคลากรตามความรู้

ความสามารถแต่ละบุคคล เพ่ือให้บุคลากรสามารถทํางานได้ตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง 

     

๒๒ ดูแลการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ
ปฏิบัติธรรมท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

     

๒๓ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรในสํานักปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อม
มีความเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 

     

๒๔ แก้ไขปัญหาอุปสรรคสํานักปฏิบัติธรรม โดยการขอมติความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างถูกต้อง 

     

 ๗. ด้านจิตตะ คือความตั้งใจ      
๒๕ ผู้บริหาร ส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรด้วยการสวดมนต์  

การปฏิบัติธรรม และการฟังธรรมเทศนาอย่างต่อเนื่องทุกวันพระ 
     

๒๖ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสํานักปฏิบัติธรรมให้เป็นสถานท่ีสัปปายะด้วย
ปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค และที่พักอาศัย 

     

๒๗ จัดคณะครู อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถสอนกรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติ      



 ๓๖๙

ระดับความคิดเห็นท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
สํานักปฏิบัติธรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ธรรมด้วยประสบการณ์และเทคนิคการสอนอย่างมีคุณภาพ 
๒๘ จัดตารางสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการอบรมจิตภาวนาในสํานักปฏิบัติธรรม 
     

 ๘. ด้านวิมังสา คือการพิจารณา      
๒๙ ผู้บริหาร กํากับดูแลกฎระเบียบการปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามแผนการ 

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติธรรม แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติธรรม 
     

๓๐ ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในสํานักปฏิบัติธรรม เช่น เครื่องอํานวยความ
สะดวก งบประมาณ และข้อมูลการปฏิบัติธรรมให้พร้อมบริบูรณ์ 

     

๓๑ กํากับดูแลบริเวณอาคารสถานที่ เสนาสนะของสํานักปฏิบัติธรรม
ให้สะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติธรรม 

     

๓๒ ตรวจสอบวิธีการเรียนการสอนในสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือศึกษาปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรทั้ งปวงใ ห้ เ ป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

     

 ๙. อาวาสสัปปายะ      
๓๓ สํานักปฏิบัติธรรม มีสํานักงานบริการเฉพาะแก่ผู้ปฏิบัติธรรม เพ่ือความ

สะดวกในการติดต่อสอบถาม และการลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติธรรม 
     

๓๔ อาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม มีห้องน้ําสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ และ
มีความร่มเย็นควรแก่การปฏิบัติธรรม 

     

๓๕ มีขอบเขตแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจน ท้ังลานจอดรถ ทางเดิน สถานท่ีพักผ่อน 
สถานที่ปฏิบัติธรรม โรงอาหาร และอ่ืนๆ 

     

๓๖ มีระบบป้องกันความปลอดภัย เข้า ออกสถานที่ปฏิบัติธรรม เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

     

 ๑๐. อาหารสัปปายะ      
๓๗ อาหารเพ่ือบริการแก่บุคลากร คือ พระสังฆาธิการและพระวิปัสสนา

จารย์ วันละ ๒ เวลา กล่าวคือเวลาฉันเช้า ๐๗.๐๐ น. และเวลาฉันเพล 
๑๑.๐๐ น. เป็นอาหารท่ีประกอบโดยแม่ครัว สะอาดถูกหลักอนามัย  

     

๓๘ สําหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติธรรม วันละ ๓ เวลา กล่าวคืออาหารตอน
เช้า ๐๗.๐๐ น. อาหารตอนเที่ยงวัน ๑๒.๐๐น. และอาหารตอนเย็น 
๑๘.๐๐ น. เป็นอาหารท่ีมีคุณลักษณะเช่นเดียวกัน 

     



 ๓๗๐

ระดับความคิดเห็นท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
สํานักปฏิบัติธรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๓๙ สําหรับนํ้าด่ืม น้ําอาบ และนํ้าใช้ในสํานักปฏิบัติธรรม สะอาดปราศจาก
สิ่งอันตราย ดําเนินการโดยสํานักปฏิบัติธรรม 

     

๔๐ เครื่องด่ืม น้ําชา กาแฟ โอวัลติน นม นํ้าตาล น้ําหวาน นมสด นมกล่อง 
และยารักษาโรค ดําเนินการโดยสํานักปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกัน 

     

 ๑๑. บุคคลสัปปายะ      
๔๑ พระสังฆาธิการ ผู้บริหารสํานักปฏิบัติธรรมอํานวยการด้วยการเป็น

กัลยาณมิตร ให้กําลังใจและส่งเสริมวิธีการปฏิบัติธรรม 
     

๔๒ พระวิปัสสนาจารย์ ผู้ทรงภูมิความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติ ต้ังใจ
ปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละเพ่ือเป็นพุทธบูชา 

     

๔๓ อาจารย์ ผู้มีความสันโดษ นําอุบาสกและอุบาสิกาสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
และแสดงธรรมเทศนาเพ่ือส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติธรรมให้เข้าใจ 

     

๔๔ บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรม ผู้มีความเพียรพยายาม คอยสนับสนุน
การอบรมฝึกสอนให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

     

 ๑๒. ธรรมสัปปายะ      
๔๕ พระสังฆาธิการ ส่งเสริมการเรียนการสอนการปฏิบัติกรรมฐาน

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตรงตามหลักคําสอนในพระไตรปิฏก 
     

๔๖ พระวิปัสสนาจารย์ ผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญหลักธรรมคําสอน 
พยายามสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 

     

๔๗ อาจารย์ คอยกํากับดูแลหลักการปฏิบัติ คอยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ 
และให้คําปรึกษาอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเน่ือง 

     

๔๘ บุคลากรในสํานักปฏิบัติธรรมให้ความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์
ในการเรียนการสอนการปฏิบัติกรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

     

 
ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม 
  ๑. ด้านการวางแผน........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



 ๓๗๑

 ๒. ด้านการจัดองค์การ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๓. ด้านการช้ีนํา.................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  ๔. ด้านการควบคุม............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
  ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณในความเมตตาอนุเคราะห์เพ่ือตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี
เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

................................................ 
(พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๙-๐๕๒-๕๔๒๐ 
อีเมล์ ambass53@hotmail.com 



 ๓๗๒

ประวัติผู้วิจัย 
   
   
ช่ือ : พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก (สายสุตา) 
รหสันิสิต : ๕๗๐๑๕๐๔๐๐๒ 
   
เกิด : ๙ สงิหาคม ๒๕๐๖ 
สถานที่เกิด : จ.เชียงใหม่ 
การศึกษา : พ.ศ.๒๕๒๗ นักธรรมช้ันเอก      
 : พ.ศ.๒๕๓๑ ประโยค ป.ธ.๗   
 : พ.ศ.๒๕๓๒ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

(พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 : พ.ศ.๒๕๓๕ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต (ศศ.ม.) 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   
อุปสมบท : ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙ วัดมหาพฤฒาราม  

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
สังกัด : วัดมหาพฤฒาราม  

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
   
ตําแหน่งหน้าท่ี : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม 
 : อาจารย์ประจําคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
   
ท่ีอยู่ปัจจบุัน : วัดมหาพฤฒาราม  

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
 : มือถือ ๐๘๙-๐๕๒-๕๔๒๐ 
 : อีเมล์ ambass53@hotmail.com 
 

 

 


