
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม 
จังหวัดระยอง 

THE MANAGEMENT BUDDHISM PROPAGATION OF THE MEDITATION 
PRACTICE CENTER RAYONG PROVINCE 

 
 
 
 

 
 

 
 

พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ/เกษรศิร)ิ 
 
 
 
 

 
ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 



 
 
 

 
 

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม 
จังหวัดระยอง 

 
 
 
  
 

 
พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ/เกษรศิร)ิ 

 

 
 
 
 

   
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 
 
 
 

The Management Buddhism Propagation of The Meditation Practice 
Center Rayong Province 

 
 

 
 
 
 

Phrakrupariyatsuvatanaporn (Praphas Candavnno/Gaysorn Siri) 
 

 
 
 
 
 

   
A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of 

The Requirement for The Degree of 
Doctor of Philosophy (Buddhist Management) 

 

Graduate School 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Bangkok, Thailand 
C.E. 2016 

 

 (Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



 



ก 
 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ : การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง 

ผู้วิจัย : พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ) 
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 : พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.,  พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ),  

พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 : พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ผศ.ดร., พธ.บ. (การบริหารรัฐ

กิจ) ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วันส าเร็จการศึกษา : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) คือวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) และสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants)  ซึ่งเป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และผู้ปฏิบัติธรรม จ านวน ๑๗ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับพระภิกษุและผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน ๑๑ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะและรูปแบบเบื้องต้นส าหรับใช้ในการยืนยันข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การจัดประชุมกลุ่มย่อย บันทึกเสียง และจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๑๖ คน 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดระยองมี ๓ รูปแบบ คือ 
๑) การแสดงธรรมเทศนา เป็นการแสดงธรรมอย่างมีแบบแผน ต้องมีการวางแผนการเทศน์โดย
พิจารณาจากประเภทของงาน ระยะเวลา เรื่องที่จะเทศน์ การจัดสถานที่ เป็นต้น ๒) การบรรยาย
ธรรมหรือปาฐกถาธรรม เป็นการแสดงธรรมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พิธีรีตองน้อยกว่าการแสดงธรรม
เทศนา ๓) การฝึกปฏิบัติธรรม มีวิธีการฝึกแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับแนวทางของส านักปฏิบัติธรรม 
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 ๒. แนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
โดยการน ามาใช้ในการ ๑) พัฒนาผู้น า อันได้แก่ เจ้าอาวาส และเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ในการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรม ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ ด้านการบริหารจัดการ  
๒) พัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนา อันได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากร ในการเป็นผู้เผยแผ่ศาสนา ๓ 
รูปแบบ คือ การแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรม 
 ๓. แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ประกอบด้วย ๓ แนวทาง และ ๘ การพัฒนา คือ แนวทางที่หนึ่ง การบริหารจัดการ 
ด้านสถานที่ โดยการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละรูปแบบ 
แนวทางที่สอง การบริหารจัดการ ด้านวิทยากร โดยการเตรียมความพร้อมของวิทยากรให้เหมาะสม
กับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูป แนวทางที่สาม การบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ โดยการ
บริหารจัดการให้เหมาะสมกับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบ การพัฒนาที่หนึ่ง คือพัฒนาเจ้าอาวาส 
หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก ฉันทะ การพัฒนาที่สอง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรม ตามหลัก วิริยะ การพัฒนาที่สาม คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลักจิตตะ 
การพัฒนาที่สี่ คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิมังสา เพ่ือให้มีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้บริหารที่ดี และ การพัฒนาที่ห้า คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก 
ฉันทะ การพัฒนาที่หก คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิริยะ การพัฒนาที่เจ็ด 
คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก จิตตะ การพัฒนาทีแ่ปด คือพัฒนาพระวิปัสสนา
จารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิมังสา เพ่ือให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดีฃ 
 ๔. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ๑) ระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองโดยภาพรวม และราย
ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ๒) ระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ๓) ระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
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ABSTRACT 
This research has objectives which are 1) to study the Buddhism propagation 

of the Meditation Practice Center in Rayong Province, 2)  to study the concept of 
Buddha-Dhamma applied in the management towards Buddhism propagation of the 
Meditation Practice Center in Rayong Province and 3)  to present the way of the 
management towards Buddhism propagation of the Meditation Practice Center in 
Rayong Province. 

The research methodology in this study was the Mixed Methods combining 
the qualitative research with the quantitative research.  The researcher studied by 
means of documentary research and the In-depth Interview with 17 key informants 
who were the abbot of the meditation practice center, insight meditation masters, 
Buddhism propagation experts and practitioners.   The tool used in this research was 
the interview question form and the data was collected by means of note taking and 
tape recording.   After gathering the data from the interview, it had been analyzed by 
using the descriptive content analysis and verified by the Focus Group Discussion of 
11 key informants who were monks and savants in the management towards Buddhism 
propagation.  The research tool was the question form of Focus Group Interview and 
primary model for verifying the data.  The researcher gathered all the data by arranging 
a small group meeting, voice recording and note taking. Then the researcher analyzed 
the data from these two steps by using the descriptive analysis method in quantitative 
research.  In terms of the quantitative method, the research tool was questionnaire for 
the sampling group of 316 people.  The researcher analyzed the data by using the 
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instant program of social science.   The statistics used were the frequency values, 
percentage, mean and standard deviation. 

The research findings were: 
1. The Buddhism propagation of the Meditation Practice Center in Rayong 

Province consisted of 3 models which were 1)  Dhamma Preaching was the dhamma 
preaching with format which required the preaching plan by considering from 
occasional type, time duration, sermon content, venue arrangement, etc. 2) Dhamma 
Narration or Dhamma Sermon was the dhamma preaching with a language that was 
easy to understand with less formality than the Dhamma Preaching and 3)  Dhamma 
Practice Training had different trainings depending on the way of the Meditation 
Practice Center. 

2. The concept of Buddha-Dhamma applied in the management towards 
Buddhism propagation of the Meditation Practice Center in Rayong Province was the 
Four Means of Accomplishment (Iddhipāda) consisting of Chanda (Will), Viriya (Effort), 
Citta (Thoughfulness)  and Vīmaṁsā ( Investigation) .   This concept was adopted to 1) 
develop the leaders such as abbots and heads of the meditation practice center in its 
management of 3 aspects which were retreat, lecturer and management; 2)  develop 
the Buddhism propagators who were insight meditation masters and lecturers in 
propagating through 3 models which were dhamma preaching, dhamma narration or 
dhamma sermon and dhamma practice training. 

3. The way in the management towards Buddhism Propagation of the 
Meditation Practice Center in Rayong Province consisted of 3 ways and 8 
developments.  The first way was the management in terms of the retreat aspect by 
providing the suitable place for Buddhism propagation for each model; the second 
way was the management in terms of the lecturers by providing them with appropriate 
preparation for Buddhism propagation in each model; the third way was the 
management in terms of the management suitable for Buddhism propagation in each 
model.  The first development was to develop abbots and heads of the meditation 
practice center by means of Chanda; the second development was to develop 
abbots and heads of the meditation practice center by means of Viriya; the third 
development was to develop abbots and heads of the meditation practice center by 
means of Citta;  the forth development was to develop abbots and heads of the 
meditation practice center by means of Vīmaṁsā in order to acquire the characteristic 
of good administrator; the fifth development was to develop insight meditation 
masters and lecturers by means of Chanda; the sixth development was to develop 
insight meditation masters and lecturers by means of Viriya; the seventh 
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development was to develop insight meditation masters and lecturers by means of 
Citta; and the eighth development was to develop insight meditation masters and 
lecturers by means of Vīmaṁsā in order to acquire the characteristic of good Buddhism 
propagator. 

4. The outcomes of quantitative data analysis were 1)  the level of opinion 
of monks and laypeople towards the Buddhism propagation of the Meditation Practice 
Center in Rayong Province in overall and the income ranked strongly agreed; 2)  the 
level of opinion of monks and laypeople about the management towards the 
Buddhism propagation of the Meditation Practice Center in Rayong Province in overall 
and the income ranked strongly agreed; and 3)  the level of opinion of monks and 
laypeople about the management towards the Buddhism propagation of the 
Meditation Practice Center in Rayong Province following the Four Means of 
Accomplishment (Iddhipāda) in overall and the income ranked strongly agreed. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์อันประกอบด้วย พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  
กิตฺติปญฺโ , ผศ.ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้การแนะน าช่วยเหลือ และตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งมาโดยตลอดขอขอบพระคุณประธานกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ และตรวจสอบแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศมสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาให้เกิด
ความรู้ แนวคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ต่างๆ ในขณะศึกษาอยู่ในสถาบัน  
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ทุกรูป ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานวิจัยครั้งนี้ดียิ่งขึ้นไป 
 และเพ่ือนสหธรรมมิกที่ได้ให้ความช่วยเหลือและแนะน าในการท าดุษฎีนิพนธ์ ตลอดถึง
เจ้าหน้าที่ ที่ได้อ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลส าหรับการงานวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณญาติโยม
ทุกท่านที่สนับสนุนการศึกษาด้วยดีตลอดมา รวมถึงญาติโยมทุกท่านที่ให้ความอุปถัมภ์ในด้านปัจจัยสี่
ตลอดมา ตลอดถึงเพ่ือนๆ กัลยาณมิตรนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือมาตลอด 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดาผู้ให้ก าเนิดและคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 
  
 

    พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ) 
   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



ฏ 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๕๐ และ 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นหลัก ในการอ้างอิง ซึ่งจะ
ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์  เช่น ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๕๓/๗๖.หมายความว่า ระบุถึง 
พระสุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ ฉบับภาษาบาลี เล่มที่ ๒๗ ข้อที่ ๒๓๕ หน้าที่ ๗๖ หรือ ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๙๑/๕๗. หมายความว่า ระบุถึง พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ฉบับภาษาไทย 
เล่มที่  ๒๕  ข้อที่ ๙๑ หน้าที่ ๕๗ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยใช้ระบบคําย่อ ดังต่อไปนี้ 

พระสุตตันตปิฎก 
ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี)      =  สุตตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย ธมมฺปทบาลิ (ภาษาบาลี) 
ที.ปา. (ไทย) =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)   =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ที.สี. (บาลี)   =  สุตตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย ธมมฺปทบาลิ (ภาษาบาลี) 
ที.อ. (ไทย  =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)   = สุตฺตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย)      = สุตฺตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (บาลี)  =  วินัยปิฎก  สมันตปสาทิกา มหาวคฺคอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
วิ.ม. (ไทย)          =  วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย)  
วิ.มหา. (ไทย)  =  วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย)  
สํ.ข. (ไทย)   =  สุตฺตนฺตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย)  =  สุตฺตนฺตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย)      =  สุตฺตนฺตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ส.อ. (บาลี)       =  สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินี สคาถวคฺคอฏฺฐกถา (ภาษาไทย) 
สํ.สฬ. (ไทย)  =  สุตฺตนฺตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สุตฺต.อ. (ไทย)  =  สุตฺตนฺตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)     =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย อัฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) =  สุตฺตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 

  
 



ฉ 

 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ  ฎ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฏ 

 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
  
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบริหารจัดการ ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒๕ 
 ๒.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ ๕๓ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับส านักปฏิบัติธรรม ๕๙ 
 ๒.๕ ข้อมูลพื้นที่วิจัยส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ๖๖ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๙ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๐ 
   
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๙๑ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๙๑ 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๙๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๕ 
 ๓.๔ การเก็บรวมรวมข้อมูล ๙๗ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ๙๙ 

 



ช 

 

 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 
เรื่อง  หน้า 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๑๐๑ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด

ระยอง 
 

๑๐๒ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์แนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
     ๑๒๒ 

 ๔.๓ น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

 
๑๓๖ 

 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ๑๘๒ 
 ๔.๕ ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group Discussion)                   ๑๗๒ 

 ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๘๘ 
   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๙๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๙๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๐๒ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๐๔ 
   
บรรณานุกรม  ๒๐๖ 
ภาคผนวก ๒๑๔ 
 ภาคผนวก  ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ๒๑๕ 
 ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์การแจกเครื่องมือในการวิจัย ๒๑๗ 
 ภาคผนวก  ค  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อมูล (IOC) ๒๒๓ 
 ภาคผนวก  ง  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ๒๓๑ 
 ภาคผนวก  จ  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการวิจัย ๒๓๓ 
 ภาคผนวก  ฉ  แบบสอบถาม 

ภาคผนวก  ช  แบบสัมภาษณ์ 
๒๓๕ 
๒๔๘ 

 ภาคผนวก  ซ  หนังสือความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ในการวิจัย 
ภาคผนวก  ฌ รูปภาพในการสัมภาษณ์ 
ภาคผนวก   รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๒๕๑ 
๒๖๙ 
๒๗๙ 

 ภาคผนวก  ฎ  หนังสือขอเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ                                                                              ๒๘๑ 
 ภาคผนวก  ฏ รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๘๙ 
   
ประวัติผู้วิจัย ๒๙๕ 



ซ 

 

 

 

 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี      หน้า 
๒.๑ ความหมายของการบริหาร    ๑๑ 
๒.๒ ความหมายของผู้บริหาร    ๑๔ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 
๒.๖ 
๒.๗ 

แสดงสาระส าคัญของแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 
แสดงสาระส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 
แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม 

   ๓๓ 
   ๖๑ 
   ๗๔ 
 ๘๒ 
 ๘๘ 

๔.๑ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง ด้านการแสดงธรรมเทศนา 

 
๑๐๙ 

๔.๒ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม 

 
๑๑๕ 

๔.๓ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง ด้านการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติ 

 
๑๒๐ 

๔.๔ สรุปประเด็ นจากการสั มภาษณ์ การบริห ารจั ดการเพ่ื อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 

 
๑๒๕ 

๔.๕ สรุปประเด็ นจากการสั มภาษณ์ การบริห ารจั ดการเพ่ื อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

 
๑๒๘ 

๔.๖ สรุปประเด็ นจากการสั มภาษณ์ การบริห ารจั ดการเพ่ื อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 

 
๑๓๒ 

      ๔.๗ สรุปประเด็ นจากการสั มภาษณ์ การบริห ารจั ดการเพ่ื อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 

 
๑๓๕ 

      ๔.๘ ผลการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศานาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านสถานที่ 

 
๑๔๐ 

      ๔.๙ ผลการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศานาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านวิทยากร 

 
๑๔๖ 

๔.๑๐ ผลการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศานาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านการบริหารจัดการ 

 
๑๕๓ 

๔.๑๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=๓๑๖)    ๑๕๕ 
๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง
โดยภาพรวม 

 
 

๑๕๗ 
 
 



ฌ 

 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี      หน้า 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี

ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตาม
หลักการจัดการ ด้านการแสดงธรรมเทศนา 

 
 

๑๕๗ 
๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี

ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองด้านการ
บรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม 

 
 

๑๕๘ 
๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี

ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านการ
ปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ  

 
 

๑๕๙ 
๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองโดยภาพรวม 

 
 

๑๖๐ 
๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น

ของบรรพชิต  และคฤหัสถ์ที่ มี ต่ อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านสถานที่ 

 
 

๑๖๑ 

๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น
ของบรรพชิต  และคฤหัสถ์ที่ มี ต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านวิทยากร 

 
 

๑๖๒ 

๔.๑๙ แสดงค่าเฉลี่ย (  )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น
ของบรรพชิต  และคฤหัสถ์ที่ มี ต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านการบริหารจัดการ 

 
 

๑๖๓ 
๔.๒๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม 

 
 

๑๖๔ 
๔.๒๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 

 
 

๑๖๕ 
    ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

 
 

๑๖๖ 
๔.๒๓ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 

 
 

๑๖๗ 









ญ 

 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี      หน้า 
๔.๒๔ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 

 
 

๑๖๘ 
๔.๒๕ น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 

๑๘๑ 
๔.๒๖ แนวทางการพัฒนาผู้น าของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ตามหลักอิทธิ

บาท ๔ 
 

๑๘๓ 
๔.๒๗ แนวทางการพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ตาม

หลักอิทธิบาท ๔ 
 

๑๘๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฎ 

 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่     หน้า 
 

๒.๑   กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๙๐ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ๑๘๙ 
 

 

 

 

 

 

 
   

  

   



บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลก ภายหลังการตรัสรูของพระพุทธเจา พระ
พุทธองคทรงมีพระมหากรุณาที่จะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตวใหพนจากทุกข ทรงประกาศ พระธรรมที่ได
ตรัสรูมา จนกระท่ังมีผูรแูจงเห็นจริง ในพระธรรมตามที่พระพุทธองคทรงแสดง ขณะนั้น พระอรหันตสาวก
ไดอุบัติขึ้นแลวในโลก ๖๐ องครวมทั้งพระพุทธองคดวยเปน ๖๑ องคพระพุทธองค ไดทรงวางหลักและวิธี
ปฏิบัติในการเผยแผหลักธรรมคําสอนใหแกเหลาพระสาวก ซึ่งเปนพระอรหันตรนุแรก เพ่ือถือเปนแนวทาง
ในการเผยแผพระศาสนารวมกัน เพ่ือใหพระธรรมคําสอนแผไปในมวลมนุษยชาติและเพ่ือความดํารงมั่น
แหงพระสัทธรรม โดยตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย เราพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่เปนของ
มนุษยภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือ
ประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยอยาไปโดยทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความ
งามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถและ
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณครบถวน สัตวทั้งหลายที่มีธุลีในดวงตานอยมีอยู เมื่อไดฟงธรรมแลวจักเปนผูรู
ธรรม ภิกษุทั้งหลายแมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม”๑ 
 จากนั้นพระสงฆสาวก ไดแยกยายกนัออกไปประกาศพระสัทธรรม ตามนิคมชนบท แวน   แค
นตางๆ แมพระพุทธเจาก็ไดเสด็จไปพระนครราชคฤห ทรงแสดงธรรมจนมีพุทธบริษัทศรัทธาเลื่อมใสและ
บวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ในขณะนั้นพระเจาพิมพิสาร พระราชาผูครองพระ
นครราชคฤหทรงเห็นวาพระภิกษุสงฆไมมีที่พํานักจึงไดนอมถวายพระอุทยานเวฬุวัน ใหเปนสถานที่พํานัก
ของพระพุทธองคและพระภิกษุสงฆ นับวาเปนวัดแหงแรกใน พระพุทธศาสนา๒ ตอมาพระพุทธองคไดเผย
แผพระศาสนาไปแวนแคนโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดฟงธรรมแลวเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย 
และไดบรรลุพระอริยบุคคลชั้นตนใน พระพุทธศาสนาไดบริจาคทรัพยของตนซื้อที่ดิน ดําเนินการสรางวัด
มีชื่อวาวัดพระเชตวันมหาวิหาร และนางวิสาขามหาอุบาสิกาไดบริจาคทรัพย สรางวัดชื่อวาวัดปุพพาราม 
ถวายแดพระพุทธองคใกลพระนครสาวัตถีในแควนโกศล ใหเปนสถานที่ประทับอยูสําหรับ

                                                           
๑ วิ.มหา.(บาลี) ๔/๔/๔-๕. 

 ๒สุรีย มีผลกิจ และวิเชียร มีผลกิจ, พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษำ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอมฟอรม จํากัด, 
๒๕๔๕), หนา ๗. 



๒ 
 

พระพุทธองคและพระภิกษุสงฆ พรอมทั้งเปนสถานที่ศึกษาอบรมปฏิบัติพระสัทธรรมของพระภิกษุ
สามเณร และเปนสถานที่ฟงธรรม และปฏิบัติธรรมของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย สมัยนั้นประชาชน
ชาวเมืองสาวัตมีจํานวนประมาณ ๗ โกฏิ เมื่อไดฟงธรรมและนอมนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนในทาง
พระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ ที่บานของตนๆ แลว ไดบรรลุเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
จํานวน ๕ โกฏิที่เหลือเปนผู ประกอบดวยศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ตั้งมั่นอยูในสรณะและศีล แม
พระพุทธองคก็ไดอาศัยทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาทั้งสองทาน ทําการเผยแผ
หลักธรรมคําสอน ประกาศพระศาสนาจนตั้งมั่นในชมพูทวีป ประทับอยูในวัดพระเชตวันมหาวิหารและวัด
ปุพพารามใกลพระนคร สาวัตถีเปนเวลาถึง ๑๙ พรรษา๓ 
 ในสมัยพุทธกาลนั้น การนําเอาหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติเพ่ือให เกิดโลกุตตรปญญา โดยมี
จุดมุ่งหมาย คืออบรมใหจิตสงบจากกิเลสนิวรณเครื่องกั้นปญญา และมีการบรรลุพระนิพพาน เปนเปา
หมายสูงสุดสําหรับพุทธศาสนิกชนตามหลักคําสอนของพระพุทธองคในการปฏิบัติหนาที่ของชาวพุทธให
สมบูรณพรอม โดยคํานึงถึงหลักพระสัทธธรรม ๓ ประการ ที่ประกอบดวย ปริยัติ (คันถธุระ) ปฏิบัติ 
(วิปัสสนาธุระ) และปฏิเวธ ซึ่งไดแกการไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน อันเปนแกนแท้ของพระพุทธศาสนา 
ในปจจุบัน สังคมไทยมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยี กอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงหลาย   ดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ขณะเดียวกันความ
เสื่อมทรามทางดานจิตใจ ไดกลายเปนโรคภูมิคมุกันบกพรองทางดานอารมณ ยาที่จะแกโรคใจไดดีที่สุดนั้น 
คือการฉีดวัคซีนทางใจ อันเปนผลผลิตมาจากการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เรียกกันวา
ธรรมโอสถ หรือการปฏิบัติธรรม ฝกอบรมจิตใหมีสมาธิเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดสติปญญากําหนดรูเทาทัน
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาอันแทจริงของชีวิต แตสังคมไทยกลับไมไดนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา แก  ปญหาโรคทางใจอยางจริงจัง  
 ดังนั้น เมื่อประสบกับโลกธรรมฝ ายไมดี คือประสบเรื่องที่เป นธรรมชาติของชีวิตอัน
เนื่องมาจากการเกิด แก เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก หวังสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้นตามท่ีหวัง ก็
ทําใจใหสงบไมได ระทมตรมทุกข ทําใหคุณภาพจิตตกต่ํา เมื่อประสบโลกธรรมฝายดีก็ประมาทหลงระเริง
มัวเมาปลอยสติไปตามกระแสโลกวัตถุนิยม หลงลืมไมรีบเรง สรางสรรคทําความดีทั้งนี้เพราะสวนใหญไม
ไดรับการฝกอบรมพระกัมมัฏฐาน คือการฝกอบรมจิตใหสงบเปนสมาธิ หรือฝกสติใหเกิดปญญารูเทาทัน 
ความเปนจริงของสรรพสิ่ง จึงไมรูวาอะไรดีเปนกุศลควรบําเพ็ญ และไมรูวาอะไรชั่วเปนอกุศลควรเลิก ละ 
เปนตน การฝกอบรมสมถวิปสสนากัมมัฏฐานที่เรียกกันงาย ๆ วา การปฏิบัติธรรมหรือเรียกอีกอยางหนึ่ง 
วา การฝกสมาธิจะสามารถแกปญหาสังคมไทยดังกลาวนี้ได แตการที่จะทําใหประชาชนคน  ๓ ไทยหันมา
สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมไดอยางกวางขวางและแพรหลายนั้นมิใชกระทําไดงาย ตองมีองคประกอบเปน 
เหตุปจจัยสนับสนุนสงเสริมหลายดาน เหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งก็ คือ วัดที่เปนสํานักปฏิบัติธรรมที่มี
ความพรอม มีสถานที่เปนสัปปายะเหมาะสมแกการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม และมีพระวิปสสนาจารย
สําหรับทําหนาที่บริหารจัดการ ฝกอบรมสั่งสอนไดอยางดีมีคุณภาพ ซึ่งในปจจุบันนี้ยังมีจํานวนไมเพียง
                                                           

 ๓ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๔-๕. 



๓ 
 

พอตอความตองการของประชาชนพุทธศาสนิกชน ผูใครตอการศึกษาปฏิบัติธรรม แมประเทศไทยจะมีวัด
จํานวน ๓ หมื่นกวาวัด แตวัดที่มีคุณสมบัติพอจะตั้งเปนสํานักปฏิบัติธรรมไดนั้น มีจํานวนเพียงหนึ่งพัน  
กวาวัด และถึงแมประเทศไทยจะมีพระภิกษุจํานวนถึงสามแสนกวารูป๔ ถึงกระนั้น ก็ยังขาดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในการเปนพระวิปสสนาจารย ขาดบุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติ และการ
อบรมสั่งสอนเรื่องสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน โดยสวนมากแลวพระภิกษุในประเทศไทยจะทําหนาที่คันถธุระ 
(ศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม หรือ งานดานนวกรรมอ่ืนๆ) สวนพระภิกษุที่ทําหนาที่ดานวิปสสนาธุระ 
(หนาที่ดานการพัฒนาจิต) มีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับสัดสวนความตองการของประชาชนผูสนใจในการ
ปฏิบัติธรรม ดังนั้น มหาเถรสมาคมผูปกครองดูแลคณะสงฆไดเล็งเห็นความสําคัญนี้ จึงไดใหการสงเสริม
สนับสนุนใหสํานักงาน พระพุทธศาสนาแหงชาติทําการสํารวจวัดทั่วประเทศ ที่มีความพรอมจัดตั้งเปน 
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขึ้น เพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใครตอการศึกษาอบรมปฏิบัติ
ธรรม โดยการมุงใหแตละจังหวัดควรมีสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในดาน 
การฝกอบรมปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน อยางนอยจังหวัดละ ๑ แหง และพัฒนาใหมีคุณภาพ 
มาตรฐานและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  

ปัจจุบันมหาเถรสมาคมให้ความสนใจสนับสนุนการปฏิบัติธรรม โดยออกระเบียบส่งเสริมการ
จัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขึ้น เป็นระเบียบควบคุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิปัสสนาธุระ 
หรือการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในมหาสติปัฏฐานสูตร  
เพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน๕  
 จังหวัดระยอง ได้เห็นความสําคัญของการศึกษาอบรมและเผยแผ่ศาสนธรรม ด้วยการนํา
ปฏิบัติในแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งแต่เริ่มเดิมทีมีผู้สนใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่มาก ต่อมาเมื่อ
หลายๆ ท่านได้สัมผัสกับความสงบและสว่างทางปัญญา จึงได้พากันมาปฏิบัติโดยการบอกต่อ และจากการ
ได้ฟังธรรม และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันตามแนวหลักสติปัฎฐานสี่ เพ่ือการพัฒนาสติปัญญาในทาง
ธรรม ปัจจุบันจึงได้มีผู้สนใจใฝ่ธรรมมาปฏิบัติกันเป็นจํานวนมาก ทางวัดในจังหวัดระยองจึงดําเนินการวิจัย
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือหาจุดบกพร่อง ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการ
บริหารงานวัด เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือรองรับการผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ตามแนวทาง
แห่งสติปัฎฐาน ๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมอีกด้วย  

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยองในปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น ๒๐ แห่ง กระจายตัวอยู่ทั่วไปทั้ง
จังหวัด มีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปตามความพร้อมของแต่ละสํานัก แต่ปัญหาสําคัญ

                                                           

 ๔กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดดีเดน ประจ ำป 
๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๓), หนา ๓. 
 ๕กองพุทธศาสนศึกษา  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดดีเด่น ๒๕๕๓, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 



๔ 
 

ในการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมในปัจจุบันก็คือ การขาดพระภิกษุที่เป็นเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมและ
พระวิปัสสนาจารย์สําหรับทําหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมสั่งสอนได้อย่างดีมีคุณภาพและมีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้สํานักปฏิบัติธรรมที่มีมาตรฐานและมีพระภิกษุที่มี
ความรู้ความสามารถและปฏิบัติชอบในการอบรมสั่งสอนเรื่องสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานยังมี
อยู่น้อย การสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสํานักปฏิบัติธรรมจึงนับเป็นบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุกหน้าไปในอนาคต รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่
ประชาคมโลก และประชาคมอาเซียนซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า หากคณะสงฆ์และสํานักปฏิบัติธรรมยัง
ขาดความตื่นตัวในเรื่องนี้ ก็จะทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่กระจายตัวอย่างที่ควรจะเป็น 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเป
นไปไดในการหาการบริหารจัดการที่ดีที่เหมาะสมในเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ที่สมบูรณแบบนํามาปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชน โดยบูรณาการหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาเขากับแนวคิดทฤษฎีการบริหารทางโลก มาใชกับวิธีการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
ในสมัยปจจุบัน เพ่ือความสมบูรณแบบในการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองที่ตรงจุด และกอใหเกิดประสิทธิภาพรวมถึงใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุดอยางมี
คุณภาพตามวัตถุประสงคที่มหาเถรสมาคม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดกําหนดไว 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ แนวคิดหลักพุทธธรรมที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง มีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักพุทธธรรมที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 
 
 



๕ 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี ได้แก่ 
 ๑) การบริหารจัดการ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่  ๑) ด้านสถานที่  ๒) ด้านวิทยากร ๓) ด้านการ
บริหารจัดการ๖  
 ๒) หลักพุทธธรรมที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการ คือ หลักอิทธิบาท ๔๗ ประกอบด้วย ๑) 
ฉันทะ ๒) วิริยะ ๓) จิตตะ ๔) วิมังสา  
 ๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองใน ๓ ด้านคือ  ๑. ด้าน
การแสดงพระธรรมเทศนา ๒. ด้านการบรรยายหรือปาฐกถาธรรมและ ๓. ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึก
ปฏิบัติ๘ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญคัดเลือกด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) คือ กลุ่มเจ้าสํานักปฏิบัติธรรม จํานวน ๕ รูป กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ จํานวน ๔ รูป กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จํานวน ๔ รูป กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จํานวน ๔ คน ร่วม
ทั้งสิ้น ๑๗ รูป/คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และ 
 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) การสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือเป็นการ
ยืนยันแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง โดย
ผู้วิจัยได้เชิญพระภิกษุและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จํานวน ๑๑ 
รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
  ๓) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ไดจ้ากสูตรสําเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane)๙  ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๓๑๖ รูป/คน จากประชากรทั้งหมด จํานวน ๑,๑๖๐ รูป/คน 
มาจาก เจ้าสํานักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมในจังหวัดระยอง จํานวน ๒๐ สํานัก/
สํานักละ ๕๘ คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

                                                           
๖กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือโครงกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า  ๗๓ - ๗๕. 
๗วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๒๙๒. 
๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๐. 
๙สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๖ 
 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง  
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ดําเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน  
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น ๓ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านสถานที่ หมายถึง การบริหารจัดการสถานที่ภายในสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ๒. ด้านวิทยากร หมายถึง การบริหารจัดการบุคคลากรทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี 
อุบาสก และอุบาสิกาภายในสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ๓. ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการภายในสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  หมายถึง การเทศน์ การสอน การปาฐกถาธรรม การบรรยาย
ธรรม และการนําปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาใน ๓ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านการแสดงธรรมเทศนา หมายถึง การแสดงธรรมอย่างเป็นทางการ เน้นพิธีการ เช่นต้อง
มีการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และจุดเทียนส่องธรรม เป็นต้น 

๒. ด้านการบรรยายธรรมหรือแสดงปาฐกถาธรรม หมายถึง การแสดงธรรมโดยใช้ภาษา
ธรรมดาที่สื่อความหมายได้ง่าย ตัดรูปแบบและพิธีกรรมอย่างที่ใช้ในการเทศน์ออก 

๓. ด้านการฝึกปฏิบัติธรรม หมายถึง การฝึกจิตให้มีสติโดยวิธีการที่แต่ละสํานักปฏิบัติธรรม
กําหนดไว้  
 ส ำนักปฏิบัติธรรม หมายถึง วัดที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัด ตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยจัดสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ในที่นี้หมายเอาสํานักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยองใน ๓ ด้าน คือ 
 หลักอิทธิบำท ๔ แบ่งเป็น  
 ฉันทะ แปลว่า ความพอใจรักใคร่ หมายความว่า พอใจ รักใคร่ที่จะทําความดี ด้วยความ เต็ม
ใจและตั้งใจอย่างแรงกล้า  
 วิริยะ แปลว่า ความพากเพียร ลงมือทําให้สําเร็จ 
 จิตตะ แปลว่า มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าตั้งใจทํา 
 วิมังสำ แปลว่า ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นๆ หมายความว่า ใช้ปัญญาสอดส่อง
เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุ ทั้งผลในความดีต่างๆ ที่ตนกระทําแล้ว  
 
 



๗ 
 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๖.๑ ทําให้ทราบการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง 
 ๑.๖.๒ ทํ า ให้ ทราบแนวคิด และหลักธรรมที่ ใช้ ในการบริหารจัดการเ พ่ือ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ๑.๖.๓  ทําให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสํานัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ๑.๖.๔  ผลที่ได้จากการวิจัยนํามาเป็นการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
สํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองหรือจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไปได ้
 
 
 
 



 
 

บทท่ี  ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ

ธรรมจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารมารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
โดยแบ่งการน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ   
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ๒.๒.๑ วิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
  ๒.๒.๒ วิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาล 
  ๒.๒.๓ วิธีการสอนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ๒.๒.๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในประเทศไทย 
 ๒.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับส านักปฏิบัติธรรม 
 ๒.๕ ข้อมูลพื้นที่วิจัยส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๖.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
   ๒.๖.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
        ๒.๖.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งนี้เพราะผู้บริหารจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ร่วมด้วยซึ่งการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือที่แสดง
ให้เห็นศักยภาพและความสามารถของตัวผู้บริหารเองมีนักบริหารนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินัก
การศึกษาและหลายท่านได้ให้ความหมายและแสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานไว้หลากหลายจาก
การค้นคว้าและตรวจสอบเอกสารปรากฏว่ามีผู้ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารไว้หลายท่านดังนี้ 
  

๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร”  ไว้ ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอน ามา

ประกอบการศึกษา ดังนี้ 
การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้านเพ่ือให้การคณะสงฆ์ซึ่ง

ตั้งอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ 
เสริมสร้างความผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุ
เคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม๑  นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ 
(Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๒  

ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้
บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแล
ภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๓ ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการของการ
แสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรที่ส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้าน
กายภาพ เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นที่ปรารถนา
ของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการ การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม โดยอย่างน้อยที่สุดกลุ่มนั้นจะต้องมี
จ านวนสมาชิกตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะมี
บทบาทส าคัญในการชี้น าให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ที่ก าหนดเป้าหมาย

                                                 
๑พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน์ “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
๒พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 

๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
๓พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 



๑๐ 

 

ของกลุ่มเอง ในกรณีที่เป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือ
ขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ เพ่ือสร้างเงื่อนไข
และรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๔ 

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบ
อย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่เชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทาง
สังคม ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานใน
ลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงาน
แต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม๕ 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๖  หรือความพยายามที่จะสั่ง แนะและ
ผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การ
บริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นของผู้บริหาร ในองค์การซึ่งมีหน้าที่สั่งการ ให้ความสะดวกในการท างาน
ของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน๗ 

การบริหารเป็นทั้งศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ กล่าวคือ กรณีที่เป็นศิลป์ (art) หมายถึง บุคคล
ได้ใช้ทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณีที่เป็น
ศาสตร์ (science) เป็นองค์ความรู้ในสิ่งที่เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ มี
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน 
กรณีที่เป็นอาชีพ  (profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็นศาสตร์โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอาชีพใดๆ๘ และเป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การ
สั่งการ และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือ
ความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้๙ 

                                                 
๔ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
๕จันทรานี สงวนนาม , เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 
๖สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ก.พ.

, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๗ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม, ๒๕๔๐), หน้า ๓๘. 
๘วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์

ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 
๙สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๑๑ 

 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการที่บุคคล
ตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปร่วมมือกันท างานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรทางการบริหารมา
จัดด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
 
ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จันทรานี สงวนนาม 
(๒๕๓๖ : ๔) 

๑. เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
๒. หลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎี  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร 
(๒๕๔๐ : ๓๘) 

การสั่งการ การให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนที่
มีวัตถุประสงค์เดียวกัน 

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 
(๒๕๔๐ : ๓-๔) 

กระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสาน
ทรัพยากร เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ 

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) 
(๒๕๔๖ : ๗๓) 

กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี),  
(๒๕๕๐ : ๒๕-๓๒) 

๑. การสร้างความเชื่อมั่น 
๒. ความสามารถในการแบ่งงาน 
๓. การกระจายอ านาจ 

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย ชยมงฺคโล),  
(๒๕๕๑ : ๒๖) 

การด าเนินงานหรือจัดการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ 
หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (๒๕๔๒ : ๔) การบริหารเป็นทั้งศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ  
สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔ : ๑๘) 

๑. กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การสั่ง
การ และการควบคุม 
๒. การใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายของ
องค์การที่ก าหนดไว้ 

สุธี  สุทธิสมบูรณ์  และสมาน รั งสิ
โยกฤษฎ์ (๒๕๓๖ : ๑๒) 

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ 

 
 ๒.๒.๒  ความหมายของผู้บริหาร 

ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้บริหาร ที่มีความรู้ 
ความสามารถสูง ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพต่อไปได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนาก็จ าเป็นต้อง
อาศัยผู้บริหาร คือ พระสังฆาธิการที่มีความรู้ และความสามารถสูงในการพัฒนาองค์กรทาง
พระพุทธศาสนามี วัด เป็นต้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผู้บริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 



๑๒ 

 

นักบริหาร  คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยที่ถือ
หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน๑๐ ผู้บริหาร คือ 
นักแก้ปัญหาขององค์การทั้งปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึง
ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๑๑ รวมถึงผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการ
เลือกตั้ง หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การชี้แนะ การสั่งการและช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๑๒ 

ผู้บริหาร คือ บุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอ่ืน หรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนคือผู้บริหาร๑๓ และ
หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายในระดับ
เดียวกัน๑๔ 
 ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ที่ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน หรืออาศัยความร่วมมือ
จากผู้อ่ืน (Get things done through others) ค าว่า บริหารนั้นมาจากค า ๒ ค าคือ บริ แปลว่า
โดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานที่อยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จ
และการที่จะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งหัวหน้า (Head) และผู้น า (Leader) ในคนเดียวกัน 
จากค าจ ากัดความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารที่สมบูรณ์จะต้องให้คนอ่ืนท างานแทนตนจนส าเร็จอย่า
ไปลงมือท างานด้วยตนเองทั้งหมด ถ้าใครลงมือท างานด้วยตนเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจึงมักถูกเหน็บ
แนมว่าเป็น “ผู้บริหารสันดานเสมียน”๑๕ 
 ความหมายของค าว่า นักบริหาร โดยปกติค าว่า นัก จะหมายถึงตัวบุคคลถ้าไปอยู่กับค า
อ่ืนโดยเฉพาะที่เป็นอาชีพจะแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้น มีความเป็นมืออาชีพ เช่น นักมวย นักฟุตบอล
นักร้อง นักแสดง นักพูด นักเขียน เป็นต้น ค าว่า มืออาชีพ เป็นค าที่ใช้กับบุคคลหรือองค์กรซึ่งท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอย่างเป็นผู้รู้จริงในสิ่งนั้น และเชี่ยวชาญกว่าสิ่งอ่ืน อย่างเช่นครูมืออาชีพ แสดงว่าครูผู้นั้นมี
ความรู้ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญในการสอนเป็นอย่างมาก ในขณะที่ค าว่า อาชีพครูมี
ความหมายเพียงว่าคนๆ นั้นมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์แต่จะมีความรู้และมี
ความเชี่ยวชาญหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นักบริหาร (Professional Administrator) จึงหมายถึง
ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมและมีความเชี่ยวชาญในการ

                                                 
๑๐พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖. 
๑๑ถวิล เกื้อกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 
๑๒เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นครราชสีมา : ภาควิชาพื้นฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 
๑๓สมยศ นาวีการ, การบริหาร, หน้า ๒๒. 
๑๔สาคร สุขศรีวงศ์,ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี. 

พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
๑๕สุเมธ แสงนิ่มนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๘-๙. 



๑๓ 

 

บริหารงาน โดยดูจากประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานและประสบ
ความส าเร็จ 
 ดังนั้นการเป็นนักบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใครที่เป็นได้ถือว่ายอดเยี่ยม เพราะจะมีทั้งความ
เป็นผู้น าหัวหน้าและผู้บริหารอยู่ในคนๆ เดียวอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการเป็นนักบริหารคนที่จะเป็นได้
จะต้องส่อลักษณะหรือฉายแววให้ปรากฏพอสรุปเฉพาะหัวข้อได้ ๙ ประการดังนี้๑๖ 
 ประการที่ ๑ แสดงออกอย่างแรงกล้าต้องการประสบความส าเร็จ 
 ประการที่ ๒ สนใจใคร่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ฝัน 
 ประการที่ ๓ เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได ้
 ประการที่ ๔ ให้คนอ่ืนท างานแทนตนจนส าเร็จ 
 ประการที่ ๕ ตัดสินใจได้ดี 
 ประการที่ ๖ แก้ปัญหาเองได้ 
 ประการที่ ๗ ท าอะไรได้มากเป็นพิเศษและรวดเร็ว 
 ประการที่ ๘ ประสานงานคล่องแคล่ว 

ประการที่ ๙ ท างานได้ดีกว่าเดิมเสมอมีการคิดปรับปรุงไม่พอใจในผลงานจะท าให้ดีขึ้น
เรื่อยๆและมักประสบผลส าเร็จ 

ผู้บริหาร ( The Administrators ) เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์การให้
ก้าวไปในกระแสของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทาง
บริบท ( Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวที่ หมายรวมถึง “ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษามืออาชีพ” 
และ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ” เหล่านี้  ประดุจหัวรถจักรส าคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูป
การศึกษาที่ จะท าหน้าที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ โดยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นทั้งคุณภาพ ศักยภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเขตพ้ืนที่การศึกษานั่นเอง๑๗ 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปความหมายของผู้บริหาร ก็คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในการบริหาร 
และเป็นผู้จัดกระบวนการบริหารโดยท าหน้าที่เกี่ยวกับการอ านวยการ การจูงใจ การริเ ริ่ม การ
ประนีประนอม การประสานงาน และควบคุมบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่จากความหมายของผู้บริหาร
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
๑๗สุรศักดิ์ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 

(มิถุนายน, ๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 



๑๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของผู้บริหาร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ถวิล เกื้อกูลวงศ ์
(๒๕๔๐ : ๑๗) 

นักแก้ปัญหาขององค์การทั้งปัญหาในด้านงาน ด้าน
งบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึงปัญหา
สุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย 

พระเมธีธรรมาภรณ์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๙ : ๕๖) 

๑. ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  
๒. บริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยที่ถือหลักการและ
ความส าเร็จของงานเป็นใหญ่  
๓. เป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน 

เศาวนิต  เศาณานนท์ 
(๒๕๔๑ : ๒) 

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง หรือยกย่อง
จากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔ : ๒๒) 

๑. บุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายามท าให้เกิดความส าเร็จใน
เป้าหมายขององค์การ โดยใช้ก าลังความพยายามของ
บุคคลอื่น  
๒. บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร 

สาคร สุขศรีวงศ์, ดร. 
(๒๕๕๓ : ๒๘) 

ผู้ท าหน้าที่ทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชน และมีความหมายในระดับเดียวกัน 

สุเมธ แสงนิ่มนวล 
(๒๕๕๒ : ๘-๙) 

๑. ผู้ที่ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน หรืออาศัยความ
ร่วมมือจากผู้อื่น  
๒. การแบ่งงานที่อยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จและการ
ที่จะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้ งหัวหน้า 
(Head) และผู้น า (Leader) ในคนเดียวกัน 

สุรศักดิ์ ปาเฮ 
(๒๕๔๓ : ๗๐-๗๕) 

๑. จอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์การให้ก้าวไปในกระแส
ของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
๒. ผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางบริบท ( 
Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ 
“ผู้บริหารมืออาชีพ” 

 
๒.๒.๓  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
องค์กรหนึ่งๆ ต้องอาศัยทฤษฎีการบริหาร เพ่ือประโยชน์ในการจัดการองค์กร มี

นักวิชาการหลายท่านได้เสนอทฤษฎีการบริหารไว้แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้องศึกษาทฤษฎี
นั้นๆ ให้ท่องแท้ และน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ไว้ดังนี้ 

การบริหารองค์กรต่างๆ  จึงเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision and Control) การพิจารณาวินิจฉัย 

(Consideration) การตัดสินใจ (Decision) และการสั่งงาน (Command/Ordering) ตามล าดับชั้นใน



๑๕ 

 

สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงาน (Organization) ใน
ระดับต่างๆ  

๒)  การจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของวัด ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการให้
การศึกษาหลักธรรม (พระปริยัติสัทธรรม) การให้การศึกษาอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา (พระปริยัติ
สัทธรรม) และการเผยแผ่พระสัทธรรม การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์  การสาธารณ
สงเคราะห์ และศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น 

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) การวางนโยบาย (Policy)  การจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน (Priority) ของโครงงาน การวางแผนและการบริหารโครงงาน (Project 
Planning and Administration) อันเป็นกิจกรรมขององค์กร หรือหน่วยงานในระดับต่างๆ การแบ่ง
งาน (Division of Works) และการมอบหมายหน้าที่การงาน (Delegation of Authority) การจัดการ 
(Management) ตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนดเอาไว้ ให้ได้ผล คือ 
“ประสิทธิผล” (Effectiveness) ดี อย่างมี “ประสิทธิภาพ” (Efficiency)  สูง และรวมทั้ง การตรวจ
งาน (Inspection) การติดตามผล (Follow-up) และการประเมินผลงาน (Evaluations) 

๓)  การจัดการทางด้านบุคลากร (Personnel Management) การเงินหรือการคลัง 
(Financial Management) และทรัพย์สิน (Assets) ขององค์กรหรือหน่วยงานแต่ละระดับ 

เครือ่งวัดผลของการบริหารงาน (Administrative Measurement) ก็คือ “ประสิทธิภาพ” 
(Efficiency)  ซึ่ งหมายถึ ง อัตราส่ วนแห่ งค่ าล งทุน  ( Investment Value)   ต่ อประสิ ทธิ ผล 
(Effectiveness) ของการบริหารงานของนักบริหารหรือหน่วยงานหนึ่ง เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่า
ลงทุน  ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่ต่าง
ระยะเวลากัน หรือ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่าลงทุนต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่าง
เดียวกันของนักบริหารอีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การบริหารงานที่ได้ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพสูง คือ การบริหารงานที่ได้
ผลผลิต หรือ ผลงานที่ได้ส าเร็จด้วยดีมาก ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนที่ต่ าที่สุด ซึ่งก็หมายความว่า นัก
บริหารที่ดีก็จะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด อย่างประหยัดที่สุด และให้ได้ผล
งานที่ดีมากท่ีสุดนั่นเอง๑๘ 

หลักกระบวนการบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ๑๙ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ 
๓) การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง

ที่ก าหนดไว้ 
๔) การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ สั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้

ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

                                                 
๑๘พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, หน้า ๒๖-๒๗. 
๑๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, หน้า ๓. 



๑๖ 

 

๕) การควบคุม (Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน                  
มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด 

ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของหลักการบริหาร ซึ่งมีอยู่ ๕ ขั้นตอน ดังนี้๒๐ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดระบบองค์การ (Organizing) 
๓. การจัดบุคลากร (Staffing) 
๔. การเป็นผู้น าในองค์การ (Leading) 
๕. การควบคุมการดูแล (Controlling) 

หลักการบริหารเหล่านี้อาจจะเคยปฏิบัติโดยผู้บริหารก่อนมี Fayol แต่ Fayol เป็นบุคคล
แรกที่ประมวลหลักการเหล่านี้ขึ้นมา ท าให้ผู้บริหารทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  เขาได้วางรากฐานของ
การบริหารในฐานะที่เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 

ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการ
บริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรม
หรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบด้วย
หน้าที่ทาง  การบริหาร ๕ ประการ คือ๒๑ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
                                                 

๒๐Koontz, Harold and Heize Weihrich, Essential of management,  5th, (Singapore : McGraw-
Hall, 1990), pp. 26-27. 

๒๑Price, Alan, Human Resourec Management In a Business Context, 2 edition, ( London 
: Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๑๗ 

 

นอกจากนี้หลักการในการบริหารจัดการยังแบ่งออกเป็น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise)  

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน  

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Organizing)  

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ  

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล  

๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง และหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต  

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ  



๑๘ 

 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา  

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร  

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว  

๑๓.  ผลประโยชน์ ส่ วนตั วมี ความส าคัญน้อยกว่ าผลประโยชน์ ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ๒๒ 

และมีผู้น าเสนอกระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCRB” เป็น
กระบวนการบริหารงานที่น าเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration”  ใน
ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้๒๓ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการแบ่ง
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร
อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน  และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

๔. การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจ และสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและในลักษณะ
งานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน า และควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว  และความก้าวหน้าของกิจการ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
                                                 

๒๒Fayol, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 

๒๓Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, (New York 
: Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38. 



๑๙ 

 

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

นักวิชาการในประเทศไทยได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ คือ๒๔ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ  ว่ามีอะไรที่

จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร 
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งตั้งการ
ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน การ
บ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ หรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างาน
ที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การ
ประสานงานอ่ืนจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัว
ด้วย 

๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณ
การเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบ
คอบ และรัดคุม 

หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่
ส าคัญ ๔ ประการ คือ๒๕ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงาน
จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง และใน เวลา
เดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

                                                 
๒๔ติน ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙),  

หน้า ๒๔-๒๖.  
๒๕Taylor, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 



๒๐ 

 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถงึโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น 

ส าหรับแนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิด
เป็นทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม  ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นต าราการบริหาร 
เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค  ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ได้ขยายแนวคิดของฟาโย 
ก าหนดหน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจัด
องค์การ) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ) Coordinating 
(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ)๒๖ 

การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการบริหารที่จัดเป็นแกนร่วมของการบริหารที่
หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้ 

การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลผลิตและ
บริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย  
๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้  

Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั ้นวางแผนเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงหรือ
ทดสอบเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการน าร่องในส่วนย่อย 
Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ท าผิดพลาดหรือได้

เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง  
Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่

เป็นไปตามแผน ให้ท าซ้ าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว  

                                                 
๒๖สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 



๒๑ 

 

ความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การดูแลรักษาตนเอง เรียกว่า 
“กายบริหาร” ไปจนถึงการปกครอง ดู แล รักษา หมู่คณะภายในวัด อันได้แก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ ชื่อว่า 
“พระสงฆ”์ และสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ฆราวาส ที่มีที่อยู่หรือพ านักอยู่ในวัด รวมทั้งกิจการของวัด 
เรียกว่า “การบริหารวัด” และ “การปกครองคณะสงฆ์” ในสังฆมณฑลทั่วประเทศ๒๗ 

หน้าที่ในการบริหาร คือ หน้าที่แต่ละอย่างของกระบวนการการบริหาร ล้วนเป็นหน้าที่
ของงานที่จ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้ภารกิจหรืองานทั้งหลายที่บุคคลฝ่ายต่างๆ ใน
องค์การปฏิบัติอยู่ให้ส าเร็จผลโดยมีประสิทธิภาพ POSDCCR คือ 

๑. การวางแผน (Planning) การก าหนดนโยบาย และมาตรการการวางแผนปฏิบัติ 
หมายถึง การก าหนดแผนงาน หรือวิธีปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพื่อผลส าเร็จตามที่ต้องการการวางแผนจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงผลส าเร็จที่ต้องการจะได้หนทางที่จะท าให้ได้ตามตั้งเป้าหมาย
ไว้ ในทางปฏิบัติในการวางแผนผู้บริหาร จะท าการคาดการณ์อนาคต และจะมีการคิดวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายต่างๆ 

ในการวางแผนนั้น ผู้บริหารได้ใช้ดุลพินิจต่างๆ ว่าองค์กรจะต้องท าอะไร ให้ได้ผลอะไร ท า
อย่างไร ท าโดยใคร ท าเม่ือไหร่ ก็จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้โดยกล่าวไว้ว่า 

ในการวางแผนนี้พระพุทธเจ้าทรงก าหนดวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล เพ่ือให้สมาชิกใหม่ได้
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ทรงประทานการอุปสมบทแก่อัญญาโกณทัญญะ
พระภิกษุรูปแรกในทางพระพุทธศาสนาด้วยพระด ารัส ว่า “เธอจงเป็นพระภิกษุมาเถิดธรรมอันเรา
กล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” จะเห็นได้ว่า พระพุทธ
ด ารัสนี้มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอุปสมบทชัดเจน ว่า “เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท า
ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” นั่นหมายถึงว่า ให้สมาชิกปฏิบัติให้หลุดจากทุกข์ส่วนตัว หรือแนะน าคน
อ่ืนให้หลุดพ้นจากทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการด าเนินชีวิต๒๘ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) การจัดองค์การหรือการจัดรูปงาน หมายถึงการจัดรูป
งาน และโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ คือการจัดต าแหน่งสาย
บังคับบัญชาในองค์การ รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งภายใน
องค์การตามความถนัด และตามความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในเชิงวิชาการด้วย๒๙ 

ส าหรับคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงก าหนดให้พระภิกษุเคารพกันตามล าดับอาวุโสหรืออายุ
พรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้ที่บวชก่อน คณะสงฆ์ได้มีการบริหารกันมาในรูปแบบ
อาจารย์ปกครองศิษย์ หรือพ่อปกครองลูก โดยปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ ในการจัด
ระเบียบการบริหาร โดยให้อ านาจการบัญญัติหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินงานของคณะสงฆ์ตาม
ความเหมาะสม ต่อมาฝ่ายบ้านเมืองจึงได้เข้ามามีบทบาทช่วยอุปถัมภ์ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา๓๐ 

                                                 
๒๗พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, หน้า ๒๙. 
๒๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร :   โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕-๖. 
๒๙กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๔๒๘), หน้า ๖. 
๓๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗-๙. 



๒๒ 

 

๓. การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ การสรรหาบุคคลมาบรรจุในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 
หมายถึง การสรรหา การรับสมัคร การสัมภาษณ์ การคัดเลือก การบรรจุการฝึกอบรมของบุคลากรให้
เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงาน  

ส าหรับการบริหารบุคลากรของคณะสงฆ์ เป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ พระ
สังฆาธิการผู้หวังความส าเร็จในการบริหาร ต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยในการบริหารภารกิจ 
และจ าเป็นที่จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารคณะสงฆ์ให้เข้มแข็งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๓๑ 

ส าหรับการบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่การรับคนเข้ามาบวชที่จะต้องมี
การกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ ในการท าพิธีอุปสมบท
ให้แก่กุลบุตร พระเถระผู้เป็นประธานในพิธีเรียกว่า พระอุปัชฌาย์ การรับคนเข้ามาการอุปสมบทต้อง
ได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ ซึ่งประชุมพร้อมกันในอุโบสถท่ีประกอบพิธีอุปสมบท  

เมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่ (พระนวกะ) จะต้องได้รับการฝึกอบรม
และการศึกษาเล่าเรียนจากอุปัชฌาย์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของท่านจนกว่าจะมีพรรษาครบ ๕ ดังนั้น 
กระบวนการฝึกอบรมพระบวชใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อให้เกิดการศึกษาในวัด ซึ่งต่อมา
ได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญในอินเดีย เช่น มหาวิทยาลัยนาลันทา๓๒   

ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตราบใด
ที่บุคลากรยังไม่บรรลุพระอรหันต์ เขาผู้นั้นจะต้องได้รับการศึกษาอบรมตลอดไป๓๓ 

๔. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) คือการเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในจ านวนทางที่มีให้
เลือกจ านวนมาก การตัดสินใจสั่งการที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการบริหารทั้งหมด เพราะว่า บรรดา
กระบวนการต่างๆ ล้วนแต่ด าเนินไปเพ่ือช่วย และสนับสนุนในการตัดสินใจสั่งการทั้งสิ้น 

ในการตัดสินใจด้านการบริหารของพระสังฆาธิการ จะต้องอาศัยพระธรรมวินัย ตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ กฎ และข้อบังคับ ตลอดทั้งแนวนโยบาย และระเบียบประเพณีที่เคยปฏิบัติมา 
ฉะนั้น การตัดสินใจ หมายถึง การอ านวยการเลือกตั้ง การชี้แนะงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดทั้งติดตามค าสั่งชี้แนะนั้น และในการ
สั่งงานซึ่งตัดสินใจสั่งการลงไป พระสังฆาธิการจะต้องอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริงตลอดจนความคิดเห็น
ของบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการพิจารณา การสั่งการจะด าเนินไปในทิศทางอัน
เป็นจุดหมายของหน่วยงานนั้นๆ ต้องใช้เทคนิคกลวิธีให้เกิดแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารความคิด และ
การท างานให้เกิดขึ้นนั้น จึงจะท าให้การปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติ
ตามค าสั่ง๓๔ 

๕. การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องกับการท างานให้ได้
คุณภาพที่ต้องการโดยถือหลักปรัชญาที่ว่า “คุณภาพใส่เข้าไปในผลงานระหว่างกระบวนการท างาน 

                                                 
๓๑อ้างแล้ว, หน้า ๑๑. 
๓๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , พุทธวิธีบริหาร, หน้า ๑๒. 
๓๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓. 
๓๔อ้างแล้ว, หน้า ๒๓. 



๒๓ 

 

ไม่ใช่การตรวจสอบครั้งสุดท้าย” ดังนั้น การควบคุมจึงหมายถึง การส่งเสริมและการเสริมสร้าง
คุณภาพทุกขั้นตอน 

การควบคุมแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์นั้น เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของทุกคนที่เกี่ยวข้อง มิใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การ
ควบคุมคุณภาพ คือ การท างานเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเปล่า ป้องกันไม่ให้ท างานผิดพลาดไป
จากข้อก าหนด หาทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการท างาน 

การก ากับดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์การ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญแก่การก ากับดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างดียิ่งดังที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัย เพ่ือให้พระสงฆ์ใช้มาตรฐานการควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบ
เดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว้ ๑๐ ประการ เช่น เพ่ือความผาสุกแห่ง
คณะสงฆ์ เพ่ือข่มบุคคลผู้ไม่มีความละอาย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพ่ือความมั่นคงแห่งพระศาสนา๓๕ 

๖. การประสานงาน (Coordinating) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานแนวคิด
พฤติกรรมของตนเอง และเพ่ือร่วมงานผสมผสานกรมกลืนกัน ไม่ขัดหรือแย้ง หรือซ้ าซ้อนกัน เพ่ือ
ประสานผลประโยชน์ของการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันการประสานงานจึงเป็นการสร้าง
วิธีการท างานร่วมกัน หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อกัน ส าหรับคณะสงฆ์ต้องมี
ประสานงานกันระหว่างพระสังฆาธิการ ตั้งแต่ระดับบนไปจนระดับล่าง และระดับล่างข้ึนสู่ระดับบน๓๖ 

๗. การเสนอรายงาน (Reporting) การเสนอรายงาน คือ การเสนอจะเป็นไปด้วยวาจา 
หรือการบันทึกเป็นกลักฐานในการด าเนินงาน พร้อมกับเสนอแนะปัญหา และสถิติข้อมูลที่แท้จริงต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์เพ่ือขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานส าหรับพระสังฆาธิ
การซึ่งเป็นผู้บริหารงานคณะสงฆ์ ควรน าหลักและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไปปรับปรุงใช้ในงานคณะสงฆ์
ก็จะเป็นไปประโยชน์ต่องานคณะสงฆ์อย่างยิ่ง 

การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา มีความละเอียด และเป็นขั้นตอนในการ
กลั่นกรองรับบุคคลเข้ามาบวชโดยที่พระพุทธเจ้ามอบความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์ในการอุปสมบท
กุลบุตรตามแบบญัตติจตุตถกรรมโดยมีพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการอุปสมบทและต้องรับความ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์พร้อมกันในอุโบสถท่ีประกอบพิธีอุปสมบท 

เมื่อเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่จะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมจากพระ
อุปัชฌาย์หรือผู้ปกครองจนกว่าจะมีพรรษา ๕ ที่เรียกว่า นิสัยมุตกะ คือพ้นจากการพ่ึงพาอุปัชฌาย์ 
ดังนั้นกระบวนการฝึกอบรมพระบวชใหม่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  

ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ ตราบใดที่บุคคลนั้นยังไม่บรรลุพระอรหันต์ ผู้นั้นจะต้องได้รับการศึกษาอบรมใน
ด้านพระธรรมวินัยต่อไป ที่เรียกว่า เสขะ คือ ผู้ยังต้องศึกษา ต่อเมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษาเป็นพระ
อรหันต์แล้ว จึงเรียกว่า พระอเสขะ คือ ผู้ไม่ต้องศึกษา 

                                                 
๓๕อ้างแล้ว, หน้า ๑๙. 
๓๖อ้างแล้ว, หน้า ๔๕. 



๒๔ 

 

 “กระบวนการจัดการศึกษาในทางพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและ
ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกอบรม (Training) ที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียน การสอนในทาง
ทฤษฎี (Teaching) เมื่อกล่าวในเชิงบริหารเราต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่การ
จัดการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนา
แห่งการศึกษา” 

การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผู้เรียนส าคัญที่สุด หมายถึง การก าหนดจุดสาระ 
กิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มุ่งพัฒนาคน และชีวิตให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้เต็มความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของ
ผู้เรียน๓๗ ดังจะเห็นได้จาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการ และวุฒิภาวะของผู้เรียน 
โดยที่พระพุทธเจ้าเทียบความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลเปรียบเทียบกับบัว ๔ เหล่า และ
ทรงจ าแนกประเภทของบุคคลที่ได้รับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ ประการ และที่ส าคัญ
พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ดังมีพุทธพจน์ที่ว่า “ตุมฺเหหิ กิจฺจ  อาตปฺปํ อกฺขา
ตาโร คถาคตา เธอทั้งหลายต้องท าความเพียรเผากิเลสพระตถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทาง”๓๘ 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะได้รับการจัดสรรภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายในองค์กร
ตามความรู้ความสามารถ ดังพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งเอตทัคคะในด้านต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วในการ
บริหารงานบุคคลพระพุทธศาสนามีระบบการให้รางวัลและการลงโทษซึ่งเปรียบเทียบได้กับการใช้พระ
เดชพระคุณในสมัยปัจจุบัน ใครท าดีก็จะได้รับการยกย่องใครท าผิดก็ต้องได้รับการลงโทษดังพระบาลี
ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห  ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่อง คนที่ควรยกย่อง”๓๙ เราจะ
เข้าใจระบบการให้รางวัล และการลงโทษได้ดี จากเรื่องเกสีสูตร ว่า 

วันหนึ่ง สารถีผู้ฝึกม้าชื่อว่านายเกสีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลว่า พระพุทธเจ้าทรงมีวิธี
ฝึกคนอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงย้อนถามว่า นายเกสีมีวิธีฝึกม้าอย่างไร นายเกสีกราบทูลว่า ข้า
พระองค์ใช้ ๓ วิธี คือ วิธีที่นุ่มนวล วิธีรุนแรง วิธีผสมผสาน คือมีทั้งนุ่มนวล และรุนแรง 

พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ถ้าใช้ ๓ วิธี ไม่ได้ผลแล้วจะท าอย่างไร   
นายเกสีกราบทูลว่า ถ้าฝึกไม่ได้ผลก็ฆ่าม้าท้ิงเสีย เพราะปล่อยไปก็ท าให้เสียชื่อสถาบันเกสี

วิทยา 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงใช้ทั้ง ๓ วิธีฝึกคนเหมือนกัน คือใช้วิธีนุ่มนวลกับคนที่

ควรให้ก าลังใจ ใช้วิธีรุนแรงกับคนที่ควรต าหนิห้ามปราม และใช้วิธีผสมผสานกับคนที่ควรยกย่องเมื่อ
ถึงคราวต้องยกย่อง และต าหนิเมื่อถึงคราวที่ต าหนิ 

นายเกสีทูลถามว่า ถ้าใช้ ๓ วิธีแล้วไม่ได้ผลจะท าอย่างไร  
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก็มีการฆ่าม้าเหมือนกัน   
นายเกสีทูลถามว่า การฆ่าไม่สมควรส าหรับสมณะมิใช่หรือ  

                                                 
๓๗คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ,  ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญที่สุด, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกระทรวงกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐. 
๓๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. 
๓๙ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๒/๕๓๑. 



๒๕ 

 

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า ในวินัยของพระอริยะเจ้า การฆ่า หมายถึง การเลิกว่ากล่าวสั่ง
สอน คนที่พระพุทธเจ้าเลิกว่ากล่าวสั่งสอนย่อมหมดโอกาสเจริญเติบโตทางธรรม๔๐ 

จากการศึกษาทฤษฎีการบริหาร จึงสรุปได้ว่า การบริหารมีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอัน
เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนด
ต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ ๓) การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากร
มาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ ๔) การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ สั่งการและ
มอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ และ ๕) การควบคุม (Controlling) คือ การ
ติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด เป็นต้น 
  
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นหาความหมาย เนื้อความ 
และค านิยามของค าว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า มีหนังสือต าราและนักวิชาการน าเสนอไว้
ดังนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึงการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและ
ประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและ
สถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัด
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัด
ปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนาการ
ด าเนินการใดๆ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ง
ในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๔๑ เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์คือความผาสุกแก่ประชาชนโดยทั่วไป มหาเถรสมาคมอันเป็นองค์กร
บริหารคณะสงฆ์สูงสุดจึงได้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้จัดให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งดังนี้ “เพ่ือให้มี
ศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกองทุนเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งส่วนกลางและประจ าจังหวัด”๔๒  

พระพุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่ เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปเพ่ือประโยชน์
สุขของชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติไทยผู้ที่ท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ 
                                                 

๔๐องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๕๐. 
๔๑กรมการศาสนา, ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๙. 
๔๒ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 

๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๑. 



๒๖ 

 

การเผยแพร่พระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ค าท่ีใช้อยู่ คือ ค าว่า “เผยแพร่” และ “เผยแผ่” ค าว่า “เผยแพร่” 
เป็นลักษณะของมิชชันนารี คือ มุ่งม่ันจะให้ผู้อื่นยอมรับในศาสนาของตน ซึ่งเป็นลักษณะของการจูงใจ
ให้อีกฝ่ายหนึ่งหันมานับถือค าสอนนั้นๆ ค าว่า “เผยแผ่” หมายถึง การประกาศให้ทราบ หากทราบ
แล้วสนใจก็ไม่เป็นที่รังเกียจการเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วย และแสดงถึงมีความใจกว้าง 
และไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตนหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมของวัดหรือ
พระสงฆ์ ส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรมสั่ งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาแล้วตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้า
อาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด จะต้องท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา๔๓ 
การเผยแผ่ธรรมะในฐานะระบบการศึกษาเป็นการให้การศึกษาเพียงพุทธศึกษากับการให้อาชีพเท่านั้น 
ไม่พอส าหรับการท าความเป็นมนุษย์และไม่พอที่จะสร้างสันติภาพสันติสุขส่วนบุคคลและส่วนสังคม 
ควรจะต้องจัดธรรมะให้เป็นระบบการศึกษา แล้วมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาโดย
ประการทั้งปวง นั่นคือ การสอนจริยธรรม จะต้องน าหลักคุณธรรมของศาสนามาเป็นหลักยึดให้ได้
พรหมจรรย์ คือการประพฤติปฏิบัติกระท าอย่างถูกต้องของชีวิต ส าหรับชีวิตเพ่ือชีวิต หรือโดยชีวิต
นั่นเอง นี่เขาเรียกว่าพรหมจรรย์ การด ารงชีวิตอยู่ให้ดีที่สุด นี้เรียกว่าพรหมจรรย์ เป็นวิธีการครองชีวิต
ที่ดีที่สุด พวกเธอจงไปประกาศพรหมจรรย์ และการประกาศนั้นทรงก าชับว่ าให้งดงามทั้งเบื้องต้น 
ท่ามกลาง และเบื้องปลาย๔๔ 

ท่านพุทธทาสภิกขุ แสดงความเห็นว่า พระพุทธศาสนายังมิได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
ต่อจิตใจพ่ีน้องชาวไทย ได้อธิฐานใจไว้ว่า เราต้องแก้ไขความเป็นอยู่ของพุทธบริษัท ธรรมะนั้นเราไม่
ต้องแก้เรียบร้อยอยู่แล้ว แต่ต้องแก้ไขความเชื่อ แก้ไขการกระท าของพุทธบริษัท ก็เลยตั้งใจว่า จะต้อง
เทศน์กันอย่างตรงไปตรงมา ไม่ต้องเกรงใจใคร ไม่ว่าใครอยู่ในที่นั้น ถ้าท าผิดก็ต้องเทศน์ว่าผิด ถ้าท า
ถูกก็ต้องบอกว่าถูก จึงได้ตั้งใจไว้ในใจอย่างนี้ เมื่อได้ตั้งใจอย่างนี้แล้ว ก็ได้กระท าตามอุดมการณ์ 
เพราะฉะนั้นเมื่อไปเทศน์เมืองไหน เขาก็หาว่าด่าเขา เพราะไปแนะน าเขาให้เลิกไหว้ผีสางเทวดาให้เลิก
ไหว้อะไรๆ ที่ไม่ควรจะไหว้ ให้มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เดี๋ยวไปไหว้เสา
หลักเมือง เดี๋ยวไปไหว้พระภูมิเจ้าที่ เดี๋ยวไปไหว้ผีต้นไม้ เดี๋ยวไปไหว้อ้ายโน่นอ้ายนี่ ใครท าอะไรไว้
ตรงไหนก็ไปไหว้กันทั้งนั้นแม้รูปเทวดาหน้าโรงแรม คนก็ไปไหว้กันเต็มไปหมด ดูแล้วก็แสนจะสงสาร
ญาติโยมทั้งหลาย ว่าท าไมจึงงมงายกันอยู่อย่างนี้ แล้วมีใครบ้างในเมืองไทยนี้ ที่จะกล้าบอกกับญาติ
โยมอย่างนั้น ใครจะกล้าเทศน์กับญาติโยมอย่างนั้น เขาไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะไปขัดผลประโยชน์
อะไรๆ เข้า ไม่คิดจะสอนคนให้เข้าใจธรรมะ คิดแต่ว่าจะเอาใจญาติโยมเพียงประการเดียว แล้วศาสนา
มันจะไปรอดได้อย่างไร๔๕พระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นครองราชย์ ณ นครปาฏลีบุตร ทรงหันมานับถือ
พระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงพระสงฆ์อย่างมากมาย เป็นเหตุให้เดียรถีย์และผู้เห็นแก่ลาภสักการะ
เข้ามาบวชในพระศาสนาจ านวนมาก แสดงธรรมวินัยเคลื่อนคลาดแตกแยกออกไปมากมาย เฉพาะ

                                                 
๔๓สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ), การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่า

ด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๔. 
๔๔พุทธทาสภิกขุ, ศิลปะส าหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก, (นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๔๖), 

หน้า ๑๗. 
๔๕มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ, ปัญญานันทะ ๙๔, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๖๙. 



๒๗ 

 

นิกายใหญ่มีถึง ๑๘ นิกาย พระเจ้าอโศกจึงทรงจัดการช าระการพระศาสนา ทรงอาราธนาพระโมคคัล
ลีบุตรติสสเถระเป็นประธานจัดท าสังคายนาครั้งที่ ๓ ณ พระนครปาฏลีบุตร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖ ทรงสร้าง
มหาวิหาร ๘๔,๐๐๐ แห่ง จัดท าศิลาจารึกประกาศธรรมตามนโยบายธรรมวิชัยทั่วมหาอาณาจักร ให้
เสรีภาพในการนับถือศาสนาคุ้มครองอุปถัมภ์ทุกศาสนา ทรงส่งสมณทูต ๙ สายไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งในแคว้นที่อยู่ในพระราชอ านาจและในต่างประเทศห่างไกล ศิลปกรรมเจริญรุ่งเรือง 
เริ่มมีสถาปัตยกรรมที่ท าด้วยศิลาแพร่หลายในชมพูทวีปเป็นครั้งแรก๔๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น 
ภายหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว เหล่าพระสาวกสาวิกาก็ได้ช่วยกัน
เผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นล าดับ บรรลุถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช พระโมคคัลลีบุตรติสสะ
เถระครั้นท าสังคายนาครั้งที่ ๓ ได้ด าริอย่างนี้ว่า ในอนาคตพระศาสนาจะตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในประเทศ
ไหนหนอแล เมื่อท่านใคร่ครวญอยู่ จึงได้มีความคิดว่า พระศาสนาจักตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในปัจจันตชนบท 
ภายหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปประกาศ
พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ รวม ๙ สายด้วยกัน คือ 

สายที่ ๑ ส่งพระมัชฌันติกเถระไปยังรัฐกัศมีรคันธาระ 
สายที่ ๒ ส่งพระมหาเทวเถระไปยังมหิสกมณฑล 
สายที่ ๓ ส่งพระรักขิตเถระไปยังวนวาสีชนบท 
สายที่ ๔ ส่งพระโยนกธรรมรักขิตเถระไปยังอปรันตกชนบท 
สายที ่๕ ส่งพระมหาธรรมรักขิตเถระไปยังมหารัฐชนบท 
สายที่ ๖ ส่งพระมหารักขิตเถระไปยังโลกเป็นที่อยู่ของชาวโยนก 
สายที่ ๗ ส่งพระมัชฌิมเถระไปยังชนบทอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งหิมวันตประเทศ 
สายที่ ๘ ส่งพระโสณเถระและพระอุตตรเถระไปยังสุวรรณภูมิชนบท 
สายที่ ๙ ส่งพระมหินทเถระ พระอัฏฏิยเถระ พระอุตติยเถระ พระสัมพลเถระ และ

พระภัททสาลเถระ ไปยังเกาะตัมพปัณณิทวีป๔๗ หลักการและนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของเหล่าพุทธสาวกจนตราบเท่าปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยหลักการก็คือ ให้
เกิดประโยชน์สุขตามพุทธประสงค์ ๓ ประการ คือ 

๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ 
๒) สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า 
๓) ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง๔๘ตามหลักหน้าที่ของพระก็คือ การให้ธรรมแก่

ประชาชน เรียกว่า ธรรมทาน แต่การให้ธรรมให้อย่างไร ถ้าพูดให้เขาฟัง เช่น เทศน์ แสดงธรรม 
บรรยายธรรม อันนี้แน่นอนชัดเจน แต่การให้ธรรมนี้ให้โดยไม่ต้องพูด พระอัสสชิ ท่านเดินไปบิณฑบาต
ในเมืองราชคฤห์ แต่อาการปรากฏตัวของท่านเป็นการให้ธรรมแก่อุปติสสมาณพ คือ ท่านพระสารีบุตร 
โดยไม่ต้องพูดเลยอุปติสสมาณพนั้นเมื่อเห็นพระอัสสชิผู้มีอาการสงบ งามสง่า และมีลักษณะของผู้ไ ด้

                                                 
๔๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า 

๓๓๘-๓๓๙. 
๔๗ วิ.ม.อ. (ไทย) ๑/๑๐๘. 
๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๐.  



๒๘ 

 

ฝึกฝนพัฒนาตนอย่างดีแล้ว ก็เกิดความประทับใจ เลื่อมใส กล่าวคือแม้จะแสดงธรรมไม่เป็น เทศน์ก็ไม่
เก่ง แต่สามารถท าตัวเป็นแบบอย่างได้๔๙ พระพุทธองค์ได้ส่งพระอรหันตสาวกจ านวน ๖๐ รูป เดินทาง
ไปประกาศพรหมจรรย์หรือหลักธรรมค าสอน ซึ่งเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรก และหลังจาก
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือน เมื่อเสด็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ าสุกรขาตาแล้ว ก็เสด็จประทับที่วัดเวฬุ
วัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือน ๓ 
(วันมาฆบูชา) เวลาบ่าย พระอรหันตสาวกจ านวน ๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมกัน ณ ที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า เกิดเป็นองค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการ คือ  

๑) เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓ 
๒) พระสงฆ์จ านวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 
๓) พระสงฆ์ท้ังหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖ 
๔) พระสงฆ์ท้ังหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ค าสอนที่เป็นหลักส าคัญในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไป เป็นแนวทางปฏิบัติธรรม
ให้ยึดหลักธรรม แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ  

๑) หลักการ ๓ ได้แก่ (๑.๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง คือการงดเว้น การลด ละ เลิกการท า
บาปทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ (๑.๒) การท ากุศลให้ถึงพร้อม คือ การท าความดีทุก
อย่างอันเป็นกุศลกรรมบถซึ่งเป็นแบบของการท าดี ๑๐ อย่าง อันเป็นความดีทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ (๑.๓) การท าจิตให้ผ่องใส คือ การท าจิตของตนให้ผ่องใสที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการละบาปทั้ง
ปวงด้วยการถือศีลและบ าเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา จนได้บรรลุอรหัตผล
อันเป็นความผ่องใสที่แท้จริง 

๒) อุดมการณ์ ๔ ได้แก่ (๒.๑) ความอดทน คือ ความอดกลั้น ไม่ท าบาปทั้งทางกาย ทาง
วาจา และทางจิตใจ (๒.๒) ความไม่เบียดเบียน คือ การงดเว้นจากการท าร้าย รบกวน หรือเบียดเบียน
ผู้อ่ืน (๒.๓) ความสงบ คือ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ(๒.๔) นิพพาน คือ การ
ดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา เกิดข้ึนได้จากการด าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘ 

๓) วิธีการ ๖ ได้แก่ (๓.๑) ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร (๓.๒) ไม่ท า
ร้าย คือ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน (๓.๓) ส ารวมในปาติโมกข์ คือ ความเคารพระเบียบวินัย กฎ กติกา 
กฎหมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม (๓.๔) รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีในการ
บริโภคอาหารหรือการใช้สอยสิ่งต่างๆ (๓.๕) อยู่ในสถานที่ที่สงัด คือ อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม (๓.๖) ฝึกหัดจิตใจให้สงบ คือ ฝึกหัดช าระจิตให้สงบมีสุขภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพที่
ดี๕๐ การหยิบธรรมะซึ่งมีมากมายหลายหัวข้อไปขยาย เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องเผยแผ่

                                                 
๔๙พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓-๑๔. 
๕๐พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “วันมาฆบูชา”, พุทธจักร, ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๔๗) : 

๑๘ - ๒๒. 



๒๙ 

 

พระพุทธศาสนา๕๑ และกล่าวไว้ว่า พระธรรมทูตและพระนักเผยแผ่พระศาสนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต้องด าเนินตามนโยบายการเผยแผ่พระศาสนาหรือธรรมประกาศโนบายที่พระพุทธองค์
ทรงประทานแก่พระอรหันต์รุ่นแรก ๖๐ รูป ซึ่งขยายเป็นนโยบาย ๕ ข้อ๕๒ ดังต่อไปนี้ 

๑) ตกปลานอกบ้าน หมายถึงการออกไปสอนธรรมนอกวัดเพ่ือดึงคนเข้าหาพระศาสนา 
สมัยนี้เราสามารถอาศัยสื่อต่างๆ ส่งธรรมออกไปถึงชาวบ้านโดยที่ตัวเรายังอยู่ภายในวัด 

๒) ประสานสิบทิศ หมายถึงการรวมคนดีมีฝีมือนอกวัดมาช่วยงานเผยแผ่พระศาสนาที่จัด
ขึ้นทั้งในวัดและนอกวัด 

๓) ผูกมิตรทั่วหล้า หมายถึงการยื่นไมตรีจิตมิตรภาพให้กับคนทุกคน แม้กระทั่งเพ่ือนร่วม
โลกที่นับถือศาสนาอื่นเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

๔) บริหารปัญญา หมายถึงการศึกษาหาความรู้เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมในการเผยแผ่พระ
ศาสนาและการสร้างเครือข่ายแห่งปัญญาเพ่ือใช้เป็นที่ปรึกษาและแหล่งอ้างอิง 

๕) สาลิกาป้อนเหยื่อ หมายถึงการลงมือเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยลีลาการสอนธรรมที่
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือขึ้นต้นให้ตื่นเต้น เด่นชัดในตอนกลางชี้ทางในตอนจบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามีรูปแบบหลายประการ เช่นการที่ทรงสามารถสร้างความสนใจ 
ความศรัทธาให้เกิดแก่อุปกาชีวกที่เดินสวนทางกันระหว่างทางเสด็จไปอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นเพียง
การเสด็จพุทธด าเนินไปตามปกติ ที่เรียกว่าพุทธลีลาเท่านั้น แต่กลับเป็นอิริยาบถที่แปลกน่าสนใจ น่า
ประทับใจแก่คนได้พบเห็นเท่านั้นก็เป็นการเผยแผ่ธรรมแล้ว วิธีการในการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าสรุป
เป็นแบบหลากหลาย เช่น 

๑) อุปนิสินนกถา เป็นการนั ่งสนทนากัน ท านองที ่คติไทยพูดว่า จับเข่าคุยก ัน
ท่ามกลางบรรยากาศกันเอง ค่อยๆ เสริมสร้างแนวความคิด ความเห็นไปตามล าดับ อาจจะใช้
เวลามากบ้าง น้อยบ้าง ตามสมควรแก่ฐานะของผู้ฟังในขณะนั้นๆ  

๒) ธรรมีกถาเป็นพระพุทธด ารัสสั้นๆ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ในกรณีที่ผู้ฟั งมีความ
พร้อมที่จะฟัง คิดพิจารณา เช่น พระพุทธด ารัสประเภทคาถาทั้งหลาย เช่น “ร่างกายนี้ไม่นานหนอ จัก
ล้มลงเหนือแผ่นดิน พอวิญญาณออกจากร่างแล้ว จะเป็นเหมือนท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารไม่ได้” คน
ฟังคิดพิจารณาตามที่ทรงแสดงสั้นๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้แล้ว 

๓) โอวาทกถา ทรงประทานเป็นรูปโอวาทสั้นๆ ตามปกติแล้วจะทรงประทานแก่พุทธ
บริษัทในการประกาศธรรมเช่น พระโอวาทปาติโมกข์ ที่แสดงถึงอุดมการณ์ หลักการ วิธีการด้วย
ข้อความเพียง ๓ คาถากึ่งเท่านั้น หรือแม้ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่จัดเป็นปัจฉิมวาจาของ
พระพุทธเจ้าที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้ทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม
สลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงท าประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่น ให้สมบูรณ์ด้วยความไม่
ประมาทเถิด” ก็เป็นพระโอวาท  

                                                 
๕๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕๐. 
๕๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมประกาศโนบาย, เรียบเรียงจากบทบรรยายในโครงการ

อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๒. 



๓๐ 

 

๔) อนุศาสนีกถา เป็นค าสอนในลักษณะซ้ าๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ย้ าเตือนอย่างต่อเนื่อง 
มักจะทรงสอนแก่พระภิกษุ สามเณร ภิกษุณี สามเณรี นางสิกขมานา อันเป็นพุทธบริษัทประเภท
นักบวชที่อยู่ใกล้ชิด เช่นที่รับสั่งแก่พระอานนท์ความว่า “อานนท์ เราจักกระหนาบแล้วกระหนาบอีก 
ใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ ใครไม่มีสาระก็ต้องออกไป” ค าสอนประเภทความไม่ประมาท ความสามัคคี 
ความเพียรพยายาม สติสัมปชัญญะ อดทน เป็นต้น จะทรงย้ าเตือนอยู่เสมอ 

๕) ธรรมสากัจฉา คือ การสนทนาธรรม บางครั ้งเป็นท านองแลกเปลี ่ยนความคิด
ความเห็นกัน บางครั้งมาในรูปของค าถามดังกล่าว ปล่อยให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นบ้าง ทรงรับรอง
ความเห็นเขาบ้าง เพ่ิมเติมบ้าง ปรับปรุงบ้าง ปฏิเสธบ้าง ตามสมควรแก่กรณี 

๖) ปุจฉาวิสัชชนากถา คือ การสอนศีลธรรมแก่ประชาชน แบบการถามและการตอบใน
เรื่องที่จะสอนนั้น เพ่ือทดสอบถึงพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้รับสอนว่ามีอยู่แค่ไหนเพียงไรเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเร้าใจผู้ฟังให้เกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ โดยมีวิธีการ ๓ วิธี คือก) ถามเพ่ือให้ตอบข) ถามเองตอบ
เองค) ให้ถามเพ่ือตอบ 

๗) ธรรมเทศนา คือการเทศน์หรือแสดง เป็นลักษณะการชี้บอกเหตุผลในเรื ่องนั้นๆ 
ข้อความส่วนมากจะค่อนข้างยาว เช่น พระสูตรในพระสุตตันตปิฏก  ในการแสดงแนวใดก็ตาม
สามารถแบ่งเป็นช่วงใหญ่ๆ ได้ ๓ ช่วง เช่นโครงสร้างในอนัตตลักขณสูตร๕๓ ได้มองเห็นปัญหาของ
พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันว่า เกิดจากการขาดช่องว่างในการสื่อพุทธ
ธรรม เพราะมีสาเหตุใหญ่ๆ อยู่ ๓ ประการ คือ 

๑) ผู้เผยแผ่ขาดความรู้ความแตกฉานในธรรม มีความรู้ชั้นสัญญาไม่ถึงขั้นทิฏฐิและ
ญาณ 

๒) ผู้เผยแผ่ขาดความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดธรรม ไม่เคยฝึกการพูดในที่ชุมนุม
ชนหรือพัฒนาบุคลิกภาพ ใช้เสียงเบา ใช้บาลีมาก ยกหัวข้อธรรมมาก ไม่มีการเตรียมตัว ไม่สังเกตคน
ฟัง ติดรูปแบบ ใช้เวลามาก 

๓) ผู้เผยแผ่ขาดความพอใจ เต็มใจ และความรักในการสอนธรรม เผยแผ่ธรรมมีแต่การ
ตั้งรับ ไม่ค่อยท าแบบเชิงรุก๕๔ ปัญหาในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนของคณะสงฆ์ไทยนั้นมีสาเหตุมา
จากการที่พระสงฆ์และสามเณรส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อยไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และไม่
เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบันจึงสื่อกับประชาชนไม่ได้และเป็นผู้น าจิตวิญญาณไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระกับประชาชนเป็นเพียงพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ การที่มีพระสงฆ์เข้าใจพุทธธรรมได้ลึกซึ้ง เข้าใจชีวิต
และสังคมในปัจจุบัน และมีความสามารถในการสื่อสาร มีความส าคัญต่อประเทศไทยและต่อโลกมาก
สมควรที่รัฐบาลและทางการคณะสงฆ์จะให้ความสนใจต่อเรื่องนี้ให้มากท่ีสุด๕๕  

                                                 
๕๓พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิต าโณ), พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : พรศิวการพิมพ์, 

๒๕๔๒), หน้า ๙๖-๙๘. 
๕๔พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตร์ปริทัศน์ รวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๙๐. 
๕๕ประเวศ วะสี, สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน,๒๕๔๐), 

หน้า ๑๐๘. 



๓๑ 

 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
มากในชมพูทวีปจนหลังจากท่ีพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วเหล่าพระสงฆ์สาวกต่างก็ได้ช่วยกันเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเรื่อยมา จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์การท าตติย
สังคายนา ครั้นเสร็จแล้วได้อาราธนาให้พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเลือกสรรพระอรหันต์ส่งไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังนานาประเทศ จ านวน ๙ สาย เมื่อ พ.ศ. ๓๐๓ พระพุทธศาสนาจึงได้แพร่หลาย
ออกไปนอกประเทศอินเดียแต่ครั้งกระนั้น โดยพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ ได้เป็นหัวหน้าพระ
ธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิ๕๖ พระสงฆ์สาวกทั้งหลายท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
มาโดยล าดับจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน หลังจากนั้นพระสาวกได้ท าหน้าที่สืบ
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามสายของอาจารย์และศิยษ์ด้วยวิธีบอกต่อๆ กันด้วยปากต่อปาก ที่
เรียกว่า “มุขปาฐะ” จนถึงการท าตติยสังคายนา โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธานในรัช
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พ.ศ. ๒๓๕ และได้มีการคัดเลือกพระสงฆ์แบ่งออกเป็นสายๆ ไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆมีหลักฐานปรากฏว่า พระโสณเถระและพระอุตตรเถระได้มา
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิประเทศ๕๗  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้น ได้ท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฏิบัติตนที่น่า
เลื่อมใสการสนทนา การแนะน า การตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมไปตามล าดับ โดยที่
พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผยแผ่ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ให้แสดงธรรมมีเหตุมีผล
สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ ชี้แจงให้เข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็น แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา
อนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตน 
ไม่เสียดสีข่มผู้ อ่ืน๕๘ นับแต่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในราวพุทธศักราช ๕๐๐ เป็นต้นมา
พระพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองมาโดยตลอด โดยอาศัยการเผยแผ่ของบูรพาจารย์ผู้แตกฉานในพระธรรมวินัย
เป็นก าลังส าคัญในยุคปัจจุบันมีพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยหลายต่อหลายรูปที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ หนึ่งในพระนักเผยแผ่เหล่านั้น พระโพธิญาณเถร หรือที่รู้จัก
กันทั่วไปในชื่อสามัญว่า “หลวงพ่อชา สุภทฺโท” นั้น กล่าวได้ว่าเป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มี
บทบาท ผลงาน โดดเด่นมากที่สุดรูปหนึ่ง เพราะท่านมีเทคนิควิธีการเผยแผ่ที่โดดเด่นเป็นเฉพาะตน มี
การยกอุปมาอุปมัยแสดงเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจได้แจ่มชัด๕๙ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การท า
ให้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาขยายกว้างออกไป มีผู้เคารพ เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย 
น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควร
แห่งการปฏิบัตินั้น เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก การเผยแผ่ใน
สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้ามีวิธีด าเนินงานในการประสานมนุษยสัมพันธ์ โดยตระหนักในเหตุ ๓ 
ประการอยู่เสมอ และในทุกๆ กรณีท่ีพระองค์ทรงด าเนินการ คือ  

                                                 
๕๖จ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์, (กรุงเทพมหานคร : อภิธรรมมูลนิธิ

มหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๘๖. 
๕๗สุชิพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๙. 
๕๘สุชิพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓. 
๕๙วศิน อินทสระ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจริญกิจ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๑. 



๓๒ 

 

๑) ทรงค้นหาพ้ืนเพเดิมของเขา 
๒) ทรงวิจัยถึงความต้องการของเขา 
๓) ทรงรู้วิธีเข้าถึงจิตใจของเขา๖๐ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่แพร่หลายในบุรพ

กาล พระสงฆ์สาวกนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นส่วนหนึ่ง
ของพุทธบริษัท และยังถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการศาสนา๖๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่โดยพระองค์ทรงแสดงเองและส่งพระสาวกไปเผยแผ่
ทั่วทุกทิศพระพุทธองค์ทรงถือว่าการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นงานหนัก เป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้ เป็นงานแรกที่พระพุทธองค์ทรงด าริและทรงกระท าแม้กระทั่งลม
หายใจสุดท้าย โดยทรงสั่งสอนพระสาวกจนบรรลุคุณพิเศษ ส่วนมากเป็นพระอรหันต์ทรงตรัสสอนให้มี
คุณสมบัติ มีวิธีการ และหลักการที่เหมาะสมทุกด้าน เพ่ือให้การเผยแผ่แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
หลากหลายประการ๖๒ ได้จ าแนกรูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจุบันไว้ดังนี้ 

๑) การเทศนาธรรม คือ การแสดงธรรมสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ผู้ฟัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งวิธีนี้พระภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่ธรรมเป็นประจ า 

๒) ปาฐกถาธรรม คือ การบรรยายธรรมะให้ผู้อ่ืนฟัง โดยทั่วไปจะยืนและผู้พูดจะต้ องมี
ลีลาในการพูด เพ่ือโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังเป็นพิเศษ เป็นวิธีการที่น่าสนใจ 

๓) อภิปรายธรรม คือ การชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็นในหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่งให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

๔) สนทนาธรรม คือ การพูดจาหารือในหลักธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตโดย
ยึดหลักทางสายกลาง 

๕) การสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน คือ การสอนให้นั่งภาวนาเพื่อให้ใจเป็น
สมาธิและเข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงของสังขารตามหลักไตรลักษณ์ 

๖) การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ เช่น การใช้หนังสือธรรมะการใช้วีดี
ทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ม้วนเทป เป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ศาสนธรรมโดยอาจจ าหน่าย จ่าย
แจกไปในกลุ่มที่ไม่มีเวลาจะได้ศึกษาธรรมะด้วยตนเอง๖๓และกล่าวว่า วัตถุประสงค์ส าคัญในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนามี ๔ ประการ คือ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

๒) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และให้ค าแนะน าทางจิตใจแก่ประชาชน 
๓) เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างข้าราชการ 

ประชาชน พระสงฆ์และผู้น าทางศาสนาในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน 

                                                 
๖๐ปิ่น มุทุกันต์, มุมสว่าง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๕-๒๐๖. 
๖๑เสถียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ผดุงพิทยาการพิมพ์, ๒๕๔๖), 

หน้า ๑๑. 
๖๒เฒ่าไม้แห้ง-เฒ่าทารก, ฝากไว้กับกาลเวลา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ตะวันออก, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐. 
๖๓บุญศรี พานะจิตต์, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดชลประทาน

รังสฤษฏ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕) หน้า ๒๒. 



๓๓ 

 

๔) เ พ่ือให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้มี โอกาสบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่
ประเทศชาติและพระศาสนาตามสมควรแก่สมณวิสัย๖๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ว่า พระพุทธเจ้า
ทรงใช้กระบวนการพัฒนาปัญญาเป็นสื่อในการถ่ายทอด และกระบวนการพัฒนาทางปัญญานั้นจะ
เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งสามส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายนอก หรือปรโตโฆสะ คือการกระตุ้น 
การแนะน า การสั่งสอน, ปัจจัยภายใน หรือโยนิโสมนสิการ คือกระบวนการคิดที่ถูกวิธี และการ
ฝึกอบรมตามมรรควิธี คือ การฝึกอบรมกาย อบรมจิต ตามแนวไตรสิกขา๖๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา, (๒๕๔๐, หน้า ๙). เน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม 
การเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัด 
มุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ 
การด าเนินการใดๆ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่
เป็นการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและ
นอกวัด  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 
(๒๕๕๑, หน้า ๑). 

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์คือความผาสุกแก่ประชาชน 
จัดให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด  
ศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกองทุนเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง   วร
ปุญฺโ ), (๒๕๔๐, หน้า ๑๔๔). 

การเผยแผ่ศาสนาของตนหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรม
การจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  
ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส จะต้องท าหน้าที่เผยแผ่ 

 
 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

                                                 
๖๔บุญศรี พานะจิตต์, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว อ าเภอ

บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕. 
๖๕วนิช สุธารัตน์, ความคิดและความคิดสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๗),หน้า 

๑๔๗. 



๓๔ 

 

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๔๖, หน้า ๑๗). การเผยแผ่ธรรมะในฐานะระบบการศึกษา 
การศึกษาเพียงพุทธศึกษากับการให้อาชีพเท่านั้น  
จะสร้างสันติภาพสันติสุขส่วนบุคคลและส่วนสังคม  
ควรจะต้องจัดธรรมะให้เป็นระบบการศึกษา  
การสอนจริยธรรม จะต้องน าหลักคุณธรรมของศาสนา 

มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ, (๒๕๔๘, หน้า 
๖๙). 

มองเห็นพระพุทธศาสนา  
ยังมิได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อจิตใจพ่ีน้องชาวไทย 
เราต้องแก้ไขความเป็นอยู่ของพุทธบริษัท  
ธรรมะนั้นเราไม่ต้องแก้ เรียบร้อยอยู่แล้ว  
ต้องแก้ไขความเชื่อ แก้ไขการกระท าของพุทธบริษัท 
จะต้องเทศน์กันอย่างตรงไปตรงมา ไม่ต้องเกรงใจใคร  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๐, 
หน้า ๓๓๘-๓๓๙). 

ทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา  
และท านุบ ารุงพระสงฆ์อย่างมากมาย  
เป็นเหตุให้เดียรถีย์และผู้เห็นแก่ลาภสักการะเข้ามาบวช 
แสดงธรรมวินัยเคลื่อนคลาดแตกแยกออกไปมากมาย  
พระเจ้าอโศกจึงทรงจัดการช าระการพระศาสนา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), (๒๕๔๕, 
หน้า ๑๑๐). 

หลักการและนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยหลักการ 
 ให้เกิดประโยชน์สุขตามพุทธประสงค์ ๓ ประการ คือ 
๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ 
๒) สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า 
๓) ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง 

พระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุ ตฺ โต ) ,  
(๒๕๔๗, หน้า ๑๓-๑๔). 

ตามหลักหน้าที่ของพระก็คือ การให้ธรรมแก่ประชาชน 
เรียกว่า ธรรมทาน แต่การให้ธรรมให้อย่างไร ถ้าพูดให้
เขาฟัง เช่น เทศน์ แสดงธรรม บรรยายธรรม  

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , 
(๒๕๔๗ : ๑๘ – ๒๒). 

นโยบาย ๕ ข้อ  ดังต่อไปนี้  
๑) ตกปลานอกบ้าน 
๒) ประสานสิบทิศ  
๓) ผูกมิตรทั่วหล้า  
๔) บริหารปัญญา  
๕) สาลิกาป้อนเหยื่อ  

 
 

 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 



๓๕ 

 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิต าโณ), 
(๒๕๔๒, หน้า ๙๖-๙๘). 

๑) อุปนิสินนกถา 
๒) ธรรมีกถา 
๓) โอวาทกถา 
๔) อนุศาสนีกถา 
๕) ธรรมสากัจฉา 
๖) ปุจฉาวิสัชชนากถา 
๗) ธรรมเทศนา  

พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) , 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๙๐). 

ผู้เผยแผ่ขาดความรู้ความแตกฉานในธรรม 
ผู้เผยแผ่ขาดความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดธรรม 
ผู้เผยแผ่ขาดความพอใจ เต็มใจ และความรักในการสอน
เผยแผ่ธรรมมีแต่การตั้งรับ ไม่ค่อยท าแบบเชิงรุก 

ประเวศ วะสี, (๒๕๔๐, หน้า ๑๐๘). ปัญหาในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนของคณะสงฆ์ไทย 
มีสาเหตุมาจากการที่พระสงฆ์และสามเณรส่วนใหญ่
การศึกษาน้อยไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึง  
ไม่เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบันจึงสื่อกับประชาชนไม่ได้ 
เป็นผู้น าจิตวิญญาณไม่ได้ความสัมพันธ์ 
การที่มีพระสงฆ์เข้าใจพุทธธรรมได้ลึกซึ้ง เข้าใจชีวิต 

จ านงค์ ทองประเสริฐ , (๒๕๔๔, หน้า 
๒๘๖). 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเจริญรุ่งเรือง 
ชมพูทวีปจนหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้ว
เ ห ล่ า พ ร ะ ส ง ฆ์ ส า ว ก ต่ า ง ก็ ไ ด้ ช่ ว ย กั น เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์การท าตติย
สังคายนา  
พระพุทธศาสนาจึงได้แพร่หลายออกไปนอกประเทศ 

สุชิพ ปุญญานุภาพ, (๒๕๔๙, หน้า ๙). การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะน า  
หลักการเผยแผ่ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ 
แสดงธรรมมีเหตุมีผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ 
แสดงธรรมด้วยจิตเมตตาอนุ เคราะห์มุ่ งจะให้ เป็น
ประโยชน์ ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดง
ธรรมไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผู้อื่น 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 



๓๖ 

 

วศิน อินทสระ, (๒๕๔๕, หน้า ๑๑๑). นับแต่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
การเผยแผ่ของบูรพาจารย์ผู้แตกฉานในพระธรรมวินัย 
ยุคปัจจุบันมีพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีบทบาท ผลงาน 
โดดเด่นเทคนิควิธีการเผยแผ่ที่โดดเด่นเป็นเฉพาะตน มี
การยกอุปมาอุปมัยแสดงเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจได้แจ่มชัด 

ปิ่น มุทุกันต์, มุมสว่าง, (๒๕๔๓, หน้า 
๒๐๕-๒๐๖). 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแห่งการ
ปฏิบัติ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเพ่ือประโยชน์สุข 
การเผยแผ่ในสมัยพุทธกาล  
พระพุทธเจ้ามีวิธีด าเนินงานในการประสานมนุษย
สัมพันธ์ 

เสฐียรพันธรังษี, (๒๕๔๖, หน้า ๑๑). การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่แพร่หลายในบุรพ
กาล พระสงฆ์สาวกนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่ง  
เป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัท  
ยังถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการศาสนา 

วนิช สุธารัตน์, (๒๕๔๗, หน้า ๑๔๗). พระพุทธเจ้าทรงใช้กระบวนการพัฒนาปัญญา 
เป็นสื่อในการถ่ายทอด และกระบวนการพัฒนาทาง
ปัญญา ปัจจัยภายนอก หรือปรโตโฆสะ คือการกระตุ้น 
การแนะน า  

 
สรุปว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ด าเนินการมาตั้งแต่ครั้นพุทธกาลหลังจากที่พระ

พุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดแสดงธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว เพ่ือให้
สัตว์โลกหรือเวไนยสัตว์ผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อยซึ่งเป็นผู้สามารถจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์จะ
แสดงได้ และเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้แก่สาวกแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงส่งสาวกไปประกาศ
พระธรรม เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องกันมาเป็นล าดับเป็นระยะเวลายาวนานจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้มีการหลายรูปแบบเช่นกัน เช่น การปฏิบัติตน
ที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะน า การตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมไปตามล าดับ โดย
อาศัยพระบูรพาจารย์ผู้แตกฉานในพระธรรมวินัยเป็นก าลังส าคัญ 

 
๒.๒.๑ วิธีการเผยแผ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคสมัยพุทธกาล 

 วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคสมัยพุทธกาลจากการศึกษาพบว่าพระพุทธเจ้าทรงมี
ทั้งหลักการและหลักปฏิบัติแตกต่างกันไปตามกาลเทศะและบุคคลที่จะทรงสั่งสอนดังนั้นการพิจารณา
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์จึงเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้สอนลีลาการสอนและหลักการ
สอน 
 
 ๑) คุณสมบัติของผู้สอนหรือนักเผยแผ่ 



๓๗ 

 

 พุทธวิธีในการสอนนั้นต้องเริ่มต้นจากปรัชญาขั้นพ้ืนฐานอันได้แก่กัลยาณมิตรและมี
สติปัญญาไหวพริบที่ชาญฉลาดเป็นเบื้องต้น จากนั้นต้องประกอบด้วยหลักของนักเผยแผ่กับผู้ฟังหรือ
ผู้สอนกับผู้ เรียนที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นกัลยาณมิตร เป็นอันดับต่อไป เพราะในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่า ผู้เผยแผ่กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับผู้เรียนนั้นต้องประสานสัมพันธ์กัน มีความกรุณา
ต่อกันโดยเฉพาะในด้านการอบรมสั่งสอนนั้น ย่อมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญให้เกิดคุณลักษณะของ
ผู้สอนซึ่งเรียกว่า องค์คุณของกัลยาณมิตร ดังนั้น พระธรรมกถึกหรือนักเผยแผ่พุทธธรรมที่ดีจึงมี
ลักษณะคุณสมบัติซึ่งเป็นองค์ของกัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ปิโย เป็นที่รักเป็นที่พอใจ ในฐานเป็นที่สบายและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา
ไต่ถาม 
 ๒. ครุ เป็นที่เคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึง
ได้ และปลอดภัย 
 ๓. ภาวนีโย เป็นที่ยกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้
ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 
 ๔. วตฺตา จ เป็นนักพูด รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่า งไร คอยให้
ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 
 ๕. วจนกฺขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า คือพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม ค าเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
 ๖. คมฺภีรญฺจกถ กตฺตา เป็นผู้พูดด้วยถ้อยค าลึกซึ้งได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้
เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป 
 ๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะ คือไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป
ในทางเสื่อมเสีย๖๖ 
 ๒) ลีลาการสอน 
 การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียงธรรมมีกถา หรือการสนทนาทั่วไปซึ่ง
มิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะด าเนินไปอย่างส าเร็จผลดีโดยมีองค์ประกอบที่เป็น
คุณลักษณะที่เรียกได้ว่า เป็นลีลาในการสอน มี ๔ ประการ คือ 
 ๑. สันทัสสนา ชี้แจงให้เห็นชัดคือจะสอนอะไรก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดง
เหตุผลให้ชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงเห็นจังดังจูงมือไปดูเห็นกับตา 
 ๒. สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติคือสิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท าก็แนะน าหรือ
บรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่ามองเห็นความส าคัญที่จะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับอยากลงมือท าหรือ
น าไปปฏิบัติ 
 ๓. สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้าคือปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิดความ
อุตสาหะมีก าลังใจแข็งขันมั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้สู้งานไม่หวั่นระย่อไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวยาก 

                                                 
๖๖ม.ม. (บาลี) ๒๓/๓๗/๒๙, ม.ม. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗, พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธ

ศาสน์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์จ ากัด, ๒๕๔๘), 
หน้า ๒๐๔. 



๓๘ 

 

 ๔. สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงคือบ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบานโดยชี้ให้เห็น
ผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไปท าให้ผู้ฟังมีความหวัง
และร่าเริงเบิกบานใจ๖๗ 
 ๓) หลักการสอน 
 พระพุทธองค์ได้ตรัสองค์แห่งธรรมกถึก ๕ ประการ คือ 
 ๑. อนุปุพฺพิกถ  กล่าวความไปตามล าดับ คือแสดงหลักธรรม หรือเนื้อหาวิชาตามล าดับ
ความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ 
 ๒. ปริยายทสฺสาวี ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ คือชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละ
ประเด็น โดยอธิบายขยายความ ยักเยื้องไปต่าง ๆ ตามแนวเหตุผล 
 ๓. อนุทยต ปฏิจฺจ แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา คือสอนเขาด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็น
ประโยชน์แก่เขา 
 ๔. น อามิสนฺตโร ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส คือสอนเขามิใช่เพราะมุ่งที่ตนจะได้ลาภ 
หรือผลประโยชน์ตอบแทน 
 ๕. อตฺตานญฺจปรญฺจอนุปหจฺจ แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน คือสอนตามหลักตาม
เนื้อหา มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อ่ืน๖๘ 
 หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เมื่อทรงพระด าริที่จะ
ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์จึงทรงระลึกถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง๕จึงเสด็จไปที่ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลกคือพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจน
ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก และได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
พระองค์ทรงประทานอนุญาตให้การอุปสมบท ถือว่าท่านเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 
ต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ที่เหลือ จนได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์หมดทุกรูป และได้ทรงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรพร้อมเพ่ือนอีก ๕๔ คน จนบรรลุอรหัตผล
ในกาลต่อมา จึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในขณะนั้น ๖๑ รูปรวมทั้งพระพุทธองค์ด้วย ดังนั้นพระองค์ทรง
ส่งพระภิกษุสงฆ์ทั้ง ๖๐ รูป ออกไปประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยให้แยกกันไปในทิศทางต่างๆให้
ไปรูปเดียว ส่วนพระองค์เองเลือกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม๖๙ 
 การประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเชิงรุกของพระพุทธเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้วผู้วิจัยจะได้
กล่าวถึงรูปแบบวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล โดยสรุปเป็นภาพรวมได้ ๑๐ วิธีคือ 
 ๑. วิธีการเข้าหาผู้น าทางศาสนา การเมืองและทางเศรษฐกิจ 
 ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาโดยเริ่มต้นที่ผู้น าศาสนา
ด้วยการเสด็จไปโปรดพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ ผู้คงแก่เรียนมีจิตใจที่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาว่า
จักได้บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์จนกระทั่งประสบผลส าเร็จ หลังจากนั้นเสด็จไปโปรดชฏิล๓ พ่ีน้อง

                                                 
๖๗ที.สี. (บาลี) ๙/๓๒๒/๑๒๖, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๒/๑๒๔, พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เรื่องเดียวกัน, 

หน้า ๑๕๘ - ๑๕๙. 
๖๘องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๕๙/๑๗๔–๑๗๕, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓, พระธรรมปิฎก        (ป.อ. 

ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๔. 
๖๙วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๒ – ๔๗/๑๒ – ๔๑, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒ – ๔๗/๑๘ – ๔๘. 



๓๙ 

 

ซึ่งมีบริวาร ๑,๐๐๐ คน โดยชฎิล ๓ พ่ีน้องนี้เป็นเจ้าลัทธิใหญ่ที่นิยมการบูชาไฟและเป็นที่เคารพนับถือ
ของพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวแคว้นมคธเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอา
ทิตตปริยายสูตรและแสดงปาฏิหาริย์เพ่ือให้ชฎิลกลุ่มนี้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาจนประสบ
ความส าเร็จได้บรรลุธรรม และอุปสมบทเป็นภิกษุทั้งหมด ต่อจากนั้นพระองค์เสด็จไปหาผู้น าทาง
การเมือง คือพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธและข้าทาสบริพารพระเจ้าพิมพิสารและ
ข้าราชบริพารพอเห็นว่าชฎิลสามพ่ีน้องที่ตนนับถือได้ประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้วก็
คลายทิฐิมานะและน้อมใจฟังพระธรรมเทศนาโดยความเคารพ ในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและหันมา
นับถือพระพุทธศาสนา ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวฬุวันแด่พระสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์ทรง
เป็นประมุข๗๐ 
 วิธีการเผยแผ่ธรรมะโดยการเข้าหาหัวหน้าผู้เป็นผู้น าทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
เช่นนี้นับเป็นวิธีการที่มีความชาญฉลาดและแยบยลในตัวอย่างมาก เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้ง
ฝูง เพราะคนเหล่านี้ต่างมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมอย่างยิ่งทั้งเป็นผู้ที่มีพวกพ้องและบริวารมาก 
เมื่อคนเหล่านี้นับถือศาสนาใดผู้คนในสังคมนั้นก็มักจะหันมานับถือตามไปด้วย จะเห็นได้ว่าในช่วงแรก
ของการเผยแผ่ธรรมะนั้นพระองค์ทรงใช้วิธีการนี้มาโดยตลอดท าให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักมี
ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามานับถืออย่างมากมายนับได้ว่าเป็นพระปรีชาสามารถของพระ
พุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายด้วย ผู้น าศาสนานั้นบางทีอาจจะมีความส าคัญหรือทรงอิทธิพลต่อ
จิตใจของประชาชนมากกว่านักปกครอง เพราะนักปกครองมักควบคุมประชาชนด้วยอาวุธหรือด้วย
อ านาจ ส่วนผู้น าทางศาสนานั้นควบคุมประชาชนด้วยธรรมะ ฉะนั้นประชาชนจึงมีความมั่นคงเลื่อมใส
ต่อพระและนักบวช นอกจากความเลื่อมใสศรัทธาแล้ว ยังช่วยอ านวยประโยชน์ ในด้านการท านุบ ารุง
พระสงฆ์ และพระพุทธศาสนาอย่างดีด้วยการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ และสร้างวัดวาอาราม
ต่างๆ 
 ๒. วิธีการปฏิวัติหลักค าสอนและหลักความเชื่อบางประการของลัทธิศาสนาดั้งเดิม 
 พระพุทธเจ้าทรงปฏิวัติทางสังคมชนชั้นที่ชาวชมพูทวีปยึดถือมานาน เช่น ศาสนา
พราหมณ์มีข้อบัญญัติทางสังคมหลายด้าน เช่น เรื่องวรรณะ ที่ก าหนดให้แต่ละวรรณะมีความแตกต่าง
กันอย่างเด่นชัด มีการก าหนดให้แต่ละวรรณะยึดถือและปฏิบัติอยู่ในวรรณะของตนเองมิให้สมาคมกับ
วรรณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะวรรณะศูทรที่ไม่สามารถมีสิทธิ์ในสังคม ก าหนดให้วรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะ
ประเสริฐสูงสุด อันถือได้ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของวรรณะนั้นๆ พระองค์ตรัสปฏิเสธแนวคิดดังกล่าว
อย่างสิ้นเชิง  
 นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงปฏิเสธทางสุดโต่ง ๒ ทางคือกามสุขัลลิกานุโยคคือการหมกมุ่น
ในกามสุขกับอัตตกิลมถานุโยคคือ การทรมานตนเองพระองค์ทรงเคยปฏิบัติ เช่นนั้นมาก่อนแล้วทรง
ยืนยันว่าเป็นหนทางที่ผิดไม่ใช่หนทางที่จะน าสัตว์โลกไปสู่ทางบรรลุธรรมได้ทรงแนะน าให้ด าเนิน
ในทางสายกลางอันได้แก่มรรคมีองค์๘หรือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางปฏิบัติที่ไม่เข้มงวดและไม่
หละหลวมเกินไปทรงถือว่าเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด๗๑ 
  
                                                 

๗๐วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๒ – ๕๔/๔๖ – ๕๐, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒ – ๕๔/ ๑๘ - ๖๕. 
๗๑วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓/๑๓-๑๖, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐ - ๒๕. 



๔๐ 

 

 ๓. วิธีการปฏิรูป 
 พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและลัทธิต่างๆ โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ์จึงท าให้พระพุทธเจ้าต้องมีความเกี่ยวข้องกับถ้อยค าทางศาสนา ด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะ
ประกาศพระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคงอย่างรวดเร็ว จึงไม่ทรงหักล้างค าสอนหรือถ้อยค าของศาสนา
อ่ืนอย่างทันที แต่พยายามให้กลมกลืนกันไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้ตัวหรือ
บางทีก็ใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม ค าสอนใดถูกต้องดีงามพระองค์ก็ทรงรับรองว่าถูกต้องดีงามเป็น
ของสากลโดยธรรมชาติ ค าสอนของศาสนาพราหมณ์มีอยู่อย่างไร พระองค์ไม่ทรงหักล้าง แต่จะทรง
ปฏิรูปใหม่น ามาใช้ในทางพระพุทธศาสนาเช่น ค าว่า พรหม ทางศาสนาพราหมณ์หมายถึง ผู้สร้างโลก 
แต่พระองค์ทรงเอามาใช้ในความหมายใหม่ หมายถึงมารดาบิดา๗๒ เป็นต้น 

 ๔. วิธีการเสนอหลักค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา 
 วิธีการนี้เป็นวิธีที่สืบเนื่องมาจากวิธีการดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้น กล่าวคือ เมื่อทรงอธิบาย
ชี้แจงถึงส่วนดีส่วนบกพร่องของศาสนาพราหมณ์แล้ว ได้เสนอหลักการใหม่ที่เป็นหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาล้วนๆขึ้นแทนที่และเผยแผ่หลักค า สอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชนเพ่ือให้เข้าใจถึงธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์และสรรพสิ่ง หลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ ไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ คือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ และ
ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน ความไม่คงที่แน่นอนของสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยที่
อาศัยกันเกิดข้ึนและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป๗๓ 
 ๕. วิธีการปฏิบัติเชิงรุก หรือเยี่ยมเยียนตามบ้าน 
 เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดการเผยแผ่ธรรมะ ทรงแผ่ข่ายคือพระญาณของพระองค์
เพ่ือส ารวจดูเวไนยสัตว์ที่มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมแล้วเสด็จไปเทศนาโปรดถึงบ้าน อันเป็น
พระกรณียกิจประจ าวันของพระองค์อีกประการหนึ่งด้วยเช่นกัน ผู้ที่ได้รับการเทศนาโปรดเช่นนี้มักจะ
ได้บรรลุธรรมอยู่เสมอ เรียกว่าพุทธกิจ ๕ ประการของพระพุทธเจ้า ได้แก่เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต 
เวลาสายทรงแสดงธรรม เวลาค่ าประทานโอวาท กลางคืนตอบปัญหาเทวดา และเวลาจวนสว่าง
ตรวจดูสรรพสัตว์ผู้ที่สมควรและยังไม่สมควรตรัสรู้๗๔ 
 ๖. วิธีการบริการชุมชน 
 วิธีการนี้เป็นการเผยแผ่เชิงรุกซึ่งได้ผลมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง พระพุทธเจ้าและพระสาวก
ทั้งหลายจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมอยู่เนืองๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชาวบ้านและพระสงฆ์เช่นการเข้าไปสงเคราะห์ประชาชนในกูฏทันตสูตรพระองค์ได้ทรงเข้าไป
ช่วยเหลือชาวบ้านโดยวิธีแก้ปัญหาโดยการจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขใน
สังคม๗๕ 

  

                                                 
๗๒องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๖๓/๘๐, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗ – ๑๐๘. 
๗๓องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๑๓๗/๒๗๘ – ๒๗๙, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕. 
๗๔ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๖๑/๔๐, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑),หน้า ๒๘ – ๒๙. 
๗๕ที.สี. (บาลี) ๙/๓๒๓ – ๓๕๘/๑๒๗ - ๑๕๐, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๓ – ๓๕๘/๑๒๓ –๑๕๐. 



๔๑ 

 

 ๗. วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่างๆ 
 เป็นวิธีการเผยแผ่ที่ใช้ความสามารถพิเศษเข้ามาช่วยโดยมีจุดประสงค์เพ่ือปราบปรามคนที่
แสดงอาการกระด้างกระเดื่องไม่ยอมรับนับถือหรืออยากลองดีให้สิ้นพยศ การแสดงปาฏิหาริย์นี้ไม่
นิยมใช้นักเพราะทรงเล็งเห็นว่าการแสดงฤทธิ์นั้นมีทั้งแง่ดีและไม่ดีในตัวเอง คือผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็
ยิ่งยกย่องส่งเสริมมากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่เลื่อมใสอาจจะดูหมิ่นว่าการแสดงปาฏิหาริย์แบบนี้ไม่เห็นแปลก
อะไรเพราะคนที่เรียนวิชา “คันธาริ”๗๖ ก็สามารถท าได้เช่นเดียวกัน  
 ๘. วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเผยแผ่ให้ง่ายมากขึ้นท าให้ผู้ฟัง
เกิดความรู้สึกว่าผู้เผยแผ่เป็นเสมือนญาติของตนเองจึงเกิดความเต็มใจที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาแต่
พระพุทธเจ้าทรงห้ามยกพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต และทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่พระภิกษุผู้แสดง
พุทธพจน์เป็นภาษาสันสกฤต๗๗ ทรงอนุญาตในการแสดงธรรมด้วยภาษาของตนเอง เพราะเป็นภาษา
สามัญที่ประชาชนจ านวนมากสามารถเข้าใจได้ เป็นการเปิดโอกาสให้มวลชนทุกระดับชั้นได้มีโอกาส
เข้ามาเลื่อมใสศรัทธา พระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายไปสู่มวลชนอย่างรวดเร็วทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกระดับชั้นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน ตรงกันข้ามกับศาสนาพราหมณ์ที่จ ากัดสิทธิ
การศึกษาทั้งยังใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาต้องห้ามส าหรับคนบางวรรณะ เช่นวรรณะศูทร
ในการสั่งสอนอีกด้วย 
 ๙. วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ 
 บุคลิกภาพที่ดีนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของนักเผยแผ่นอกเหนือจาก
คุณสมบัติด้านคุณธรรมเพราะบุคลิกภาพที่สง่างามน่ามองน่าเลื่อมใสย่อมเป็นเหตุน ามาซึ่งความ
เลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นได้พระพุทธองค์ทรงมีพระวรกายที่สง่างามประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษดังมีจังกี
พราหมณ์ชมว่า “พระสมณโคดมมีพระรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมี
พระวรกายดุจพรหมโอกาสที่จะพบเห็นยากนัก”๗๘การเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกจากมีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่แล้วคุณสมบัติของนักเผยแผ่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นได้
เพราะนักเผยแผ่ที่ดีนั้นแม้จะไม่ออกปากพูดก็สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้บุคลิกลักษณะที่ดีงามก็ยัง
ความผ่องใสแห่งจิตใจให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่พบเห็น 
 ๑๐. วิธีการสนทนา การบรรยายและตอบปัญหา 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)ได้ยกวิธีสอนของพระพุทธเจ้าไว้ มีหลายแบบหลายอย่างซึ่ง
ผู้วิจัยจะยกมาเพียง ๓ หัวข้อ ที่น่าสังเกตหรือพบบ่อย คงจะได้แก่วิธีต่อไปนี้ 
 ๑. แบบสากัจฉา หรือสนทนา วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆโดยเฉพาะ
ในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้น ยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม 
ในการสนทนาพระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถามน าคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใส
ศรัทธาในที่สุด แม้ในหมู่พระสาวก พระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ไม่น้อย และทรงส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรม

                                                 
๗๖วิชาเกี่ยวกับการแสดงฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์ต่างๆแสดงโดยฤษีคันธาระ 
๗๗วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๘๕/๔๖, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๕/๗๑. 
๗๘ม.ม. (บาลี) ๑๓/๔๒๕/๔๑๔, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๒๕/๕๓๔. 



๔๒ 

 

กัน อย่างในมงคลสูตรว่า “กาเลน ธมฺมสากจฺฉาเอตมฺมงฺคลมุตฺตม การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคล
อันอุดม” ดังนี้ 
 ๒. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ น่าจะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจ าวัน
ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆ์จ านวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ความเข้าใจ กับมีความ
เลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติม และหาความสงบสุขทางจิตใจนับได้ว่า
เป็นคนประเภทและระดับใกล้เคียงกันพอที่จะใช้วิธีบรรยายอันเป็นแบบกว้างๆ ได้ลักษณะพิเศษของ
พุทธวิธีสอนแบบนี้ที่พบในคัมภีร์บอกว่า ทุกคนที่ฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมนั้น แต่ละคนจะ
รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเองโดยเฉพาะซึ่งนับว่าเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง 
 ๓. แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น นอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่างๆ
แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืน บ้างก็มาถามเพ่ือต้องการรู้ค าสอนทางฝ่ายพระพุทธศาสนา 
หรือเทียบเคียงกับค าสอนในลัทธิของตน บ้างก็มาถามเพ่ือลองภูมิ บ้างก็เตรียมมาถามเพ่ือข่มปราบให้
จน หรือให้ได้รับความอับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและ
ใช้วิธีตอบให้เหมาะกัน ในสังคีติสูตร ท่านแยกประเภทปัญหาไว้ตามลักษณะวิธีตอบเป็น ๔ อย่างคือ 
  ๑) เอกังสพยากรณีปัญหา ปัญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมาตายตัว พระอรรถกถาจารย์
ยกตัวอย่างเช่น ถามว่า “จักษุเป็นอนิจจังหรือ” พึงตอบตรงไปได้ทีเดียวว่า “ถูกแล้ว” 
  ๒) ปฏิปุจฉาพยากรณีปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ พระอรรถกถาจารย์
ยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่า “โสตะก็เหมือนจักษุหรือ” พึงย้อนถามก่อนว่า “ที่ถามนั้นหมายถึงแง่ใด”ถ้า
เขาว่า “ในแง่เป็นเครื่องมองเห็น” พึงตอบว่า “ไม่เหมือน” ถ้าเขาว่า “ในแง่เป็นอนิจจัง”จึงควรตอบ
รับว่า “เหมือน” 
  ๓) วิภัชชพยากรณีปัญหา ปัญหาที่จะต้องแยกความตอบ เช่น เมื่อเขาถามว่า “สิ่งที่
เป็นอนิจจัง ได้แก่ จักษุใช่ไหม ” พึงแยกความออกตอบว่า “ไม่เฉพาะจักษุเท่านั้น ถึงโสตะ ฆานะก็
เป็นอนิจจัง” หรือปัญหาว่า “พระตถาคตตรัสวาจาซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอ่ืนไหม”ก็ต้องแยก
ตอบตามหลักการตรัสวาจา ๖ หรือปัญหาว่าพระพุทธเจ้าทรงติเตียนตบะทั้งหมดจริงหรือก็ต้องแยก
ตอบว่าชนิดใดติเตียน ชนิดใดไม่ติเตียน ดังนี้เป็นต้น 
  ๔) ฐปนียปัญหา ปัญหาที่พึงยับยั้งเสีย ได้แก่ ปัญหาที่ถามนอกเรื่อง ไร้ประโยชน์อัน
จักเป็นเหตุให้เขว ยืดเยื้อ สิ้นเปลืองเวลาเปล่า พึงยับยั้งเสีย แล้วชักน าผู้ถามกลับเข้าสู่แนวเรื่องที่
ประสงค์ต่อไป ท่านยกตัวอย่างเมื่อถามว่า“ชีวะอันใด สรีระก็อันนั้นหรือ”อย่างนี้เป็นค าถามประเภท
เกินความจริง ซึ่งถึงอธิบายอย่างไรผู้ถามก็ไม่อาจเข้าใจ เพราะไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะเข้าใจได้ พิสูจน์
ไม่ได้ ทั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เขาด้วย๗๙ 
 
 
 
 
                                                 

 ๗๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๖ – ๔๘, ดูเพิ่มเติมใน จ านงค์ทอง
ประเสริฐ, แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิกจ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๒๑๙ – ๒๕๔. 



๔๓ 

 

๒.๒.๒ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาล 
 วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยหลังพุทธกาลนั้นได้รับการสืบเนื่องจากพุทธบริษัททั้ง ๔ 
กล่าวคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาได้มีบทบาทในการน าพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังสถานที่
ต่างๆเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าตามก าลังความสามารถของแต่ละคนแม้พระองค์จะให้
สิทธิ์เสรีแก่พุทธบริษัททั้ง๔ในการเผยแผ่หลักธรรมก็ตามแต่จากข้อเท็จจริงตลอดจนความเหมาะสม
แห่งสถานภาพและบุคลิกภาพแล้วสังคมส่วนใหญ่ยังยกย่องพระสงฆ์ให้เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและเป็น
ผู้น าในการเผยแผ่ธรรมะเป็นหลัก 
 สมัยหลังพุทธกาลนั้นจะเห็นได้ว่าศาสนากับการเมืองหรือผู้มีอ านาจทางด้านการปกครอง
นั้น อ านาจต่างๆ ยังอิงกับธรรมะ ผู้มีอ านาจจะไม่ใช้อ านาจไปด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือโดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู้ปกครอง หลักการทางศาสนาก็ยอมรับความชอบธรรมของผู้มีอ านาจหรือกษัตริย์ใน
การปกครองประเทศ ส่วนกษัตริย์ก็มีหน้าที่ในการอุปถัมภ์บ ารุงและคุ้มครองศาสนาดังนั้นศาสนจักร
และอาณาจักรจึงไมม่ีการแยกกัน แต่ละส่วนก็เป็นเอกเทศของกันและกัน 
 โดยเหตุที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ได้ด าเนินมาอย่างแน่น
แฟ้นมาโดยตลอด แม้ภายหลังพุทธกาลความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานใน
การสังคายนาพระธรรมวินัยแทบทุกครั้งจะต้องมีกษัตริย์ทรงถวายการอุปถัมภ์ความสัมพันธ์ดังกล่าว
ได้มีความเด่นชัดยิ่งขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็ยังคงใช้
รูปแบบดั้งเดิมอยู่คืออาศัยพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ แต่ครั้นมาถึงยุคพระพุทธศาสนาได้แยก
ออกเป็นหลายนิกาย โดยเฉพาะที่เด่นชัดที่สุดหลังพุทธกาล พระพุทธศาสนาได้แตกแยกออกเป็น๒ 
นิกายใหญ่ๆ คือเถรวาทกับอาจริยวาท หลังจากการท าสังคายนาครั้งที่ ๒ ล่วงมาได้ ๑๐๐ ปี๘๐ 
 จุดเด่นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช คือพระเจ้าอโศก
มหาราชได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาจนสามารถน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ใน
การบริหารประเทศ และเปลี่ยนการขยายอ านาจด้วยศาสตราวุธมาเป็นธรรมาวุธโดยอาศัยพระราช
อ านาจของพระองค์ในการใช้นโยบายหลักธรรมวินัยในการบริหารประเทศ เช่น 
 ๑. ทรงปกครองบ้านเมืองโดยระบบธรรมาธิปไตย คือใช้หลักพระธรรมวินัยบริหาร
บ้านเมือง 
 ๒. ทรงอุทิศพระองค์เป็นธรรมทาส โดยทรงหวังผลทั้งในภพนี้และภพหน้า น าประชาชน
ให้งดเว้นจากมิจฉาชีพ ด ารงชีวิตโดยหลักสัมมาอาชีวะ 
 ๓. เสด็จประพาสเพ่ือธรรม คือเที่ยวนมัสการปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาและแนะน า
สั่งสอนประชาชนให้รู้และปฏิบัติธรรม 
 ๔. ทรงปฏิวัติสังคมโดยธรรม คือยกเลิกพิธีกรรมต่างๆ ที่มีการเบียดเบียนท าลายล้างห้าม
การฆ่าสัตว์บูชายัญ ด้วยกฎ “มา ฆาต” คือห้ามฆ่า แม้ภายในพระราชวังเองก็ห้ามฆ่าสัตว์ 

                                                 
๘๐สิริวัฒน์ ค าวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จรัลสนิทวงศ์

การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 



๔๔ 

 

 ๕. ทรงใช้ระบบรัฐสวัสดิการ ด้วยการสร้างโรงพยาบาลขึ้นรักษาคน และโรงพยาบาล
รักษาสัตว์ ปลูกสมุนไพรไว้ในส่วนต่างๆ ของประเทศ ขุดบ่อน้ า สระน้ า สร้างถนนคูคลอง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
 ๖. ให้เลิกพิธีกรรมทุกชนิดที่ไม่เป็นธรรม และได้น าเอาหลักของมงคลสูตร สิงคาลสูตรให้
คนปฏิบัติต่อกันตามสมควรแก่ฐานะหน้าที่ เน้นให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของธรรมทาน เห็นคุณค่าของ
การแนะน า การรับการแนะน าสั่งสอนกันด้วยเมตตา กรุณา 
 ๗. ทรงตั้งข้าหลวงแทนพระองค์เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดยให้ข้าหลวงเหล่านั้นสร้าง
ความรู้สึกต่อประชาชนว่า เป็นเหมือนลูกหลานของตน ให้พยายามสอดส่องดูแลสุขทุกข์ของเขาดุจ
บิดาเอาใจใส่ดูแลบุตรธิดาของตนการกระท าทุกอย่างทรงเน้นหนักไปที่ผลประโยชน์อันผู้กระท าถึงได้
ในภพนี้และภพหน้าผลจากการปกครองโดยระบบธรรมาธิปไตยท าให้เ พ่ือนบ้านใกล้เคียงมี
สัมพันธไมตรีกับพระองค์ มีเมืองเป็นอันมากที่ยอมเป็นข้าขอบขันธเสมา เพราะความเคารพศรัทธาต่อ
พระเจ้าอโศกมหาราช ความสงบสุขจึงได้บังเกิดข้ึน๘๑ 
 หลังจากการท าสังคายนาครั้งที่ ๓ แล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช และพระโมคคัลลีบุตรทรง
พิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาอาจจะด ารงอยู่ไม่ยั่งยืนในประเทศอินเดียจึงสมควรส่งสมณทูตออก
ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศเผื่อว่าเมื่อเสื่อมสูญจากประเทศอินเดียแล้ว
พระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์แก่โลกก็ยังมีปรากฏอยู่ในประเทศอ่ืน ๆ จึงส่งสมณทูตออกเป็น ๙ 
สาย ดังนี้ 
 ๑. พระมหาเทวเถรไปยังมหิสมณฑล (คือแว่นแคว้นข้างใต้ล าน้ าโคทาวารีอันเป็นประเทศ
ไมสอร์บัดนี้) แห่ง ๑ 
 ๒. ให้พระรักขิตเถรไปยังวันวาสีประเทศ (คือแว่นแคว้นกะนะระเหนืออันเป็นเขตเมือง
บอมเบย์บัดนี้) แห่ง ๑ 
 ๓. ให้พระธรรมรักขิตเถรไปยังปรันตปะประเทศ (คือแว่นแคว้นตอนชายทะเลข้างเหนือ
เมืองบอมเบย์บัดนี้) แห่ง ๑ 
 ๔. ให้พระมหาธรรมรักขิตเถรไปยังมหารัฐประเทศ (คือแว่นแคว้นข้างยอดล าน้ าโคทาวารี) 
แห่ง๑ 
 ๕. ให้พระมัชฌันติกะเถรไปยังกัษมิระและคันธาระประเทศ (คือที่เรียกว่าประเทศแคชเมีย
และอาฟฆานิสถานบัดนี้) แห่ง ๑ 
 ๖. ให้พระมัชฌันเถรไปยังหิมวันตประเทศ (คือมณฑลที่ตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัย มีเนปาลราฐ
เป็นต้น) แห่ง ๑ 
 ๗. ให้พระมหารักขิตเถรไปยังโยนโลกประเทศ (คือเหล่าเมืองที่พวกโยนกได้มาเป็นใหญ่ 
อยู่ในแดนประเทศเปอร์เซียบัดนี้) แห่ง ๑ 
 ๘. ให้พระมหินทรเถร อันเป็นราชบุตรของพระเจ้าอโศกไปยังลังกาทวีป แห่ง ๑ 

                                                 
๘๑พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕๕ – ๑๕๖. 



๔๕ 

 

 ๙. ให้พระโสณะเถร กับพระอุตรเถร ไปยังสุวรรณภูมิประเทศ แห่ง ๑๘๒ 
 การที่พระสมณทูต คือพระโสณะเถรกับพระอุตรเถรน าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยนั้น ตามเส้นทางของชาวอินเดียซึ่งเข้ามาสู่สุวรรณภูมิมีหลายทางด้วยกัน ทางใดทางหนึ่งคือ 
 ๑. มาทางบก โดยผ่านเบงกอล ข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน 
 ๒. ลงเรือข้ามอ่าวเบงกอลขึ้นที่อ่าวเมาะตะมะ หรือมาข้ึนที่ฝั่งมะริด ทวาย ตะนาวศรีแล้ว
เดินบกเข้าสู่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยผ่านจังหวัดกาญจนบุรี 
 ๓. ลงเรือข้ามมหาสมุทรเข้าช่องแคบมะละกา มาขึ้นบกบนแหลมมลายู หรืออาจจะอ้อม
ไปเลยเข้าอ่าวญวนไปกัมพูชาและจามปา 
 การอพยพครั้งใหญ่ๆ ของอินเดียมาสู่สุวรรณภูมิเกิดขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
กล่าวกันว่าชาวแคว้นกลิงคะ (แคว้นโอริสาปัจจุบัน) หนีภัยสงครามลงเรือจ านวนหลายร้อยล ามาสู่
สุวรรณภูมิและหมู่เกาะอินโดนีเซีย จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาวอินเดียเหล่านี้จะต้องมีนักปราชญ์ราช
บัณฑิตตามมาด้วยเป็นจ านวนมาก ดังนั้นต านานพ้ืนเมืองของชนชาติต่างๆ ในสุวรรณภูมิที่ชาวอินเดีย
ได้มาสอนความเจริญให้มักจะเล่าถึงปฐมวงศ์ของตนว่าเป็นขัตติยะมาจากอินเดีย ดังนั้นเมื่อพระโสณะ
และพระอุตตระซึ่งน าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่เป็นคณะแรก อาจเป็นทางเรือหรือไม่ก็ทางบก โดย
ผ่านเบงกอลข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน แล้วผ่านเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรี มาสู่
นครปฐมอันเป็นเมืองหลวง ซึ่งเรียกชื่อในสมัยนั้นว่า“ทวาราวดี”พระโสณะและพระอุตตระจึงได้แสดง
ธรรมเทศนาแก่ชาวสุวรรณภูมิ เพราะอย่างน้อยก็มีชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้รู้เรื่องแล้ว จึงช่วยกัน
เผยแผ่ออกไปถึงชาวพ้ืนเมือง นั่นก็คือพวกมนุษย์มอญโบราณ และละว้าซึ่งเป็นพวกแรกในสุวรรณภูมิ
ที่นับถือพระพุทธศาสนาในยุคนั้น ดังนั้นชาวไทยจึงได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของ
ตนและนับถือตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้๘๓ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชดังที่กล่าวมานี้ได้รับการพัฒนาจน
กลายมาเป็นรูปแบบการเผยแผ่ในปัจจุบันความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของพระเจ้าอโศกมหาราชกับ
พระพุทธศาสนาก็เป็นแม่แบบของประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา กล่าวคือศาสนจักรและอาณาจักร
ต้องมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันอย่างแยกกันไม่ได้ นับได้ว่าวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระเจ้าอโศกมหาราช มีบทบาทต่อนักเผยแผ่ในรุ่นต่อมาอย่างแท้จริง จนพระพุทธศาสนาได้ด ารงมั่น
อยู่ในประเทศไทยพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ต่างก็ได้รับอิทธิพลนั้นแล้วเจริญรอยตาม
แบบอย่างดังกล่าวมาโดยล าดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทยไป 

๒.๒.๓ วิธีการสอนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นหา

ทฤษฎีและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า วิธีการสอนเป็นกระบวนการขั้นตอนแรกสุดส าหรับ
การเผยแผ่ เมื่อการสอนมีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีเป็นประสิทธิผลแล้ว ย่อมท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด าเนินการได้อย่างดี และด ารงมั่นคงได้นาน มีนักวิชาการน าเสนอวิธีการสอนในการ
                                                 

๘๒สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานพระพุทธเจดีย์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, 
๒๕๔๕), หน้า ๕๐. 

๘๓กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๕), หน้า ๒๐๓. 



๔๖ 

 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ดังนี้การสอนศีลธรรมนั้นควรจะท าเป็น ๓ วิธี คือ ๑) สอนให้เกิดความเข้าใจ
๒) ท าให้ดูเพ่ือให้เกิดความเลื่อมใส ๓) มีตัวอย่างความสุขให้เห็น ท าให้เกิดความไว้วางใจอยาก
ท างาน๘๔ 

การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทุกครั้ง ทรงใช้พุทธวิธีการสอนซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทรงเตรียมแผนการสอน ศึกษา
สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ผู้ฟัง ทรงมีข้อมูลไว้อย่างพร้อมมูลตั้งแต่ต้นจนจบ ทรงใช้รูปแบบในการสอน
ครบทั้ง ๔ ประการ คือ 

 ๑) สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปเห็นกับตา 
 ๒) สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริง ชวนให้คล้อยตาม ยอมรับและน าไปปฏิบัติ 
 ๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดก าลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่งใจว่า

จะท าให้ส าเร็จได้ ไม่หวั่นต่อความเหนื่อยยาก 
 ๔) สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วยความหวัง 

เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการปฏิบัติ 
อาจผูกเป็นค าสั้น ๆ ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่าเริง หรือ ชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก และ

เบิกบาน๘๕ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า มีหลายแบบหลายอย่าง ที่น่าสังเกตหรือพบบ่อย คงจะได้แก่วิธี
ดังต่อไปนี้๘๖ 

 ๑) แบบสากัจฉา หรือสนทนา วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ 
โดยเฉพาะในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้น ยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ
หลักธรรม ในการสนทนา พระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถาม น าคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและ
ความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด แม้ในหมู่พระสาวก พระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ไม่น้อย และทรงส่งเสริมให้สาวก
สนทนาธรรมกัน 

 ๒) แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ น่าจะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ ในการแสดงธรรม
ประจ าวัน ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆ์จ านวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ความเข้าใจกับมี
ความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับ
ได้ว่าเป็นคนประเภทและระดับใกล้เคียงกัน พอจะใช้วิธีบรรยายอันเป็นแบบกว้างๆ ได้ 

 ๓) แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น นอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรม
ต่างๆ แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืน บ้างก็มาถามเพ่ือต้องการรู้ค าสอนทางฝ่าย
พระพุทธศาสนา หรือเทียบเคียงกับค าสอนในลัทธิของตน บ้างก็มาถามเพ่ือลองภูมิ บ้างก็เตรียมมา
ถามเพ่ือข่มปราบให้จน หรือให้ได้รับความอับอายในสังคีติสูตร๘๗ ท่านแยกประเภทปัญหาไว้ตาม
ลักษณะวิธีตอบเป็น ๔ อย่าง คือ 

 ๑) เอกังสพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมาตายตัว 

                                                 
๘๔พุทธทาสภิกขุ, “ท่านพุทธทาสภิกขุกับการศึกษา”, วารสารครุศาสตร์, ปีที่ ๑๑ เล่มที่ ๔๒ (เมษายน-

มิถุนายน ๒๕๐๕) : ๓๐. 
๘๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๗), หน้า ๔๖. 
๘๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗-๕๑. 
๘๗ ที.ปา.อ. (ไทย) ๑๖/๑๙๑. 



๔๗ 

 

 ๒) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ 
 ๓) วิภัชชพยากรณียปัญหา ปัญหาที่จะต้องแยกแยะตอบ 
 ๔) ฐปนียปัญหา ปัญหาที่พึงยับยั้งเสีย ได้แก่ ปัญหาที่ถามนอกเรื่องไร้ประโยชน์ อัน

เป็นเหตุให้ยืดเยื้อ พึงยับยั้งเสีย แล้วชักน าผู้ถามกลับเข้าสู่แนวหรือเรื่องที่ประสงค์ต่อไป 
 ๔) แบบวางกฎข้อบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็น

ครั้งแรก พระสงฆ์หรือประชาชนเล่าลือโพนทะนาติเตียนกัน มีผู้น าความมากราบทูลพระพุทธเจ้า 
พระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามพระภิกษุผู้กระท าความผิดแล้ว ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทข้อ
นั้นๆ ไว้ โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์ ไม่ทรงบังคับเอาโดยพลการ๘๘ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น หากขาดอุบายในการสอนที่ดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจ
ได้การสอนนั้นก็จะไม่ประสบความส าเร็จ หรือเรียกว่าขาดเทคนิคในการสอน ฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรง
แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการใช้กลวิธีหรือเทคนิคการสอนเป็นอย่างยิ่ง ๑๐ วิธีด้วยกัน คือ  

 ๑) การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ เป็นการยกตัวอย่างประกอบ
ค าอธิบาย และการเล่นนิทานประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จ าแม่น 
เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ท าให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น 

 ๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คือ ค าอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยาก ปรากฏ
ความหมายเด่นชัดออกมา และเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม เปรียบ
ให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม 

 ๓) การใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาล ย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆ ที่
จัดท าขึ้นไว้เพ่ือการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบัน เพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้นมา
อย่างแพร่หลายกว้างขวาง หากจะใช้อุปกรณ์บ้าง ก็คงต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติหรือ
เครื่องใช้ต่างๆ ที่ผู้คนใช้กันอยู่ 

 ๔) การท าเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการ
ท าเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็นท านองการสาธิตให้ดู แต่ที่พระองค์ทรง
กระท านั้นเป็นไปในลักษณะที่ทรงเป็นผู้น าที่ดี 

 ๕) การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค าในความหมายใหม่ การเล่นภาษาและเล่นค า เป็น
เรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ 

 ๖) อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเป็นอุบายส าคัญในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ในการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า เริ่มแต่ระยะแรกประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงด าเนินพุทธกิจด้วยพุทโธบายอย่างที่เรียกว่าการวางแผน
ที่ได้ผลยิ่ง 

 ๗) การรู้จักจังหวะและโอกาส ผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์ 
เมื่อถึงจังหวะหรือเป็นโอกาส ก็ต้องมีความฉับไวที่จะจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไป
เสียเปล่า 

                                                 
๘๘ วิ.ม.อ. (ไทย) ๑/๓๙๓. 



๔๘ 

 

 ๘) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฏฐิ
เสียได้ ก็จะมุ่งไปยังผลส าเร็จในการเรียนรู้เป็นส าคัญ สุดแต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดีที่สุด ก็จะ
ท าในทางนั้น 

 ๙) การลงโทษและให้รางวัล การลงโทษในที่นี้ คือ การลงโทษซึ่งมีทั้งในทางธรรมและ
วินัย มีบทบัญญัติความประพฤติอยู่แล้ว การให้รางวัลคือการแสดงธรรมไม่กระทบกระทั่ง ไม่รุกราน
ใคร แต่เป็นการกล่าวสรรเสริญในการกระท าที่ถูกต้อง และถือว่าเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นด้วย 

 ๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างครั้งต่างคราว ย่อมมี
ลักษณะแตกต่างกันไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการ
ประยุกต์หลัก วิธีการ และกลวิธีต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสม๘๙ 

จุดมุ่งหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถสรุปได้จากการสอนของพระพุทธเจ้า ๓ 
ประการ ที่เรียกว่า อาการท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ อย่าง คือ 

 ๑) อภิญญายธัมมเทสนา คือ ทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่ง ทรงรู้ยิ่งเห็นจริงเองแล้วจึง
ทรงสอนผู้อื่น เพ่ือให้รู้ยิ่งเห็นจริงตามในธรรมที่ควรรู้ยิ่งเห็นจริง 

 ๒) สนิทานธัมมเทสนา คือ ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล ทรงสั่งสอนชี้แจงให้เห็นเหตุผลไม่
เลื่อนลอย 

 ๓) สัปปาฏิหาริยธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมให้เห็นจริงได้ผลเป็นอัศจรรย์ทรงสั่งสอน
ให้มองเห็นชัดเจนสมจริงจนต้องยอมรับ และน าไปปฏิบัติได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์๙๐พระพุทธองค์ทรง
สรุปผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ ๓ ประการ คือ (๑) ช่วยสอนให้เขารู้จักหักใจ ละเลิก สลัดทิ้ง 
หลีกหนีไปให้ไกลจากสิ่งเลวทรามให้ได้ (๒) ช่วยสอนให้เข้ารู้จักและเลือกท าแต่สิ่งดีๆ รักดี ลงมือท าสิ่ง
ที่ดี ปิดช่องทางที่จะไปท าชั่วให้ได้ (๓) ช่วยสอนให้เขามีก าลังใจได้สติมีความเบิกบาน แจ่มใส บริสุทธิ์
ให้ได ้

นอกจากนี้พระเทพโสภณ ยังกล่าวถึง พุทธวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ ดังนี้ คือ 
 ๑) ใช้ความอดทนเป็นวิธีรุกเงียบ 
 ๒) มีเป้าหมายการท างานชัดเจน 
 ๓) ระวังอย่าท าตัวให้เสียความนิยม 
 ๔) อย่าสร้างศัตรู จะท าให้อยู่ล าบาก 
 ๕) สร้างความนิยมให้มากขึ้น 
 ๖) เพ่ิมพลังใจ รักษาจิตใจให้มั่นคง๙๑ วิธีการสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนเพ่ือให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ไว้ ดังนี้  

                                                 
๘๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๗), หน้า ๕๒-๖๔. 
๙๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๐. 
๙๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖๘-๑๗๐. 



๔๙ 

 

 ๑) เลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอน ไม่ควรใช้วิธีบรรยายในทุกๆ เรื่อง 
บางครั้งควรใช้วิธีอธิบายเหตุผล ใช้ตรรกะ ใช้การสร้างจุดสะเทือนใจ ใช้การอนุมาน การอุปมาอุปไมย 
เป็นต้น 

 ๒) ควรมีนิทาน ข่าว หรือเรื่องตัวอย่างประกอบ เพ่ือชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องการสอนได้
ชัดเจนขึ้น 

 ๓) ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้เด็กเกิดความมั่นใจและอยากท าตามที่ครูสอน 
หากจะมีแบบอย่างอ่ืนๆ ให้เด็กยึดถือแบบอย่างนั้นต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ 

 ๔) ใช้วิธีการสอนสมัยใหม่ ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ให้มีประสบการณ์
ในการคิดและแก้ปัญหา 

 ๕) ใช้สื่อการสอน 
 ๖) เน้นการสอนและฝึกฝนเป็นรายบุคคล ต้องดูความแตกต่างของนักเรียนในเรื่อง

ความพร้อมและสติปัญญาด้วย 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการปลูกฝังหรือการสอนเรื่องจริยธรรมและศาสนานั้น เราไม่ได้

ต้องการเพียงแค่ให้เด็กรู้ แต่เราต้องการให้เป็นด้วย ให้เป็นศาสนา ให้เป็นจริยธรรม หมายถึงว่าให้
ปลูกฝังจนกลายเป็นบุคลิก เป็นคุณสมบัติประจ าตัว สามารถประพฤติปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติ๙๒เทคนิค
ในการสอนของพระพุทธเจ้ามี ๘ ประการ ดังนี้ คือ 

 ๑) ต้องรู้จักบุคคลที่จะสอนก่อน 
 ๒) ต้องเลือกสิ่งที่จะสอนให้เหมาะสมกับบุคคล 
 ๓) สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม 
 ๔) สอนจากสิ่งที่เห็นได้ง่ายไปสู่สิ่งที่เห็นได้ยาก 
 ๕) สอนจากสิ่งที่รู้แล้วไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้ 
 ๖) สอนด้วยอุปมาอุปไมยหรือเปรียบเทียบ 
 ๗) สอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน ซึ่งแยกเป็น ๓ อย่าง คือ 
  ก) ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุปกรณ์ 
  ข) ใช้ภาพนิมิตเหมือนภาพยนตร์ 
  ค) ใช้วิธีการทดลองด้วยตนเอง 
 ๘) สอนโดยการสาธิตให้ดูหรือท าตัวอย่างให้ดู๙๓กิจการเผยแผ่ของพระสงฆ์ วัดและ

คณะสงฆ์ในปัจจุบัน มีทั้งแบบพิธี แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันและแบบที่จัดเป็น
คณะหรือหน่วยงานเฉพาะขึ้นด าเนินการ มีการด าเนินการดังนี้ 

 ๑) การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และตามประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรม
สั่งสอนประชาชนที่วัด ที่บ้านผู้อาราธนาและที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือเทศน์รูป

                                                 
๙๒กระทรวงศึกษาธิการ, หัวใจของการศึกษาศาสนาต้องเป็นรากฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆ

เณศ, ๒๕๔๘), หน้า ๙๗. 
๙๓ประสาร ทองภักดี, ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๔๒), หน้า ๔๒. 



๕๐ 

 

เดียวหรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไปและได้มีการปรับปรุงการเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ หรือบันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียง น าไปเผยแผ่ในที่ต่างๆ และโอกาสต่างๆ 

 ๒) การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยาย
ธรรม การสนทนา การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุมที่วัดหรือที่อ่ื นๆ ในโอกาสต่างๆ หรือโดยทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียงไปเผยแพร่ในที่อ่ืนๆ ในโอกาส
ต่างๆ รวมตลอดถึงการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแพร่หรือลงในหนังสือพิมพ์เผยแพร่ 

 ๓) การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่หรือเป็นสถานศึกษาเป็นที่
ประจ าหรือครั้งคราวหรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่นงานพระธรรม
ทูต งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
ผู้เยาว์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ 

ส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางด้านคฤหัสถ์ มีการตั้งเป็นสมาคมเพ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยุวพุทธิกสมาคมประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆการบรรยายธรรมในที่ประชุมและทาง
สื่อมวลชนต่างๆ การตั้งชมรมพุทธศาสน์ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการศึกษา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและในที่สาธารณะต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ บางวัดจัดให้มีปาฐกถาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือจัดกิจกรรมหลายประการ 
เช่น การหล่อเทียนพรรษาอาจมีการประกวดวันสงกรานต์จัดให้มีพิธีสรงน้ าพระ การแห่พระ การขน
ทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทราย๙๔ 

สรุปว่า วิธีการสอนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น คือ วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า ที่
ทรงใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่มในการส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ได้ตั้ง
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการไว้เป็นแบบ โดยได้รวบรวมจากการสังเกตหรือพบบ่อย การเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้นเป็นการออกประกาศค าสั่งสอนที่ถูกต้องเป็นธรรม ท าให้ผู้ฟังและผู้สนใจได้รับสิ่งที่
เป็นประโยชน์ที่สุดส าหรับตนเอง ฉะนั้น กลยุทธ์วิธีในการสอนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่ 
เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในเมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป วิธีการสอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่
สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็ คือ ต้องเลือกรูปแบบการสอนที่ตรงกับบุคคลที่ตนจะสอน ด้วยหวังจะ
ก่อให้เกิดความส าเร็จในการเผยแผ่หรือประโยชน์สูงสุดในอนาคต 
 

๒.๒.๔  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในประเทศไทย 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีบทบาทและความส าคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็น
เวลาหลายศตวรรษ นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์
และประชาชนเป็นไปอย่างใกล้ชิดและมั่นคงตลอดมา หน้าที่ของพระสงฆ์ คือการศึกษาเล่าเรียนและ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา บทบาทที่ส าคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ 
คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขของพุทธศาสนิกชน พระสงฆ์จึงเป็น

                                                 
๙๔มาณพ พลไพรินทร์, การบริหารกิจการคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชุติมาการพิมพ์, ม.ป.ป), หน้า 

๒๗๓. 



๕๑ 

 

ผู้น าทางจิตใจของประชาชน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาอยู่ในลักษณะเชิงรับ คือการเผย
แผ่ในรูปของการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดของตน เช่นการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ ส่วน
ใหญ่จะเป็นการรอให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาท าบุญที่วัดใช้การเผยแผ่เชิงรุกน้อย แต่เมื่อปัจจุบันสังคม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคที่สังคมก้าวหน้าด้วยข้อมูลข่าวสาร 
สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้พร้อมกันทั่วโลกอย่างรวดเร็วฉับไว การที่พระพุทธศาสนาจะเข้าถึง
ประชาชนได้ดีก็ต้องปรับใช้วิธีการเผยแผ่ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ไปในสังคมแต่ละยุคล้วนมีผลกระทบ
ต่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น การเผยแผ่เชิงรับจะท าให้พระพุทธศาสนาตามไม่ทันศาสนาอ่ืนจนอาจจะ
สูญเสียพุทธศาสนิกชนให้ศาสนาอ่ืนไป ในเรื่องนี้พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้แง่คิด
ที่น่าสนใจว่า “....ต่อไปนี้เราต้องเผยแผ่เชิงรุก เช่น รุกเข้าไปในโรงเรียนท าค่ายพุทธบุตร ท าหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนา ท าสื่ออุปกรณ์การสอนพระพุทธศาสนา จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เราต้องรุกเข้า
ไป เพราะเรามีคู่แข่งที่เป็นประเภทที่ ๑ (ศาสนาอิสลาม) กับประเภทที่ ๒ (ศาสนาคริสต์) ที่เผยแผ่เชิง
รุกอยู่ทุกวัน เราอยู่แบบตั้งรับต่อไปไม่ได้แล้วคณะสงฆ์จึงต้องมีการเผยแผ่เชิงรุกในโรงเรียน กับส่งพระ
ไปสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ นี้คือชาวบ้านเปิดประตูโรงเรียนต้อนรับพวกเรา...”๙๕ 
 ในปัจจุบันคณะสงฆ์ก็มีนโยบายในการเผยแผ่แบบเชิงรุกเหมือนกันได้แก่การศึกษา
สงเคราะห์ ๑ การสาธารณสงเคราะห์ ๑ ก าหนดไว้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๑๕ ตรี (๓)แต่
เป็นการท างานแบบคณะสงฆ์คือไปเรื่อยๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบกิจกรรม
ของคณะสงฆ์ แต่การท างานลักษณะเช่นนี้ถือว่าคณะสงฆ์ก็เผยแผ่แบบเชิงรุกอยู่เหมือนกัน๙๖ 
 การศึกษาสงเคราะห์หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลการช่วยเหลือ
เกื้อกูลการศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาหรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาการศึกษา
สงเคราะห์เป็นกิจการอันหนึ่งของคณะสงฆ์ว่าโดยลักษณะและรูปแบบพอแยกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ 
 ๑. การศึกษาที่พระสงฆ์จัดเองเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลได้แก่ การที่พระสงฆ์หรือวัด
เป็นภาระจัดการศึกษาอ่ืนจากการศาสนศึกษาเพ่ือสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ประชาชนหรือรวมถึง
พระภิกษุสามเณรการศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินอยู่ในลักษณะและรูปแบบดังกล่าวจัดได้ถึง ๕ ประเภท
คือ 
  ๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาพ.ศ. ๒๕๓๗ อยู่ในสังกัด
กรมการศาสนาจัดตั้ งขึ้ น เ พ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้ศึ กษา เล่ า เ รียนตามหลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยหลักสูตรวิชาสามัญศึกษาเป็นจุดยืนวิชาพระปริยัติธรรมหมวดภาษาบาลี
หมวดพระธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งขณะนี้มีวัดต่างๆ จัดตั้งมากขึ้นเพราะมุ่งการ
สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรเป็นหลักแม้จะมีวิชาทางศาสนาอยู่พอควรก็ตามในทางปฏิบัติทั้งผู้สอน
และผู้เรียนเน้นหนักทางวิชาสามัญศึกษาแทบทั้งสิ้น 

                                                 

 ๙๕พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การเผยแผ่เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔. 

 ๙๖พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๓๕, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียงจง
เจริญ, ม.ป.ป.), หน้า ๗. 



๕๒ 

 

  ๒) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนประเภทนี้เดิมคือโรงเรียน
ราษฎร์ของวัดวัดหรือมูลนิธิของวัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนเป็นหลักบางแห่งมี
เฉพาะนักเรียนชาย – หญิงบางแห่งมีพระภิกษุสามเณรรวมอยู่ด้วยแต่แยกห้องเรียนได้โอนมาเป็น
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ มีทั้งระดับอนุบาลประถมและมัธยมขณะนี้มี
๕๒ โรงและอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
  ๓) โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์เป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจัดตั้งตามพระราชประสงค์และอยู่ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ขณะนี้ที่ทราบชัดมีวัดด าเนินการอยู่๒แห่งคือโรงเรียนวัดศรีจันทร์จังหวัดสมุทรปราการและ
โรงเรียนวัดบึงเหล็กจังหวัดนครพนม 
  ๔) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้การศึกษาอบรมปลูกฝัง
ศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนสอนเฉพาะวันอาทิตย์จัดตั้งตามระเบียบ
กรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และอยู่ในสังกัดกรมการ
ศาสนามีวัดต่างๆ จัดตั้งศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จ านวนมาก 
  ๕) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจัดตั้งขึ้นเพ่ืออบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนนักเรียนมี
ทั้งชาย – หญิงวัดจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัด พ.ศ. ๒๕๓๗ และอยู่ในสังกัดกรมการศาสนามีวัดต่างๆ จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
จ านวนมากอนึ่งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดยังมีจัดในนามกรมการพัฒนาชุมชนและกระทรวง
สาธารณสุขอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 ๒. จัดเฉพาะช่วยเหลือเกื้อกูลหมายถึง การที่วัดหรือคณะสงฆ์หรือพระภิกษุช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่การศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาหรือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู้
ก าลังศึกษาโดยประการที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและเป็นไปโดยชอบและเหมาะสมซึ่งพอแยกได้เป็น ๓
ลักษณะคือ 
  ๑) การช่วยพัฒนาสถาบันการศึกษา 
  ๒) การช่วยเหลือในส่วนอุปกรณ์การศึกษา 
  ๓) การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษา 
 ในการช่วยเหลือทั้ง ๓ ลักษณะนี้ อาจจัดหาทุนช่วยเหลือเป็นครั้งคราวหรือช่วยรวม
แรงงานช่วยเหลือ หรืออาจจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิเพ่ือการนี้ก็ได้๙๗ 
 การศึกษาสงเคราะห์ที่พระสงฆ์ท าไว้มาก แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบ รู้แค่เฉพาะกลุ่มผู้
ที่ได้รับการสงเคราะห์เท่านั้นพระเถระหลายๆรูปที่ท่านได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือเพ่ือการศึกษามีจ านวน
มาก ในที่นี้ผู้วิจัยจะได้ยกตัวอย่างมาสัก ๒ ท่าน คือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญาอินฺทปญฺโญ) วัด
ไร่ขิง อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมท่านได้สนับสนุนการศึกษาโดยการให้ทุนการศึ กษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นท่านอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดแก่ทางราชการสร้างศูนย์
การศึกษาเช่นสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขต

                                                 

 ๙๗พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงคฺปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕ – ๓๗. 



๕๓ 

 

การศึกษา ๑ วิทยาลัยอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) ส านักงานประถมศึกษา อ าเภอสามพรานเป็นต้น๙๘

พระธรรมญาณมุนี (พระพุทธวรญาณ) วัดกวิศราราม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ท่านได้ตั้งโรงเรียน
การศึกษาเพ่ือการกุศลสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจน ชื่อโรงเรียนวินิตศึกษา แม้แต่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ก็เคยเสด็จไปดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียน และรับโรงเรียนวินิตศึกษาไว้ในพระ
อุปถัมภ์ของพระองค์ท่าน ท่านได้ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพฯ ถึงปณิธานในการสร้างโรงเรียน ๔ 
ข้อ คือ (๑) เพ่ือยับยั้งความเข้าใจ และการกระท าในท านองที่ว่า เรื่องการศึกษากับเรื่องศาสนาไม่มี
ความเกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นเรื่องอันตรายยิ่งนัก (๒) เพ่ือน าหลักส าคัญของพระพุทธศาสนา คือกรรม 
กับสังสารวัฎ เข้ามาเป็นเป้าหมายแรกของการศึกษา (๓) เพ่ือให้เกิดความปรากฏว่า การศาสนา
จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการทางการศึกษา จึงจะสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี (๔) เพ่ือมอบโรงเรียนนี้ ให้
เป็นสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลาย จะได้ใช้เป็นสถานด าเนินงานพระพุทธศาสนาในด้านเผยแผ่ต่อไป 
เมื่อถึงเวลาอันควร๙๙ 
 การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การจัดกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ คือการเกื้อกูล
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ การเก้ือกูลสาธารณสมบัติ และการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
 
๒.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 
 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมท าให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่เป็นไปในลักษณะของ
ประโยชน์สุขในปัจจุบัน ที่มีแง่มุมทางลึกซึ้งทางเศรษฐศาสตร์มีมิติที่ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทั้งการ
อยู่ การกิน รวมถึงความสัมพันธ์ทางกิจกรรมของเศรษฐกิจในทุกๆ เรื่องเลยทีเดียว น าพามาซึ่งความ
มั่นคงและสมบูรณ์ ซึ่งหลักธรรมที่น าพาสู่ความส าเร็จนั้น ผู้วิจัยจะน าเสนอหลักธรรมในหัวข้อ “อิทธิ
บาท ๔” ซึ่งจะน าเสนอได้ ดังนี้ 
 ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้ลุ
ถึงความส าเร็จตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิ
บาท ๔๑๐๐ 
 ๑ ฉันทะ แปลว่า ความพอใจรักใคร่ หมายความว่า พอใจ รักใคร่ที่จะท าความดี ด้วย
ความ เต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้า ซึ่งความดีที่ควรท านั้นมีประการต่างๆ ตัวอย่างเช่น การศึกษา
ศิลปวิทยา ทางโลกและทางธรรม การประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิต การปฏิบัติพระธรรมพระวินัย
คุ้มครองจิตใจให้สงบ แช่มชื่น จนกระท่ังการท าจิตให้หมดจดจากกิเลส  
 ๑.๑ ฉันทะในการท างาน ฉันทะ ความรักความพอใจ ที่จะท างาน คือ มีงานเมื่อไหร่ ก็
จะท าด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสุขใจ เต็มใจท า ฉันทะนี้มีความส าคัญอย่างมากๆ ต่อการ
ท างานทุกๆ อย่าง ลองนึกถึงตัวเราเอง ถ้าเราท างานชิ้นไหนด้วยความรัก สนุกกับงาน งานนั้นย่อม
ประสบความส าเร็จได้ง่าย ในทางกลับกัน ถ้ามีงานชิ้นไหนท าด้วยความฝืนใจ ไม่อยากท าเลยจริงๆ ถูก
                                                 

 ๙๘พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, ต านานวัดไร่ขิง, (กรุงเทพมหานคร : หจก. สามลดา,๒๕๔๙), หน้า ๔๙ – 
๕๕. 

 ๙๙ กมล ฉายาวัฒนะรศ., พระธรรมญาณมุนี ๘๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ 
จ ากัด, ๒๕๓๐), หน้า ๒๗ – ๓๓. 

 ๑๐๐วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๒๙๒. 



๕๔ 

 

บังคับให้ท า ถูกสั่งให้ท า ต้องจ าใจท า ผลที่ได้จะไม่เท่ากัน ค่าที่เกิดขึ้นจะไม่เท่ากัน ความส าเร็จก็ไม่
เท่ากัน เหมือนพวกทหารอาสากับทหารเกณฑ์ไปสู้รบแล้ว ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน พวกทหารอาสาจะ
ท าด้วยใจ และท าได้ดีกว่า เป็นต้น  
 ๑.๒ ฉันทะในแนวทางการปฏิบัติสมาธิ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้ให้
ความหมายโดยสรุปไว้ คือ“ปักใจ” ท่านได้ขยายความว่า “ต้องปักใจรักการนี้จริงๆ ประหนึ่งชายหนุ่ม
รักหญิงสาว ใจจดจ่อ ต่อหญิงคู่รัก ฉะนั้น” การรักสมาธิต้องมีใจเฝ้าคะนึงถึงด้วยความรักอย่างจริงๆ  
 แนวทางการวัดฉันทะในใจเราว่า มีมาก แค่ไหนด้วยการให้ถามตัวเองว่า “เรารักในการ
เข้าถึงพระธรรมกายมากแค่ไหน” เป็นการให้ทบทวน ถึงฉันทะในตัวเราและประเมินตัวเองบ่อยๆ เมื่อ
เราได้ตระหนักถึงความรักในการเข้าถึงพระธรรมกาย เราก็จะเกิดวิริยะมีความเพียรขึ้น แล้วเราจะเริ่ม
ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างจริงจัง การปฏิบัติธรรมต้องระวังเรื่องของความอยาก เพราะถ้า
ความรักมีมากเกินไป จนกลายเป็นความอยาก ความสุขในการท าสมาธิก็จะไม่เกิด จะได้ความเครียด
มาแทน ฉะนั้น ผู้ท าสมาธิจึงพึงสังวรและระวัง อย่าให้ฉันทะกลายเป็นตัณหา คือ ความอยาก  
 “ฉันทะคือความรักในการปฏิบัติธรรม อยากเข้าถึงธรรมได้อย่างเย็นๆ มีความผูกสมัคร 
รักใคร่ในธรรม อยากให้เข้าถึงดวงธรรม อยากถึงธรรมกาย อยากเข้ากลางได้ อยากได้สุขที่เกิดจาก 
การหยุดการนิ่งภายใน มีแค่ฉันทะพอ อย่าให้ฉันทะมีมากจนกระทั่งไปเป็นความอยาก ถ้าอยากมาก
เกินไปแล้วกลุ้ม ถ้านั่งไม่ได้ผลแล้วเบื่อ พอเบื่อแล้วก็โทษนั่นโทษนี่ น้อยอกน้อยใจกันไป เพราะฉะนั้น
ให้มี ฉันทะแค่นั้นพอ มีความรักมีความชอบมีความพึงพอใจที่จะเข้าถึงธรรมอย่างเย็นๆ เบาๆ สบาย 
พอฉันทะซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ เป็นหัวหน้าทีมตั้งข้ึนได้ เดี๋ยววิริยะความเพียรจะมาเอง” 
 ๑.๓ เหตุให้เกิดฉันทะบางประการการกระท าให้เกิดฉันทะมีอยู่หลายประการอย่างเช่น 
การมองให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม การมองให้เห็นคุณของการออกจากภพและการมองให้เห็น
ภัยที่มีอยู่ในภพ เหมือนพระโพธิสัตว์ของเราที่ท่านมองเห็นโทษของความแก่ ความเจ็บ และความตาย
ว่าเป็นภัย ท่านจึงไม่อยากกลับมาเกิดอีก และมองเห็นว่าเพศสมณะมีคุณที่จะท าให้เราออกไปจากภพ
ที่มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตายนี้ พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเมื่อครั้งที่ท่าน
เป็นคฤหัสถ์ ขณะที่ก าลังดูการแสดงบนเวที ซึ่งทุกคนก าลังสนุกสนานกับการแสดงอยู่ แต่ท่านทั้งสอง
กลับมองว่าไม่นานคนแสดงก็ต้องตาย แม้ตัวท่านทั้งสองก็ต้องตายจึงออกบวช ตั้งใจปฏิบัติธรรม ใน
เรื่องของการมองให้เห็นคุณของการออกจากภพและโทษของการอยู่ในภพนี้ เพ่ือให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น 
จะขอน าตัวอย่างของพระมิลลกะ ที่ท่านได้กัลยาณมิตรจึงท าให้ท่านเกิดฉันทะในการท าความเพียร 
เล่ากันมาว่า ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ พระเถระนั้นเลี้ยงชีพด้วยการกระท าปาณาติบาต เป็นนายพรานอยู่
ในป่า วันหนึ่ง ก าลังเคี้ยวกินเนื้อที่ปิ้งไว้บนถ่าน เที่ยวไปในที่ใกล้บ่วงถูกความกระหายครอบง าจึงไปสู่
วิหารของพระเถระผู้อยู่ป่ารูปหนึ่ง เปิดหม้อน้ าดื่มที่ตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลของพระเถระผู้ก าลังจงกรมอยู่ 
ไม่ได้เห็นน้ าติดก้นโอ่ง เกิดอารมณ์โกรธ กล่าวว่า “ ภิกษุ พวกท่านฉันโภชนะที่คฤหบดีให้แล้วก็หลับ
ไป ไม่จัดตั้งน้ าไว้แม้เพียงนิ้วมือหนึ่งในหม้อน้ า นั่นเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง” 
 พระเถระกล่าวว่า “ผมได้ตั้งหม้อน้ าดื่มไว้เต็มแล้ว แล้วจึงไปตรวจดู เห็นหม้อน้ ายังเต็มจึง
บรรจุสังข์ส าหรับใส่น้ าดื่มจนเต็มได้ให้แล้ว ท่านดื่มน้ าที่เต็มสังข์ที่สอง คิดว่า หม้อเต็มน้ าอย่างนี้ อาศัย
การกระท าของเราเกิดเป็นเหมือนกระเบื้องร้อน ในอนาคต ตัวของเราจะเป็นอย่างไร เมื่อนายพราน



๕๕ 

 

ฟังแล้ว มีจิตสลด ทิ้งธนูแล้วกล่าวว่าขอท่านโปรดบวชให้กระผมเถิดครับ” พระเถระให้ท่าน
บรรพชา๑๐๑ 
 เมื่อท่านท าสมณธรรมอยู่ สถานที่ที่ฆ่าเนื้อและสุกรเป็นอันมาก และสถานที่ดักบ่วง และ
ฟ้าทับเหว ย่อมปรากฏ เมื่อท่านก าลังระลึกถึงสถานที่นั้นอยู่ เกิดความเร่าร้อนในร่างกาย ใจท่านไม่
ด าเนินไปตามแนว พระกัมมัฏฐาน เป็นเหมือนโคโกง ฉะนั้น ท่านคิดว่า โดยภาวะเป็นภิกษุเราจะท า
อย่างไร ถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคั้น ไปหาพระเถระ ไหว้แล้วกล่าวว่า “ ท่านครับ ผมไม่อาจท าสมณ
ธรรมได”้ ล าดับนั้น พระเถระกล่าว กับท่านว่า “ท่านจงท าการฝีมือ” ท่านรับว่า “ครับ” แล้วตัดไม้สด
มีไม้มะเดื่อ เป็นต้น ท าเป็นกองใหญ่ แล้วถามว่า “ผมจะท าอย่างไรต่อ” “จงเผามัน” ท่านก่อไฟในทิศ
ทั้ง ๔ ก็ไม่สามารถ จะเผาได้ จึงกล่าวว่า “ ผมท าไม่ได้ครับ” พระเถระกล่าวว่า “ ถ้าเช่นนั้น จงหลีก
ไป” แล้วใช้ฤทธิ์ เอามือแหวก แผ่นดิน หยิบเศษไฟ จากมหานรก ทิ้งไปบนกองไม้สด ชั่วพริบตาเดียว
กองไม้ใหญ่เพียงนั้นก็ไหม้วูบ หายไปเหมือนไม้แห้ง พระเถระแสดงเปลวไฟแก่ท่านแล้วกล่าวว่า “ ถ้า
ท่านจะสึก ท่านจะไหม้ในที่นี้” ท่านเกิดความสังเวชปนกับความกลัวมหานรกอย่างจับใจ ตั้งแต่ท่านได้
เห็นเปลวไฟ ท่านตัวสั่นถามว่า “ท่านครับ พระพุทธศาสนาเป็นเหตุน าออกจากทุกข์แน่หรือครับ” 
พระเถระกล่าวว่า “ อย่างนั้น” พระมิลลกะกล่าวว่า “ท่านครับ เมื่อพระพุทธ-ศาสนาเป็นเหตุน าออก
จากทุกข์ มิลลกภิกษุ จะท าตนให้พ้นทุกข์ ท่านอย่าคิดไปเลย” ตั้งแต่นั้นมา ท่านมิลลกะเพียรพยายาม
ท าสมณธรรม บ าเพ็ญวัตรปฏิบัติ ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต ในขณะที่วางฟางที่ชุ่มน้ าไว้บนศีรษะ 
นั่งหย่อนเท้าทั้งสองลงในแอ่งน้ านั่นเอง  
 เราจะเห็นแล้วว่า เมื่อเรามองให้เห็นคุณของการออกจากภพ และโทษภัยของวัฏฏะ จะ
ท าให้เรา เกิดฉันทะในการท าความเพียรขึ้นได้ มีก าลังใจที่จะปฏิบัติ ดังนั้น เราจึงควรหมั่นท าให้ฉันทะ
ของเรา เกิดข้ึนบ่อยๆ ให้น้อมไปในการปฏิบัติธรรมให้มาก เมื่อเริ่มต้นด้วยฉันทะอันดีงามแล้ว นั่นย่อม
แสดง ถึงความส าเร็จที่จะมาถึง เหมือนอาทิตย์อุทัย เป็นที่มาของแสงสว่างฉันนั้น  
 ๒. วิริยะโดยค าศัพท์แล้วมาจากค าว่า วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับ
อุปสรรค ทุกชนิด เห็นอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม หรือเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้ วมี
ความรู้สึกเหมือนทารกเห็นไอศกรีมเห็นช็อคโกแลต เห็นแล้วก็อยากจะกิน อยากจะลิ้มลอง อยากจะ
พิสูจน์ วิริยะเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว จะท าให้มีความขยันหมั่นเพียรและความพากเพียรบากบั่นในการ
ท างานนั้นๆ ไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจคร้าน ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา คือบางทีขี้เกียจ 
อยากจะพัก อยากจะนอน อยากจะเล่น แต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อความอยากเหล่านั้น ไม่ข้ีเกียจแข็งใจสู้ ต้อง
ท าไปไม่ยอมแพ้ นี่คือ วิริยะ  

วิริยะมีความส าคัญต่อการท างานทางใจ คือ จะให้ส าเร็จได้ต้องมีวิริยะความพากเพียร 
นั่งนึก อย่างเดียวไม่ส าเร็จ ต้องลงมือท าถึงจะส าเร็จ ถ้าคิดแล้วไม่ท าก็เป็นการสร้างวิมานในอากาศ 
คิดแล้วต้องท างานทางใจ ถึงจะส าเร็จได้ ถ้าเรามีวิริยะความส าเร็จที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างเราคาดไม่
ถึงเลยทีเดียว  

๒.๑ วิริยะในการปฏิบัติสมาธิวิริยะ ในการท าสมาธินั้น บากบั่นท่านได้ขยายความไว้ว่า “ 
ต้องบากบั่นพากเพียรเอาจริงเอาจัง” “ขยันนั่งขยันท าใจหยุดนิ่ง ไม่ว่าเวลาซัก ๑ หรือ ๒ นาทีก็ฝึกไป
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๕๖ 

 

เรื่อย ท ายังไงจะปล้ าใจ ให้มันหยุดนิ่งอยู่ภายใน ไม่ว่าจะมีเวลา ๑ นาที ๒ นาที ๕ นาที ๑๐ นาที ใน
รถในเรือ ที่ไหนก็แล้วแต่ บนเครื่องบิน ห้องน้ าห้องท่า ท าหมดฝึกไปเรื่อยๆ ฝึกตั้งแต่ยังคุ่มๆ ค่ าๆ นึก
อะไรไม่ออก ใจยังฟุ้งซ่านอยู่ ก็จะค่อยๆ ฝึกไปเรื่อยๆ นี่ความขยันมาแล้ว พอความขยันมาใจก็จรดจ่อ 
ขบวนที่ ๓ ก็ตามมา” 

๒.๒ วิริยะ ๓ ระดับเราสามารถจัดแบ่งวิริยะได้เป็น ๓ ระดับดังนี้ คือ  
วิริยะระดับเบื้องต้น คือ การเริ่มต้นท าสมาธิตั้งแต่เริ่มนั่งบ้างไม่นั่งบ้าง แต่ก็เริ่มต้นด้วย 

การกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการนั่งทีละน้อย และกล้าที่จะท าให้ตัวเองก้าวหน้าในการท าความดี 
ด้วยการท าสมาธิ  

วิริยะระดับกลาง เป็นการนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาด นั่งเรื่อยๆ แต่จะเข้าถึงเมื่อไหร่นั้นก็เป็น
เรื่องของใจ แต่มีความเพียรท าอย่างสม่ าเสมอ เป็นความกล้าที่เพ่ิมขึ้นในการท า จะท าความดีอย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจัง ผู้ที่ท าได้อย่างนี้ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ต้องได้บรรลุแน่นอน  

วิริยะระดับสูง คือ การท าสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ตั้งมั่นว่าเมื่อนั่งลงไปแล้วไม่ได้
ยอมตายกันทีเดียว ในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นปรมัตถบารมี ถ้าไม่ได้ยอมตาย เป็นการนั่งท า
ความเพียรแบบเด็ดขาด เรียกว่าไม่ได้ตายเถิด การนั่งแบบนี้จะขึ้นอยู่กับบารมี บางคนก็ตายจริง บาง
คนก็ไม่ตาย แต่ถึงแม้ จะตายแต่ยังท าไม่ได้ในภพนี้ ก็จะไปได้ในชาติหน้า ตัวอย่างของบุคคลผู้มีความ
เพียรอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้ ในที่นี้จะขอ ยกกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะ
ดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้  

๒.๓ วิธีการสร้างให้มีความวิริยะเราจะต้องป้องกันศัตรูตัวร้ายที่มาท าร้ายวิริยะ คือ 
อบายมุข ทั้งการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การเที่ยวเตร่เฮฮา การสูบบุหรี่ต่างๆ ความเจ้าชู้ คบคนไม่ดีความ
เกียจคร้านต่างๆ ใครเคยดื่มเหล้าหัวราน้ า ต้องเพลา ต้องเลิกต้องงด ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่านี้ท าให้เสีย
สุขภาพ เมื่อสุขภาพไม่ดีพอถึงคราวจะท างาน ก็ไม่อยากท า ดื่มเหล้าเมามาตื่นเช้าก็ยังมึนอยู่ ยังไม่
สร่าง ท าให้ขยันไม่ออกเพราะสภาพร่างกายไม่พร้อม พักผ่อนไม่พอ ร่างกายไม่แข็งแรง ต้องเว้น
อบายมุขเสียก่อน เมื่อสุขภาพดี จึงจะท าการงานได้  
 ในการคิดจะท าสมาธิ ต้องลงมือท าทันที ส่วนใหญ่เสียเวลาตรงตั้งท่าเยอะ พอคิด ใช้เวลา
ตั้งท่า หลายวัน พอเริ่มจะท าก็เหนื่อยเสียก่อน คิดจนเหนื่อย มีลูกเล่นมาก ท าได้หน่อยเดียวเลยเลิก 
พอคิดปั๊บ ต้องท าเลย จะรู้สึกสนุกและอยากจะท าต่อ เหมือนเด็กเรียนหนังสือเด็กที่ขยันเรียนหนังสือ 
เรียนเสร็จ กลับมาบ้านทบทวนแบบฝึกหัดทบทวนแบบเรียน การบ้านมีท า พอถึงคราวไปเรียนใหม่จะ
อยากเรียนต่อ เพราะความรู้เก่าก็แน่น ความรู้ใหม่ก็ดูมาล่วงหน้า อยากจะเรียน ถึงคราวเรียนสบตาครู
อย่างเดียว กลัวครูจะไม่ถาม อยากให้ถามพร้อมจะตอบ คนที่ท าสมาธิบ่อยๆ จะรู้สึกมีความสุขกับการ
ท าสมาธิ และอยากนั่งให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เช่นนี้  
 ๓. จิตตะ หมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าตั้งใจท า ไม่ใช่ว่าขยันแต่ไม่ตั้งใจท า 
ไม่ใช่ว่าขยัน ไปอย่างนั้น ใจคิดโน่นคิดนี่ งานก็ไม่เกิด เกิดก็ไม่เต็มที่ คนที่ขาดจิตตะ เปรียบเหมือน
น้ าประปาที่ ไหลๆ หยุดๆ เปิดน้ าไหลกะปริบกะปรอย รองน้ าตั้งนานกว่าจะเต็มโอ่ง เพราะความที่มัน
คอยฟุ้งซ่าน บางตอนมันก็คิด ซักพักก็ไปฟุ้งถึงเรื่องอ่ืน กว่าจะได้ผลงานน้ าสักโอ่งรอตั้งนาน แต่
ความคิดของคน มีจิตตะ ความคิดของเขาจะไหล เห็นโล่งโปร่ง เปรียบเหมือนน้ าก็ไหลโจ๊ก พักเดียว 



๕๗ 

 

เต็มโอ่งเลย ไม่มีขาด ไม่มีหยุด เต็มก าลังเต็มแรง ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน
หลายเท่าตัว๑๐๒ 

การท างานของจิตตะเป็นการท างานอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งคนที่มี
จิตตะอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะกระท ากิจใด ก็จะพัฒนาแนวทางการท ากิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ไป
จนกว่า จะส าเร็จ ลักษณะการท าซ้ าๆ บ่อยๆ เป็นลักษณะที่ส าคัญของจิตตะ การท าสมาธิซ้ าๆ จนเกิด
เป็นนิสัยขาดไม่ได้ ซึ่งเป็นการแสดงว่าคนๆ นั้น มีจิตตะที่สมบูรณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากวิริยะที่เป็นความ
กล้าในการเปลี่ยนแปลง แต่จิตตะเป็นการตอกย้ าซ้ าๆ ในงานนั้นๆ เหมือนกับการตีท าลายหินที่
ขวางทางน้ า ซึ่งกว่าจะได้น้ าก็ต้องเอาค้อนตีซ้ าๆ ลงไป การตีก้อนหินใหญ่ ในแต่ละครั้งนั่นเองหมายถึง
ความส าเร็จที่รออยู่ จนในที่สุดการตีบ่อยๆ นั้น ก็ท าหินแตกได้น้ ามากิน การท าสมาธิก็เช่นกัน เมื่อ
ท าซ้ าๆ ไป ย่อมใกล้ความส าเร็จและเมื่อประกอบกับวิมังสาในการพัฒนา การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็
จะเป็นเหตุให้การท าสมาธิประสบผลส าเร็จได้  

ในเรื่องนี้มีตัวอย่างในพระไตรปิฎกว่า ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์นั้น ได้
เกิดเป็นพ่อค้า ครั้งหนึ่งได้เดินทางไปผ่านไปทางทะเลทราย ในวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ดูจากระยะทาง
แล้วต้องพ้นจาก ทะเลทรายในวันนี้แน่นอน ทุกคนต่างก็มีความม่ันใจว่า ต้องผ่านไปได้ เพราะเหลืออีก
ไม่ไกล ปกติการเดินทางในทะเลทรายมักจะเดินทางกันตอนกลางคืน เพราะอากาศกลางวันร้อนมาก
จึงต้องหลบพักผ่อนอยู่ ในเต็นท์คืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่ทุกคนกะว่าอย่างไรก็คงพ้นทะเลทราย จึงต่าง
พากันพักผ่อนและปล่อย ให้โคท างานพาเดินไปโดยมีคนท าหน้าที่ดูควบคุมเส้นทางเอาไว้ ๑ คน  

เนื่องจากความประมาท คนที่ท าหน้าที่คุมเส้นทางก็พลอยผล็อยหลับไปด้วย โคซึ่งปัญญา
ก็น้อย จึงเดินไป ตามใจตัวเอง หมุนเกวียนให้เดินทางย้อนกลับเส้นทางเดิม กว่าจะรู้ตัวตื่นก็ปรากฏว่า 
ย้อนกลับมาท่ีเดิมเรียบร้อย ก็เช้าพอดี คนส่วนใหญ่พากันเข่าอ่อนคิดว่า ตายแน่คราวนี้ เนื่องจากน้ าที่
เตรียมมาหมดพอดี เมื่อขาดน้ าก็ไม่สามารถจะหุงหาอาหารได้ พากันนอนรอความตายอยู่ มีแต่เพียง
พระโพธิสัตว์เท่านั้น ที่คิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ท่านเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นก็เหลือบไปเห็นกอหญ้า
อยู่กอหนึ่ง พลันความคิดก็กระจ่าง ท่านจึงให้ช่วยกันขุดทราย เอาน้ าจากใต้ดินมาใช้ แต่ว่าเมื่อขุดไป
จนจะถึงน้ า ปรากฎว่ามีก้อนหิน ก้อนใหญ่ขวางทางอยู่จึงเป็นเหตุให้ทุกคนสิ้นหวังกลับไปนอนหมด 
แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมแพ้ ด้วยจิตตะ ที่ฝึกมาดีแล้ว ท่านพิจารณาเห็นก้อนหินมีลักษณะที่จะกระท า
อะไรได้สักอย่าง จึงเรียกคนใช้คนส าคัญมา สั่งว่า จงทุบหินนี้ คนใช้นั้น เป็นคนที่ไม่มีข้อแม้ แม้ตนเอง
จะรู้ว่า แทบไม่มีทางเลย ก็ทุ่มทุบลงไปในที่สุด หินนั้นก็แตกจริงๆ และทุกคนก็รอดตายเพราะน้ านั้น 
เราจะเห็นว่า จิตตะนั้นเป็นตัวท าให้เกิดความเพียรมี ความสม่ าเสมอในการท าการงาน ความเพียรที่
สม่ าเสมอ มีความส าคัญ ในการเปลี่ยนแปลง ให้หลายสิ่ง หลายอย่างเป็นไปอย่างที่หวังได้  

๓.๑ จิตตะในแนวการปฏิบัติสมาธิจิตตะนั้นความหมายโดยสรุปไว้คือ “วิจารณ์” ท่าน
ได้ขยายความว่า “วิจารณ์ตรวจดูการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามแนวสอนของอาจารย์ให้ดีที่สุด” คือต้อง
ตรวจดู การปฏิบัติ ท าตามค าที่ครูสอน ครูสอนไว้อย่างไร ก็ด าเนินตามแนวนั้นไม่ปฏิบัติผิดจากกัน  

๓.๒ วิธีการสร้างจิตตะจิตตะจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบรรยากาศรอบตัวเป็นส่วนช่วย ลอง
สังเกตดู ถ้าเรามาวัด ก็เป็นบรรยากาศของการปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิการฟังเทศน์ สิ่งนี้ก็ถือเป็น
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๕๘ 

 

เรื่องปกติ เพราะบรรยากาศ ทุกอย่างเอ้ือให้นึกถึงเรื่องบุญ เรื่องธรรมะ เรื่องบุญเรื่องกุศล แต่ถ้าใคร
ไปชายทะเล บรรยากาศ ความรู้สึก ก็จะไปอีกแบบ ใจก็จะคิดไปอีกเรื่อง ฉะนั้น บรรยากาศรอบตัวจะ
มีผลต่อความรู้สึกนึกคิด ของตัวเราเอง  

เพราะฉะนั้นในการสร้างจิตตะ ถ้าเราต้องการจะท าสิ่งใด ต้องสร้างบรรยากาศรอบตัวให้
เอ้ือต่อ สิ่งนั้น เช่น จะนั่งสมาธิ ก็ต้องสร้างบรรยากาศการปฏิบัติธรรม จัดสถานที่ให้อ านวยต่อการ
ปฏิบัติ พูดคุยกันเรื่องธรรมะ และสิ่งส าคัญประการหนึ่งของบรรยากาศ ก็คือ บรรยากาศพ้ืนฐานให้ใจ
สบาย ใจสงบ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการท ากิจกรรมทางโลกทุกอย่าง ก็ต้องเริ่มจากการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อยว่าการรักษาความสะอาดไม่เห็นจะมี
อะไร ความสะอาดส าคัญมาก เพราะสิ่งที่เราเห็น จะส่งผลต่อตัวเราทั้งความคิด ค าพูด และการกระท า
ได้  
 ๔ วิมังสา แปลว่า ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นๆ หมายความว่า ใช้ปัญญา
สอดส่องเทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุ ทั้งผลในความดีต่างๆ ที่ตนกระท าแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่า
ตนได้ท าเหตุปลูกฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ตั้งจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร แม้ใน
ปัจจุบันก าลังท าเหตุ คือ ปลูกฉันทะเป็นต้นไว้เท่าไร ต่อไปคงจะได้ผลเท่าไร  

ถ้าได้ท าเหตุ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ไว้ดีในเบื้องต้น ก็ย่อมได้รับผล คือ ความส าเร็จใน
ชั้นนั้นๆ เป็นล าดับมาและถ้าไม่ละเหตุดังกล่าวนั้นเสียในปัจจุบัน ก็ย่อมได้ผลคือความส าเร็จในชั้นสูง
ต่อไปในอนาคต แม้ในการปฏิบัติธรรมสะสางกิเลส ถ้ามีเหตุคือฉันทะเป็นต้นบริบูรณ์ ก็ย่อมจะได้รับ
ผลดีเป็นชั้นๆ ถ้ามีเหตุไม่บริบูรณ์ ก็ย่อมได้รับผลไม่ดี คือละกิเลสไม่ได้  

อีกประการหนึ่ง กิจกรรมใดๆ จะส าเร็จมากน้อยเพียงใด หรือไม่ส าเร็จ เพราะเหตุใด 
ตนเอง จะต้องสอบสวน เปรียบเทียบด้วยตนเองเป็นดีที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่า ปฏิม เสตมตฺต
นา จงพิจารณาสอบสวนด้วยตนเอง  

เมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระท าของตนด้วยตน ก็ย่อมเข้าใจตนเอง สามารถปรับ
ตนเอง ให้ถูกต้อง ท างานให้ถูกต้อง ทั้งคดีโลกคดีธรรม ก็ย่อมส าเร็จกิจตามวัตถุประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัย
ทุกประการ๑๐๓ 

๔.๑ วิมังสาในแนวทางการปฏิบัติสมาธิในแนวทางการปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์ทรงใคร่ครวญถึงแนวทางการปฏิบัติ ของพระองค์อยู่เสมอ กว่าการตรัสรู้ธรรมของพระองค์
จะเกิดขึ้นได้ทรงใช้วิจารณญาณ ในการใคร่ครวญ ท าการทดลองอยู่ถึง ๖ ปี ในที่สุด ก็บรรลุพระ
สัพพัญญุตญาณ วิมังสานั้น ความหมายโดยสรุปไว้คือ “ทดลอง” ท่านได้ขยายความว่า “ทดลองในที่นี้ 
ได้แก่ หมั่นใคร่ครวญสอดส่องดูว่า วิธีการที่ท าไปนั้นมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้าง รีบแก้ไข อย่างนั้นไม่ดี
เปลี่ยนอย่างนี้ลองดูใหม่ เช่น นั่งภาวนาในที่นอนมักจะง่วง ก็เปลี่ยนมานั่งเสียที่อ่ืน เป็นต้น” 

วิมังสา ในแนวการปฏิบัติ ได้ขยายความค าว่า วิมังสา ไว้ดังนี้ “วิมังสามาแล้ว ตรวจตรา
ปรับปรุงวิธีการ ปรับปรุงใจว่า ท าไมเราถึงนั่งแล้วไม่หยุด ท าไมเมื่อวานนั่งดี วันนี้ท าไมนั่งไม่ดี หรือ
วันนี้นั่งดีท าอย่างไรถึงจะดีตลอดไป หรือเราได้ยินได้ฟังคนนั้นเขาหยุด เขานิ่ง เขามีความสุข เขาเข้าถึง
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๕๙ 

 

ดวงธรรมภายใน ท าอย่างไรเราถึงจะเข้าถึง เราตึงเกินไป เราหย่อนเกินไปไหม วิมังสามันก็จะมา
ตอนนี้” 

ธรรมทั้ง ๓ ประการข้างต้น คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ต้องมีวิมังสาเป็นตัวช่วย เพราะถ้ามี
ฉันทะ ไม่พอดี คือ หย่อนเกินไป ไม่ค่อยจะรักในการปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร หรือมีฉันทะมากเกินไปจน
กลายเป็นความอยาก การปฏิบัติจะผิดวิธี และไม่ส าเร็จผล เช่นเดียวกันหากมีความเพียรย่อหย่อน ไม่
ค่อยได้ท า หรือมีความเพียรจัดเกินไปจนร่างกายบอบช้ า การปฏิบัติจะสัมฤทธิผลได้ยาก  
 สรุปได้ว่า "อิทธิบาท ๔" จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่
ความส าเร็จในชีวิตและการงานเพราะหากท าได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ 
และปัจเจกชนความรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการส าคัญ "อิทธิบาท ๔" ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว
จากหลักธรรมข้ออ่ืนๆอันเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาทเท่านั้น สิ่ง
ส าคัญ เราได้ใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด เพราะ ในโลกปัจจุบัน โลกที่สั่งสม อวิชชามา
มากจนเกินล้น จึงกลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและวุ่นวายสูงสุด นั่นแปลว่าเราต้องฝึกฝนตนเอง
หลายเท่าตัวเพ่ือจะเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมที่ก่อก าเกิดการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของตนเองอย่าง
แท้จริง 

 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 
 จากการศึกษาทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับส านักและการปฏิบัติธรรมมีผู้ให้ความหมายไว้
หลายท่านดังนี้ “ปฏิบัติธรรม” หมายถึง “ประพฤติตามธรรม, เจริญภาวนา”๑๐๔ “ปฏิบัติ” ไว้ว่า
หมายถึง “ประพฤติ, กระท า, บ ารุง, เลี้ยงดู” ส่วนค าว่า “ธรรม” หมายถึงสภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, 
ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจธรรม, ความจริง, เหตุ, ต้นเหตุ,สิ่ง, ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, สิ่งที่ใจคิด, 
ความถูกต้อง, ความประพฤติชอบ , หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน้าที่, ความชอบ, ความ
ยุติธรรม, พระธรรม, ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น๑๐๕ ให้แนวทางใน
การลดความเครียดด้วยการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่า “จิตภาวนา” ซึ่งอาจเป็นการเจริญสมถกรรมฐาน
หรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้โดยใช้สติเป็นเครื่องก าหนดเช่นเห็นก็รู้ว่าเห็นไม่ต้องปรุงแต่งว่าเห็นแล้ว
ชอบไม่ชอบ๑๐๖ มหาเถรสมาคมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดทั่วประเทศจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดขึ้นเพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญ
วิปัสสนาโดยมุ่งให้แต่ละคณะสงฆ์จังหวัดควรมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในด้านการฝึกอบรมสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างน้อย ๑ แห่งต้องด าเนินการ
ตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๓ ซึ่งระบุไว้ว่า “การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน
คณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดคัดเลือกวัดที่เหมาะสม
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๖๐ 

 

ให้เจ้าอาวาสวัดที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมยื่นหนังสือขอจัดตั้งตามแบบของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเสนอคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพิจารณาแล้วให้ประธาน
คณะกรรมการรายงานเสนอเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา
อนุมัติเพ่ือมีพระบัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรมให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็น
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจ าปีตามโครงการเงินอุดหนุนการ
ด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรม” เป็นการด าเนินการโดยเฉพาะของเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ในนามของ
คณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดผ่านไปเป็นเวลา ๖ ปีแต่สถานการณ์การจัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดกลับไม่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเป็นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นกองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติจึงก าหนดขั้นตอนเสนอเรื่องขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดไว้เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าคณะจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดคัดเลือกวัดที่เหมาะสม แล้วแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกทราบ  
 ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดยื่นหนังสือขอจัดตั้งต่อคณะกรรมการจัดตั้งตามแบบที่ก าหนด (แบบ สธจ. ๑)  
 ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าคณะจังหวัด ประธานคณะกรรมการจัดตั้ง รายงานเสนอเจ้าคณะภาค
ตามแบบท่ีก าหนด (แบบ สธจ. ๒)  
 ขั้นตอนที่ ๔ เจ้าคณะภาคพิจารณาลงนามเสนอความเห็นและรายงานเสนอต่อ เจ้าคณะ
ใหญ ่
 ขั้นตอนที่ ๕ เจ้าคณะใหญ่พิจารณาลงนามเสนอความเห็นน าเข้าท่ีประชุมมหาเถรสมาคม
ด้วยตนเองในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่งหรือส่งเรื่องโดยตรงให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือส่ง เรื่องคืนให้ เจ้าคณะจังหวัดด าเนินการจัดส่งให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการจัดท าวาระเพ่ือน าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ ๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมน าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณามีมติ
อนุมัติจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 ขั้นตอนที่ ๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดท ามติมหาเถรสมาคมแจ้งให้เจ้าคณะ
จังหวัดทราบและข้ึนทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 ขั้นตอนที่ ๘ เจ้าคณะจังหวัดแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่เป็นสถานที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดทราบเพ่ือด าเนินกิจกรรมจัดการศึกษาปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธบริษัทต่อไป 
 ขั้นตอนที่  ๙ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกองพุทธศาสนศึกษาจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนประจ าปีตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรมมหาเถร
สมาคมปกครองดูแลคณะสงฆ์วัดเป็นเสมือนนิติบุคคลตามกฎหมายมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัดมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจของมหาเถรสมาคมในมาตรา ๑๕ และเจ้าอาวาสในมาตรา ๓๗๑๐๗ 
                                                 

๑๐๗ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 
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ตารางท่ี ๒.๔ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๖, หน้า ๖๔๗). ประพฤติตามธรรม 
เจริญภาวนา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), (๒๕๔๖, 
หน้า ๑๑๗). 

ประพฤติ,สภาพที่ทรงไว้ 
หลักการ,ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้
เปิดเผยปรากฏขึ้น 

จ าลอง ดิษยวนิช, (๓ พ.ค. ๒๕๔๒ : ๓๘ 
– ๔๒). 

การลดความเครียดด้วยการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่า 
“จิตภาวนา” ซึ่งอาจเป็นการเจริญสมถกรรมฐานหรือ
วิปัสสนาโดยใช้สติเป็นเครื่องก าหนดเช่นเห็นก็รู้ว่าเห็น
ไม่ต้องปรุงแต่งว่าเห็นแล้วชอบไม่ชอบ 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, (๒๕๕๓, หน้า๗). 

คณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ให้เจ้าอาวาสวัดที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม  
ยื่นหนังสือขอจัดตั้งตามแบบ 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจ าปี 

 
สรุปว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดทั่วประเทศจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้น

เพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาโดยมุ่งให้แต่ละ
คณะสงฆ์จังหวัดควรมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในด้านการฝึกอบรม
สมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างน้อย ๑ แห่งต้องด าเนินการตามความในข้อ๕ แห่ง
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งระบุไว้ว่า 
“การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการจัดประชุม
คณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดคัดเลือกวัดที่เหมาะสมให้เจ้าอาวาสวัดที่จัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมยื่นหนังสือขอจัดตั้งตามแบบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ
คณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพิจารณาแล้วให้ประธานคณะกรรมการรายงาน
เสนอเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติเพ่ือมีพระ
บัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรมให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจ าปีตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงาน
ส านักปฏิบัติธรรม” เป็นการด าเนินการโดยเฉพาะของเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ในนามของ
คณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดผ่านไปเป็นเวลา ๖ ปีแต่สถานการณ์การจัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดกลับไม่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเป็นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นกองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติจึงก าหนดขั้นตอนเสนอเรื่องขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดไว้เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
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 ๒.๔.๑ การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมในวัด 
 การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นภาระหนึ่งของพระสงฆ์มหาเถรสมาคมใช้อ านาจหน้าที่
ตามมาตรา ๑๕ ออกระเบียบส่งเสริมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพ่ือรองรับประชาชน
พุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาอันเป็นการรักษาหลักธรรมค าสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนาโดยมีคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดซึ่งประกอบด้วย
เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธานคณะกรรมการเจ้า
คณะอ าเภอรองเจ้าคณะอ าเภอของจังหวัดนั้นเป็นกรรมการโดยมีเจ้าคณะใหญ่เป็นประธานที่ปรึกษา
เจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเป็นที่ปรึกษาคณะสงฆ์จังหวัดการจัดการอบรมปฏิบัติธรรมจัดเป็น
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมเพราะมีทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ธรรมะการฝึกอบรมจิตใจเห็นธรรมะตามความเป็นจริงการสืบต่อปฏิบัติตามพระธรรมค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติได้
องค์ความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติการจัดการอบรมปฏิบัติธรรมต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการ
เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนสามารถให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งสามารถจัดได้ในทุกระดับ
การศึกษาเพ่ือเป็นการศึกษาพ้ืนฐานและสามารถผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยวัด
จัดเป็นส านักปฏิบัติธรรมจัดการอบรมปฏิบัติธรรมให้การศึกษาและปฏิบัติตามพระสัทธรรม๑๐๘ ดังที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในมหาสติปัฏฐานสูตร อันเป็นการแสดงถึงวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติธรรมว่า “เอกายโน อย ภิกฺขเวมคฺโค สตฺตาน  วิสุทฺธิยา โสกปริ เทวาน  สมติกฺกมาย ,ทุกฺขโทมนสฺ
สาน อตฺถงฺคมาย, ญายสฺสอธิคมาย, นิพฺพานสฺสสจฺฉิกิริยาย, ยทิท จตฺตาโร สติปฏฺฐานา.”๑๐๙แปลว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย ๑ เพ่ือระงับความโศก ๑
เพ่ือระงับความคร่าครวญ ๑ เพ่ือดับทุกข์ ๑ เพ่ือดับโทมนัส ๑ เพ่ือบรรลุอริยมรรค ๑ เพ่ือเห็นแจ้ง
พระนิพพาน ๑ ทางเดียวนี้คือสติปัฏฐาน ๔๑๑๐ 
 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมมี ๕ ประการคือ ๑. เพ่ือความบริสุทธิ์ของ
สัตว์ทั้งหลาย ๒. เพ่ือระงับความโศกและความคร่าครวญ ๓. เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส ๔. เพ่ือบรรลุ
อริยมรรค ๕. เพ่ือเห็นแจ้งพระนิพพานการปฏิบัติธรรมมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์การศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ ที่ก าหนดไว้
อย่างชัดเจนว่า “การจัดการศึกษาอบรมต้องให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม” และตามจุดมุ่งหมายการจัด
การศึกษามาตรา๖พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕. ว่า “ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา

                                                 
๑๐๘ศิริพร แย้มนิลดร. และคณะ, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมศึกษาเฉพาะกรณีวัด

ปัญญานันทารามอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี”, รายงานการวิจัยโครงการน าร่องการจัดการศึกษาและเผย
แผ่ศาสนธรรมในพระพุทธศาสนาส านักเลขาธิการสภาการศึกษาสกศ. อันดับที่ ๗๑/๒๕๔๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔. 

๑๐๙ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘. 
๑๑๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
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ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข” การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมจัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งจึงเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.๔.๒ หลักการจัดการอบรมการปฏิบัติธรรม 
 การปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเองเพ่ือตัดละกิเลสตัณหาเห็น
ธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารด้วย
จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานการปฏิบัติธรรมสอดคล้องกับมาตรา ๘ ที่ระบุว่า “เป็นการศึกษาตลอด
ชีวิตส าหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” การศึกษาในทางพระพุทธศาสนามีหลักการศึกษาตามศีลสมาธิปัญญา
มีหลักการการปฏิบัติที่ชัดเจนดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรวินีตวัตถุนิคัณฐสูตร
หรือในคัมภีร์ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรคจุดประสงค์ก็เพ่ือผู้ศึกษาปฏิบัติเกิดปัญญาญาณเห็นแจ้งตามความ
เป็นจริงดังมาตรา ๒๒ ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”  
 มหาเถรสมาคมคณะสงฆ์วัดเป็นสถาบันศาสนาร่วมกับองค์กรของรัฐคือส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติสามารถร่วมมือกันจัดตั้งและบ ารุงส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดและ
สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชนตามมาตรา ๑๒ และสามารถจัดการศึกษาอบรม
ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้รวมทั้งแก่สถานศึกษาและศูนย์การเรียนที่สนใจตามมาตรา ๑๘ การ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐเช่นส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกองพุทธ
ศาสนศึกษาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจ าปีตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติ
ธรรมเมื่อจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแล้วตามมาตรา ๑๔ ตามสิทธิขององค์กร 
 การอบรมปฏิบัติธรรมมีรูปแบบการจัดการศึกษาได้แก่การศึกษาในระบบคือจัดเป็น
หลักสูตรมีตัวอย่างคือบทเรียนปฏิบัติธรรมในชั้นเรียนบทเรียนศีลธรรมในวิชาสังคมศึกษาในทุกระดับ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็จัดเป็นวิชาธรรมภาคปฏิบัติจัดเป็นหลักสูตรในการศึกษาระดับ
ปริญญาโทคือพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐมการศึกษานอกระบบคือจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นระยะๆตาม
ช่วงเวลาและการศึกษาตามอัธยาศัยคือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการดัง
มาตรา ๑๕และสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ตามศักยภาพ
ขององค์กรและเป็นไปตามมาตรา ๒๓ คือ เพราะได้รับการอบรมปฏิบัติธรรมจึงเกิดความรู้คู่คุณธรรม
ผู้ปฏิบัติรู้ธรรมตามความเป็นจริงฝึกตนได้ธรรมท าให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 การปฏิบัติธรรมมีกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการการสาธิตการปฏิบัติการ
บรรยายธรรมการสอบ-ส่งอารมณ์ปรับอินทรีย์มีเนื้อหาตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรใช้หลักการก าหนดรู้
ด้วยอาตาปีสติมาสัมปชาโนปฏิบัติจดจ่อติดต่อต่อเนื่องจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรมตามความเป็น
จริงมีการจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมให้สัปปายะจัดบริการสื่อมีหนังสือสวดมนต์วิดีทัศน์สาธิตการปฏิบัติ
หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรมไว้ให้ศึกษาเป็นไปตามมาตรา ๒๔ ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้จัดเนื้อหา
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปลูกฝัง



๖๔ 

 

คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 การจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมในทุกกลุ่มชนเพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมและ
ร่วมมือกับองค์กรจัดการปฏิบัติธรรมดังมาตรา ๒๙ ที่ให้ร่วมมือกับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชน
องค์กรปกครองท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆเพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการส่งเสริม
สนับสนุนวิปัสสนาจารย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองแล้วจะได้เป็นประโยชน์ต่อการ
สอนการอบรมดังมาตรา ๓๐ ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 ในการจัดการอบรมปฏิบัติได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นประเมินผลก่อนและหลัง
การปฏิบัติก่อนการปฏิบัติสอบถามเรื่องข้อมูลทั่วไปความคิดเห็นด้านต่างๆก่อนเข้ารับการอบรมของผู้
เข้าปฏิบัติธรรมมีความพร้อมของสถานที่และความพร้อมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติความคิดเห็นหรือ
คาดหวังอ่ืนๆ และหลังปฏิบัติธรรมสอบถามเรื่องข้อมูลทั่วไปความคิดเห็นต่างๆ หลังเข้ารับการอบรม
ของผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจสถานที่บุคคลหลักสูตรการอบรมสิ่งแวดล้อมสัปปายะความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการฝึกปฏิบัติธรรมและจัดการอบรมติดต่อต่อเนื่องไปแก่ผู้สนใจการปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๖ ที่ให้สถานศึกษาจัดประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของการเรียนความ
ประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษารวมทั้งการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษา
ต่อและน าผลการประเมินผู้เรียนดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 ๒.๔.๓ การขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 มหาเถรสมาคมออกระเบียบการขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้ 
 ข้อ ๑ วัดซึ่งเป็นที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่พักสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคม 
 ข้อ ๒ มีสัปปายะเช่นอาวาสสัปปายะเป็นต้น 
 ข้อ ๓ วัดที่เคยเป็นส านักปฏิบัติธรรมมาก่อนยกขึ้นเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 ข้อ ๔ เจ้าอาวาสเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรมตามหลัก
มหาสติปัฏฐานสูตร 
 ข้อ ๕ มีหลักฐานถูกต้อง ตรงตามแบบเอกสาร (แบบฟอร์ม) ที่ก าหนดไว้๑๑๑ 
                                                 

๑๑๑กองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดต้ัง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 
๒๕๔๘), หน้า ๒๐ - ๒๒. 



๖๕ 

 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดคุณสมบัติของส านักปฏิบัติธรรม  ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาส านักปฏิบัติธรรมไว้ ๓ ด้านคือ (๑) ด้านสถานที ่(๒) ด้านวิทยากรและ (๓) 
ด้านการบริหารจัดการซึ่งแต่ละด้านมีข้อก าหนดเป็นรายละเอียดดังนี้๑๑๒ 
 (๑) ด้านสถานที่ 

๑. ด้านความสะอาดสงบสว่างบริเวณร่มรื่นไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
๒. มีห้องอาคารหรือศาลาปฏิบัติที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายและฝึก

ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ไม่แออัดเกินไป 
๓. มีที่พักห้องน้ าห้องสุขาที่สะอาดจ านวนเพียงพอและแยกตามเพศของผู้ใช้ส าหรับ

ห้องพักควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้เป็นอย่างดี 
 (๒) ด้านวิทยากร 

๑. มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฏฐานที่มีความรู้ความสามารถในการสอน
กัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรโดยสามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้ 

๒. มีวิทยากรบรรยายธรรมที่มีความรู้ความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้
เข้าใจหลักธรรมและน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 

๓. พระภิกษุหรือบุคคลอื่นที่เป็นวิทยากรมีความปะพฤติดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
 (๓) ด้านการบริหารจัดการ 

๑. เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและเผย
แผ่ธรรมอย่างแท้จริง 

๒. มีการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายอย่างเป็นระบบที่มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้ 

๓. มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พักอาหารน้ าดื่มห้องน้ าห้อง
สุขาและอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

๔. มีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติ
ธรรมจ านวนมากสามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยอาสาสมัครเพ่ือมาดูแล
รักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

๕. มีการดูแลด้านสุขอนามัยกล่าวคือมีตู้ยาสามัญไว้ประจ าหรือมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมากควรจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จาก
สถานพยาบาลอยู่ดูแลถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถน าส่งสถานพยาบาลได้ทันทีถ้าหากไม่ได้จัด
เจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจ าก็ต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียงให้สามารถปฐม
พยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที 

๖. มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีและจัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติไว้
อย่างชัดเจน 

                                                 
๑๑๒กองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า 
๗๓- ๗๕. 



๖๖ 

 

๗. มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านักที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารหรือติด
ประกาศไว้ ณ บริเวณท่ีเห็นได้โดยชัดเจน 

๘. มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดด้านต่างๆเช่นการจัด
อาหารน้ าดื่มและการบริการต่างๆเป็นต้น 

๙.  มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆแต่ต้องไม่เป็นใน
ลักษณะเชิงธุรกิจ 

สรุปได้ว่า การที่วัดต่างๆ มีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้ดีและ
ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  พ.ศ. 
๒๕๔๓ จึงจัดเป็นส านักปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในปัจจุบันหลังเข้ารับการอบรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรมมี
ความพึงพอใจสถานที่บุคคลหลักสูตรการอบรมสิ่งแวดล้อมสัปปายะความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการฝึกปฏิบัติ
ธรรมและจัดการอบรมติดต่อต่อเนื่องไปแก่ผู้สนใจการปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ที่ให้สถานศึกษาจัด
ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของการเรียนความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การร่วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษารวมทั้งการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อและน าผลการประเมินผู้เรียน
ดังกล่าวการดูแลด้านสุขอนามัยกล่าวคือมีตู้ยาสามัญไว้ประจ าหรือมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมากควรจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล
อยู่ดูแลถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถน าส่งสถานพยาบาลได้ทันทีถ้าหากไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล
อยู่ดูแลประจ าก็ต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียงให้สามารถปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วย
ฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที 
 
๒.๕ ข้อมูลพื้นที่วิจัยส านักปฎิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง จ านวน ๒๐ แห่ง คือ 
 ๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ระยอง แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดเนินพระ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี พระรัตน
โมลี อายุ ๖๖ พรรษา ๔๔ ป.ธ. ๗ เจ้าอาวาสวัดเนินพระ และเจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นเจ้าส านัก 
 ๒. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๓ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดมาบจันทร์ ต าบลแกลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี 
พระครูปลัด อนันต์ อกิจฺจโน อายุ ๖๑ พรรษา ๓๙ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ เป็นเจ้าส านัก 
 ๓. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๔ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดธงหงษ์ ต าบลกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี พระ
ครูวุฒิธรรมรัต อายุ ๖๖ พรรษา ๔๓ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดธงหงษ์ เป็นเจ้าส านัก 
 ๔. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๕ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านค่าย ต าบลบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมี 
พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ อายุ ๕๖ พรรษา ๓๑ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดบ้านค่าย เป็นเจ้าส านัก 



๖๗ 

 

 ๕. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๖ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดสุขไพรวัน ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี พระ
มหาวิทยา  ฐิตวิริโย อายุ ๕๓ พรรษา ๑๓ ป.ธ. ๓ เจ้าอาวาสวัดสุขไพรวัน เป็นเจ้าส านัก 
 ๖. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๗ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดพลงช้างเผือก ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี 
พระมหาชวน ชยกโร อายุ ๕๔ พรรษา ๓๒ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก เป็นเจ้าส านัก 
 ๗. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๘ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองจระเข้ ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี พระ
ครูสุนทรวรวัฒน์ อายุ ๖๐พรรษา ๓๕ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ เป็นเจ้าส านัก 
 ๘. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๙ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองบอนวิปัสสนา ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
โดยมี พระอธิการเนียม วรนาโค อายุ ๕๑ พรรษา ๒๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดหนองบอนวิปัสสนา 
เป็นเจ้าส านัก 
 ๙. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๐ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดชากหมาก ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดย
มี พระครูสันติบุรพทิศ อายุ ๖๐ พรรษา ๓๕ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดชากหมาก เป็นเจ้าส านัก 
 ๑๐. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๑ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๑ ตั้งอยู่ที่ วัดป่ายุบ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมี พระ
ครูประจักษ์คุณาภรณ์ อายุ ๕๔ พรรษา ๒๗ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ เป็นเจ้าส านัก 
 ๑๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๒ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๒ ตั้งอยู่ที่ วัดเขาส าเภาทอง ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี 
พระญาณรังษี อายุ ๘๑ พรรษา ๕๖ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดเขาส าเภาทอง เป็นเจ้าส านัก 
 ๑๒. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๓ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๓ ตั้งอยู่ที่ วัดสุวรรณรังสรรค์ ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
โดยมี พระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์ อายุ ๘๒ พรรษา ๖๑ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรังสรรค์ เป็นเข้า
ส านัก 
 ๑๓. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๔ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ วัดถ้ าสุวรรณภูผา ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
โดยมี พระครูสุวรรณพุทธิคุณ อายุ ๖๗ พรรษา ๓๗ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดถ้ าสุวรรณภูผา เป็นเจ้า
ส านัก 
 ๑๔. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๕ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๕ ตั้งอยู่ที่ วัดบุนนาค ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี พระ
ครูพิศาลสุตากร อายุ ๖๘ พรรษา ๔๗ น.ธ. เอก ป.ธ. ๔ เจ้าอาวาสวัดบุนนาค เป็นเจ้าส านัก 
 ๑๕. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๖ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๖ ตั้งอยู่ที่ วัดเภตราสุขารมย์ ต าบลเพ อ าเภอเมือระยอง จังหวัดระยอง โดยมี 
พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ อายุ ๕๔ พรรษา ๒๑ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดเภตราสุขารมย์ เป็นเจ้าส านัก 



๖๘ 

 

 ๑๖. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๗ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๗ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือระยอง 
จังหวัดระยอง โดยมี พระครูโสภิตปัญญากร อายุ ๕๙ พรรษา ๓๘ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ 
(พระอารามหลวง) เป็นเจ้าส านัก 
 ๑๗. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๘ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๘ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองคอกหมู ต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมี 
พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม อายุ ๕๗ พรรษา ๓๒ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดหนองคอกหมู เป็นเจ้าส านัก 
 ๑๘. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๙ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๑๙ ตั้งอยู่ที่ วัดมาบข่า ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมี 
พระครูพิพิธวรคุณ อายุ ๗๑ พรรษา ๔๒ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดมาบข่า เป็นเจ้าส านัก 
 ๑๙. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒๐ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒๐ ตั้งอยู่ที่ วัดสีระมัน ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดย
มี พระครูสุนทรธรรมวาที อายุ ๕๖ พรรษา ๓๒ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดสีระมัน เป็นเจ้าส านัก  
 ๒๐. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒๑ ชื่อว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒๑ ตั้งอยู่ที่ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง โดยมี พระโบราณพิทักษ์ อายุ ๗๒ พรรษา ๕๑ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอาราม
หลวง) เป็นเจ้าส านัก๑๑๓ 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ผูวิจัยสรุปได วา 
วัดเปนสถาบันหลักท าหนาที่ในการสืบทอดทางพระพุทธศาสนาและการปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมอันดีงามแกพุทธศาสนิกชนและประชาชน จากชนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง สืบเนื่อง 
จากอดีตมาจนถึงปจจุบันเปนเวลาชานาน เพราะวัดเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ โดยมีพระสงฆ   
เปนตัวแทนของวัดเปนผูน าทางดานจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเชื่อถือและ ความรวม
มือเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม เปนเบาหลอหลอมวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ซึ่งนับได วาวัด           
เปนสถานที่ท าประโยชน ใหแกสังคมเปนอยางมาก เนื่องจากในสภาพของสังคมในปจจุบันที่ 
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลท าใหบทบาทของวัดเปลี่ยนไปดวย อยางไรก็ตาม วัดก็ยังถือเปนสถานที่ส าคัญ 
ในการศึกษาปฏิบัติธรรมเปนอยางยิ่ง ส านักปฏิบัติธรรมที่ดี ที่จะอ านวยประโยชนแกผูเขามาศึกษา 
การปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน ตองมีบริเวณสถานที่เปนสัปปายะ รมรื่น สะอาด การคมนาคมไป 
มาสะดวก เจาส านักเอาใจใส และมีหลักการบริหารจัดการส านักที่ดี ตรงตามหลักเกณฑที่ส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแหงชาติไดก าหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของส านักปฏิบัติธรรม ในการพิจารณา 
ไว ๓ ดาน คือ ดานสถานที่ ดานวิทยากร และดานการบริหารจัดการ 
 
 

                                                 

 ๑๑๓กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ส านักปฏิบัติธรรมดีเดน ๔๕ ส านัก
พุทธศักราช ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๑๕. 

 



๖๙ 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ พบว่า มีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้
ดังนี้ 
 พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” พบว่า การบริหารจัดการการเผยแผ่ 
ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญกล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาคและระดับจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย 
ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่และอ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๑๑๔ 
 พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท พิลาพันธุ) ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผูน าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” ผลวิจัยพบวา สภาพทั่วไปของการ
บริหารจัดการ การสอนกัมมัฏฐานของผูน าชาวพุทธในอังกฤษทั้ง ๓ ดาน คือ ดานสถานที่ ดานวิทยา
กร และ ดานบริหารจัดการที่ไมเพียงพอแกความตองการ และการบริหารจัดการยังขาดสภาพคลองตัว 
เนื่องจากไมมีทุนสนับสนุนจากองคกรตางๆ ขาดเครื่องมืออุปกรณในการท างานขาดแคลนพระธรรม
ทูตที่มีความรู ความสามารถในดานการสอนวิปสสนากัมมัฏฐานและดานภาษา อีกทั้งมีกฎหมาย
ควบคุมการเขาประเทศอังกฤษท่ีมีผลกระทบตอการเขาไปพ านักในประเทศอังกฤษ สวนรูปแบบที่ควร
พัฒนา คือ ดานสถานที่ ควรมีการจัดใหมีความเปนสัปปายะ ส าหรับจัดกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให
เพียงพอ และใหมีความอบอุนเพียงพอ ดานวิทยากร ควรมีความรู ดี ควรประพฤติดี และมี
ความสามารถน าหลักพระธรรม มาประยุกตใชโดยอยางเหมาะสม ดานการบริหารจัดการ ไดมีการ
วางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว ควรมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจน รวมทั้งควรมีคู มือการสอน
กัมมัฏฐานและอุปกรณในการเผยแผ๑๑๕ 
 พระมหากังวาล ธีรธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป
ของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี 

                                                 
๑๑๔พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์  สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒””, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  

๑๑๕พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท พิลาพันธุ), “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ กัมมัฏฐาน
ของผูน าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  

 



๗๐ 

 

และหลักธรรมส าหรับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี เริ่มจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ทราบถึงสภาพแวดล้อมทั่วไป จุดแข็ง จุด อ่อน ปัญหา อุปสรรคและโอกาส พร้อมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะใน ด้านต่างๆ จากนั้นได้ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมที่ดี แล้วท าการยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมที่ดี โดยท าการ
ประชุมกลุ่มเฉพาะ เพ่ือระดมความคิดเห็น และศึกษาหลักธรรมที่น ามาสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ต่อจากนั้นน าร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ดังกล่าว ไปท าการประเมินความ
เหมาะสมของร่างรูปแบบเพื่อปรับปรุงน าเสนอต่อไป ผลการวิจัย พบว่า

 
 

 ๑. สภาพแวดล้อมทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขต 
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดแข็งคือมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรมและ 
อบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุสามเณรภายในส านัก เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่ 
ในการเผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนจุดอ่อน คือ 
บางส านักมีอาคารไม่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจ านวนมากได้อาคารที่พักมีสภาพเก่าทรุดโทรม 
เครื่องอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ เจ้าส านักบางแห่งขาดวิสัยทัศน์ ในการปรับปรุงสถานที่ขาด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ พระวิทยากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการ
ประสานความร่วมมือเรื่องวิทยากรกับส านักปฏิบัติธรรมอ่ืน ด้านปัญหาอุปสรรค คือมีสัตว์ รบกวน
มาก เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก่เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์ และ
เทคโนโลยีได้ดึงดูดความสนใจพระภิกษุ สามเณร ออกไปจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ขาดการส่งเสริม
พัฒนาพระภิกษุสามเณร ในการศึกษาหลักไตรสิกขา ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติให้ถึงปฏิเวธ อย่าง
แท้จริงด้านโอกาส คือพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการส่งเสริม
สันติภาพ มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการ ทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีความ
ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ โดยเข้าศึกษาหลักการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยของสงฆ์มากขึ้น  
 ๒. ปัจจัยหลักส าคัญท่ีท าให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครองคณะ 
สงฆ์ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยต้องมี 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมีปัจจัยสนับสนุน คือการวางแผนโครงการเพ่ือเป็น 
แนวทางของการท างาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การอ านวยการ การควบคุมก ากับ 
กิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินตามแผนที่วางไว้ การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดท า
งบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ ส่วนการบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการบริหาร 
จัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้น เน้นหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกส านัก  
 ๓. รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขตการปกครองคณะ 
สงฆ์ภาค ๑๕ ที่เป็นมาตรฐานคือ (๑) เจ้าส านักมีวิสัยทัศน์ มีการขวนขวายศึกษาดูงานของส านักที่มี 
มาตรฐานน ามาปรับปรุงส านักตนเอง เจ้าส านักรู้จักก าหนดวัตถุประสงค์ รู้จักริเริ่มโครงงานที่เป็นแก่น 
สารประโยชน์ รู้จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงาน จัดที่พัก อาคารปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาด 



๗๑ 

 

พร้อมใช้งานได้ (๒) ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการมอบหมายอ านาจหน้าที่การงาน รู้จักประสาน 
ความสามัคคีและประสานประโยชน์ร่วมกัน รู้จักปกครองบังคับบัญชา รู้จักติดตามและประเมินผลงาน 
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้น า จัดการศึกษาทั้งด้านปริยัติควบคู่ 
กับการปฏิบัติ หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ (๓) ด้านการบริหารจัดการภายในส านัก จัดท าบัญชี รายรับ- 
จ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ บัญชีการเงินของส านักปฏิบัติธรรมควรแยกจากบัญชี 
วัด จัดท า สถิติผู้ เข้ารับการปฏิบัติธรรม มีการตั้งทุนเพ่ือการเผยแผ่ของส า นักปฏิบัติธรรม 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้น จัดท า 
สื่อการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ และหนังสือคู่มือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน๑๑๖ 
 พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็น 
ศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์” มีวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ประการ (๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพ 
ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ (๒) เพ่ือศึกษาหลักการวิธีการ 
และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ 
และ (๓) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และน าเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่การพัฒนาการบริหารจัดการ 
วัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการวิจัยนี้เป็นการศึกษาในลักษณะ
การวิจัยและพัฒนา รวบรวม ข้อมูลการวิจัยโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย จากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการพรรณนาความ และจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามและ
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติ วิเคราะหาข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ความแปรผัน ผลการวิจัยพบว่า

 
 

 ๑. สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่า 
ด้านบุคลากร อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้น าเชิงปัจเจกชนสั่งการเพียงรูปเดียวและมีภาวะผู้น าสูง สร้างอัต
ลักษณ์ให้กับวัดโดยด าเนินโครงการตามทักษะความสามารถเพียงด้านเดียวจนปรากฏผลชัดเจน เจ้า
อาวาสรูปใหม่ซึ่งบริหารจัดการวัดต่อมาไม่สามารถสืบสานอัตลักษณ์เดิมไว้ได้ และพระภิกษุผู้  
อุปสมบทใหม่ขาดระเบียบวินัยของพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งการขาดแคลนศาสนทายาทสืบต่ออายุ 
พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ขาดทักษะการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด าเนินการอย่างตั้งรับ ด้านการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน ขาดการ 
ประสานความเข้าใจส าหรับแต่ละโครงการที่วัดด าเนินการ  
 ๒. หลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสามารถสรุปลงได้ ๓ ประการ คือ หลักการครอง 
ตนครองคน และครองงาน รวมทั้งหลักพระวินัยช่วยให้การบริหารวัดด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี 
งามและควรส่งเสริมอาคาริยวินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทางประพฤติปฏิบัติส าหรับคฤหัสถ์ให้ 
เกิดขึ้นในชุมชน และทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์คือ 
ทฤษฎีประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การชี้น าจูงใจ และการควบคุม ส าหรับวิธีการและ 
แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์
                                                 

๑๑๖พระมหากังวาล ธีรธมฺโม , “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า 
จังหวัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 



๗๒ 

 

ประกอบด้วย การทบทวนพันธกิจ การวางแผน การด าเนินการพัฒนา การติดตามและการ 
ประเมินผล  
 ๓. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิ
วัตน์ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคม และ 
ด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้ 
เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยรูปแบบที่เกื้อกูลกัน ๕ ส่วน ประกอบด้วย (๑) 
ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขยื้อนกาย คือ การส ารวจรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล เพ่ือประเมินสภาพ
ของวัดและชุมชนก่อนเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม (๒) ยิ่งให้ยิ่งได้ คือการประกาศเจตนารมณ์ 
ของวัดที่จะด าเนินการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน (๓) ฝนตกใส่ตุ่ม คือการส ารวจความรู้พ้ืนฐานของ
ชุมชน การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดเก็บบันทึกความรู้นั้นจั ดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือ 
พิพิธภัณฑ์ (๔) กลุ่มลยาณมิตรคิดถูก คือ การสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานให้เหมาะสมและเอ้ือ 
ประโยชน์ต่อกันระหว่างวัดกับชุมชน และระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ (๕) ต้องสุขก่อนจึงส าเร็จ คือ 
การส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้บุคคลมีปัญญาคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นไม่เสพบริโภควัตถุเกิน 
สมควร และมีความภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชนตนเอง๑๑๗ 
 พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดเพ่ือ 
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
หลักพุทธธรรมและหลักวิธีการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ไทย (๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพและ 
ปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ (๓) เพ่ือน าเสนอการบริหารจัดการวัดเพ่ือ 
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๒๕ รูป/คน โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม จ านวน ๑๐ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ 
ผลการวิจัยพบว่า

 
 

 ๑. การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ 
ย่อมมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการบริหาร/การปกครองไป 
พร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมายพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรม 
วินัย โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครองวัดมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการ 
ปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้าน
สาธารณูปการมีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการบริหาร 
จัดการวัด ชื่อว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้ที่จะ 
เป็นผู้น าในการบริหาร/การปกครองวัดและคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ 
ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยา 
วัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และที่ส าคัญจะต้องเป็นนักปกครองที่มี 
ความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหารธรรมเป็นแกนหลัก 
                                                 

๑๑๗พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร, “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิ 
วัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๓ 

 

ของการบริหาร/การปกครองอยู่ เสมอ  วัดในซึ่ ง เป็นฐานรากอันส าคัญของคณะสงฆ์และ 
พระพุทธศาสนาก็จะเกิดความม่ันคง นั่นย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง  
 ๒. การบริหารจัดการวัดขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีประเด็นส าคัญ ๗ ประการ ได้แก่ 
ด้านระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการวัด ปัญหาด้านผู้นาในการบริหารจัดการวัด ด้านการจัด 
บุคลากรในการบริหารจัดการวัด ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการวัด ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ 
ในการบริหารจัดการวัด ด้านสภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์ธรรมชาติ 
และปัญหาความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ อันเป็นปัญหาที่ส าคัญใหญ่หลวงส าหรับวัด 
และคณะสงฆ์ในภาค ๑๕  
 ๓. การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน
การบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้งด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้าน 
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ แบบ (5M) ได้แก่บุคคล 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ และคุณธรรม เป็นการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณร ภายในวัดเป็นส าคัญเจ้าอาวาส ซึ่ง
เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่างๆ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็น
ผู้น าเบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาส
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กร ให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน เจ้าอาวาสที่มีความสามารถพิเศษ เฉพาะตัวมีภาวะผู้น า มี
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์
พร้อมในด้านพระธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้
การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย เจ้าอาวาสจึง ต้องมีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุกๆ ด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและ
ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกรมการศาสนา กล่าวว่า การ
บริหารวัด คือการปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน า สั่งสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้
อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ของวัดให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพเจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ
วัดทุกด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และเกิด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการวัดที่ดีมีคุณภาพจึงเป็นหลักท าให้พระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืน
สืบต่อไป๑๑๘   
 จากการศึกษาวิจัยพอสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ คือ การวางแผนและการจัดองค์การ
ให้สามารถด าเนินกิจการต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีองค์การนั้นตั้งไว้ การวางแผนยังหมายรวมถึงการ
จัดคนเข้าท างาน การสั่งการและการควบคุมการท างานเพ่ือให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไปตาม
                                                 

๑๑๘พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์  วิสุทฺธาจาโร) , “การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่ง 
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๔ 

 

วัตถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและคุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัย
ในการบริหาร (Factor of Management) ในองค์กรเป็นส าคัญ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺ
โณ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

การบริหารจัดการการเผยแผ่ ขององค์กรปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญกล่าวคือ 
เป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในระดับภาคและระดับจังหวัด เพ่ือให้
ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์
และอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผย
แผ่และอ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุน
การการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหา
งบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและ
บุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

พระครูศรีรัตนธรรมนิ เทศ , (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๖). 

สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการ การสอนกัมมัฏฐาน
ของผูน าชาวพุทธในอังกฤษทั้ง ๓ ดาน คือ ดานสถานที่ 
ดานวิทยากร และ ดานบริหารจัดการที่ไมเพียงพอแก
ความตองการ และการบริหารจัดการยังขาดสภาพคลอง
ตัว เนื่องจากไมมีทุนสนับสนุนจากองคกรตางๆ ขาด
เครื่องมืออุปกรณในการท างานขาดแคลนพระธรรมทูตที่
มีความรู  ความสามารถในด านการสอนวิป สสนา
กัมมัฏฐานและดานภาษา ดานสถานที่ ควรมีการจัดใหมี
ความเป นสัปปายะ ส าหรับจัดกิจกรรมการสอน
กัมมัฏฐานใหเพียงพอและใหมีความอบอุนเพียงพอดา
นวิทยากร ควรมีความรู ดี  ควรประพฤติดี  และมี
ความสามารถน าหลักพระธรรม มาประยุกตใชโดยอยาง
เหมาะสม ดานการบริหารจัดการ ไดมีการวางแผนงาน
ระยะสั้นและระยะยาวควรมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจน 
รวมทั้งควรมีคูมือการสอนกัมมัฏฐานในการเผยแผ 

 
 



๗๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระมหากั งวาล  ธี รธมฺ โม , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 

จุดแข็งคือมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรมและ 
อบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุสามเณร
ภายในส านัก ส่วนจุดอ่อน คือ บางส านักมีอาคารไม่พอ
รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจ านวนมาก อุปสรรค คือมีสัตว์ 
รบกวนมาก โอกาส คือพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับ
จากองค์กรระหว่างประเทศ เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการ
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  

พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑. ด้านบุคลากร อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้น าเชิงปัจเจกชนสั่ง
การเพียงรูปเดียวและมีภาวะผู้น าสูง  
๒. หลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสามารถสรุปลง
ได้ ๓ ประการ คือ หลักการครอง ตนครองคน และครอง
งาน รวมทั้งหลักพระวินัย 
 ๓. ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคมและ ด้านประชากร
ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส าหรับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนใน 
ยุคโลกาภิวัตน์ 

พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธา
จาโร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑. การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ในยุคสถานการณ์
ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ ย่อมมีการพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมการบริหารและ
มีกฎหมายพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มา
เกื้อกลูพระธรรมวินัย 
๒. การบริหารจัดการวัด มีประเด็นส าคัญ ๗ ประการ 
ได้แก่ ด้านระบบและรูปแบบ ปัญหาด้านผู้น า ด้านการ
จัดบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อมโบราณวัตถุพุทธศิลป์อาคาร
สถานที่ภูมิทัศน์ธรรมชาติ ในการบริหารจัดการวัด 
๓. การบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้งด้านการปกครอง 
ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้าน การศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ แบบ (5M) ได้แก่บุคคล เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
การจัดการ และคุณธรรม เป็นการบริหารจัดการวัดที่
เหมาะสมดีงาม 



๗๖ 

 

 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่านซึ่งผู้วิจัย

ได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 
 บัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและ
หลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมี
ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบผลส าเร็จ 
เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น า ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์เป็นต้น 
 ปัจจุบัน คณะสงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรการเผยแผ่ขึ้น โดยให้ฝ่ายบ้านเมืองเข้ามา
ช่วยเหลืองานกิจการคณะสงฆ์ที่มีมากขึ้น มหาเถรสมาคมก าหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี  ก็ได้น าแนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กรของ
พระพุทธเจ้าและทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถบริหารองค์กรได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็แล้วแต่ความคิด หลักการ ทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีของ Gulick and Urwickทฤษฎีของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (Dr. W. Edwards Deming) ก็
ตาม ยังมีกฎธรรมชาติของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ ซึ่งเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับวิทยาการสมัยใหม่ 
ควรน ามาประกอบการบริหารองค์กร ซึ่งการบริหารไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใน
ขณะนั้น ถ้าหากเรามีวิธีการคิดและบูรณาการเชิงบริหารแล้วจะท าให้การบริหารองค์กรมี
ประสิทธิภาพเกินกว่าที่คิดทีเดียวและเห็นว่าควรน ามาใช้กับการบริหารองค์กรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ต่อไป๑๑๙ 

ทนงค์ ล าประไพ, ผศ. และนางสาวนารีรัตน์ พลบจิตต์ ได้วิจัยเรื่อง “การใช้ปัจจ
เวกขณวิธี ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน”จากผลการวิจัยพบว่า ๑) การน าหลักธรรมทาง
ศาสนามาใช้ เป็นหลักในการด าเนินชีวิตซึ่ ง ได้แก่  แนวคิดเกี่ยวกับปัจจเวกขณวิธีตามหลัก
พระพุทธศาสนา คือ องค์ความรู้เพ่ือการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคปัจจัย ๔ ในการด ารง
ชีพซึ่งเป็นที่สนใจของผู้แสวงหาทางเลือกในการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาว่าตนเองจะมีชีวิตรอดอย่างมีคุณภาพได้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจเวกขณวิธีตามหลัก
พระพุทธศาสนาโดยจะพิจารณาในส่วนต่างๆ ดังนี้ (๑) การพิจารณาการบริโภคเครื่องนุ่งห่ม 
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มว่า ผ้าทุกผืนที่พระภิกษุใช้นุ่งห่ม ไม่ว่าจะ เป็น
จีวร สบง อังสะ สังฆาฏิ เหล่านี้เป็นต้น จีวรที่เราใช้สอยกันเป็นเพียงวัตถุธาตุ และพระภิกษุที่บริโภค
จีวรก็เป็นเพียงวัตถุการใช้เครื่องนุ่งห่มนั้นก็เพ่ือจะบ าบัดความหนาว (๒) การพิจารณาการบริโภค
                                                 

๑๑๙บัญชายุทธ  นาคมุจลินท์,“วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๗๗ 

 

อาหาร  การบริโภคอาหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเรื่องการ
บริโภคอาหาร ต้องอาศัยหลักพิจารณาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการบริโภคอาหาร 
(๓) การพิจารณาการบริโภคที่อยู่อาศัย เรื่องที่อยู่อาศัยก็เป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่พึงประสงค์จากการใช้เสนาสนะ 
จะต้องปฏิบัติตามหลักค าสอนที่ทรงให้พิจารณาด้วยอุบายวิธีแยบคายและต้องการให้มีการพิจารณา
อยู่บ่อยๆ เพ่ือค่อยๆ ปรับจิตใจให้ยอมรับความจริง (๔) การพิจารณาการบริโภคยารักษาโรค การใช้
ยารักษาโรคในพุทธศาสนา ก็เพ่ือระงับอาพาธหรือโรคต่างๆ อันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกขเวทนา จะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ จนมั่นใจว่าเมื่อบริโภคแล้ว ทุกขเวทนาในตนจะถูกระงับอย่างแท้จริง ๒) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตตามแนวการใช้ปัจจเวกขณวิธีในการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน ดังนี้ (๑) จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ในต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้น าปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตตามแนวการใช้ปัจจเวกขณวิธีในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชน ด้านความรู้จักพอประมาณตามมีตามได้ มีการพิจารณาตามมีตามได้ 
หรือ ยถาลาภสันโดษ หมายถึง เป็นผู้สันโดษตามมีตามได้ทั้งดีและไม่ดี (๒) ประชาชน ในต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้น าปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตตามแนวการใช้ปัจจ
เวกขณวิธีในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน ด้านความรู้จักพอประมาณตามก าลัง มีการ
ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามต้องสร้างความเชื่อมั่นขึ้นในตนเองโดยการพิจารณาก าลัง
ของเราว่าเราควรท าอย่างไร หรือมากเท่าไรจึงจะท าให้งานของเราส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี (๓) ประชาชน 
ในต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้น าปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตตาม
แนวการใช้ปัจจเวกขณวิธีในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน ด้านความรู้จักพอประมาณตาม
ความสามารถ มีการพิจารณาตามความสามารถ หมายถึง การรู้จักประมาณตน คือ การไม่
ทะเยอทะยานจนเกินตัวหาเลี้ยงชีพตามความสามารถอย่างสม่ าเสมอเป็นคนไม่ประมาทในอาชีพ การ
งาน และหน้าที่ เป็นอยู่อย่างมีสัมปชัญญะ๑๒๐ 

พระมหาวินัย  ปุญฺ า โณ และคณะ  ได้วิจัย เรื่อง “การศึกษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเถรวาทของไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมทูตยังมี
คุณสมบัติในหลายๆ ด้าน ที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอเมริกา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติต่างๆ ในแง่ของการบริหารจัดการ กระบวนการในการท างาน เป็นต้นว่า 
ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางแผน กระบวนการตัดสินใจเป็นต้น 

ในแง่ของบทบาทด้านต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องในมุมมองที่กล่าวถึง
คุณสมบัติว่ายังต้อง มีการพัฒนา กล่าวคือ พระธรรมทูตมีบทบาทเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนไทยใน
สหรัฐอเมริกา แต่คนไทยเหล่านั้นรวมทั้งพระธรรมทูตเองก็ยังมีความรู้สึกว่าพระธรรมทูตแสดง 
บทบาทหรือด าเนินงานในกลุ่มชาวต่างชาติได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเมื่อประเมินจากความคิดเห็นของ

                                                 
๑๒๐ ทนงค์ ล าประไพ, ผศ. และนางสาวนารีรัตน์ พลบจิตต์, “การใช้ปัจจเวกขณวิธี ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของประชาชน”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๗๘ 

 

พุทธศาสนิกชนและพระธรรมทูตเอง ก็มีผลสอดคล้องกันในแง่ของความสามารถในการสื่อสารเป็น
ภาษอังกฤษที่ยังตอ้งมี การพัฒนา ซึ่งอาจท าให้การด าเนินบทบาทในหมู่ชาวต่างชาติท าได้ไม่ค่อยดี๑๒๑ 

พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร และคณะ  ได้วิจัย เรื่อง “การน าหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาไปใช้ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งเพ่ือป้องกันและ
ลดปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน” ผลการวิจัยพบว่า  

ประเด็นแรก การศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมของครอบครัว ที่กระท าต่อเด็ก
และเยาวชนในชุมชนเข้มแข็ง พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านแปะมีลักษณะที่เอ้ือต่อการ
อบรมขัดเกลา สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีการพูดคุยกัน ท าให้เกิดความสามัคคี และ
สามารถร่วมแก้ปัญหากันอย่างสร้างสรรค์ มีการใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกัน พ่อแม่มีความรับผิดชอบ 
ประกอบอาชีพสุจริต ส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษา ท าตนเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม 
มีการใช้เหตุผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ลักษณะเหล่านี้นอกจากจะเป็น
ลักษณะของครอบครัวที่พึงประสงค์แล้ว ยังเป็นสิ่งที่เอ้ือให้การขัดเกลาทางสังคมได้ผลดี สามารถสร้าง
ครอบครัวให้น่าอยู่ และน าไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ในที่สุด 

ประเด็นที่สอง การศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมภายในครอบครัว โดยน าเอา
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการป้องกันและลดปัญหายาเสพติด พบว่า ชุมชนบ้านแปะ 
เป็นชุมชนที่ทุกครอบครัวนับถือพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาช้านาน โดยมีส านึกทางประวัติศาสตร์ใน
ฐานะเป็นข้ากัลปนาของวัด มีตราสัญลักษณ์และพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์ในอดีต ท าให้
ชาวบ้านในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสถาบันพระพุทธศาสนา และมีศาสนสถานส าคัญคือ วัดบ้าน
แปะ ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชุมชน ดังนั้น กระบวนการ ขัดเกลาทางสังคมภายใน
ครอบครัวของชุมชนบ้านแปะจึงน าเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ โดยสรุป ได้ ๔ ประการ คือ  

๑) การให้ความส าคัญกับเด็ก  
๒) การฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
๓) ความกตัญญูกตเวที 
๔) การปฏิบัติตามหน้าที่ 
นอกจากนี้ ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมแนวพุทธยังมีหลักการส าคัญอีก ๔ ประการ 

คือ ๑) การขัดเกลาแบบครบองค์ประกอบ ๒) การขัดเกลาด้วยความเสมอภาค ๓) ค านึงถึงความ
แตกต่างของบุคคล และ ๔) เห็นความส าคัญในการฝึกฝนพัฒนาตนเองของเด็ก อย่างไรก็ตาม การน า
หลักการดังกล่าวมาประยุกต์อาจยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป เพ่ือให้ชุมชนปลอดภัยจากปัญหายา
เสพติดอย่างแท้จริง 

ประการสุดท้าย การศึกษาอิทธิพลของกลุ่มองค์กรชุมชนที่พัฒนาตนเองจนกลายเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง ที่มีต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมภายในครอบครัว ตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า 
กลุ่มองค์กรในชุมชนบ้านแปะมีอยู่จ านวนหลายกลุ่มและมีความหลากหลายในบทบาท หน้าที่ 
สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ ๑) กลุ่มองค์กรทางเศรษฐกิจ ๒) กลุ่มองค์กรทางการเมือง และ 
                                                 

๑๒๑พระมหาวินัย  ปุญฺ าโณ และคณะ, “การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทของไทยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๘), หน้า ก-ข. 



๗๙ 

 

๓) กลุ่มองค์กรสงเคราะห์และวัฒนธรรม สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่จะสังกัดกลุ่มองค์กรมากกว่าหนึ่ง
องค์กรขึ้นไป ลักษณะของกลุ่มสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑) กลุ่มที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมดั้งเดิม กลุ่มประเภทนี้สามารถด ารงองค์กรอยู่ได้ด้วย
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งมีไม่มากนัก และ 

๒) กลุ่มที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มหรือจัดตั้งโดยภาครัฐ ความเข้มแข็งของกลุ่มขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย ๒ ด้าน คือ 

๒.๑) ปัจจัยภายนอก โดยมีภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน มีบทบาทในฐานะเป็น
แหล่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน แหล่งเงินกู้ในชุมชน หรือเก่ียวข้องกับอ านาจทางการเมือง และ  

๒.๒) ปัจจัยภาย ใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ทั้งนี้การที่จะด ารง
องค์กรอยู่ได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเรียน รู้ที่ผ่านมาของชาวบ้าน โดยผ่านกระบวนการ
ที่เรียกว่า “การพัฒนา” ของภาครัฐ อันมีอิทธิพลส าคัญในการสร้างวิธีคิดแก่สมาชิกในองค์กรชุมชน
ก่อน แล้วถ่ายทอดลงสู่วิธีคิดของสมาชิกในครอบครัวต่อไป และจากการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจ
ว่า กลุ่มองค์กรชุมชนมีอิทธิพลต่อกลุ่มต่างๆ ในครอบครัวแตกต่างกัน โดยเฉพาะกับกลุ่มพ่อบ้านที่เน้น
ในเรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท ามาหากินเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มแม่บ้านมี
ความคิดในเชิงอนุรักษ์มากกว่า และเน้นความส าคัญของสถาบันทางสังคมที่มีอยู่เดิม  

ส่วนกลุ่ม เด็กและเยาวชนกลับมีมิติการมองเห็นภาพองค์รวมของชุมชนได้อย่างน่าสนใจ 
และมีความ ใกล้เคียงกับภาพความจริง และได้เสริมมิติของความรักความอบอุ่นจากการจัด
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการ รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน ไม่เน้นการจัดการ
แบบสมัยใหม่แต่ให้ความส าคัญกับการจัดการตามศักยภาพของชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียง ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต๑๒๒ 
 พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์)  ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในล้านนา”  ล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง มี
การวางแผนไว้ตลอดปีตามประเพณีดั้งเดิมที่เคยท าติดต่อกันมา โดยรับนโยบายจากส่วนกลางแล้วมา
ปรับใช้ประยุกต์เข้ากับภูมิล าเนาท้องถิ่น  ด้านแนวทางการบริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งการให้
ด าเนินงานตามจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหม่มา
ใช้ เพ่ือรองรับความทันสมัย ส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของพระ
สังฆาธิการที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คล้อยตามความเชื่อ 
พิธีกรรมในล้านนา ส่วนการคิดหาหลักธรรมค าสอนนั้นก็แสดงไปตามอาการที่มีอยู่ตามประเพณีนิยม 
ส่วนการบริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ สายงานของพระธรรมฑูตมีการจัด
อบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑๒๓ 

                                                 
๑๒๒พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร และคณะ, “การน าหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในกระบวนการขัด

เกลาทางสังคมโดยครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันและลดปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน”, รายงาน
การวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ก-ข. 

๑๒๓พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา” ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 
๒๕๕๓). 



๘๐ 

 

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) และ คณะ  ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย”ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า การปฏิบัติศาสนกิจของพระ
ธรรมทูต วัดไทยในอินเดีย ถือเป็นยุคทองของพระธรรมทูต วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน
อินเดียและชาวพุทธต่างชาติ  ได้ประกาศเกียรติคุณของชาติให้ประจักษ์แก่คนทั่วโลก ในส่วน
ข้อเสนอแนะพบว่า  พระธรรมทูตปัจจุบันมีจ านวนน้อยมาก  การท างานไม่เป็นทีม ขาดการมีส่วนร่วม 
ไม่มีเครือข่ายชาวพุทธระดับนานาชาติและองค์กรหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องสร้าง
ส านักงานพระธรรมทูตให้ชัดเจน เพ่ือสร้างเครือข่ายในระดับองค์กรได้มีหลายด้านดังนี้ ๑. ด้าน
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า พระธรรมทูตได้ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา มี
การสร้างโรงเรียนปัญจศีล และโรงเรียนต้นกล้า มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้และเด็กและเยาวชน 
ได้น าเยาวชนมาปฏิบัติธรรมในวัด  มีการท าวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา  ในส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า 
วัดยังไม่ได้สร้างเครือข่ายศูนย์การศึกษา เพ่ือประสานงานกับองค์กรข้างนอกผู้สอนขาดทักษะด้าน
ภาษาท้องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามา
ช่วยเหลือ ๒. ด้านการสงเคราะห์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า พระธรรมทูตเป็นสัญลักษณ์
ของความเมตตา  ได้มีการอนุเคราะห์ต่อผู้อ่ืน มีการแจกสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคและการดูแล
รักษาพยาบาลให้  มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการอนุเคราะห์การศึกษาเผยแผ่ ในส่วนข้อเสนอแนะพบว่า 
วัดยังขาดกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์สุขภาพชุมชน เมื่อประสบภัยพิบัติ  ขาดทุนทรัพย์ในการบริหาร 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องหาแนวทางในการตั้งเป็นกองทุน หรือมูลนิธิขึ้น เพ่ือจะเอ้ือต่อการท างาน
สงเคราะห์ด้านนี้ ๓. ด้านคุณสมบัติของพระธรรมทูต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าจากการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต  ได้มองเห็นประโยชน์ในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนา มี
ความมั่นใจในคุณค่า ความดีงามและมุ่งมั่นแน่วแน่ต่ออุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา ท าให้เห็น
ประโยชน์ ที่เป็นคุณสมบัติของพระธรรมทูต  ส่วนข้อเสนอแนะพบว่า พระธรรมทูตที่ท างานไม่ต่อเนื่อง 
เกิดอาการท้อแท้ หมดก าลังใจ รู้สึกเบื่อต่อภาระที่รับผิดชอบและเกิดความรู้สึกว่าการมาปฏิบัติหน้าที่
พระธรรมทูต ท าให้ความรู้ ความสามารถของตนเองด้อยลง จ าเป็นต้องสร้างก าลังใจและพึงพอใจใน
การท างานให้มากขึ้น ๔. ด้านความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่าแนวความคิดเห็นของพระ
ธรรมทูตได้เกิดรู้สึกมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบด้านการเผยแผ่และได้ทุ่มเทก าลังกายและใจ
ให้กับภารกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในส่วนข้อเสนอแนะพบว่า พระธรรมทูตควรพัฒนา
ทัศนคติต่อความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะจะขาดความรู้ ขาดประสบการณ์  ขาดทักษะในด้าน
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จึงมีค่าเฉลี่ยน้อยตามอันดับ๑๒๔ 
 พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือ
เยาวชน มี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้ส่งสาร มี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

                                                 
๑๒๔พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก)และคณะ, “วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๘๑ 

 

 ประเด็นที่ ๑ เสริมศักยภาพและ ขีดความสามารถมีแนวทางในการด าเนินการโดย
ปลูกฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ความรู้ทางศาสตร์สมัยใหม่ที่
เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
ปัจจุบัน และฝึกฝนทักษะและเทคนิคการสอนที่เน้นผลลัพธ์ให้เยาวชนสามารถน าหลักธรรมะไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยของตน  
 ประเด็นที่ ๒ สร้างการท างานเป็นเครือข่าย มีแนวทางในการด าเนินการโดยให้ความรู้
ทางศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายในการท างาน และสร้างเครือข่ายการท างานระดับ
พ้ืนที่จากเล็กไปหาใหญ่  
 ประเด็นที่ ๓ ปลูกฝัง จิตส านึกและสร้างแรงจูงใจ มีแนวทางในการด าเนินการโดยปลูกฝัง
จิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม และสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมะเพ่ื อ
ประโยชน์ในระดับจุลภาคและมหภาค  
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์การบูรณาการสาร (หลักธรรม) เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน มี ๑ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  ได้แก่ การบูรณาการตัวสาร (หลักธรรม) เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์การรักษาและเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร มี ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ประเด็นที่ ๑ รักษาช่องทางการสื่อสารเดิม มีแนวทางในการด าเนินการโดยรักษาช่อง
ทางการสื่อสารธรรมะแก่เยาวชนโดยอาศัยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นฐาน และรักษา
ช่องทางการสื่อธรรมะผ่านกิจกรรมของสถานศึกษา  
 ประเด็นที่ ๒ เพ่ิมช่องทางการสื่อสารใหม่ มีแนวทางในการด าเนินการ โดยเพ่ิมช่องทาง 
การสื่อสาร ธรรมะผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์  

๓.๔ ยุทธศาสตร์การปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่ผู้รับสาร มี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่ผู้รับสาร มีแนวทางในการด าเนินการโดยปลูกฝังคุณสมบัติของผู้รับสารที่ดี และ
ปลูกฝังองค์ประกอบเฉพาะตนของผู้รับสารที่ดี๑๒๕ 
 พระมหาประสาน อนุวตฺโต (ทัศนารุณพงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า  การ
ด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ๑๒๖ ทั้งในวัดและนอกวัด การ
บรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดี

                                                 
๑๒๕พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี) , “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเยาวชน”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๒๖พระมหาประสาน  อนุวตฺโต (ทัศนารุณพงศ์), “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรม ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
, ๒๕๕๘). 

 



๘๒ 

 

ทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัด 

สรุปว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็น
ความคาดหวังจากผลที่จะได้รับค่อนข้างมาก คือ การพัฒนาจิตใจ แนวคิด และวิธีการต่างๆ ที่จะ
สามารถชักจูงให้น าสิ่งที่เผยแผ่หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่อง
ยากทีเดียว แต่ก็ต้องอาศัยการปลูกฝังและการปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เด็กและเยาวชน ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและเป็น
แบบอย่างให้กับเด็กในรุ่นต่อๆ ไป ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน พบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่
ใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแบบอย่างที่ปรากฏในพระไตรปิฎกบ้าง ประยุกต์หลักธรรมให้เข้า
กับสังคมไทยในปัจจุบันบ้าง ท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเปลี่ยนจากนโยบายเชิงรับ มาเป็นเชิงรุก
ในปัจจุบันปฏิบัติธรรมหรือมุ่ ง เน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ ได้รับอิทธิพลมาจากหลั ก
พระพุทธศาสนา การด าเนินการใดๆ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น 
 
ตารางท่ี ๒.๖ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
บัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 
 

การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
นั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและ
หลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 
พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
องค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์อาศัย
กระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็น
ปัจจัยในการบริหาร  

บัญชา จ าปารักษ์ ,  ผศ.  และคณะ, 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 

ส าหรับประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ พบว่า นิสิตปี
ที่ ๑ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๑.๑  เห็นว่าประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย์ อยู่ในระดับมาก นิสิตปีที่ ๒ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ ๕๘.๖ เห็นว่าประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
อยู่ ในระดับน้อย นิสิตปีที่  ๓ ร้อยละ ๖๙.๙ เห็นว่า
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับปานกลาง  
ส่ วนนิสิ ตปีที่  ๔  ส่ วนใหญ่ ร้ อยละ ๘๑.๓ เห็นว่ า
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับมาก สรุป
ได้ว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนแต่ละ
สาขาวิชาและแต่ละชั้นปีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 



๘๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  (ต่อ) 
ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร, (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 

ประเด็นแรก พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนบ้าน
แปะมีลักษณะที่เอ้ือต่อการอบรมขัดเกลา สมาชิกใน
ครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูล ท าให้เกิดความสามัคคี 
และสามารถร่วมแก้ปัญหากันอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา เป็นลักษณะ
ของครอบครัวที่พึงประสงค์ น าไปสู่การสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งได้ในที่สุด 
ประเด็นที่สอง พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพัน
กับสถาบันพระพุทธศาสนา และมีศาสนสถานส าคัญคือ 
วัดบ้านแปะ ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของ
ชุมชน กระบวนการ ขัดเกลาทางสังคมภายในครอบครัว
ของชุมชนบ้านแปะจึงน าเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ 
ประการสุดท้าย พบว่า กลุ่มองค์กรในชุมชนบ้านแปะมี
อยู่จ านวนหลายกลุ่มและมีความหลากหลายในบทบาท 
หน้าที่ สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ ๑) กลุ่ม
องค์กรทางเศรษฐกิจ ๒) กลุ่มองค์กรทางการเมือง และ 
๓) กลุ่มองค์กรสงเคราะห์และวัฒนธรรม สมาชิกใน
ชุมชนส่วนใหญ่จะสังกัดกลุ่มองค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กร
ขึ้นไป 

พ ร ะ ม ห า วิ นั ย   ปุ ญฺ า โ ณ , 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 
 

พระธรรมทูตมีคุณสมบัติ ในหลายๆ ด้ าน ที่ ยั ง ไม่
สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอเมริกา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติต่างๆ ในแง่ของการบริหาร
จัดการ กระบวนการในการท างาน ในแง่ของบทบาทด้าน
ต่างๆ ยังต้องมีการพัฒนา กล่าวคือ พระธรรมทูตมี
บทบาทเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกา 
แต่คนไทยเหล่านั้นรวมทั้ งพระธรรมทูตเองก็ยั งมี
ความรู้สึกว่าพระธรรมทูตแสดงบทบาทหรือด าเนินงาน
ในกลุ่มชาวต่างชาติได้ไม่ดีเท่าท่ีควร  

 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 
ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺ
สี) (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้ส่งสาร มี ๓ 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ เสริมศักยภาพและ ขีด
ความสามารถ ประเด็นที่ ๒ สร้างการท างานเป็น
เครือข่ายประเด็นที่๓ ปลูกฝัง จิตส านึกและสร้าง
แรงจูงใจ 
๓.๒ ยุทธศาสตร์การบูรณาการสาร (หลักธรรม) เข้ากับ
เหตุ การณ์ปั จ จุ บั น ได้ แก่  การ บู รณาการตั ว ส า ร 
(หลักธรรม) เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
๓.๓ ยุทธศาสตร์การรักษาและเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร 
ประเด็นที่ ๑ รักษาช่องทางการสื่อสารเดิม 
ประเด็นที่ ๒ เพ่ิมช่องทางการสื่อสารใหม่ 
๓.๔ ยุทธศาสตร์การปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่ผู้รับสาร 

พระครูภาวนาโสภิต, (สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

 มีการวางแผนไว้ตลอดปีตามประเพณีดั้งเดิมที่เคยท า
ติดต่อกันมา โดยรับนโยบายจากส่วนกลางแล้วมาปรับใช้
ประยุกต์เข้ากับภูมิล าเนาท้องถิ่น  ด้านแนวทางการ
บริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งการให้ด าเนินงานตามจารีต
ประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้ เพ่ือรองรับความทันสมัย 
ส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติของพระสังฆาธิการที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือ
ปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คล้อยตามความเชื่อ 
พิธีกรรมในล้านนา ส่วนการคิดหาหลักธรรมค าสอนนั้นก็
แสดงไปตามอาการที่มีอยู่ตามประเพณีนิยม ส่วนการ
บริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ 
สายงานของพระธรรมฑูตมีการจัดอบรมฝึกฝนรับ
นโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 
ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระมหาประสาน  อนุวตฺโต (ทัศนารุณ
พงศ์) (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 

การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาท
และประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้ง
ในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทางวิทยุและ
โทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ 
หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการ
ที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัดโดยมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้
ประชาชนได้เข้าวัด 

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ, (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

พบว่า การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต วัดไทยใน
อินเดีย ถือเป็นยุคทองของพระธรรมทูต วัดเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวพุทธในอินเดียและชาวพุทธต่างชาติ  พระ
ธรรมทูตปัจจุบันมีจ านวนน้อยมาก  การท างานไม่เป็นทีม 
ขาดการมีส่ วนร่ วม ไม่มี เครือข่ ายชาวพุทธระดั บ
นานาชาติและองค์กรหน่วยงาน อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องสร้างส านักงานพระธรรมทูตให้ชัดเจน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายในระดับองค์กรได้มีหลายด้านดังนี้ ๑. 
ด้านการศึกษา พบว่า พระธรรมทูตได้ให้การสงเคราะห์
ด้านการศึกษา มีการสร้างโรงเรียนปัญจศีล สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้และเด็กและเยาวชน ได้น าเยาวชนมา
ปฏิบัติธรรมใน ๒. ด้านการสงเคราะห์  พบว่า พระธรรม
ทูตเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา ได้มีการอนุเคราะห์
ต่อผู้ อ่ืน และมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการอนุเคราะห์
การศึกษาเผยแผ่ ๓. ด้านคุณสมบัติของพระธรรมทูต 
พบว่าจากการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต  ได้
มองเห็นประโยชน์ในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา มีความมั่นใจในคุณค่า  ๔. ด้านความคิดเห็น 
พบว่าแนวความคิดเห็นของพระธรรมทูตได้เกิดรู้สึกมี
ความเสียสละ มีความรับผิดชอบด้านการเผยแผ่และได้
ทุ่มเทก าลั งกายและใจให้กับภารกิจในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา   

 



๘๖ 

 

๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม 
จากการไดคนควาศึกษาทบทวนงานวิจัยของบัณฑิตหลายทานที่เกี่ยวของกับส านัก

ปฏิบัติธรรม ปรากฏวามีบัณฑิตนักวิชาการหลายทาน ทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ไดท าการศึกษา
วิจัยที่เกี่ยว ของกับส านักปฏิบัติธรรมไว ผูวิจัยพอจะน ามาสรุปไดดังนี้ 

ดวงกมล ทองคณารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับ
ชาวต่างประเทศในประเทศไทย”ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งสมถ
และวิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม เช่นการตัดปลิโพธ การแสวงหากัลยาณมิตร 
การเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม และสัปปายะในการปฏิบัติธรรม ล้วนมีผลต่อผู้เข้า
ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้รูปแบบการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรร มของชาว
ต่างประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติธรรมแยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม เช่น การ
จัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการปฏิบัติแต่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรม โครงการ
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อน และโครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรมขั้นสูง ตลอดจนการจัดบวชให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ นอกจากนี้ควรประยุกต์หลัก       
สัปปายะ ๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม๑๒๗ 

บรรจง โสดาดีและคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ผลการวิจัยพบว่าแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได้ ๖ ด้าน คือ ๑) แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานที่ ๒) แนวทางพัฒนาด้านบุคลากร ๓) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ๔) แนวทางพัฒนา
ด้านด้านรูปแบบปฏิบัติ/วิธีฝึกปฏิบัติ ๕) แนวทางพัฒนาด้านผลกระทบ ๖) แนวทางพัฒนาด้าน
งบประมาณ๑๒๘ 

แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ไดวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีบริหารเพื่อการพัฒนาส านักปฏิบัติ 
ธรรม” ผลวิจัยพบวา สภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติธรรมที่บริหารโดยคณะสงฆและโดยคฤหัสถมีดังนี้  ฝ
ายคณะสงฆมีการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เจาส านักเปนผูบริหารแตผูเดียว ในการจัดองค
การ การบริหารงานบุคคลดวยหลักใชคนใหเหมาะสมกับงาน การอ านวยการ ผูน าเปนผูอ านวยการเพ่ือ
ก าหนดการท างานตามสายงาน พุทธวิธีการก ากับดูและใชหลักธรรมคือหลักไตรสิกขา และหลักเมตตา  

สวยฝายคฤหัสถพบวาการวางแผนมีคณะกรรมการมูลนิธิบริหารในองคกรขนาดใหญ 
และขนาดกลาง การจัดองคกรมีส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเปนฝายอ านวยการ และ
ปฏิบัติการตาง ๆ การบริหารงานบุคคลใชการแบงงานตามหนาที่ ผูน าของฝายคฤหัสถมีการ
อ านวยการตามกระบวนการของการสั่งการตามล าดับขั้น การบริหารงานบุคคล การก ากับดูแลใช  
หลักทางตะวันตกผสมผสานกับภูมิธรรมทางตะวันออก  

                                                 
๑๒๗ดวงกมล ทองคณารักษ์, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศ

ไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๒). 

๑๒๘บรรจง โสดาดีและคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
๑๑”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ก-ข. 



๘๗ 

 

การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมโดยคณะสงฆพบวามีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ 
พัฒนาสื่อ และพัฒนาหลักสูตร สวนรูปแบบฝายคฤหัสถพบวาเปนการพัฒนา ๖ ดาน ไดแก พัฒนา
โครง สรางในการบริหารในการบริหาร พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ พัฒนารางกายและจิตใจ พัฒนา
หลักสูตร และพัฒนาสถานที่ รูปแบบการปฏิบัติทางฝงคณะสงฆใชหลักสติปฏฐาน ๔ สวนการปฏิบัติ 
โดยคฤหัสถ เปนศูนยการเรียนรูทางธรรมครบวงจร โดยมีหลักสูตรเปนตัวก าหนดใหสอดคลองกับ ผู
ปฏิบัติ รูปแบบพุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม ฝายคณะสงฆใชหลักในการบริหาร 
สอดคลองกับพุทธวิธีบริหารของพระพุทธเจา๑๒๙ 

อุทัย สติมั่น ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดความรสู าหรับส านักปฏิบัติธรรม ใน
ประเทศไทย” ผลวิจัยพบวา วัด หรือ ส านักปฏิบัติธรรม เปนสัญลักษณของความสงบ รื่นรมย เพราะ 
เปนที่พักของผูมีบาปกรรมอันสงบระงับแลว เปนที่อยูของผูเห็นภัยในวัฏฏะ หางไกลจากความชั่วทุก
รูปแบบเปนที่อาศัยของผูที่มีความบริสุทธิ์สะอาดทางกาย วาจา ใจ รูปแบบการจัดการความรู ของ
ส านักปฏิบัติธรรม คือการด าเนินการในลักษณะแบบธรรมเนียมดั้งเดิม ยังไมไดน ารูปแบบ การจัดการ
ความรูที่เปนกระบวนการอยางชัดเจน ท าใหประสิทธิภาพในการจัดการความรูจึงยังไมปรากฏชัด ทั้งนี้
เพราะไมไดมีการวิเคราะหถึงเปาหมาย รวมถึงเหตุผลและความจ าเปนในการที่จะใชความรูมาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมอยางเต็มที่ แตมีกระบวนการด าเนินงาน ในปจจุบัน
จึงเปนลักษณะแบบสังคมธรรมชาติสวนองคประกอบของการจัดการความรูนั้น ตองประกอบด้วยองค
ประกอบ ๓ ประการ คือ  

๑) ดานคน ตองมีโครงสรางของการจัดการความรูที่เอ้ือตอความส าเร็จของการจัดการ 
ความรู ผูบริหารสูงสุดในองคกรจะตองเห็นคุณคาในการจัดการความรูและด าเนินการผลักดัน การ
จัดการความรู ที่ส าคัญคนในองคกรจะตองมีความกระหายใครเรียนรูมีวัฒนธรรมในการเรียนรู  มี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน  

๒) ดานเทคโนโลยี ส านักปฏิบัติธรรมจะตองมีระบบ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพราะจะชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูได อย่างสะดวก
และรวดเร็ว เชน สื่ออินเทอรเน็ต เปนตน  

๓) ดานกระบวนการส านักปฏิบัติธรรมจะตองมีกระบวนการท าการจัดการความรู  ที่
ชัดเจนเปนระบบและมีประสิทธิผล ตัวอยางของกระบวนการที่ถูกน ามาประยุกตใชในวงการราชการ 
เชน กระบวนการจัดการความรูตามแนวทางของ ก.พ.ร.๑๓๐  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดเปนไปเพ่ือใหเปนศูนยกลางของการศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา และใหการบริการในทุก   
ดาน ดังนั้นสถานที่ของส านักตองมีสภาพที่สะอาด รมรื่น สวยงาม การบริหารการจัดการตองมีกลยุทธ
ในพัฒนาที่หลากหลาย เพราะเปนงานที่ตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ชาญฉลาดในหลักการบริหาร 

                                                 
๑๒๙แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ, “พุทธวิธีบริหารเพื่อการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม”, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   
๑๓๐อุทัย สติมั่น, “การพัฒนารูปแบบการจัดองคความรูส าหรับส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย”, วิทยานิ

พนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 



๘๘ 

 

และความผูน าของผูที่เปนเจาส านัก ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ ส านักตองไดรับการพัฒนาใหผูมีคุณวุฒิ
ทั้งดานปริยัติ และมีประสบการณในดานการปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐานตามสมควรแกภูมิธรรม
ความสามารถของแตละทาน สามารถที่แนะน าผูอ่ืนได มีศีลาจารวัตรเปนที่เลื่อมใสของผูเขามาศึกษา
ปฏิบัติธรรมทุกเพศทุกวัย และทุกวุฒิภาวะของผู เขารับการอบรม พรอมทั้งพัฒนาวัดใหเปนส านัก
ปฏิบัติธรรมที่เพียบพรอมดวยความเปนสัปปายะ เหมาะแกการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม สอดคลองกัน
กับองคประกอบของการฝกอบรมปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน ๕ ประการ กลาวคือ มีสถานที่ของ
ส านักเหมาะสมแกการปฏิบัติ หลักสูตรการอบรมดี วิทยากรมีคุณวุฒิ มีความรูและ มีประสบการณ 
การบริหารกิจกรรมของส านักเปนระบบ เจาอาวาสเอาใจใส ผูเขารับการปฏิบัติธรรม มีความตั้งใจ ก็  
ยอมไดประโยชนจากการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวาง ใหผู
ปฏิบัติตามค าสอนไดทั้งรูทั้งเห็นหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจา คือพระสัจธรรม อันเปนธรรมที่
มีอยูตลอดตามความเปนจริง  
 
ตารางท่ี ๒.๗ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
บรรจง โสดาดีและคณะ, (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
 

แนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได้ ๖ ด้าน คือ ๑) แนวทางพัฒนาด้าน
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ๒) แนวทางพัฒนา
ด้านบุคลากร ๓) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔) แนวทางพัฒนาด้านด้านรูปแบบปฏิบัติ/วิธีฝึกปฏิบัติ 
๕) แนวทางพัฒนาด้านผลกระทบ ๖) แนวทางพัฒนา
ด้านงบประมาณ 

ดวงกมล  ทองคณารั กษ์ ,  (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
   

การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งสมถและ
วิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม เช่น
การตัดปลิโพธ การแสวงหากัลยาณมิตร การเลือก
กรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม และสัปปายะใน
การปฏิบัติธรรม ล้วนมีผลต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม นอกจากนี้
การปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรมของ
ชาวต่างประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติ
ธรรมแยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ควรประยุกต์
หลักสัปปายะ ๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติธรรม 

 
 
 
 
 



๘๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม (ต่อ) 
ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์,(บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   
 

สภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติธรรม ฝายคณะสงฆมีการ
วางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เจ าส านักเปนผู
บริหาร ในการจัดองคการ การบริหารงานบุคคลดวย
หลักใชคนใหเหมาะสมกับงาน การอ านวยการ ผูน าเปนผู
อ านวยการเพ่ือก าหนดการท างานตามสายงาน พุทธ
วิธีการก ากับดูแลใชหลักธรรมคือหลักไตรสิกขา และหลัก
เ มตตา  ส วยฝ ายคฤหั สถ พบว ากา รว า ง แผ นมี
คณะกรรมการมูลนิธิบริหารในองคกรขนาดใหญ และ
ขนาดกลาง ผูน าของฝายคฤหัสถมีการอ านวยการตาม
กระบวนการของการสั่ ง การตามล าดั บขั้ น  การ
บริหารงานบุคคล ใชหลักทางตะวันตกผสมผสานกับภูมิ
ธรรมทางตะวันออกมีการพัฒนา ๖  ดาน ไดแก พัฒนา
โครง สรางในการบริหารในการบริหารพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาสื่อ พัฒนารางกายและจิตใจ พัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาสถานที่ รูปแบบพุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนา
ส านักปฏิบัติธรรม  

อุ ทั ย  ส ติ มั่ น , ( บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕).   
   

วัด หรือ ส านักปฏิบัติธรรม เปนสัญลักษณของความสงบ 
เปนที่อาศัยของผูที่มีความบริสุทธิ์สะอาดทางกาย วาจา 
ใจ รูปแบบการจัดการความรูของส านักปฏิบัติธรรม คือ
การด าเนินการในลักษณะแบบธรรมเนียมดั้งเดิม ท าให
ประสิทธิภาพในการจัดการความรู จึงยังไมปรากฏชัด 
ทั้งนี้เพราะไมไดมีการวิเคราะหถึงเปาหมาย รวมถึง
เหตุผลในการที่จะใชความรูมา เปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมอยางเต็มที่ องคประกอบ
ของการจัดการความรูนั้น ประกอบดวย ๓ ประการ คือ 
๑)ดานคน ตองมีโครงสรางของการจัดการความรูที่เอ้ือต
อความส าเร็จของการจัดการความรู การจัดการความรู ที่
ส าคัญคนในองคกรจะตองมีความใครเรียนรู มีทัศนคติที่
ดี ๒)  ดานเทคโนโลยี ส านักปฏิบัติธรรมจะตองมีระบบ 
IT และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ๓) ดานกระบวน
การส านักปฏิบัติธรรมจะต องมีกระบวนการท าการ
จัดการความรู ที่ชัดเจนเปนระบบและมีประสิทธิผล  

 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 



๙๐ 

 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ผู้วิจัยสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัยได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Framework) 
 

หลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
  
๑. ฉันทะ : การมีใจรักในสิ่งที่ท า 
๒. วิริยะ : ความมุ่งมั่นทุ่มเท 
๓. จิตตะ : ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ 
๔. วิมังสา : การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา 
 

แนวคิดด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ๓ ด้าน 
๑. ด้านการแสดงพระธรรมเทศนา 
๒. ด้านการบรรยายหรือปาฐกถาธรรม 
๓. ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
๑. ด้านสถานที ่
๒. ด้านวิทยากร 
๓. ด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 



 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยใช้รูปแบบ การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการวจิยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 ๑. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารของการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (Documentary Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เพ่ือให้ได้การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ที่มี
ความสมบูรณ์ ดังนี้ 
  ๑.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าส านักปฏิบัติธรรม กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ านวน ๑๗ รูป/คน  

 ๑.๒ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พระภิกษุและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๑๑ รูป/คน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เพ่ือให้ได้แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ที่มีความสมบูรณ์ 
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 ๒. กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)    
ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามกับ กลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ านวน ๓๑๖ รูป/คน ได้มาจากประชากรประมาณ ๑,๑๖๐ รูป/คน โดยใช้สูตร
ส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๑ ในการค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง และคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักอิทธิ
บาท ๔ และอีก ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่  ด้านวิทยากร และด้านการบริหารจัดการ 
  
๓.๒ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดย
แบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In – depth Interview) 
โดยผู้วิจัยคัดเลือกจาก กลุ่มเจ้าส านักปฏิบัติธรรม กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา และกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม รวมทั้งสิ้น ๑๗ รูป/คน ได้แก่ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ 
 

 กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จ านวน ๕ รูป 
  ๑. พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง 
 ๒. พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้า
คณะจังหวัดระยอง 
 ๓. พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอาราม
หลวง) เจา้คณะอ าเภอเมืองระยอง 
 ๔. พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้า
คณะอ าเภอแกลง รูปที่ ๑ 
 ๕. พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ 
เจ้าคณะต าบลท่าเรือ  
  
 
 
 
 

                                                 
๑สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
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 กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ จ านวน ๔ รูป  
 ๑. พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้า
คณะจังหวัดระยอง 
 ๒. พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะ
ต าบลบ้านนา 
 ๓. พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้า
คณะต าบลป่ายุบ 
  ๔. พระมหาวุฒิชัย  วุฒิชโย พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)  
  
 กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  จ านวน ๔ รูป/คน 
  ๑. พระครูโสภิตปัญญาก (เชาวลิตร ชิตงฺกโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระ
อารามหลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง 
 ๒. พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย เจ้าคณะ
อ าเภอบ้านค่าย  
 ๓. พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์ วายาโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู 
รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย 
 ๔. พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะ
อ าเภอนิคมพัฒนา 
 
 กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม จ านวน ๔ คน 
 ๑. นายชาญณรงค์ เจนจบ หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๒. นายธนาศักดิ์ คอวนิช หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๓. นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๔. นางชวัลกร เฉียบแหลม หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
 ๓.๓.๒. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
จากผู้เชี่ยวชาญพระภิกษุและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๑ รูป/คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ ทั่งโต ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ๒. อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
 ๓. อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
 ๔. พระครูสิริธรรมสุธี (ธารา ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดเนินกระปรอก 
 ๕. พระครูสุวรรณพุทธิคุณ (สมพงษ ์ธมฺมวิริโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ าสุวรรณภูผา ผู้แทนส านัก
ปฏิบัติธรรม 
 ๖. พระมหาแสวง อินฺทวีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านฉาง  
 ๗. พระครูสังวรญาณวงศ์ (พงศ์วุฒิ ญาณส วโร) เจ้าอาวาสวัดหนองโบสถ์ 
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 ๘. พระมหาวีระชัย ชยวีโร, ดร. เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ 
 ๙. พระครูสุนทรธรรมวาที (ธนุ สิริธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสีรมัน ผู้แทนส านักปฏิบัติธรรม 
 ๑๐. นางบุญมี วงษ์ไพศาล ผู้แทนนักปฏิบัติธรรม 
 ๑๑. นางทองมี เฉียบแหลม ผู้แทนนักปฏิบัติธรรม  
 
 ๓.๒.๓ กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
 ประชำกร คือ พระวิปัสสนาจารย์  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ได้ประชากรประมาณ ๑,๑๖๐ 
รูป/คน และได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ไดจ้ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๑๖ รูป/คน   
 ๑) ประชากรจากการวิจัยเชิงปริมาณ คือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ และ
ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง จ านวนประชากร ๑,๑๖๐ รูป/คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๒ 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๑๖ รูป/คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionare) แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้๓ 

n =   

n =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =    จ านวนประชากร 
e =    ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

แทนค่าในสูตร n = 
 1,160  

1 + 1,160  (0.05)2  
  =  316  

ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 316 รูป/คน 
 
ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

พื้นที่ จ ำนวนประชำกร จ ำนวนตัวอย่ำง 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม  ๒๐ ๕ 
พระวิปัสสนาจารย์ ๑๐ ๓ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ๑,๑๓๐ ๓๐๘ 

รวม ๑,๑๖๐ ๓๑๖ 
  
 
                                                 

๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
๓อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

N 
1 + N (e)2 
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๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ๓.๓.๑  แบบสอบถำม 
  ๑. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
   ๑) ศึกษาหลักการและแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองจากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
   ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   ๔) สร้างเครื่องมือ 
   ๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
   ๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชาชนที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
   ๗) ปรับปรุงแก้ไข 
   ๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง  
 ๒. ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษา
พัฒนาขึ้นตามกรอบทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยองมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของทางการ
บริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง เพ่ือน าเสนอ
แนวทางทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันโดย
ใช้แบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองใน ๓ ด้านคือ  ๑) ด้านการแสดงธรรมเทศนา ๒) ด้านการบรรยาย
ธรรมหรือปาฐกถาธรรม และ๓) ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ 

ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักอิทธิบาท ๔ 
 ตอนที่ ๔  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านสถานที่ ๒) ด้านวิทยากร ๓) ด้านการ
บริหารจัดการ  



๙๖ 

 

 ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerial Rating Scale) โดยก าหนดความ
มากน้อยของระดับความคิดเห็น 
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้ศึกษาก าหนดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ซึ่งมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้๔ 
  ๕  หมายถงึ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๔  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
  ๓  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
  ๒  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ   น้อย 
  ๑  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด  
 ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับทางการ
บริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (Openended 
Questionnaire) แบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
 
 ๓. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้น าไปด าเนินการวิเคราะห์ และประเมินระดับคุณภาพความตรงของ
เครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและความเป็นเอนกนัยในการเก็บข้อมูล 
 ๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence)๕ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC ๐.๐๕ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ IOC ดังนี้ 
 ๑. ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผอ. หลักสูตรพธ.ด. 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๓. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                                 
๔ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ด่าน

สุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
 ๕สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๙๗ 

 

 ๔. ดร.บุษกร วัฒนบุตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕. ดร.ยุทธนา ประณีต  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)๖ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Try Out) ทั้งฉบับเท่ากับ .๙๗๐ 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภำพมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑) ข้อมูลปฐมภู มิ  (Primary Data)  โดยการรวบรวมจากหนั งสือ อ้าง อิงทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ 
 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดเตรียมเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview Guide)
กับกลุ่มเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จ านวน ๕ รูป กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ จ านวน ๔ รูป กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  จ านวน ๔ รูป กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ านวน ๔ คน ร่วมทั้งสิ้น 
๑๗ รูป/คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussin) จ านวน ๑๑ รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
  (๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและ
ขอความร่วมมือที่จะเข้าสัมภาษณ์ 
  (๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 

                                                 

  ๖สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๙๘ 

 

 ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการ
สัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 
  
 ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรจากเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติ
ธรรมที่มีต่อทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
จ านวนประชากร ๑,๑๖๐ รูป/คน วิเคราะห์ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๗ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๑๖ รูป/คน แล้วด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Randomsampling) ผู้วิจัยด าเนินการแจกจ่ายด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
ระยอง ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ และผู้
ปฏิบัติธรรมที่มีต่อทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนา
จารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยองที่ เกี่ยวข้องเพ่ือขอแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับ
มาแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

                                                 
๗สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๙๙ 

 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้
 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ   ๒. 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้  
 ๑) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
  ๑. ข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไปถึงภาพถ่ายในแต่ละ
ครั้ง จัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปร ว่าครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผล 
  ๒. ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจะใช้วิธีการ
โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จาก
การบันทึกข้อมูลการถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไปถึงภาพถ่ายในแต่ละครั้ง จัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปร
ว่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผล 
  ๓. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลและน าเสนอ
เขียนเป็นความเรียง 
 ๒) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ  
 หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติ
ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย  

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และระดับความคิดเห็นของเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมที่มี
ต่อทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักอิทธิบาท ๔ และอีก ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านสถานที่ ๒) ด้านวิทยากร 
๓) ด้านการบริหารจัดการ  หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการ
ค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ตามเกณฑ์การวัดชนิดประมาณค่าตัดสินระดับความคิดเห็นส าหรับการตอบที่เป็นมาตรฐาน
ค่า ๕ ระดับ  

เกณฑ์การวิเคราะห์และแปลความ๘ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ มีการบริหารจัดการมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ มีการบริหารจัดการมาก 

ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ มีการบริหารจัดการปานกลาง 

                                                 

  ๘ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบื้องต้นและกำรวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 
๒๕๔๕), หน้า ๑๓๐. 

 



๑๐๐ 

 

ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ มีการบริหารจัดการน้อย 

ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ มีการบริหารจัดการน้อยที่สุด 
 ๒. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย แบ่งออกเป็น ๔ สถิติ ดังนี้ 
  ๑. ค่าความถ่ี (Frequency)    
  ๒. ค่าร้อยละ (Percentage) 
  ๓. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  ๔. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  

 



บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง เรื่อง “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Methods) คือ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) และสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants)  ซึ่งเป็น เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้ปฏิบัติธรรม จ านวน ๑๗ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับพระภิกษุ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน ๑๑ รูป/คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะและรูปแบบเบื้องต้นส าหรับใช้ในการยืนยันข้อมูล เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย บันทึกเสียง และจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา รวมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม จ านวน 
๓๑๖ ชุด ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้คือค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อ ดังนี้  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์แนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ๔.๓ น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง 
 ๔.๔ ผลจากการวิเคราะหข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group Discussion) 
 ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย   
 
 
 
 



๑๐๒ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้วยวิธีการศึกษาเอกสารหลักฐาน
ส าคัญ (Documentary research) การสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก ( In-depth interview) จาก
กลุ่มเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จ านวน ๕ รูป กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ จ านวน ๔ รูป กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน ๔ รูป กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ านวน ๔ คน ร่วมทั้งสิ้น ๑๗ 
รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑.๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 จากการวิเคราะห์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย สามารถน าเสนอเนื้อหาสาระส าคัญๆ อีก ๓ ประเด็นคือ ๑) การจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม: ด้านการแสดงธรรมเทศนา ๒) การจัดการส านักปฏิบัติธรรม: ด้านวิทยากร ๓) การ
จัดการส านักปฏิบัติธรรม: ด้านการบริหารจัดการ โดยผู้วิจัยได้กล่าวสรุปสาระส าคัญการบริหารจัดการ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ด้านการแสดงธรรมเทศนา 
 การจัดให้มีพระธรรมเทศนาหรือที่เรียกสั้นๆว่า "มีเทศน์” คือมีการแสดงธรรมฟังกันในที่
ประชุมตามโอกาสอันสมควรนับเป็นนิยมกันประการหนึ่งส่วนมากนิยมผนวกเข้าในการท าบุญงาน
ต่างๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคลเช่น งานฉลองอายุฉลองพระบวชใหม่และฉลองอาคารสถานที่ต่างๆ ที่
สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศเป็นบุญกุศลตลอดถึงงานศพงานท าบุญอัฐิเป็นต้น หรือแม้ไม่ต้องมีงานท าบุญอะไรก็
นิยมจัดให้มีขึ้นเพ่ือฟังกันตามกาลตามวาระหรือตามโอกาสที่เหมาะสมก็มีเช่นที่จัดให้มีในวัดหรือตาม
ศาลาโรงธรรมประจ าวันธรรมสวนะและวันอุโบสถเป็นต้นทั้งนี้เพ่ือให้เกิดบุญทางจิตใจและสติปัญญา
แก่ผู้ฟัง 
 ฉะนั้นการจัดให้มีพระธรรมเทศนาจึงเป็นประเพณีนิยมของพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมา
นานแต่ครั้งพุทธกาลในปัจจุบันนี้พระธรรมทูตก็นิยมให้มีพระธรรมเทศนา ๒ อย่างคือ เทศน์ธรรมดา
โดยผู้เทศน์รูปเดียวอย่างหนึ่งและเทศน์ปุจฉาวิสัชนาโดยผู้เทศน์ตั้งแต่ ๒ รูปขึ้นไปแสดงร่วมกันเป็น
ธรรมสากัจฉาอย่างหนึ่ง  
 ประเภทของนักเทศน์โดยปกติจะแบ่งพระนักเทศน์ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ๑. 
นักเทศน์ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ หรือ นักเทศน์ปากเปล่า คือ นักเทศน์แบบไม่อ่านหนังสือ แต่ถือ
หนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ การเทศน์แบบนี้ เป็นการแสดงถึง
ความสามารถของนักเทศน์ที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ ความเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมะนักเทศน์แบบนี้
ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี ๒. นักเทศน์อ่านคัมภีร์ หมายถึง การเทศน์ไป
ตามคัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว๑๓๔ 

 การเทศน์แบบใดก็ตาม ก็มีแนวการพรรณนาความเพียง ๒ ลักษณะ คือ ๑. ปุคคลาธิษ
ฐานเทศนา พรรณนาโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้ง เช่น ยกเรื่องนิทานหรือยกเหตุการณ์มาเล่าประกอบ  
                                                 

 ๑๓๔สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 



๑๐๓ 

๒. ธรรมาธิษฐานเทศนา พรรณนาความโดยเน้นหลักธรรมเป็นที่ตั้ง อธิบายให้เห็นอาการของธรรมะ 
ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาท่ีเป็นนามธรรม ไม่ยกนิทาน ไม่ยกเหตุการณ์ ไม่ยกบุคคลมาเป็นตัวอย่าง๑๓๕ 

 ถ้าเทศน์แบบปุคคลาธิษฐาน มีนิทานสาธกและยกเรื่องที่คนสนใจมาประกอบ การเทศนา
จะไม่เป็นยาขม แต่จะเป็นที่นิยมชมชอบ เพราะนิทานจะช่วยในการขยายธรรม จะเป็นเทศนาที่เข้าใจ
ง่าย ฟังง่าย และง่ายต่อการจดจ าน าไปประพฤติปฏิบัติ จัดเป็นเทศนาที่ยอดนิยมที่องค์สมเด็จพระบรม
ศาสดาทรงน ามาแสดงมากที่สุด๑๓๖ 

 วัตถุประสงค์ของการเทศน์แต่ละครั้งผู้เทศน์ต้องตั้งเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายไว้ จะให้
ธรรมะอะไรแก่ผู้ฟังแต่เป้าหมายสูงสุดของเทศน์ขั้นสูงสุด คือ วิมุตติ หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลส
จนถึงมรรคผลนิพพานแต่การเทศน์จนถึง วิมุตติ นั้นเป็นเรื่องยาก ทั้งผู้เทศน์และผู้ฟัง แต่ถึงอย่างไร
แล้วผู้เทศน์ก็ต้องใช้ความสามารถในการเทศน์อย่างจริงจัง รู้จิตใจของผู้ฟังว่าเขาต้องการฟังงอย่างไร 
ผู้ฟังก็ควรมีอุปนิสัยในการฟังเพ่ือถึงวิมุตติ เมื่อกระท าได้เช่นนี้๑๓๗ 

 แม้จะไม่ถึงวิมุตติตามพุทธประสงค์ แต่ผู้เทศน์ก็ต้องนึกไว้ทุกครั้งที่เทศน์ว่า วิมุตติ คือ จุดมุ่งหมาย
ของการเทศน์ทุกครั้งนักเทศน์ทุกคนจะต้องวางจุดหมายของการเทศน์ไว้ ๒ ชั้น คือ 
 ๑. จุดหมายชั้นสูงสุด ได้แก่ วิมุติ คือ เทศน์ให้ผู้ฟังเข้าถึงวิมุติ หลุดพ้นจากกิเลสจนบรรลุ
มรรคผลนิพพาน 
 ๒. จุดหมายชั้นต่ าลงมา คือ ให้ผู้ฟังได้อานิสงส์การฟังธรรม อย่างน้อย ๕ ประการ คือได้
ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้วแกล้วกล้าในเรื่องที่ได้ฟังแล้วไม่เป็นโรคร้ายแรงเป็นผู้มีมิตร 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์๑๓๘ 

 เรื่องที่นักเทศน์จะต้องรู้นั้นมีอยู่มากมาย แต่ส าหรับเรื่องที่มีความจ าเป็นที่จะต้องรู้ก่อน
ในเบื้องต้นมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย ๕ เรื่อง คือเรื่องการเทศนาจรรยานักเทศน์การสังเกตบุคคล
ประเมินผลเทศนารู้คุณค่าสมาธิ หลักการเทศนาส าหรับนักเทศน์ 
 นักเทศน์ชั้นแนวหน้า ท่านถือหลักว่า “ก่อนจะเทศน์ต้องเตรียม ถ้าไม่เตรียมก็เสียเหลี่ยม
นักเทศน์” การเตรียมตัวของการเป็นนักเทศน์ที่ดีนั้นจะต้องเตรียมสิ่งที่เป็นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ๑. เตรียมตัว คือ เรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของจรรยาหรือศาสนพิธีที่
เกี่ยวกับการเทศน ์
 ๒. เตรียมใจ คือ ควบคุมใจให้มีสมาธิ มีใจปลอดโปร่ง สร้างความเชื่อม่ัง ไม่หวั่นไหวกังวล 
พรรณนาว่าในใจไปเป็นตอนๆ 

                                                 

 ๑๓๕สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๓๖สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๓๗สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๐๔ 

 ๓. เตรียมวิจัยผู้ฟัง คือ รู้ลักษณะคนฟัง และเลือกวิธีการเทศนาให้เหมาะสมกับคนฟัง
เหมือนกับการป้อนข้าวว่าจะป้อนค าเล็กหรือค าโต ต้องดูขนาดปากของผู้ที่จะทานเสียก่อน  
 ๔. เตรียมหลักการเทศน์ คือ ถ้าต้องการให้เทศนางามในเบื้องต้น ในท่านกลาง และในสุด 
ก็ต้องอธิบายตามพุทธวิธี ๔ ส.๑๓๙ 

 ในแต่ละลักษณะมีวิธีการที่เรียกว่าระเบียบพิธีไม่เหมือนกัน ทั้งเจ้าภาพผู้จัดงานและ
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม พออธิบายได้ดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมในงานบุญงานท าบุญนิยมเทศน์หรือมีพระธรรมเทศนาผนวกด้วยนั้น 
ส าหรับงานมงคลส่วนใหญ่ก าหนดจัดให้มีกันเฉพาะงานเกี่ยวด้วยการฉลองเป็นพ้ืนฐาน ถ้าเจ้าภาพจะ
จัดให้มีเทศน์ผนวกด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น เทศน์งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ เทศน์งานฉลองอายุ 
ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ถึง ๑ ชั่วโมงหลังฉันภัตตาหารเสร็จ เช้าหรือเพลตามความเหมาะสมเช่นกัน 
ถ้าเทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ใช้เวลามากตั้งแต่ ๒ ชั่วโมงข้ึนไป มักจะจัดให้เทศน์หลังฉันเพลเสร็จ๑๔๐ 
 ส่วนงานอวมงคล นิยมเทศน์ผนวกได้ทุกกรณีทั้งแบบเทศน์ธรรมดาหรือเทศน์ปุจฉา
วิสัชนาตามแต่โอกาสอ านวย ปกติถ้าเป็นงานทาวันเดียวก็จัดให้มีเทศน์เป็นรายการสุดท้าย แต่ถ้าเป็น
งานท าตั้งแต่ ๒ วัน๑๔๑ อาจจัดให้มีเทศน์ต่อท้ายสวดมนต์เย็นของวันงานวันแรกก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่ความ
เหมาะสม ส าหรับวิธีปฏิบัติที่มักจัดให้มีในงานท าบุญ มีดังนี้ 
 ๑) ฝ่ายเจ้าภาพเมื่อมีศรัทธาจะจัดให้มีเทศน์ในงานท าบุญของตนไม่ว่าจะเป็นงานมงคล
หรืออวมงคลใด ต้องตระเตรียมเป็นพิเศษเพ่ิมจากการท าบุญโดยทั่วไป กล่าวคือ ต้องอาราธนาพระผู้
แสดงธรรมตามความต้องการ ถ้าเป็นเทศน์ธรรมดา ต้องการพระรูปใดแสดงธรรม๑๔๒ 

 จะให้แสดงเรื่องอะไรหรือแล้วแต่ผู้แสดงธรรม ก็ต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้แสดงทราบ 
การอาราธนาพระเทศน์นี้ที่นิยมปฏิบัติกันในจังหวัด หรือแม้กระทั่งท้องที่อ าเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง
นิยมปฏิบัติกัน คือ ท าเป็นฎีกาอาราธนา โดยก าหนดวันเวลาสถานที่ให้ชัดเจน พร้อมทั้งการจัดพาหนะ
รับส่งหรือจัดไปตามอัธยาศัยก็จะระบุไว้ในฎีกาอาราธนา๑๔๓ ซึ่งมีความชัดเจนกว่าวิธีเดิมที่ใช้การ
เตรียมพานดอกไม้ที่เรียกว่า “ขันธ์ ๕” พร้อมมอบให้ผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านนั้นๆ ไปอาราธนาพระสงฆ์ 
แม้จะเป็นวิธีที่เป็นการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาม แต่อาจท าให้พระสงฆ์หลงลืมเวลาได้เช่นกัน 

                                                 

 ๑๓๙สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๔๑สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

๑๔๒สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๑๔๓สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๐๕ 

ยิ่งถ้าเป็นพระสงฆ์ที่มีงานเทศน์จ านวนมาก วิธีการท าหนังสือ/ฎีกาอาราธนา จึงเป็นวิธีการที่นิยมท า
กันในปัจจุบันนี้๑๔๔ 

 สิ่งที่ต้องเตรียมเป็นส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การจัดธรรมาสน์แสดงธรรม เนื่องจากเป็นพิธี
ที่ส าคัญและแตกต่างจากการเผยแผ่ธรรมอย่างอ่ืน การจัดให้มีการแสดงธรรม ผู้จัดหรือเจ้าภาพและผู้
เทศน์จะต้องรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด๑๔๕ 

 การแสดงธรรมในบางโอกาสที่มีการสวดพระพุทธมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์ ที่มีการ
ท าบุญฉลองเลี้ยงพระเสร็จแล้ว การมีเทศน์ต่อถือว่าเป็นบุญพิธีใหม่นิยมเริ่มต้นด้วยการให้อุบาสก
อาราธนาศีล พระให้ศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม พระแสดงธรรม เมื่อจบการแสดงธรรม ถ้ามีการ
สวดธรรมคาถาต่อท้ายในงานศพ เจ้าภาพต้องจุดธูปเทียนบูชาหน้าพระสวดด้วย สวดจบแล้วจึงถวาย
ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ า เป็นอันเสร็จพิธี๑๔๖ 
 ๒) ฝ่ายพระสงฆ์ผู้เทศน์ เมื่อรับอาราธนาแล้วพึงเตรียมและจัดการตามสมควร เพ่ือให้
งานของเจ้าภาพเสร็จได้ตามความประสงค์ ถ้าเทศน์ธรรมดางานมงคล มักแสดงธรรมด้วย
ความสามารถปฏิภาณไหวพริบของตนเอง ที่ส าคัญคือจะต้องเตรียมคัมภีร์ใบลานกับตาลปัตรหรือพัด
รองไว้สาหรับให้ศีลและอนุโมทนาให้พร้อม และไปถึงบริเวณพิธีก่อนก าหนดเวลาพอประมาณ๑๔๗ 

 เมื่อได้เวลาเทศน์ เจ้าภาพจุดเทียนประจ าธรรมาสน์ เป็นเครื่องหมายให้พระสงฆ์ผู้แสดง
ธรรมขึ้นธรรมาสน์โดยไม่ต้องรอนิมนต์ไปในตัว เพราะฉะนั้น พอสังเกตเห็นเจ้าภาพจุดเทียนประจ า
ธรรมาสน์ก็ถือพัดขึ้นธรรมาสน์ทันที วางพัดไว้ข้างซ้าย ปกตินั่งบนธรรมาสน์นิยมนั่งพับเพียบ แต่ถ้าไม่
สะดวกก็อาจนั่งขัดสมาธิได้ เมื่อเจ้าภาพกล่าวค าอาราธนาก็เริ่มพิธีได้ คือ ถ้าอาราธนาศีลก็ตั้งพัดและ
ให้ศีลก่อน จับคัมภีร์แล้วจบ (เพ่ือแสดงความเคารพ) จบแล้วคลี่คัมภีร์ให้อยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ท า
ในขณะเจ้าภาพอาราธนาธรรม วิธีการเหล่านี้เป็นศิลปะและธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับผู้เทศน์๑๔๘ 

 ระเบียบแสดงธรรมในงานทั่วไป มีดังนี้ ๑) จับคัมภีร์ใบลานขึ้นประคองระหว่างมือทั้งสอง
ประณมเพียงอกแล้วบอกศักราชตามธรรมเนียม ทั้งค าบาลีและค าแปล ๒) พอจบค าบอกศักราชเสร็จ 
ตั้ง นะโม ถ้าเทศน์อ่านคัมภีร์ให้คลี่มือแยกห่างจากกันในขณะตั้งนะโมครั้งที่ ๓ ต่อจากนั้นอ่านแสดงไป
ตามลีลาการเทศน์จนจบ แต่ถ้าเทศน์ด้วยปฏิภาณไม่ต้องขยายมือท่าประณมออกคงประณมมือ
ประคองคัมภีร์อยู่เช่นนั้นจนกว่าจะบอกนิกเขปบทจนเมื่อบอกนิกเขปบทจบแล้วจึงคลี่มือแยกห่างจาก

                                                 

 ๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๔๕สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๔๗สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๔๘สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๐๖ 

กัน แล้วเทศน์เหมือนอ่านคัมภีร์ไปจนจบ แต่ไม่ต้องพลิกใบลานต่อๆ ไป๑๔๙ ๓) เมื่อเทศน์จบแล้ว เก็บ
ใบลานเข้าที่เดิม ตั้งพัดกระท าอนุโมทนาวิธี ๔) การจัดให้มีเทศน์ ๒ หรือ ๓ ธรรมาสน์ ก็มักปฏิบัติตาม
นี้โดยอนุโลม ซึ่งพอสรุปวิธีการได้ดังนี้ให้ศีลบอกศักราชแสดงอานิสงส์หน้าธรรมาสน์สมมุติหน้าที่พระ
ธรรมกถึกสรุปความท้ายเทศนาอนุโมทนาด้วยบท ยถา... สพฺพีติโย ฯระเบียบพิธีการเทศน์ดังกล่าวนี้ 
นิยมปฏิบัติกันทัว่ไปในจังหวัดอ่างทอง ตลอดทั้งอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ๑๕๐ 

 ดังเป็นที่ทราบในเบื้องต้นแล้วว่า การแสดงธรรมนั้น เป็นการแสดงหรือบอก การชี้แจง 
แนะน า สั่งสอนผู้ที่ยังไม่รู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นพยานของสิ่งที่เข้าใจให้มั่นใจยิ่งขึ้น ดังเช่น
บอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือส่องสว่างให้แก่คนที่อยู่ในที่มืด ให้ได้เห็นสิ่งต่างๆ นี้ โดยมี ๒ ประเภท 
ได้แก่ 
 การแสดงธรรม มีวิธีแสดงซึ่งจัดเป็น ๒ ประการ คือ แสดงโดยสมมุติยกเอาบุคคลขึ้นเป็น
ตัวอย่างให้เข้าใจความง่ายขึ้น เรียกว่า ปุคคลาธิษฐานและการแสดงโดยยกเอาสภาวธรรมล้วนๆ ขึ้ น
แสดง เช่น ยกศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เรียกว่า ธัมมาธิษฐานโดยธรรมทูตหรือพระธรรมกถึก
นั้น๑๕๑ จะต้องแสดงโดยค านึงถึงคุณ ๕ อย่างได้แก่ ๑. แสดงธรรมไปโดยล าดับ ไม่ลัดให้ขาดความ  
๒. แสดงเหตุผลแนะน าให้ผู้ฟังเข้าใจ ๓. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ๔. ไม่แสดง
ธรรมเพราะเห็นแก่ลาภและ ๕. ไม่แสดงธรรมกระทบตนเองและผู้อ่ืน๑๕๒ 

 การแสดงธรรม เป็นการเผยแผ่ธรรมให้ขยายวงกว้างออกไป เพ่ือให้หลักธรรมสั่งสอนให้ผู้
มีความศรัทธา ความเชื่อ น้อมน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ปฏิบัติ มี ๓ วิธีการสอน คือ 
 ๑. วิธีการสอนศีลธรรมแก่ประชาชนตามหลัก ๗ ประการ มีดังนี้  
  ๑.๑ การสนทนาปราศรัยกับบุคคลผู้มาหาสู่ หรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือน การ
พูดคุยกันโดยการสอนแทรกธรรมเข้าไปในการสนทนากันนั้นตามสมควรแก่เหตุการณ์ กาลเทศะ และ
บุคคลผู้ฟัง 
  ๑.๒ การสอนศีลธรรมแก่ประชาชนอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เป็นงานเป็นการ เป็น
เรื่องเป็นราว มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
  ๑.๓ การสอนศีลธรรมแก่ประชาชนแบบค าแนะน า ค าตักเตือน ค าสั่งสอน 
โดยเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความสังวรระวังไม่ท าความชั่วให้ละความ
ชั่ว ให้ท าความดี และให้รักษาความดีไว้ 

                                                 

 ๑๔๙สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๕๐สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๕๑สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๑๕๒สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๐๗ 

  ๑.๔ การสอนศีลธรรมแก่ประชาชนแบบสอนบ่อยๆ นิยมพูดกันว่า “พร่ าสอน” 
เพ่ือให้เกิดจ าได้ เกิดความชินหู จนเกิด “ความคล่องปากข้ึนใจ” 
  ๑.๕ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน การสนทนากันเพ่ือแสวงหาความ
ถูกต้อง หรือเพ่ือปรับความเข้าใจกัน นิยมเรียกว่า “การสนทนาธรรม” โดยผลัดกันพูดผลัดกันฟัง 
  ๑.๖ การสอนศีลธรรมแก่ประชาชนแบบการถามและการตอบในเรื่องที่จะสอนนั้น 
เพ่ือทดสอบถึงพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้รับสอนว่ามีอยู่แค่ไหน เพียงไร เพ่ือเป็นการกระตุ้นเร้าใจผู้ฟัง
ให้เกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ และเพ่ือทดสอบว่าความจ าและความเข้าใจในเรื่องที่สอนนั้นว่า ผู้ฟังมีแค่
ไหนเพียงไร โดยมีวิธีการ ๓ วิธี คือถามเพ่ือให้ตอบถามเอง ตอบเองให้ถามเพ่ือตอบ 
  ๑.๗ การแสดงธรรมชี้แจงแสดงธรรมหลักสัมมาปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงใน
ธรรมที่ควรรู้ควรเห็น ชี้น าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาประสาทะ ในธรรมปฏิบัติ ยอมรับเป็น “หลักจ า” และ
เป็น “หลักใจ” ยึดถือเป็นอุดมคติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุข พ้นจากความ
ทุกข์ร้อนนอนทุกข๑์๕๓ 

 ๒. การอธิบายธรรมตามพุทธวิธี ๔ ประการ มีดังนี้ 
   ๒.๑ สันทัสสนา เป็นการชี้แจงแสดงเหตุผล แสดงบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ ผลได้ผลเสียของธรรมข้อนั้นๆ อย่างแจ้งชัด ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้แจ้งเห็นจริง 
   ๒.๒ สมาปทนา เป็นการชี้แจงแสดงเหตุผล แสดงบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ ผลได้ผลเสียของธรรมข้อนั้นๆ ให้ผู้ฟังยอมรับนับถือและยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ
คุณธรรมประจ าใจ 
   ๒.๓ สมุตเตชนา เป็นการชี้แจงแสดงเหตุผล แสดงบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ ผลได้ผลเสียของธรรมข้อนั้นๆ ให้ผู้ฟังเกิดความองอาจกล้าหาญ ในการจะละเว้นความชั่ว 
ในการมุ่งท าความดีแบบมอบกายถวายชีวิต 
  ๒.๔ สัมปหังสนา เป็นการชี้แจงแสดงเหตุผล แสดงบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ ผลได้ผลเสียของธรรมข้อนั้นๆ ให้ผู้ฟังเกิดความร่าเริงบันเทิงใจ เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน
ใจ ไม่ง่วงเหงาหาวนอน๑๕๔ 

 ๓. หลักการอธิบายธรรม ๖ ประการ มีดังนี้ 
   ๓.๑ การอธิบายความหมายของธรรมข้อนั้นๆ ว่ามีความหมายอย่างไร ทั้งอรรถคือ 
จุดประสงค์ และพยัญชนะ คือ หลักไวยากรณ์ หรือคดีโลกคดีธรรม 
   ๓.๒ ธรรมข้อนั้นๆ แยกประเภทออกไปได้อย่างไรหรือไม่ และแยกประเภทไปได้
เท่าไร คืออะไรบ้าง มีความแจ่มชัด 
   ๓.๓ ธรรมข้อนั้นๆมีอะไรเป็นมูลเหตุ 
  ๓.๔ ธรรมข้อนั้นๆมีผลเป็นอย่างไรแก่ผู้ปฏิบัติตาม มีอานิสงส์หรือโทษอย่างไร 

                                                 

 ๑๕๓สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๕๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๐๘ 

  ๓.๕ ธรรมข้อนั้นๆมีข้ออุปมา (เปรียบ)เหมือนอะไร เพ่ือช่วยให้คลายสงสัย เข้าใจชัดขึ้น 
  ๓.๖. ธรรมข้อนั้นๆ มีตัวอย่างอย่างไร๑๕๕ 

 สิ่งที่นักเทศน์ต้องค านึงถึงการเทศน์คืองานสอนก่อนจะลงมือสอนควรจะพิจารณาถึงผู้ฟัง
ว่าเป็นอย่างไรการจะเป็นนักเทศน์ก็ต้องรู้จักการสังเกตรู้จักวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในเรื่องต่างๆ ให้มาก
เช่นเรื่องบุคคลงานสถานที่และเหตุการณ์ที่คนสนใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักเทศน์พึงต้องค านึงถึง
เสมอเพ่ือให้การเทศน์นั้นบรรลุผลที่วางไว้ดังนั้นนักเทศน์ควรจะยึดหลักดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมไม่ควรขาดปฏินิเทศผู้แสดงธรรมถ้าไม่มีปฏิบัติจะท าให้ไม่มีความชัดเจน
ผู้ฟังจะไม่เข้าใจมองภาพไม่ออกเรียกว่าฟังเทศน์ไม่รู้เรื่องจึงควรมีปฎินิเทศก่อนจบการเทศน์ทุกครั้ง๑๕๖ 

 ๒. ต้องเลือกอุเทศให้เหมาะสมอุเทศนั้นต้องมีความเหมาะสมกับบุคคลกาลเทศะและการ
งานจึงจะประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของการเทศน์โดยควรพิจารณาจากดังนี้ 
  ๒.๑ บุคคลผู้เทศน์ต้องพิจารณาดูว่าผู้ฟังเป็นคนรับใดมีความรู้พ้ืนฐานระดับใดแล้ว
ควรเลือกธรรมะให้เหมาะสมการสังเกตบุคคลของนักเทศน์ถ้าเป็นเด็กจะชอบฟังเรื่องอภินิหารเรื่อง
แปลกประหลาดและนิทานถ้าเป็นคนหนุ่มสาวจะชอบฟังเรื่องสนุกปลุกใจให้ความหวังถ้าเป็นคน
สูงอายุจะชอบฟังเรื่องเบื้องหลังที่ผ่านมาในอดีตโดยเฉพาะเรื่องชาดกถ้ารู้ลักษณะคนฟังดีแล้วไม่เป็น
การยากที่จะเตรียมการเทศน์ให้เหมาะสมกับคนฟัง 
  ๒.๒ กาละผู้เทศน์ควรรู้เวลาว่าเวลาในการเทศน์นั้นมีเท่าไรไม่ควรเทศน์เกินเวลาดัง
ค าพูดที่ว่า“เป็นนักปราชญ์อย่าให้เลยศาสนาเป็นนักเทศน์อย่าให้เกินเวลาเป็นนักศรัทธาอย่าให้เกิน
ก าลัง” 
  ๒.๓ เทศะผู้เทศน์ควรพิจารณาภูมิประเทศที่แสดงว่าอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองในที่
ชุมชนหรือมีคนน้อยในตัวจังหวัดหรือนอกจังหวัดเพราะระดับสติปัญญาของคนแต่ละพ้ืนที่นั้นแตกต่าง
กันจึงควรค านึงถึงด้วย 
  ๒.๔ การงานผู้เทศน์ต้องทราบว่างานที่ตนเองเทศน์นั้นเป็นงานอะไรงานมงคลหรืองา
อวมงคลเพราะต้องเลือกเนื้อหาธรรมะที่มีความเหมาะสมกับงานนั้นๆด้วย 
  ๒.๕ การอธิบายนิเทศผู้เทศน์ต้องอธิบายความในส่วนของอุเทศคือหัวข้อธรรมนั้นให้
แจ่มแจ้งเพ่ือให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและเกิดความเห็นคล้อยตามยินดีในการปฏิบัติตามเช่น
เทศน์เรื่องศีล๕ต้องชี้แจงให้ผู้ที่ยังไม่เคยรักษาศีลศรัทธาที่จะรักษาศีลส าหรับผู้รักษาอยู่แล้วก็เกิด
ศรัทธาที่จะรักษาเพ่ิมเติมผู้เทศน์ต้องอธิบายให้ครบตามหลักทั้ง ๓ ประการคือปริยัติได้แก่ข้อที่ควรรู้
และเข้าใจปฏิบัติได้แก่ข้อที่ควรน ามาปฏิบัติปฏิเวธได้แก่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ 

                                                 

 ๑๕๕สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๕๖สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๐๙ 

  ๒.๖ การเทศน์เหมือนการบอกยารักษาโรคผู้เทศน์ต้องรู้ว่ากิเลสก็เหมือนกับโรค
อย่างหนึ่งแต่เป็นโรคที่เบียดเบียนทางใจและส่งผลไปถึงโรคทางกายเช่นมือชอบลักขโมยของผู้อื่นปาก
ชอบพดูกล่าวร้ายผู้อ่ืนถ้าไม่รักษาก็ย่อมจะมีมากขึ้น๑๕๗ 
 เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่จะสอนผู้เทศน์ต้องก าหนดเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่จะสอนให้
เหมาะสมในการเทศน์ทุกครั้งดังนี้สอนจากสิ่งที่รู้ที่เห็นเข้าใจได้ง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้วสอนเรื่องที่
ค่อยๆลุ่มลึกยากลงไปสอนในสิ่งสิ่งที่อาจจะแสดงได้ด้วยของจริงสอนตรงเนื้อหาตรงเรื่องไม่วกวนไม่
ออกนอกเรื่องโดยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาสอนมีเหตุผลพิสูจน์ได้ตามจริงมีข้ออ้างอิงสอนเท่าที่จ าเป็นสอนให้
เกิดความเข้าใจเท่าท่ีผู้ฟังจะรับได้๑๕๘ 
ตารางท่ี ๔.๑ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด

ระยอง ด้านการแสดงธรรมเทศนา 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ พระนักเทศน์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. นักเทศน์ปฏิภาณ ไม่

อ่านคัมภีร์ (นักเทศน์ปากเปล่า) แต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์
ประคองไว้เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ นักเทศน์แบบนี้ต้องมี
ความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี ๒. นักเทศน์
อ่านคัมภีร์ หมายถึง การเทศน์ไปตามคัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่
ตนเองแต่งไว้แล้ว ๒ ๔ 

๒ ลักษณะการเทศน์แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑) ปุคคลาธิษฐาน
เทศนา พรรณนาโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้ง ๒)ธรรมาธิษฐานเทศนา 
พรรณนาโดยเน้นหลักธรรมเป็นที่ตั้ง ๔ ๓ 

๓ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการเทศน์แต่ละครั้งเป็นสิ่งส าคัญ
จ าเป็น ได้แก่ ๑) วิมุตติ ๒) อานิสงส์จากการฟังธรรม ๕ ประการ ๖ ๒ 

๔ พระนักเทศน์ต้องมีการเตรียมพร้อมข้ันพ้ืนฐานก่อนเทศน์ ได้แก่ 
เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมวิจัยผู้ฟัง และเตรียมหลักการเทศน์ ๒ ๔ 

๕ การวางแผนระเบียบพิธีการเทศน์ในแต่ละงานมีความแตกต่างกัน 
จะต้องวางแผนจัดเตรียมพิธีการเทศน์ โดยพิจารณา ประเภทของ
งานที่ไปเทศน์ ระยะเวลาในการเทศน์ การเตรียมเรื่องที่จะเทศน์ 
การจัดสถานที่ การจัดธรรมาสน์แสดงธรรม การเตรียมเทียน
ประจ าธรรมาสน์ แต่ละงานจะมีพิธีรีตรองที่แตกต่างกัน ๙ ๑ 

                                                 

 ๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๑๐ 

  
 จากตารางที่ ๔.๑ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านการแสดงธรรมเทศนา เรียงล าดับลักษณะเด่นความส าคัญของการ
แสดงธรรมเทศนา ได้ดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑ การวางแผนระเบียบพิธีการเทศน์ แต่ละงานมีความแตกต่างกัน 
 ล าดับที่ ๒ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการเทศน์แต่ละครั้งเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็น ได้แก่ 
๑) วิมุตติ ๒) อานิสงส์จากการฟังธรรม ๕ ประการ 
 ล าดับที่ ๓ ลักษณะการเทศน์แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑) ปุคคลาธิษฐานเทศนา 
พรรณนาโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้ง ๒)ธรรมาธิษฐานเทศนา พรรณนาโดยเน้นหลักธรรมเป็นที่ตั้ง 
 ล าดับที่ ๔ พระนักเทศน์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. นักเทศน์ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ 
(นักเทศน์ปากเปล่า) แต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ นักเทศน์
แบบนี้ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี ๒. นักเทศน์อ่านคัมภีร์ หมายถึง การ
เทศน์ไปตามคัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว และ พระนักเทศน์ต้องมีการเตรียมพร้อมขั้น
พ้ืนฐานก่อนเทศน์ ได้แก่ เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมวิจัยผู้ฟัง และเตรียมหลักการเทศน์ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การแสดงธรรม มีวิธีแสดงซึ่งจัดเป็น ๒ ประการ คือ แสดงโดยสมมุติ
ยกเอาบุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างให้เข้าใจความง่ายขึ้น เรียกว่า ปุคคลาธิษฐานและการแสดงโดยกเอา
สภาวธรรมล้วนๆ ขึ้นแสดง เช่น ยกศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เรียกว่า ธัมมาธิษฐาน โดยธรรม
ทูตหรือพระธรรมกถึกนั้น จะต้องแสดงโดยค านึงถึงคุณ ๕ อย่างได้แก่ ๑. แสดงธรรมไปโดยล าดับ ไม่
ลัดให้ขาดความ ๒. แสดงเหตุผลแนะน าให้ผู้ฟังเข้าใจ ๓. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่
ผู้ฟัง ๔. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ ๕. ไม่แสดงธรรมกระทบตนเองและผู้อ่ืนการอธิบายธรรม
ตามพุทธวิธี ๔ ประการ มีดังนี้ ๑. สันทัสสนา เป็นการชี้แจงแสดงเหตุผล แสดงบาปบุญคุณโทษ 
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ผลได้ผลเสียของธรรมข้อนั้นๆ อย่างแจ้งชัด ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้แจ้งเห็นจริง 
๒. สมาปทนา เป็นการชี้แจงแสดงเหตุผล แสดงบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ผลได้ผลเสีย
ของธรรมข้อนั้นๆ ให้ผู้ฟังยอมรับนับถือและยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติคุณธรรมประจ าใจ ๓. สมุต
เตชนา เป็นการชี้แจงแสดงเหตุผล แสดงบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ผลได้ผลเสียของ
ธรรมข้อนั้นๆ ให้ผู้ฟังเกิดความองอาจกล้าหาญ ในการจะละเว้นความชั่ว ในการมุ่งท าความดีแบบ
มอบกายถวายชีวิต ๔. สัมปหังสนา เป็นการชี้แจงแสดงเหตุผล แสดงบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ ผลได้ผลเสียของธรรมข้อนั้นๆ ให้ผู้ฟังเกิดความร่าเริงบันเทิงใจ เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน
ใจ ไม่ง่วงเหงาหาวนอนเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่จะสอน ผู้เทศน์ต้องก าหนดเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่จะสอน
ให้เหมาะสม ในการเทศน์ทุกครั้ง ดังนี้ สอนจากสิ่งที่รู้ ที่เห็น เข้าใจได้ง่าย หรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว 
สอนเรื่องที่ค่อยๆ ลุ่มลึกยากลงไป สอนในสิ่งสิ่งที่อาจจะแสดงได้ด้วยของจริง สอนตรงเนื้อหา ตรง
เรื่อง ไม่วกวน ไม่ออกนอกเรื่อง โดยไม่เกี่ยวกับเนื้อหา สอนมีเหตุผล พิสูจน์ได้ตามจริง 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 
 ๒. ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม 

 การแสดงปาฐกถาธรรม เป็นการเทศน์แนวใหม่ ใช้วิธีการบรรยายธรรมด้วยภาษาท่ีเข้าใจ
ง่าย เนื้อหาสาระเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มีการจัดแสดงปาฐกถาธรรมขึ้นทั้งในวัดและ
นอกวัด รวมทั้งทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ด้วย 

การแสดงปาฐกถาธรรมในวัด จะจัดขึ้นทุกวันพระ โดยทางวัดได้จัดสถานที่ให้ญาติโยมมา
ฟังธรรมไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้เมื่อพุทธศาสนิกชนมาบ าเพ็ญกุศลที่วัด เช่น งานพิธีสวดอภิธรรม 
งานพิธีบวช พิธีแต่งงาน วัดจะจัดให้มีการแสดงปาฐกถาธรรมที่เหมาะสมกับพิธีต่างๆ เพ่ือผู้ฟังจะได้น า
หลักธรรมไปเป็นข้อคิดพิจารณาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

การแสดงปาฐกถาธรรมนอกวัด เป็นการเผยแผ่เชิงรุก ซึ่งจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน พระท่ีมีความรู้ความสามารถไปเทศน์หรือแสดงปาฐกถาธรรม ครั้งละ ๑-๓ ชั่วโมง หัวข้อธรรม
ที่แสดงจะเลือกให้เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล นอกจากนี้ท่านยังได้รับนิมนต์ให้แสดง
ปาฐกถาธรรมที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง 
 การปาฐกถาธรรม เป็นการอธิบายธรรมะให้พระภิกษุ สามเณร ญาติโยม และผู้ฟังเข้าใจ
ในหัวข้อธรรมะที่องค์ปาฐกถายกขึ้นกล่าว เพ่ือน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อคนเข้าใจ
ธรรมะและน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่า จะปฏิบัติอย่างไรให้มีความสุข 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อพฺยาปชฺฌ สุข โลเก ความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลก”๑๕๙ 

 การติดต่อสถานที่เพ่ือบรรยายธรรมด้วยตนเองซึ่งมอบหมายภารกิจ เช่น ช่วงระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ หัวข้อธรรมที่ใช้บรรยาย ซึ่งอาจมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์ ขั้นตอนต่อมาคือจัดท าหนังสือติดต่อ
สถานที่ต่างๆที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เช่น วัด โรงเรียน หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งองค์กร
เอกชน บริษัท ห้างร้าน การส่งหนังสือติดต่อเพ่ือบรรยายธรรมนั้น๑๖๐ มีการติดต่อประสานงานกับ
องค์กรต่างๆดังกล่าวด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือขอความร่วมมือจัดบุคลากรในส่วนงานเข้าฟังการ
บรรยายธรรม เข้าหาผู้บริหารพบปะพูดคุยและตกลงวัน เวลาสถานที่ท่ีชัดเจน และติดต่อทางโทรศัพท์
เพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น มักจะเป็นองค์การที่เป็นวัด โรงเรียน หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารและเจ้าของกิจการเข้าร่วมในกิจกรรมบรรยายธรรมที่จัดในชุมชนนั้นๆโดยการให้
การสนับสนุนปัจจัยเครื่องอุปถัมภ์อยู่แล้ว๑๖๑ 

 ต่อจากนั้น เมื่อมีการตกลงพูดคุยและประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ของพระนักเทศน์ต้องตระเตรียมเนื้อหาธรรมที่จะใช้ในการ

                                                 
๑๕๙สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐.  
 ๑๖๐สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๖๑สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๑๒ 

บรรยายธรรม ซึ่งรวมถึงเทคนิควิธีการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในการเผยแผ่ ให้น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแผ่ในครั้งต่อๆไป๑๖๒ 

 ในส่วนของการจัดสถานที่นั้น มักจัดอาสนสงฆ์กับแสตนด์ส าหรับยืนบรรยายธรรม โดย
แบ่งเป็น ๒ ช่วงพิธี คือ อาสนสงฆ์จัดส าหรับพระนักเผยแผ่นั่งเมื่อมีการประกอบพิธีทางสงฆ์ เช่น 
ประธานพิธีจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย การกล่าวเปิดงาน การอาราธนาศีล การให้ศีล ในการ
บรรยายธรรมนั้น หากไม่จัดธรรมาสน์มักไม่มีการอาราธนาธรรม๑๖๓ โดยใช้วิธีการมอบให้พิธีกรกล่าว
จูงใจผู้ฟังและนิมนต์พระนักเผยแผ่ประจ าแสตนด์เพ่ือด าเนินการบรรยายธรรมต่อไป และโดยทั่วไป
แล้ว พระนักเผยแผ่จะใช้วิธีการบรรยายธรรมโดยการยืน เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ประกอบการบรรยาย ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวกและท าให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ๑๖๔ 

 เมื่อบรรยายเสร็จสิ้น พระนักเผยแผ่จะกลับมาประจ า ณ อาสนสงฆ์ และประกอบพิธีทาง
สงฆ์เพ่ือรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามที่เรียกว่าอาจาระของพระสงฆ์ เช่น  การรับการถวายปัจจัย
ไทยธรรม การให้พร (ให้พรด้วยอนุโมทนาวิธี ยถา.....สัพพีติโย) การกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศล การน าพา
ผู้ฟังกล่าวค าปฏิญาณต่างๆ เช่น การน ากล่าวถวายพระพร เป็นต้น๑๖๕ 

 บางแห่งมิได้จัดอาสนสงฆ์ไว้รองรับ แต่จัดโต๊ะหรือชุดรับแขกไว้ต้อนรับแทน โดยธรรม
เนียมปฏิบัติแล้ว จะไม่มีการอาราธนาศีล ให้ศีล หรือให้พรด้วยอนุโมทนาวิธีข้างต้น แต่จะใช้
กระบวนการประยุกต์แบบสมัยใหม่แทน๑๖๖  ซึ่งก็ท าให้น่าสนใจและมีความขลังในวิธีการเช่นกัน เช่น 
การจัดให้พิธีกร-พิธีการ มีล าดับขั้นตอนของก าหนดการ การกล่าวเกริ่นน าของพระนักเผยแผ่ที่ดึงดูด
ผู้ฟังให้สนใจติดตาม การให้พรก็ใช้การอวยพรด้วยภาษาปัจจุบันที่สละสลวย เช่น บทกลอน บทกวี 
ข้อคิดเตือนใจฝากให้ปฏิบัติผสมกับหลักพุทธธรรม ยิ่งท าให้น่าสนใจและประทับใจยิ่งขึ้น๑๖๗ 

 การรับอาราธนาบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรมกระบวนการเผยแผ่ธรรมวิธีนี้ จะเป็นผู้
ได้รับอาราธนาให้เป็นผู้แสดงธรรมตามความต้องการของผู้จัดในโอกาสต่างๆ เช่น โครงการอบรม
คุณธรรมส าหรับข้าราชการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียนนักศึกษา เยาวชน 
ประชาชน การประชุมสัมมนาและอ่ืนๆซึ่งมีกระบวนการเหมือนกับการบรรยายธรรมข้างต้น เพียงแต่

                                                 

 ๑๖๒สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๖๓สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๖๔สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๖๕สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๖๖สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๖๗สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

 
 



๑๑๓ 

เปลี่ยนจากพระนักเผยแผ่ติดต่อสถานที่เผยแผ่ธรรมเองมาเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็นผู้
อาราธนาพระนักเผยแผ่ให้เป็นแสดงธรรมหรือปาฐกถาธรรม๑๖๘ 

 อย่างไรก็ตาม ก็มีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญซึ่งพระนักเผยแผ่มักนิยมตระเตรียมไว้เพ่ือให้
เหมาะสมกับงาน ก็คือ เนื้อหาธรรมที่จะให้บรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรมและเวลาที่จะใช้บรรยาย มี
การแนะน าเทคนิควิธีการเผยแผ่ให้พระนักเผยแผ่ได้ตระหนักและเข้าใจร่วมกัน คือ การบรรยายธรรม
ที่มีเนื้อหาธรรมสอดคล้องกับกิจกรรมของหน่วยงานและการรักษาเวลา เช่น การไปถึงสถานที่ก่อน
เวลาพอสมควร และการบรรยายธรรมรักษาเวลาคือตรงต่อเวลา๑๖๙ การเสนอโดยใช้การพูดเชื่อมโยง 
ซึ่งมีลักษณะ ๓ อย่าง คือ ๑) พูดเชื่อมโยงจากเรื่องราวต่างๆ เข้าสู่ธรรมะ ๒) พูดเชื่อมโยงจาก
เหตุการณ์เข้าสู่ข้อธรรมะ ๓) พูดเชื่อมโยงจากข้อความในบทสวดมนต์เข้าสู่วิธี๑๗๐ การน าเสนอโดยใช้
ตัวอย่างปาฐกถาธรรมที่มีเนื้อหาประเภทสดุดี คือ การใช้ภาษาในการปาฐกถาธรรมของท่าน ที่มี
ลักษณะเด่นน่าสนใจมี ๓ เรื่องคือการใช้ถ้อยค า การใช้ภาพพจน์ และการใช้ส านวนสุภาษิต และค า
พังเพย๑๗๑ การใช้ถ้อยค ามี ๓ ลักษณะ คือ การใช้ค าง่าย การใช้ค าที่มีความหมายโดยนัย และการใช้
ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ๑๗๒ 

 การใช้ภาพพจน์มี ๓ ลักษณะ คือ ภาพพจน์อุปมา ภาพพจน์บุคลาธิษฐานและภาพพจน์
การเลียนเสียงธรรมชาติ ส่วนการใช้ส านวนสุภาษิต ค าพังเพยนั้น มีบ้างตามสมควร๑๗๓ 

 โดยเป็นการกล่าวธรรมด้วยการยืน เป็นการกล่าวธรรมด้วยลีลาเฉพาะตัวโดยการ
น าเสนอเรื่องราวในปัจจุบันที่เกิดขึ้นของบ้านเมือง หรือเรื่องที่ได้พบเห็นแล้วสอดแทรกธรรมะเข้าไป
ในเรื่องราวนั้นๆ ไม่ได้กล่าวธรรมะล้วนๆ เพ่ือให้ผู้รับฟังมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เห็นประจักษ์ได้ ท าให้
การปาฐกถาธรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การปาฐกถาธรรมถือได้ว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ที่ได้ผลอย่างดี ได้จัดการปาฐกถาธรรมเฉพาะในวัดหรือวันธรรมสวนะ ยังได้มีการปาฐกถาธรรมนอก
สถานที่ๆ ได้รับนิมนต์ให้ไปปาฐกถาธรรมด้วย๑๗๔ 

                                                 

 ๑๖๘สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๑๖๙สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๗๐สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๗๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๗๒สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๗๓สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๗๔สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๑๔ 

 การแสดงปาฐกถาธรรมนอกวัด เป็นการเผยแผ่เชิงรุก ซึ่งจะมีหน่อยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน นิมนต์พระที่มีความรู้ความสามารถไปเทศน์หรือแสดงปาฐกถาธรรม ครั้งละ ๑-๓ ชั่วโมง 
หัวข้อธรรมที่แสดงจะเลือกให้เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล นอกจากนี้ท่านยังได้รับนิมนต์
ให้แสดงปาฐกถาธรรมที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง๑๗๕ 
 เป็นการกล่าวธรรมะหรือแสดงธรรมโดยการยืนปาฐกถาธรรม ที่ไม่เน้นรูปแบบพิธีในการ
แสดงธรรม เป็นการกล่าวธรรมแก่ผู้รับฟังด้วยการเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ประสบหรือพบเห็นใน
ปัจจุบันของบ้านเมืองแล้วสอดแทรกธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าไปให้เป็นที่เข้าใจ เพ่ือสามารถน า
ธรรมะนั้นไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน๑๗๖ ซึ่งจัดการปาฐกถาธรรมเป็นวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และวันส าคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น ความคิดในเรื่อง
สอนธรรมะมาก เลยเปิดการเทศน์วันธรรมสวนะข้ึนในพรรษานั้น เริ่มในพรรษา เพราะว่าจะอยู่ประจ า
ที่แล้ว ก็เริ่มเทศน์ในศาลา ก่อนจะเทศน์ก็ไปขอเก้าอ้ี ให้สร้างเก้าอ้ีให้สัก ๑๐๐-๒๐๐ ตัว เพ่ือให้คนมา
นั่งฟังปาฐกถา เตรียมซื้อเครื่องขยายเสียง ล าโพง ๒ ล าโพง แล้วก็ติดเข้า๑๗๗ 

 พอถึงวันธรรมสวนะก็เริ่มแสดงธรรม คนมาฟังธรรมไม่ก่ีคนในวันนั้น เพราะคนยังไม่รู้ แต่
ก็ไม่เป็นไร นึกในใจว่า มันต้องตั้งต้นด้วยของน้อยๆ แล้วก็ค่อยก้าวต่อไปโดยล าดับ จนกระทั่ง
กว้างขวางออกไปเรื่อยๆ ท าเรื่อยๆ ไป มีคนรู้เข้าก็มาฟังปาฐกถาจ านวนมากเพ่ิมขึ้นพูดแต่ในวัดอย่าง
เดียวไม่พอ คนยังไม่รู้กันมาก ก็เลยไปติดต่อสถานีวิทยุยานเกราะบอกว่า๑๗๘ ขอให้เวลาสักครึ่งชั่วโมง
ใน ๑ สัปดาห์ เพ่ือพูดธรรมะแก่ประชาชน ก็เลยพูดทางยานเกราะมีอะไรก็บอกไปในยานเกราะให้คนรู้
ว่าที่วัดมีอะไรบ้าง มีการเทศนาทุกวันธรรมสวนะหนึ่งชั่วโมง คนเขาได้ยินเขาก็มากันและเขานิมนต์ไป
เทศน์ตามวัดต่างๆ เทศน์วัดไหนก็โฆษณาทุกแห่ง เต็มศาลาแล้วก็แสดงอยู่ในศาลานั้นเป็นเวลาหลายปี 
เพราะว่าไม่มีที่อ่ืนที่ดีกว่านั้น แสดงนานๆ เข้าก็มีคนมากขึ้น ก็เห็นว่ามันจะไปไม่ไหว ก็ต้องขยับขยาย
ที่ทางต่อไป 

 ผลส าเร็จของการปาฐกถาธรรม คือ ประชาชนนิยมมาฟังตลอดทั้งปี ในวันธรรมสวนะ 
หรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีประชาชนมาฟังตลอด ถ้าหากว่าการฟังปาฐกถาธรรมนั้น 
ประชาชนไม่เข้าใจไม่เลื่อมใสศรัทธา ไม่สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติได้แล้ว๑๗๙ ก็คงไม่มีประชาชนมา
ฟังอย่างต่อเนื่องวัดมีปัจจัยสี่สมบูรณ์ พร้อมทั้งความส าเร็จด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มาจากสิ่งที่ได้ด าเนินงานจากการปาฐกถาธรรม  คนในสังคมก็ดีขึ้น และมีสถานที่ที่
                                                 

 ๑๗๕สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

๑๗๖สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๑๗๗สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๗๘สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๗๙สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๑๕ 

จะมาท าบุญกันมากขึ้น๑๘๐ เมื่อมาฟังแล้วก็อยากให้ลูกหลานได้รับฟังบ้าง ก็พาลูกหลานมาฟังการ
ปาฐกถาธรรมกัน โดยเฉพาะการปาฐกถาธรรมที่สถานีวิทยุด้วย ออกทีวีด้วย ท าให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน ท าให้พูดต่อๆ กันไป คนก็มารับฟังกันมากขึ้น เพราะพูดฟังง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้องนั่งหลับตา
คิดนานๆ คือ เจาะประเด็นที่คนต้องการแล้วก็ว่ากันตรงไปตรงมา  ผลส าเร็จที่เกิดคือสามารถท าให้
พุทธบริษัทเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง๑๘๑ เกิดสติปัญญา ไม่หลงงม
งาย สามารถน าธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม  และสิ่งหนึ่ง
ที่พิสูจน์ได้คือเมื่อแสดงการปาฐกถาธรรมเสร็จแล้ว คนก็ไปรับเทปเมื่อก่อนยังเป็นเทปเอาไปฟังต่อที่
บ้านหรือไปฝากคนอ่ืนๆ ด้วย๑๘๒ ถัดมาก็มีหนังสือถอนเทปพิมพ์ออกมาแล้วก็น าไปแจกจ่ายเผยแผ่กัน
มาก นี้คือประสิทธิผลหรือว่าความส าเร็จที่มีคนสนใจแล้วก็น าไปเผยแพร่ต่อเพราะว่าได้หลักการจาก
การรับฟังปาฐกถาธรรมที่ได้แสดงให้ แล้วก็มารับฟังกันอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าก็ได้เตือนตนเองเป็น
ประจ าว่า “ควรท าอย่างนี้ๆ” เท่าท่ีสังเกตดู คนก็ไม่มีปัญหา มีปัญหาน้อย๑๘๓   

ตารางท่ี ๔.๒ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ การแสดงปาฐกถาธรรมเป็นการเทศน์แนวใหม่ ใช้วิธีการ

บรรยายธรรมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหาสาระเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการแสดงธรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา หรือวันส าคัญอ่ืนๆ ของผู้มาเชิญไปบรรยาย ๘ ๒ 

๒ การแสดงปาฐกถาธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ฟังน าไปสู่กระ
ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง มีสติปัญญาในการด าเนินชีวิต ๕ ๔ 

๓ การวางแผนก่อนการแสดงปาฐกถาธรรม ได้แก่ การจัดสถานที่ 
ระยะเวลา ผู้เข้าฟัง ขั้นตอนพิธีการ การประชาสัมพันธ์ ๑๐ ๑ 

๔ พระผู้บรรยายธรรมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เช่น เตรียม
เนื้อหาธรรมที่จะบรรยาย ให้เหมาะสมกับงานและผู้เข้าฟัง 
เตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะบรรยาย ๖ ๓ 

                                                 

 ๑๘๐สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๘๑สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๘๒สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๘๓สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๑๖ 

 จากตารางที่ ๔.๒ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง การบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม เรียงล าดับลักษณะเด่นความส าคัญ
ของการแสดงธรรมเทศนา ได้ดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑ การวางแผนก่อนการแสดงปาฐกถาธรรม ได้แก่ การจัดสถานที่ ระยะเวลา ผู้
เข้าฟัง ขั้นตอนพิธีการ การประชาสัมพันธ์ 
 ล าดับที่ ๒ การแสดงปาฐกถาธรรมเป็นการเทศน์แนวใหม่ ใช้วิธีการบรรยายธรรมด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหาสาระเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการแสดงธรรมใน
วันส าคัญทางศาสนา หรือวันส าคัญอ่ืนๆ ของผู้มาเชิญไปบรรยาย 
 ล าดับที่ ๓ พระผู้บรรยายธรรมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เช่น เตรียมเนื้อหาธรรมที่จะ
บรรยาย ให้เหมาะสมกับงานและผู้เข้าฟัง เตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะบรรยาย 
 ล าดับที่ ๔ การแสดงปาฐกถาธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ฟังน าไปสู่กระประพฤติปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง มีสติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การแสดงปาฐกถาธรรมนอกวัด เป็นการเผยแผ่เชิงรุก ซึ่งจะมี
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นิมนต์พระที่มีความรู้ความสามารถไปเทศน์หรือแสดงปาฐกถาธรรม 
ครั้งละ ๑-๓ ชั่วโมง หัวข้อธรรมที่แสดงจะเลือกให้เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล นอกจากนี้
ท่านยังได้รับนิมนต์ให้แสดงปาฐกถาธรรมที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องในส่วนของการจัด
สถานที่นั้น มักจัดอาสนสงฆ์กับแสตนด์ส าหรับยืนบรรยายธรรม โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงพิธี คือ อาสนสงฆ์
จัดส าหรับพระนักเผยแผ่นั่งเมื่อมีการประกอบพิธีทางสงฆ์ เช่น ประธานพิธีจุดธูป -เทียนบูชาพระ
รัตนตรัย การกล่าวเปิดงาน การอาราธนาศีล การให้ศีล ในการบรรยายธรรมนั้น หากไม่จัดธรรมาสน์มัก
ไม่มีการอาราธนาธรรม  โดยใช้วิธีการมอบให้พิธีกรกล่าวจูงใจผู้ฟังและนิมนต์พระนักเผยแผ่ประจ าแส
ตนด์เพ่ือด าเนินการบรรยายธรรมต่อไป และโดยทั่วไปแล้ว พระนักเผยแผ่จะใช้วิธีการบรรยายธรรมโดย
การยืน เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบการบรรยาย ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวกและ
ท าให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ เมื่อบรรยายเสร็จสิ้น พระนักเผยแผ่จะกลับมาประจ า ณ อาสนสงฆ์ และ
ประกอบพิธีทางสงฆ์ เพ่ือรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามที่เรียกว่าอาจาระของพระสงฆ์ เช่น การรับ
การถวายปัจจัยไทยธรรม การให้พร (ให้พรด้วยอนุโมทนาวิธี ยถา.....สัพพีติโย) การกรวดน้ าอุทิศส่วน
กุศล การน าพาผู้ฟังกล่าวค าปฏิญาณต่างๆ เช่น การน ากล่าวถวายพระพร เป็นต้น 

 เมื่อมาฟังแล้วก็อยากให้ลูกหลานได้รับฟังบ้าง ก็พาลูกหลานมาฟังการปาฐกถาธรรมกัน 
โดยเฉพาะการปาฐกถาธรรมที่สถานีวิทยุด้วย ออกทีวีด้วย ท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ท าให้พูด
ต่อๆ กันไป คนก็มารับฟังกันมากขึ้น เพราะพูดฟังง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้องนั่งหลับตาคิดนานๆ คือ เจาะ
ประเด็นที่คนต้องการแล้วก็ว่ากันตรงไปตรงมา ผลส าเร็จที่เกิดคือสามารถท าให้พุทธบริษัทเข้าใจใน
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง เกิดสติปัญญา ไม่หลงงมงาย สามารถน าธรรมะ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม  และสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือเมื่อแสดง
การปาฐกถาธรรมเสร็จแล้ว คนก็ไปรับเทปเมื่อก่อนยังเป็นเทปเอาไปฟังต่อที่บ้านหรือไปฝากคนอ่ืนๆ 
ด้วย  ถัดมาก็มีหนังสือถอนเทปพิมพ์ออกมาแล้วก็น าไปแจกจ่ายเผยแผ่กันมาก นี้คือประสิทธิผลหรือ



๑๑๗ 

ว่าความส าเร็จที่มีคนสนใจแล้วก็น าไปเผยแพร่ต่อเพราะว่าได้หลักการจากการรับฟังปาฐกถาธรรมที่ได้
แสดงให้ แล้วก็มารับฟังกันอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าก็ได้เตือนตนเอง 

 เป็นการกล่าวธรรมะหรือแสดงธรรมโดยการยืนปาฐกถาธรรม ที่ไม่เน้นรูปแบบพิธีในการ
แสดงธรรม เป็นการกล่าวธรรมแก่ผู้รับฟังด้วยการเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ประสบหรือพบเห็นใน
ปัจจุบันของบ้านเมืองแล้วสอดแทรกธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าไปให้เป็นที่เข้าใจ เพ่ือสามารถน า
ธรรมะนั้นไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ซึ่งจัดการปาฐกถาธรรมเป็นวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และวันส าคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น  

 
 ๓. ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ 
 ด้านการปฏิบัติแบะวิธีฝึกปฏิบัติของส านักปฏิบัติธรรมน่าจะมีอยู่หลายรูปแบบ แต่เท่าที่
สุ่มตัวอย่างมา พบว่า รูปแบบปฏิบัติมี ๕ รูปแบบ มีแนวทางพัฒนาอยู่ ๓ แนวทางคือ แนวทางที่ ๑ 
พัฒนาตามโครงสร้างหลักสูตรเดิมของแต่ละส านัก แนวทางที่  ๒ พัฒนาตามโครงสร้างหลักสูตรของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แนวทางที่ ๓ พัฒนาจากโครงสร้างหลักสูตรของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นหลักแล้วจัดสัดส่วนกับส านักปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว 
ตามความเหมาะสม คล้ายกับการจัดหลักสูตรตามสถานศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มองว่าวิธีการที่
หลากหลายย่อมน่าจะมีผลดีต่อพัฒนาการของส านักปฏิบัติ แต่ทั้งนี้ต้องมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือ
พระนิพพาน ดังนั้นการจะพัฒนาวิธีการเหล่านี้พ้ืนฐานหลักๆ คือ ให้อิสระในการด าเนินการของส านัก
ปฏิบัติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้อิสระอย่างสิ้นเชิงควรจะเข้าไปก ากับดูแลอย่างหลวมๆ ประเด็น
ส าคัญควรประวิธีการต่างๆ ให้มีความสอดรับและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละส านัก  เพราะแต่ละ
ส านักพัฒนาการความเป็นมาที่ต่างกัน การจะเข้าไปด าเนินการให้เหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้๑๘๔ 
 ด้านการปฏิบัติใช้แนวพระไตรปิฎก หลักมหาสติปัฏฐาน คู่มือของส านักพุทธ รูปแบบ
และวิธีการตลอดถึงจุดเน้นของแต่ละส านัก ให้มีความเป็นเอกภาพ หลากหลายวิธีการแต่มีเป้าหมาย
เดียว ความหลากหลายท าให้การบริการได้กว้าง ควรยึดหลักสูตรแกนกลางของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ๑๘๕ อยากให้พระวิปัสสนาจารย์ ที่สามารถตรวจสอบอารมณ์ได้ พัฒนาตนเอง 
ต้องหลักสูตรอัพเกรดพระวิปัสสนาจารย์อยู่เรื่อยๆ ควรจัดให้มีหลักสูตรหลายระดับ ปรับใช้ให้
เหมาะสม กระตุ้นให้คนสนใจด้านปฏิบัติให้ได้ หลักสูตรหรือรูปแบบการอบรมต้องปรับให้สอดคล้อง
กับยุคสมัย และปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ ไม่ยึดติดในวัฒนธรรมดั้งเดิม บางทีหลักสูตรไม่สัมฤทธิ์ผลที่ดีต้อง
ปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบหรือวิธีการใดๆ ก็ดีทั้งนั้น แต่เป้าหมายอยู่ที่การปล่อยวาง เข้าให้ถึง
ธรรมด้านหลักสูตรจึงอยู่ท่ีการปรับใช้ให้เหมาะสม๑๘๖ 

                                                 
๑๘๔ สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบตัธิรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม

พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
๑๘๖ สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 



๑๑๘ 

 ส านักปฏิบัติธรรมในเมืองไทยว่า “ส านักแห่งสมาธิ” เช่น พุทโธ, ยุบหนอ-พองหนอ, 
ธรรมกาย, ส านักกรรมฐานที่เป็นตัวแทนในเรื่อง “สมาธิ” ของพุทธศาสนาของไทยในปัจจุบันมีอยู่
ด้วยกัน อย่างน้อย ๕ สาย คือ สาย “พุทโธ” ซึ่งมีอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นผู้ก่อตั้งสาย สาย “ยุบหนอ-
พองหนอ” ซึ่งพระพิมลธรรมได้น ามาเผยแพร่จากประเทศพม่า สาย “ธรรมกาย” ซึ่งมีหลวงพ่อสด 
จนฺทสโร แห่งวัดปากน้ าเป็นผู้ริเริ่ม เป็นต้น ด้านรูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ หมายเอารูปแบบของ
การปฏิบัติธรรมและวิธีฝึกปฏิบัติ หรือฝึกอบรมของแต่ละส านัก ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ๑๘๗  
 ๑. ด้านรูปแบบปฏิบัติของส านักปฏิบัติธรรมมีหลายรูปแบบ เช่น แบบบริกรรมว่า พุทโธ, 
ยุบ-พอง,สัมมาอรหัง, รูปนาม, อานาปานสติ และพิจารณาให้เห็นความเกิดดับ  
 นอกจากนี้ก็ให้มีกิจกรรมส าหรับภิกษุเก่าที่สมัครถือธุดงค์วัตร ให้ธุดงค์ไปตามเขตนิคม
ต่างๆ ได้การศึกษาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค มีรูปแบบปฏิบัติอยู่ ๕ รูปแบบ 
ได้แก่  
 ๑. รูปแบบที่ ๑ ใช้รูปแบบรูปนามของส านักวัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการ
ให้มีสติอยู่ที่ขันธ์ ๕  
 ๒. รูปแบบที่ ๒ ใช้รูปแบบพอง-ยุบของส านักวัดมหาธาตุ โดยการให้มีสติก าหนดรู้เท่าทัน
อริยบถและเน้นการสอบอารมณ์  
 ๓. รูปแบบที่ ๓ ใช้รูปแบบบูรณการของส านักวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) บูรณาการ 
ศีล สมาธิ ปัญญาโดยเน้นความเข้มงวดของพระวินัยเป็นพื้นฐาน ให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ การมีสติในการ
ปฏิบัติกิจกรรมภายในวัด ส่วนการฝึกปฏิบัติระดับลึกลงไปให้อิสระแล้วแต่ใครจะถนัดของแต่ละคน 
 ๕. รูปแบบที่ ๕  รูปแบบปฏิบัติทั่วไปน าเอาหลายๆ รูปแบบผสมผสานกัน ใช้กิจวัตร
ประจ าวันเป็นกรอบในการฝึกปฏิบัติคือการท าวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น ต่อด้วยการบ าเพ็ญภาวนา จะ
เห็นรูปแบบการปฏิบัติธรรมของแต่ละส านักมีอิสระตามจริงของเจ้าส านัก 
 ๒. ด้านวิธีฝึกอบรม มี ๓ ประเด็น คือ  
 ๑. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ 
 ๒. มีการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวแก่ผู้ปฏิบัติ 
 ๓. มีการประเมินประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติ 
 ส านักปฏิบัติได้ก าหนดกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างเป็นตรงกัน โดยยึดช่วงเวลาเป็นหลัก 
ช่วงเวลา เช้ามืด ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงเย็น และช่วงกลางคืนแล้วก าหนดกิจกรรมต่างๆ ลงในช่วงเวลา
ดังกล่าว อาจจะแตกต่างกันบ้างตามความมุ่งหมายของแต่ละส านัก ในช่วงของกิจกรรมทั้งหมดมีการ
ให้ค าปรึกษาการแนะแนวแก่ผู้ปฏิบัติตลอดพาลงปฏิบัติ การก ากับดูแลเอาใจใส่ การสอบถาม ประเด็น
การประเมินประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบผลการปฏิบัติ แต่ละส านักท าไม่เหมือนกัน หาก
ส านักใดที่ใช้วิธีฝึกเข้มงวด ฝึกตลอดปีผู้ฝึกก็เอาจริงด้านการปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผลมักเป็น
การสอบอารมณ์ สนทนาธรรมะดับลึก ส านักใดที่ท าในระดับโครงการเป็นช่วงๆ การประเมินอาจท าใน

                                                 
๑๘๗ สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภริม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจา้ส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง

เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๑๙ 

ลักษณะตอบแบบถามเอกสารตามก าหนดแล้วประเมินผล ส่วนส านักใดที่ท าในระดับขั้นพ้ืนฐานก็
อาจจะไม่เข้มงวดในวิธีฝึกอบรม๑๘๘ 
 การเน้นน าหลักธรรมที่สูงกว่าหลักธรรมขั้นพ้ืนฐานมาใช้ฝึกอบรมจิตและพัฒนาปัญญา ที่
เรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยวิธีภาวนาหรือบ าเพ็ญกัมมัฏฐาน โดยการปลีกตัวออกจากสังคม ไปอยู่ท่ีวัด ไป
อยู่ที่ส านักปฏิบัติหรือสู่สถานที่สงบอ่ืนๆ เพ่ือหาวิธีควบคุมจิตใจให้ได้ดีที่สุด แล้วปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ
เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานในวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ ที่มีพระวิปัสสนาจารย์ก ากับดูแล
โดยตรง๑๘๙ 
 จึงก าหนดระดับการฝึกอบรมได้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลาง และ
ระดับเข้มข้น การฝึกอบรมระดับขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ฝึกตามกิจวัตรประจ าวันภายในวัด เช่น ท าวัตร 
สวดมนต์ ภาวนา เป็นต้น การฝึกอบรมระดับปานกลาง ได้แก่ เป็นแบบโครงการฝึกอบรมมีหลักสูตร 
ก าหนดช่วงระยะเวลา ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง  ๗ วันบ้าง การฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ได้แก่ ฝึกตลอดปี 
อุกฤต เข้มงวด จริงจัง ใช้ชีวิตอยู่ภายในส านักปฏิบัติตลอด๑๙๐  
 ด้านการปฏิบัติหรือวิธีฝึกปฏิบัติควรจะมีหลักสูตรมาตรฐานกลาง  เท่าที่ท าอยู่ก็เป็นแต่
ปรับปรุงพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะท าให้งานด้านปฏิบัติธรรมประสบผลส าเร็จ ต้องท า
อย่างครบบวงจร ตามเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติการปรับปรุงด้านรูปแบบปฏิบัติหรือวิธีฝึกปฏิบัติต้ อง
ค านึงหลายด้านเพราะสังคมไทยมี ๒ ระดับ คือ สังคมเมืองกับสังคมชนบทรูปแบบอย่างเหมาะกับ
สังคมชนบทเมื่อน าไปใช้ในสังคมเมืองก็อาจไม่เกิดผลใดๆ นอกจากนี้ยังอาจต้องมองลึกไปกลุ่มคนที่
ละเอียดลงไป เช่น กลุ่มชาวบ้าน ปัญญาชน นักธุรกิจ ผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งตรงนี้อาจต้อง มีการ
ประยุกต์เพ่ือให้เกิดผลเฉพาะกลุ่ม๑๙๑ 
 การจัดรูปแบบการฝึกอบรมเน้นความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่ง
ปลูกสร้างให้แปลกไปจากธรรมชาติ มีการปลูกต้นไม้เสริม ให้มีความสงบร่มรื่น เหมาะส าหรับการฝึก
บ าเพ็ญภาวนา แต่ละส านักเน้นตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ดังนั้นรูปแบบปฏิบัติจึงมี
ความสอดคล้องความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าส านักปฏิบัติจะเน้นการ
ตอบสนองชุมชนรอบๆ เป็นหลัก แต่ส านักปฏิบัติธรรมก็มีความพร้อมที่จะฝึกอบรมพัฒนาจิตปัญญา
ให้กับสังคมในวงกว้างออกไป หลักสูตรจึงไม่จ ากัดแคบๆ อยู่เฉพาะในกลุ่มชุมชนของตนเองเท่านั้นทุก
ส านักปฏิบัติธรรมใช้สื่อที่เป็นธรรมชาติ เช่น การจัดบรรยากาศภายในส านักปฏิบัติธรรมให้เอ้ือต่อการ

                                                 
๑๘๘ สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คณุาภรณ ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ

ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๘๙ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม

หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
๑๙๐ สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ พระครูพรหมจรยิานุวฒัน์ (ประสิทธ์ิ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจา้

คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๒๐ 

ปฏิบัติธรรม มีการจัดท าป้ายนิเทศคติธรรมตามต้นไม้ สร้างที่อยู่อาศัยแฝงอยู่ในธรรมชาติให้มีความ
กลมกลืนกับธรรมชาติไม่แปลกแยกกับธรรมชาติ จัดภูมิทัศน์ให้เป็นอุทยานการศึกษา เป็นต้น๑๙๒  
 บางส านักมีพุทธศิลป์ต่างๆ ไว้เป็นพุทธานุสสติ บางส านักนอกจากจะจัดสภาพแวดล้อม
เลียนแบบรีสอร์ทที่สวยงามแล้ว ยังมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมการฝึกปฏิบัติธรรมอีกด้วย 
รูปแบบปฏิบัติธรรมของแต่ละส านักมีความสอดคล้องกับพระธรรมวินัย โดยยึดหลักมหาสติปัฏฐาน
ตามคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นหลัก เน้นความมีสติก าหนดรู้เท่านั้น การเกิดขึ้นแห่งปัญญารู้แจ้ง ต่างกันก็
เพียงช่วงต้นจะเริ่มฝึกสติให้ก าหนดรู้เท่าทันอารมณ์ได้อย่างไรเท่านั้นเอง บางส านักก็ให้ก าหนดตาม
อิริยาบถต่างๆ บางส านักก็ก าหนดบริกรรม บางส านักก็ก าหนด แต่มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน๑๙๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง ด้านการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ ในภาพรวมการฝึกปฏิบัติมี ๕ รูปแบบ ๓ แนวทาง คือ 

รูปแบบรูปนาม รูปแบบพองยุบ รูปแบบพุทธโธรูปแบบ
บูรณาการของส านักวัดหนองป่าพง รูปแบบผสมผสาน 
และแนวทางการฝึกปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา และการ
ประเมินประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติ ๖ ๑ 

๒ ด้านการปฏิบัติใช้แนวพระไตรปิฎก ตามหลักมหาสติปัฏ
ฐาน คู่มือส านักพุทธ แต่รูปแบบจะขึ้นอยู่กับแต่ละส านัก
ปฏิบัติธรรม ๕ ๒ 

๓ ควรมีการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ อย่างสม่ าเสมอ โดย
ให้อบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น เทคนิคการสอน วิธีการ
สอบอารมณ์ เป็นต้น ๒ ๔ 

๔ ระดับการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน 
ระดับปานกลาง และระดับเข้มข้น พิจารณาจากกลุ่มผู้เข้า
ฝึกปฏิบัติ ๒ ๔ 

๕  สถานที่ในการฝึกปฏิบัติควรเน้นความเป็นธรรมชาติ 
กลมกลืนกับธรรมชาติ มีความร่มรื่น ๔ ๓ 

  

                                                 
๑๙๒ สัมภาษณ์ พระครูสริิภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัตธิรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ

จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คณุาภรณ ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดปา่ยุบ เจ้าคณะ

ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๒๑ 

 จากตารางที่ ๔.๓ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ เรียงล าดับลักษณะเด่นความส าคัญของ
การแสดงธรรมเทศนา ได้ดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑ ในภาพรวมการฝึกปฏิบัติมี ๕ รูปแบบ ๓ แนวทาง คือ รูปแบบรูปนาม 
รูปแบบพองยุบ รูปแบบพุทธโธรูปแบบบูรณาการของส านักวัดหนองป่าพง รูปแบบผสมผสาน และ
แนวทางการฝึกปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา และการประเมินประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติ 
 ล าดับที่ ๒ ระดับการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลาง และ
ระดับเข้มข้น พิจารณาจากกลุ่มผู้เข้าฝึกปฏิบัติ 
 ล าดับที่ ๓ สถานที่ในการฝึกปฏิบัติควรเน้นความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับธรรมชาติ มี
ความร่มรื่น 
 ล าดับที่ ๔ ควรมีการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ อย่างสม่ าเสมอ โดยให้อบรมในหลักสูตร
ต่างๆ เช่น เทคนิคการสอน วิธีการสอบอารมณ์ เป็นต้น และ ระดับการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลาง และระดับเข้มข้น พิจารณาจากกลุ่มผู้เข้าฝึกปฏิบัติ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า พัฒนาจากโครงสร้างหลักสูตรของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นหลักแล้วจัดสัดส่วนกับส านักปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว ตามความเหมาะสม คล้าย
กับการจัดหลักสูตรตามสถานศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มองว่าวิธีการที่หลากหลายย่อมน่าจะมีผลดีต่อ
พัฒนาการของส านักปฏิบัติ แต่ทั้งนี้ต้องมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือพระนิพพาน ดังนั้นการจะพัฒนา
วิธีการเหล่านี้พ้ืนฐานหลักๆ คือ ให้อิสระในการด าเนินการของส านักปฏิบัติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้
อิสระอย่างสิ้นเชิงควรจะเข้าไปก ากับดูแลอย่างหลวมๆ ประเด็นส าคัญควรประวิธีการต่างๆ ให้มีความ
สอดรับและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละส านัก การจัดรูปแบบการฝึกอบรมเน้นความเป็นธรรมชาติ 
กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างให้แปลกไปจากธรรมชาติ มีการปลูกต้นไม้เสริม ให้มีความ
สงบร่มรื่น เหมาะส าหรับการฝึกบ าเพ็ญภาวนา แต่ละส านักเน้นตอบสนองความต้องการของชุมชน
เป็นหลัก ดังนั้นรูปแบบปฏิบัติจึงมีความสอดคล้องความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าส านักปฏิบัติจะเน้นการตอบสนองชุมชนรอบๆ เป็นหลัก แต่ส านักปฏิบัติธรรมก็มีความพร้อมที่
จะฝึกอบรมพัฒนาจิตปัญญาให้กับสังคมในวงกว้างออกไป หลักสูตรจึงไม่จ ากัดแคบๆ อยู่เฉพาะใน
กลุ่มชุมชนของตนเองเท่านั้นทุกส านักปฏิบัติธรรมใช้สื่อที่เป็นธรรมชาติ เช่น การจัดบรรยากาศภายใน
ส านักปฏิบัติธรรมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติธรรม มีการจัดท าป้ายนิเทศคติธรรมตามต้นไม้ สร้างที่อยู่อาศัย
แฝงอยู่ในธรรมชาติให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติไม่แปลกแยกกับธรรมชาติ จัดภูมิทัศน์ให้เป็น
อุทยานการศึกษา เป็นต้นส านักปฏิบัติได้ก าหนดกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างเป็นตรงกัน โดยยึด
ช่วงเวลาเป็นหลัก ช่วงเวลา เช้ามืด ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงเย็น และช่วงกลางคืนแล้วก าหนดกิจกรรม
ต่างๆ ลงในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะแตกต่างกันบ้างตามความมุ่งหมายของแต่ละส านัก ในช่วงของ
กิจกรรมทั้งหมดมีการให้ค าปรึกษาการแนะแนวแก่ผู้ปฏิบัติตลอดพาลงปฏิบัติ การก ากับดูแลเอาใจใส่ 
การสอบถาม ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบผลการปฏิบัติ แต่ละ
ส านักท าไม่เหมือนกัน หากส านักใดที่ใช้วิธีฝึกเข้มงวด ฝึกตลอดปีผู้ฝึกก็เอาจริงด้านการปฏิบัติ การ
ตรวจสอบประเมินผลมักเป็นการสอบอารมณ์ สนทนาธรรมะดับลึก ส านักใดที่ท าในระดับโครงการ
เป็นช่วงๆ การประเมินอาจท าในลักษณะตอบแบบถามเอกสารตามก าหนดแล้วประเมินผล 



๑๒๒ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์แนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ผลจากการสัมภาษณ์งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้น าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการ สามารถ
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมตามแนวอิทธิ
บาท ๔ หมายถึงผู้บริหารวัด/พระสังฆาธิการ ต้องมีความต้องการส่งเสริมการบริหารจัดการวัดใน ๓ 
ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และด้านการบริหารจัดการ แสดงผลการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมตามแนว
อิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ: 
   “พระสังฆาธิการมีฉันทะในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมบ ารุงรักษาวัดให้เป็นไปด้วยดีควรจะมีวัตถุประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร
จัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ได้ให้ค าสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 ต้องมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ ไม่ปละละเลยทิ้งวัสดุอุปกรณ์ทุกส่วนทั้งการก่อสร้างเก่า 
และการก่อสร้างนวกรรมใหม่ๆ๑๙๔ ดูผลที่จะเกิด นั่นคือประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งประชาชนและ
พระภิกษุ สามเณร ประโยชน์ในการใช้สอย ความสวยงามโดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรม๑๙๕ จะก าหนด
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างวัดและการบูรณะให้ดี ผู้บริหารวัดต้องมีความพร้อมในการบ ารุงรักษาวัด
ให้ดีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม๑๙๖ มีความพอใจกับวัดที่เป็นอยู่ตอนนี้ คือ เป็นระเบียบ ดูสะอาดตา มี
บุคลากรที่สามารถให้ความรู้ในการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่๑๙๗ มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างวัด คือ สร้าง
เพ่ือใช้ประโยชน์เช่น สร้างศาลาใหญ่หรือเล็ก ต้องดูจ านวนคนในพ้ืนที่ที่มาท าบุญในแต่ละวันพระ เพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้สอยอย่างคุ้มค่า ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เรียกว่า ประหยัดสุดๆ ได้ประโยชน์
สูงสุด มีวิทยากรที่มีคุณภาพสามารถสอนได้เป็นอย่างดี และมีการบริหารจัดการด้านต่างๆอย่าง
เหมาะสม๑๙๘ และมีวัตถุประสงค์คือ บ ารุงวัดรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ด้วยดีส าหรับการบูรณปฏิสังขรณ์ควรมีการวางแผนควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับการ

                                                 

 ๑๙๔สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๑๙๕สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๙๖สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๙๗สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๑๙๘สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๒๓ 

พัฒนาวัด หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ๑๙๙ ตามหลักฉันทะ คือ ผู้บริหารวัดมีความ
รัก มีความศรัทธา พอใจที่รักษาดูแลก็จะมีความมุ่งมั่นคือเกิดวิริยะตามมาในการดูแลบ ารุงรักษาสถาน
ปฏิบัติธรรมไว้ให้ดูมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะเป็นสมบัติส่วนรวม รวมทั้งพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้เท่า
ทัน๒๐๐มีความรักความพอใจในองค์กร คือ เต็มใจท า ควรปฏิสังขรณ์อย่างเป็นระบบ ใช้งานได้เต็มที่ 
ควรปรับปรุงตกแต่งให้สะอาด สว่าง สงบ รื่นรมณ์๒๐๑ ใช้ฉันทะในการตั้งวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง 
บูรณปฏิสังขรณ์ และปรับปรุงตบแต่งวัด โดยความพอใจที่กระท าสิ่งต่างๆ๒๐๒ มีความจริงใจ ในการ
ก่อสร้างสิ่งต่างๆ มีใจรัก มีสิ่งก่อสร้างให้สวยงามตามศิลปะลายไทย ใช้เป็นกุฎิสงฆ์ ศาลาบ าเพ็ญกุศล 
และอาคารเรียนหนังสือส าหรับพระภิกษุ สามเณร ถ้ามีอาการทรุดโทรมมากก็ควรจะทาสีให้ดูดี ๒๐๓

การที่จะมีฉันทะได้ต้องสร้างศรัทธาให้เกิดก่อน และเกิดปัญญามองเห็นประโยชน์ อันส าคัญท้ังส่วนตน 
และส่วนรวม มีใจรักในการให้ความรู้๒๐๔ ผู้บริหารวัดต้องมีใจรักในสิ่งที่ท า ศรัทธาเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท าจึง
จะเกิดผลจริง ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่นั่นย่อมมีทางออกเสมอ๒๐๕ มีใจรักในสิ่งที่ท า ศรัทธา
เชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท าจึงจะเกิดผลจริง ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่นั่นย่อมมีทางออกเสมอ๒๐๖ มี
การส ารวม การตรวจสอบข้อมูล เพ่ือวางแผนการด าเนินการเป็นขั้นตอน ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติ รวมถึงแผนงานการเงินให้
สอดคล้อง และให้บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างความพอใจที่จะท าประโยชน์ให้แก่วัดและชุมชน๒๐๗ มีความ
มุ่งมั่น จริงจังในการท างานสาธารณูปการ โดยการด าเนินการวางแผนก่อนแล้ว จึงลงมือปฏิบัติ
ตามล าดับขั้นกระบวนการท างาน๒๐๘ และมีกิจกรรมบางอย่าง คือ ภาระปัญหาหน้าที่ๆ จะต้อง

                                                 

 ๑๙๙สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๐๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๐๑สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

๒๐๒สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๒๐๓สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๐๔สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐.  
 ๒๐๕สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๐๖สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๐๗สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๐๘สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๒๔ 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ๒๐๙  ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท างานอย่างจริงจัง เนื่องจากงาน
ที่ท านั้น อาจต้องใช้เวลานาน และอาจเกิดอุปสรรคต่างๆ ที่คาดคิดไว้และไม่ได้คาดคิดไว้เกิดขึ้นได้ 
ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรอบคอบพิจารณาให้ดี ๒๑๐ พอใจในการด าเนินการก่อสร้ าง 
บูรณปฏิสังขรณ์ บ ารุงรักษาวัดโดยสม่ าเสมอ ไม่มีลดน้อย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของพระวิทยากร
อย่างสม่ าเสมอ๒๑๑ ส าหรับการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ควรคิดให้ดีก่อนว่า ระหว่างบูรณกับสร้างใหม่ อัน
ไหนจะดีกว่ากันในเรื่องของการใช้งบประมาณสร้างใหม่และงบประมาณ อีกอย่าง อาคารนั้นๆ มี
ประวัติความเป็นมาและความส าคัญควรแก่การบ ารุงรักษาก็ควรจะรักษาต่อไป๒๑๒นอกจากนั้น การ
ตกแต่งวัดหรือการปรับปรุงวัด ก็ต้องดูโครงสร้างของวัดว่า มีรูปแบบการก่อสร้างแบบไหน และถ้าจะ
ปรับปรุงก็ควรวางแผนบุคลากร การเงิน มีเครื่องมือ และรู้จักการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม๒๑๓ มี
ฉันทะมีวัตถุประสงค์ก่อสร้างวัดเพ่ือใช้ในการศาสนประโยชน์ให้มากที่สุด ควรมีการบูรณะปฏิสังขรณ์
วัดให้มีรูปแบบไม่ผิดแปลกไปจากเดิม เป็นแบบอนุรักษ์ตามสถาปัตยกรรมเดิม ควรตบแต่งปรับปรุงวัด
และภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด สิ่งก่อสร้างมั่นคงแข็งแรง ดูแลระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย ไม่เกิดอัคคีภัย 
จนเป็นที่พอใจครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และอันดับแรกต้องตั้งค าถามว่า ท าไปเพ่ืออะไร ท าแล้วผล
จะเป็นอย่างไร เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร และพิจารณาต่อว่า เมื่อท าแล้วจะส่งผลดีต่อส่วนร่วม
อย่างไร มีประโยชน์ใช้สอยต่อส่วนรวมอย่างไร และเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด และก็พยายาม
ศึกษาดูงานที่มีผู้เคยท าสร้างไว้แล้ว เพ่ือให้ เกิดศรัทธา มีความพอใจที่จะท าการก่อสร้าง๒๑๔ การ
ด าเนินการจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความตั้งใจที่จะด าเนินการให้เสร็จ จะต้องมองให้เห็นปัญหาที่จะ
เกิด สาเหตุที่จะเกิดปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขภาระปัญหาทุกอย่าง ถ้ามีการมองอย่างมีแบบแผนก็
จะสามารถแก้ไขให้บรรลุได้๒๑๕ ควรมีการวางแผนในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพระผู้สอน หรือ
วิทยากรให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป๒๑๖ 

                                                 

 ๒๐๙สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๑๐สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๑๑สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๒๑๒สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๑๓สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๑๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๑๕สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๑๖สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๒๕ 

ตารางที่ ๔.๔ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ ด้านสถานที่ ๑๓ ๑ 
๒ ด้านวิทยากร ๙ ๓ 
๓ ด้านการบริหารจัดการ ๑๐ ๒ 

  
 จากตารางที่ ๔.๔ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ พบว่า สามารถเรียงล าดับ
การใช้ หลัก ฉันทะ กับการบริหารจัดการแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑ การน าหลักฉันทะมาใช้ในการจัดการ ด้าน สถานที ่
 ล าดับที่ ๒ การน าหลักฉันทะมาใช้ในการจัดการ ด้านการบริหารจัดการ 
 ล าดับที่ ๓ การน าหลักฉันทะมาใช้ในการจัดการด้านวิทยากร 
 

 สรุปได้ว่า  
 ด้านสถานที่ เจ้าอาวาสหรือพระผู้น าในวัด ควรมีความรัก ความต้องการให้ ส านักปฏิบัติ
ธรรมของตนมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ควรมีความรักความพอใจในการบูรณปฏิสังขรณ์
อย่างต่อเนื่อง พยายามเน้นความสะอาด สว่าง สงบ ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎระเบียบเป็นต้น 
 ด้านวิทยากร เจ้าอาวาสหรือพระผู้น าในวัด ควรมีความต้องการให้พระวิทยากรหรือพระ
ผู้สอนปฏิบัติมีความรู้ความสามารถในการสอน มีการพ มนาตนเองตลอดเวลา ให้เท่าทันโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาสหรือพระผู้น าในวัด ควรมีความต้องการให้ การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความราบรื่น และประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ 
 
 ๒) การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมตามแนว
อิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ: 
 “พระสังฆาธิการมีวิริยะในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมมุ่งจัดการส านักปฏิบัติธรรมพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สะอาดเรียบร้อยเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
คนเข้าวัด คือ ต้องมีกลยุทธ์สร้างทีมงานอย่างไร ต้องมีการสร้างแรงจูงใจ อย่างไร ต้องมีการท า
ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอย่างไร ต้องให้ความส าคัญกับความสามารถของพระวิทยากร
อย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรม ได้ให้ค าสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 การจัดการส านักปฏิบัติธรรมโดยยังไม่มีเงินงบประมาณที่ชัดเจนนั้นย่อมส่งผลกระทบใน
ระยะเวลายาว ฉะนั้น ผู้บริหารวัดควรจะรับผิดชอบงาน ต้องมีความพร้อม มีการส ารวจ มีการ



๑๒๖ 

สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดีก่อน๒๑๗ ควรสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากร โดยให้กตัญญูกตเวทีต่อ
สถานที่ สร้างศีลธรรมให้เกิดอย่างถาวรในภายองค์กร โดยอาศัยหลักธรรม๒๑๘ มีกลยุทธ์ในการสร้าง
ทีมงานให้มีบทบาทหน้าที่ดูแลงานที่ชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารวัดควรจะต้องด าเนินการ๒๑๙ มี
ความเพียรพยายามท าวัดให้สะอาดเรียบร้อย โดยการสร้างแรงจูงใจของพระภิกษุ สามเณรในวัดให้ท า
ร่วมกัน โดยท าให้เป็นตัวอย่าง๒๒๐ พระสังฆาธิการต้องรู้จักหาทีมงานที่เหมาะสมกับงาน โดยใช้
หลักการคัดออก คือ ให้มาท างานร่วมกัน สังเกต ดูแล ตรวจสอบ แยกแยะว่า ใครควรท างานอะไร 
หน้าที่คืออะไร ที่ส าคัญ๒๒๑ สร้างแรงจูงใจโดยการให้ทุกคนที่เข้าวัด มีความรู้สึกว่าวัดเป็นบ้านของทุก
คน เมื่อมีการท าการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ต้องให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการท าสิ่งนั้น ซึ่ง
จะส่งผลให้มีการรักษาบ ารุงวัดให้เป็นไปได้ด้วยดี๒๒๒ ตามหลักวิริยะ คือผู้บริหารวัดจะต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องไม่ขาดตอนด้วยความขยันหมั่นเพียร ก็จะท าให้ประสบความส าเร็จได้ คือ ความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อยดีงาม และเกิดความร่มรื่น เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ การพัฒนาวิทยากรผู้สอนอย่าง
ต่อเนื่อง๒๒๓ จัดตั้งหรือมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลารกภายในวัดให้ดูแลรักษา ควรสร้างแรงจูงใจโดย
ให้ความส าคัญทุกๆ ส่วนให้มีบทบาทในการท างาน ชื่นชม แนะน า ยกย่องในหมู่คณะ เพ่ือความ
ภาคภูมิใจในการท างาน๒๒๔ ศึกษาเรียนรู้งานที่บุคคลอ่ืนท าไว้แล้วประสบผลส าเร็จแล้วพยายาม
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนเองขาดตกบกพร่องเพ่ือให้ได้ผลส าเร็จดั่งตั้งใจ๒๒๕ จะสร้างวัดให้ร่มเย็นมี
ต้นไม้ มีสถานที่ให้ท าบุญ กราบไหว้พระ และมีสถานที่ให้ปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งความสะอาดภายในวัด 

                                                 

 ๒๑๗สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๑๘สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

๒๑๙สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๒๒๐สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๒๑สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๒๒สมัภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๒๓สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๒๔สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๒๕สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๒๗ 

ห้องน้ า ห้องสุขาก็สะอาด๒๒๖  ฝึกฝนทีมงานบ่อยๆ ให้มีความช านาญ โดยอาศัยหลักธรรม คือ ความ
เพียรพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จก็อยู่ที่นั้น๒๒๗ 
 ผู้บริหารวัดต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะเรียนรู้และท าให้เข้าใจ เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้น เรื่อง
นั้น เพราะวิริยะเกิดจากศรัทธาหรือฉันทะนั่นเอง ถ้ามีศรัทธาที่มั่นคง แม้จะมีอุปสรรคใดๆ  มากระทบ
ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง มีฉันทะเป็นแรงกระตุ้นเตือน วิริยะจึงไม่ขาดสาย๒๒๘ มุ่งม่ันทุ่มเท ที่จะเรียนรู้และ
ท าให้เข้าใจ เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้น เรื่องนั้น เพราะวิริยะเกิดจากศรัทธาหรือฉันทะนั่นเอง๒๒๙ ต้อง
มุ่งมั่นที่จะด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ให้เกิดความส าเร็จ ไม่ย่อท้อ สร้างความเพียรพยายาม 
อดทน๒๓๐การสาธารณูปการจะต้องท างานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไป พยายามพยุงงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเอาใจใส่ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างโยนิโสมนสิการ๒๓๑ การสิ่งใดจะแล้วเสร็จ
ย่อมต้องทุ่มเท ทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์ และก าลังใจในการท างาน ถ้ามีความมุ่งม่ันและความสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ก็จะเกิดความสนุกในการท างาน ปัญหาย่อมเป็นสิ่ งที่ท้าทายความสามารถ เมื่อ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะเกิดความภาคภูมิใจ แต่ทั้งนี้จะต้องมีความเพียรพยายาม เป็นที่ตั้งก่อน๒๓๒ 
ผู้บริหารจะต้องมีการกระท าติดต่อกันเป็นเวลานาน สม่ าเสมอ สิ่งที่จะท าให้งานนั้นเกิดการคล่องตัว 
ถ้าเกิดอุปสรรคขึ้นระหว่างทาง๒๓๓ กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีต่อการด าเนินการ
ก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ โดยกระตือรือร้น ไม่เฉื่อยชา๒๓๔ ต้องเลือกคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
นอกจากนั้น การสร้างแรงจูงใจด้วยหลักการ คือเป็นผู้ให้ พูดไพเราะ มีเหตุผล เป็นตัวอย่างที่ดี รู้จัก
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว สอนงานเป็น และที่ส าคัญต้องไม่มีอคติ ๔ เป็นต้น๒๓๕ การสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรด้านต่างๆ และคณะกรรมการผู้ท างานที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายโดยการให้
                                                 

 ๒๒๖สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๒๗สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๒๘สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๒๒๙สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๓๐สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๓๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๓๒สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๓๓สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๓๔สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๓๕สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๒๘ 

ลดอัตตา มองประโยชน์สุขส่วนรวม อุทิศความสุขส่วนตนเพ่ือส่วนรวม และเพ่ือเป็นการสร้างความดี
ตอบแทนพระศาสนา๒๓๖ มีวิริยะ ควรมีกลยุทธ์สร้างทีมงานนวกรรม ที่มีใจรักด้านนี้มาท างาน ต้องมี
การให้ก าลังใจทีมงาน เช่น ตั้งสมณศักดิ์ หรือมอบความส าคัญด้านบุคคลด้านชื่อเสียงให้เป็นเครื่อง
ตอบแทนความเพียรในการท างาน การก่อสร้างปฏิสังขรณ์ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ศาสนิกชนทราบ
เป็นแรงจูงใจให้ชาวพุทธร่วมบริจาคในการก่อสร้างนั้น เพียรพยายามก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์โดย
ยึดหลัก ประหยัด เรียบง่าย เกิดประโยชน์ในการใช้สอยและอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทยที่ดีงามของ
ชาติ๒๓๗ ถ้ามีศรัทธาที่มั่นคง แม้จะมีอุปสรรคใดๆ มากระทบก็จะไม่เปลี่ยนแปลง มีฉันทะเป็นแรง
กระตุ้นเตือน วิริยะจึงไม่ขาดสาย๒๓๘ การพิจารณาที่ติดตามงานตลอดเวลาก็จะท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทันที่ท าให้งานประสบความส าเร็จได้๒๓๙ 

 
ตารางที่ ๔.๕ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ ด้านสถานที่ ๘ ๓ 
๒ ด้านวิทยากร ๑๔ ๑ 
๓ ด้านการบริหารจัดการ ๙ ๒ 

  
 จากตารางที่ ๔.๕ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ พบว่า สามารถเรียงล าดับการ
ใช้ หลัก วิริยะ กับการบริหารจัดการแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑ การน าหลักวิริยะมาใช้ในการจัดการ ด้าน วิทยากร 
 ล าดับที่ ๒ การน าหลักวิริยะมาใช้ในการจัดการ ด้านการบริหารจัดการ 
 ล าดับที่ ๓ การน าหลักวิริยะมาใช้ในการจัดการด้านสถานที่ 
 

 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ ต้องใช้หลักวิระยะในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้ 

                                                 
๒๓๖สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐.  
 ๒๓๗สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๓๘สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๓๙สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๒๙ 

 ด้านสถานที่ ควรมีการลงมือปฏิบัติในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติธรรม
อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับจ านวนคน และความต้องการในนการใช้งานน 
 ด้านวิทยากร ต้องด าเนินการพัฒนาศักยภาพของครูวิทยากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งไป
พัฒนาฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เหมาะสม 
 ด้านการบริหารจัดการ ต้องลงมือท าตามแผนด าเนินการที่วางไว้  
  
 ๓) การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมตามแนว
อิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ: 
 “พระสังฆาธิการมจีิตตะ คือ มีความฝักใฝ่ ตั้งใจ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมทั้ง ๓ ด้าน คือ สถานที่ วิทยากร และ การบริหาร
จัดการ ผลจากการสัมภาษณ์แสดงดังต่อไปนี้ 
 เมื่อเริ่มงานก่อสร้างทุกครั้ง ผู้บริหารวัดควรเอาใจใส่ดูแลรักษาด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด มี
การวางแผนพัฒนา มีการส ารวจงบประมาณให้เพียงพอ มีการตรวจสอบสภาพการท างานตั้งแต่เริ่มต้น 
ท่ามกลาง และสิ้นสุดการท างาน เป็นต้น๒๔๐ ปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละวัดมีไม่แตกต่างกัน เพราะท างาน
อยู่กับคน ดังนั้น ปัญหาวัดจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันกัน ก็ท าอย่างที่ระเบียบวางไว้ ให้เกิดประสิทธิผล
มากที่สุด๒๔๑ ผู้บริหารวัดควรจะต้องรู้สภาพแวดล้อมภายในวัดทั้งภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติงาน ต้องมี
วิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งอนุโลมและปฏิโลม๒๔๒ มีการดูแลการก่อสร้างและบูรณะอย่าง
ใกล้ชิดโดยตลอดเวลา โดยกล่าวกับพระภิกษุให้ช่วยกันดูแลรักษา๒๔๓ มีประโยชน์ แข็งแรง โปร่งใส 
มั่นคง สะอาด และสวยงาม เป็นแบบเดียวกัน การก่อสร้างมีปัญหาเพราะการเงิน งบประมาณเป็น
หลัก๒๔๔ มีการก าหนดหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจนในการด าเนินงาน เช่น ผู้เป็นวิทยากรจะต้องใส่ใจ
ในการพัฒนาตนเอง รู้ความต้องการในการพัฒนา  และต้องมีการตรวจสอบประเมินผลงานทุกๆ ระยะ 
เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องได้๒๔๕ เมื่อจิตตะ คือเอาใจใส่ดูแลอย่างดี กล่าวคือเข้าใจงาน 
เช่น สถานที่สิ่งแวดล้อมแบบไหนจึงเหมาะสม ด้วยการศึกษารูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างถูกต้อง

                                                 

 ๒๔๐สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๔๑สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๔๒สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๔๓สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๔๔สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๔๕สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 



๑๓๐ 

เหมาะสม๒๔๖ ตั้งใจศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ของแต่ละอย่างทั้งเรื่องสถานที่ 
เช่นที่ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เพ่ือให้งานออกมาดีที่สุด วิทยากร คือควรดูว่าบกพร่องด้านไหน 
และปัญหาในการบริหารมีอะไรบ้าง๒๔๗ เอาใจใส่ในการสอดส่องดูแลศาสนสถาน ที่ส าคัญภายในวัดให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ เมื่อเห็นส่วนที่ช ารุดก็หาวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา๒๔๘ มีความ
รับผิดชอบการงานที่ตนเองตั้งใจท า เมื่อมีปัญหาเงินงบประมาณก่อสร้างไม่เพียงพอก็ควรจะมีการ
ก าหนดข้อบกพร่อง๒๔๙ ต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวัด ในการจะ
สร้างอะไรก็ตาม มีทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมกัน๒๕๐ ผู้บริหารวัดต้องมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ เมื่อใจ
จดจ่อต่อสิ่งที่ท าก็เกิดความรอบคอบ แต่ความรอบคอบจะไม่ได้หากขาดความรอบรู้ วิเคราะห์
สงเคราะห์เนื้อแท้ของสิ่งนั้นๆ แล้วน าออกมาสู่การตัดสินใจ๒๕๑ ใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ เมื่อใจจด
จ่อต่อสิ่งที่ท าก็เกิดความรอบคอบ แต่ความรอบคอบจะไม่ได้หากขาดความรอบรู้๒๕๒ การควบคุม
คุณภาพของงาน การติดตามเอาใจใส่การด าเนินการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไป
โดยเร็ว๒๕๓ เมื่อได้ด าเนินการสาธารณูปการต่างๆ แล้ว ก็จะต้องมีการรักษาดูแลแก้ไขปัญหา เพ่ือให้
สามารถใช้การได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุนไป เช่นเดียวกันกับผู้เป็นวิทยากร เม่ออบรมจนมีความรู้แล้ว 
ก็ควรฝึกฝนให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น๒๕๔ สิ่งสาธารณูปการต่างๆ ยอมที่ช ารุดตามอายุการใช้งาน 
บางสิ่งหากช ารุดทรุดโทรม ก็จะเกิดไม่สะดวกต่อการพักอาศัยด ารงชีพ ดังนั้น๒๕๕ ผู้บริหารจะต้องมี
ความรับผิดชอบในการท างาน ซึ่งจะท าให้งานออกมาเรียบร้อยดีงาม งานผิดพลาดก็แก้ไขตามล าดับ

                                                 

 ๒๔๖สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๔๗สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๔๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๔๙สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๕๐สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๕๑สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๕๒สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

๒๕๓สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๒๕๔สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๕๕สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๓๑ 

ขั้นตอน ช่วยลดต้นทุน ลดแรงงาน ลดปัญหาอุปสรรค ท าให้งานออกมาดีขึ้น มีคุณภาพ๒๕๖ อุทิศตน 
อุทิศใจ กับการด าเนินการก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์การบ ารุงรักษาวัด๒๕๗โดยการประชุมปรึกษา
กับคณะกรรมการขอความคิดเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมไปถึงมาตรการในการ
หาเงินทุนมาด าเนินการต่อไปโดยลงมติในที่ประชุม๒๕๘ สิ่งสาธารณูปการใดในส านักปฏิบัติธรรม หาก
เกิดความช ารุดหรือแม้มองเห็นว่า จะใช้ได้อีกไม่นาน หรือครบอายุที่จะต้องเปลี่ยนแล้ว ให้ด าเนินการ
ทันที หาไม่สามารถซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเองไม่ได้ ก็ต้องไปให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
ด าเนินการต่อไป รวมทั้งต้องมีการค้นหาปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงวิทยากรอย่าง
สม่ าเสมอ๒๕๙ มีจิตตะ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมในวัด ควรท าความเข้าใจด้วยการตั้งเป็น
คณะกรรมการหลายรูป / คนรับผิดชอบในการก่อสร้าง โดยต้องมีความรู้ด้านนวกรรมด้วย ความ
เข้าใจสภาพปัญหาอุปสรรคของการก่อสร้างควรต้องใช้ความเข้าใจของบุคคลหลายระบบใน
คณะกรรมการนั้นเป็นผู้ตัดสินความเห็นในการแก้ปัญหา รวมทั้งแก้ปัญหาและก าหนดข้อบกพร่องด้วย 
เอาใจใส่ในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ในการ
ก่อสร้าง เมื่อพบข้อบกพร่องในจุดใดควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยด่วน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นซ้ าอีกครั้ง๒๖๐ น าวิชาการสมัยใหม่มาผสมผสานอย่างเป็นรูปธรรม และสวยงามอย่าง
ลงตัวก่อนท าอะไรต้องแน่ใจว่ามีความพร้อม มีคนดูแลรับผิดชอบชัดเจน๒๖๑ วิเคราะห์สงเคราะห์เนื้อ
แท้ของสิ่งนั้นๆ แล้วน าออกมาสู่การตัดสินใจ๒๖๒ 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๒๕๖สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๕๗สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๕๘สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๕๙สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๖๐สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๖๑สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๖๒สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 



๑๓๒ 

ตารางที่ ๔.๖ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ ด้านสถานที่ ๑๑ ๒ 
๒ ด้านวิทยากร ๙ ๓ 
๓ ด้านการบริหารจัดการ ๑๒ ๑ 

  
 จากตารางที่ ๔.๖ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ พบว่า สามารถเรียงล าดับการ
ใช้ หลัก วิริยะ กับการบริหารจัดการแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑ การน าหลักจิตตะมาใช้ในการจัดการ ด้านการบริหารจัดการ 
 ล าดับที่ ๒ การน าหลักจิตตะมาใช้ในการจัดการ ด้านสถานที ่
 ล าดับที่ ๓ การน าหลักจิตตะมาใช้ในการจัดการ ด้านวิทยากร 
 

 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ ต้องใช้หลักจิตตะในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านสถานที่ ควรมีใจฝักใฝ่ ตั้งใจ ในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติธรรม
อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับจ านวนคน และความต้องการในนการใช้งาน 
 ด้านวิทยากร ควรมีใจฝักใฝ่ ตั้งใจ ในการพัฒนาศักยภาพของครูวิทยากรอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการส่งไปพัฒนาฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เหมาะสม 
 ด้านการบริหารจัดการ ต้องติดตามแผนด าเนินการที่วางไว้ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 
 ๔) การจัดการส านักปฏิบัติธรรมตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา: 
 “พระสังฆาธิการมีวิมังสา คือ ควรมีการตริตรองผลการท างาน ทั้ง ๓ ด้าน เพ่ือน าปัญหา
มาพิจารณาหาหนทางแก้ไข ผู้ให้ค าสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 มีการจัดการส านักปฏิบัติธรรมวางแผนบริหารวัดให้ชัดเจน ควรจัดตั้งคณะกรรมการใน
การดูแลเพ่ือให้งานด าเนินการไปสะดวก๒๖๓ เรียกประชุมหารือให้ค าแนะน า และเชิญผู้รู้มาถวาย
ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการในเรื่องสาธารณูปการออกมาดี 
และพิจารณาไตร่ตรองทบทวนดั่งวิมังสากับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในสิ่งที่จะเป็นไปได้๒๖๔

การก่อสร้างก็ดี การบูรณะก็ดี และการพัฒนาวัดก็ดี เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารวัดทุกคน ไม่ใช่ของ
เจ้าอาวาสคนเดียวท าเท่านั้น เป็นงานของหมู่คณะสงฆ์จะต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองวิธีการ
                                                 

 ๒๖๓สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๖๔สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๓๓ 

ด าเนินการให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพตามกรอบสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันนี้๒๖๕ มีเหตุผลและ
เข้าใจการท างานของช่าง ควรมองให้ทันต่อยุคสมัยด้วย การตรวจสอบก็ดูจากผลงานเป็นหลัก๒๖๖

ส ารวจ ตรวจสอบ ดูความเหมาะสม ดูโครงสร้างของวัดเป็นหลัก มีคนรับผิดชอบ ดูแลชัดเจน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เป็นต้น๒๖๗ ในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ ควรมีการเขียนโครงการ
ขึ้นมาโดยที่โครงการนั้น จะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน๒๖๘ วิมังสา เป็นหลักธรรมขั้นใช้ปัญญาไตร่ตรอง
หาเหตุผลความถูกต้อง เพ่ือป้องกันความเสียหายหรือเกิดผลกระทบในด้านอ่ืนๆ ตามมาได้ 
นอกจากนั้น หลัก ๔ ประการนี้เข้ามาบูรณาการให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งเอาไว้ทั้งด้านสถานที่ วิทยากร และการบริหารจัดการ๒๖๙ มีการส ารวจสถานที่ ผลกระทบทั้งทาง
ลบ ทางบวก ในการปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงพัฒนาให้เข้ ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่๒๗๐ 
กระบวนการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์แต่ละครั้งต้องพิจารณาถึงสาเหตุและผลที่จะท าทุกครั้ง ให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ เรียบง่าย เกิดประโยชน์ ใช้สอย ไม่ขัดต่อหลักประเพณีนิยม วัฒนธรรมไทย๒๗๑ 
พิจารณาไปตามความเหมาะสม คือ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างทั้งหมดว่า ควรจะ
ด าเนินการส่วนไหนก่อน ส่วนอ่ืนก็ให้ระงับ ชะลอเวลาไว้ก่อน เป็นต้น๒๗๒ ข้อนี้คือหลักของปัญญา 
หรือ วิชาการ และวิชาการสมัยใหม่ในการน ามาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง๒๗๓ ผู้บริหารวัดต้องมีการทบทวนในสิ่งที่คิดได้ท ามา อันเกิดมาจากฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
โดยใช้โยนิโสมนสิการอย่างรอบรู้และรอบคอบแล้วน าไปสู่การทบทวนตัวเองและในสิ่งที่ท า หรือ
เรียกว่า เก็บรายละเอียดนั่นเอง๒๗๔ ผู้บริหารต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณา การตรวจสอบ
ประเมินผล การท ากิจกรรมต่างๆ คิดหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเพ่ือให้งาน
                                                 

 ๒๖๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๖๖สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๖๗สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๖๘สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๖๙สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

๒๗๐สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๒๗๑สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๗๒สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๗๓สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๗๔สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๓๔ 

เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้๒๗๕ เมื่อได้ด าเนินการแล้ว ซึ่งตามวัตถุประสงค์การ
สาธารณูปการก็คือการติดตามดูแลรักษาแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ตาม
กาลเวลา เพ่ือให้ถาวรวัตถุนั้นๆ เกิดประโยชน์ต่อสังคมศาสนา คือ ทั้งพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส 
ญาติโยมทั้งหลาย รวมถึงการพิจารณาการด าเนินงานของบุคลากร วิทยากร ว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง
ควรปรับปรุง๒๗๖  การด าเนินการใดๆ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่มีความรู้ก็ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือการระดมสมองกับชุมชนรอบๆ วัด หากมีการตรวจสอบและมั่นใจว่าจะ
สามารถด าเนินการได้ ก็ให้พิจารณาได้เลย๒๗๗ ผู้บริหารรู้เหตุผลและการตรวจสอบต่างๆ พิจารณา
ข้อมูลให้เป็นไปตามความเป็นจริง เพราะจะท าให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไม่ผิดพลาด และได้ผล
ออกมาถูกต้องเหมาะสม ซึ่งนับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับผู้บริหาร๒๗๘ มีความคิดใหม่ๆ ลอง
ท าสิ่งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ แบบใหม่ๆ๒๗๙ มีผู้รับผิดชอบเป็นองค์คณะเพ่ือง่ายต่อการด าเนินการ ง่ายต่อ
การตรวจสอบ เลือกช่างที่มีประสบการณ์รับผิดชอบงานทุกอย่างตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้ ถึง
ประชาชนก็เป็นผู้มีส่วนร่วม คือ บุคคลที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็ควรจะมีประชาชนร่วมด้วยเพ่ือให้ทุกคน
เห็นความส าคัญ๒๘๐ ก าหนดหน้าที่ของบุคคล ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลาการท างาน   แนวทางการ
แก้ไขปัญหา งบประมาณที่วางไว้ และต้องมีการติดตามประเมินผลงาน ส าหรับการปรับปรุง
พัฒนาการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์๒๘๑ มีวิมังสา กระบวนการท างานก่อสร้างต้องมีระบบและ
รับผิดชอบ กระบวนการต้องเริ่มต้นตั้งแต่พิจารณาเหตุผลที่จะท ามาจนถึงตัดสินใจก่อสร้างและ
พิจารณาผู้เชี่ยวชาญด าเนินการก่อสร้าง การก่อสร้างปฏิสังขรณ์อาคารสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆ จะต้องหา
ผู้รับจ้างก่อสร้างที่มีกิจการเป็นหลักฐานมั่นคง เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ซึ่งมีระบบช าระเงิน
เป็นงวด ส่งงวดเป็นงวดต้องมีคณะกรรมการตรวจงาน คณะกรรมการตรวจรับงานโดยใช้หลัก
ไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลในกระบวนการนั้น จะต้องพัฒนาทั้งวัตถุ ศาสนสถาน และบุคลากรด้วยการ
ตรวจสอบการท างาน ควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ซึ่งจะมีทั้งคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส

                                                 

 ๒๗๕สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่  ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๗๖สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๗๗สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๗๘สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๒๗๙สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๘๐สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๘๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๓๕ 

และฝ่ายสงฆ๒์๘๒ เอาใจสอดส่องดูแลในการพัฒนาวัดให้รักษาสภาพที่ดีงาม เช่น หมั่นประชุมปรับปรุง
บริเวณวัดเพ่ือให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น ตลอดเวลา ตรวจสอบระบบการท างานโดยยึดหลักการ 
สุจริต เที่ยงธรรม ซื่อตรง มีประโยชน์ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมไทย เป็นต้น๒๘๓ ต้องใช้วิจารณญาณก่อน
เลือกโครงการว่าจะท าแบบไหน ลักษณะใด บริเวณใด เพ่ือประโยชน์อะไร ส่วนแต่ใช้เหตุผลและการ
พิจารณาการตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งสิ้น๒๘๔ 
 
ตารางที่ ๔.๗ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ ด้านสถานที่ ๑๔ ๑ 
๒ ด้านวิทยากร ๙ ๓ 
๓ ด้านการบริหารจัดการ ๑๑ ๒ 

  
 จากตารางที่ ๔.๗ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ตามแนวอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา พบว่า สามารถเรียงล าดับ
การใช้ หลัก วิมังสา กับการบริหารจัดการแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑ การน าหลักวิมังสามาใช้ในการจัดการ ด้านสถานที ่
 ล าดับที่ ๒ การน าหลักวิมังสามาใช้ในการจัดการ ด้านการบริหารจัดการ 
 ล าดับที่ ๓ การน าหลักวิมังสามาใช้ในการจัดการ ด้านวิทยากร 
 

 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ ต้องใช้หลักวิมังสาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านสถานที่ ควรพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น จากการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่
ปฏิบัติธรรมอย่าง เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย มาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาต่อไป 
 ด้านวิทยากร ควรพิจารณาผลการท างานของวิทยากร เพ่ือหาปัญหา และความจ าเป็นใน
การพัฒนาศักยภาพของตัววิทยากร 
 ด้านการบริหารจัดการ ต้องพิจารณาผลการด าเนินการตามแผนทั้งหมด เพ่ือหาอุปสรรค 
และปัญหาเพ่ือการแก้ไขต่อไป 

                                                 

 ๒๘๒สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๘๓สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๘๔สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๓๖ 

๔.๓ น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ผู้วิจัยแบ่งการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยองไว้ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แสดงรายด้านดังต่อไปนี้ 
 ๔.๓.๑ ด้านสถานที ่ 
 ส านักปฏิบัติธรรมจ าเป็นจะต้องเตรียมพร้อม ในส่วนของอาคารสถานที่เพ่ือรองรับผู้เข้า
มาประพฤติปฏิบัติธรรม ในด้านสถานที่ เราต้องดูอัธยาศัยว่าชาวบ้านถิ่นนั้นๆ เขาต้องการอะไร แล้ว
พยายามปรับปรุง พัฒนาสถานที่ใช้สอย๒๘๕ สถานที่ปฏิบัติให้รองรับและเข้ากับเขาให้ได้ก่อน เขาจึงจะ
ยอมรับว่าเป็นสถานที่เหมาะสมที่เขาจะมาปฏิบัติธรรมได้ สถานที่ของส านักปฏิบัติธรรม เป็น
องค์ประกอบส าคัญให้คนเลือกเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรม๒๘๖ สถานที่ต้องเป็นสัปปายะ สะอาด เงียบ
สงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่เหมาะสม ในการปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมที่ จะดีนั้น 
สถานที่เป็นสิ่งส าคัญ คือต้องมีสถานที่สัปปายะ๒๘๗ และเหมาะสมส าหรับการเข้ามาปฏิบัติธรรม เรื่อง
ของสถานที่ แต่ละสถานที่ จุดเน้นไม่เหมือนกัน อย่างจุดเน้นของบางส านักปฏิบัติ ก็ต้องการให้อยู่
ปฏิบัติสัมผัสแบบติดดิน อย่างอยู่กลด ปักกลด อันนี้ก็ท าได้๒๘๘ เพราะคนทีเ่ขามีศรัทธาอยู่แบบนั้น เขา
ก็รับได้ อย่างบางที่มีอาคารมีสถานที่ มีที่บังพร้อมมีห้อง มีมุ้งลวดมีห้องน้ าในตัวอ านวยความสะดวก
มันก็เป็นความพร้อมในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ตามมามันก็คือภาระเรื่องค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอะไรจิปาถะ๒๘๙ ซ่ึง
มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าอยู่แบบธรรมชาติค่าใช้จ่ายมันก็น้อย เป็นต้น อันนี้จะว่าไม่พร้อมก็ไม่ใช่ 
เพราะว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายของสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนั้น ท่านต้องการให้คนอยู่ป่า อยู่โคนไม้๒๙๐ 
หรือว่าใช้ชีวิตอยู่ปฏิบัติ ลดละความหรูหราฟุ่มเฟือยตรงนั้นมันก็คือว่าเป็นความพร้อม มันไม่ถือว่าเป็น
จุดด้อยนะ มันเป็นจุดเด่นของแต่ละที่ ส่วนบางที่ก็อาจจะมีจุดขายตรงที่สถานที่ต่างๆ มีความพร้อมมี
ที่บงที่บังมะลงแมลงไม่ค่อยกวน อยู่ในห้องก็มีมุ้งลวด เผลอๆ ร้อนมาบางที่ก็มีแอร์ให้เป็นต้น๒๙๑ พัด
ลมก็ดี มันก็เป็นความสะดวก ถือว่าเป็นวิบากดีอย่างหนึ่ง อันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นจุ ดด้อย มันแล้วแต่
                                                 

  ๒๘๕สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะจังหวัด
ระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
 ๒๘๖สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๘๗สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๘๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๘๙สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๙๐สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๙๑สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐.  



๑๓๗ 

เพราะว่าถ้าเรามีหลากหลายให้เลือก บางคนอาจจะชอบติดดินอย่างที่ว่า บางคนอาจจะมีความพร้อม
ในระดับใกล้เคียงกับบ้านตัวเอง อาจจะลดละลงมาได้ขนาดนี้ อยู่สบายไม่เป็นปริโภชน์ในเรื่องพวกนี้ก็
อาจจะเดินจะนั่งปฏิบัติธรรมได้ดีก็ได้ มันอาจจะเรียกว่าจริตของแต่ละคนมันอาจจะต่างกันไป บางคน
ถ้าเป็นแบบติดดินจริงๆ ก็ดีอย่างนี้ เป็นต้น๒๙๒ หรือบางคน บางช่วงของชีวิตก็อยากจะแบบนั้นบ้าง 
บางช่วงก็อยากอยู่แบบนี้บ้าง มันก็เป็นทางออก หรือเป็นทางเลือก คือเพียงแต่ว่าเราพัฒนา ถ้าถือว่า
เป็นจุดเด่น เราก็พัฒนาให้มันพร้อมอยู่เสมอ (เรื่องสถานที่ก็แล้วแต่จะจัดสรร) ใช่แล้วแต่จะจัดสรร
บรรลุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน แล้วก็ ไม่ต้องกลัวว่าญาติโยมจะไม่อยู่ปฏิบัติ เขาจะไม่มา บางที่ก็แค่ปัก
กลดอยู่ หรือมีอาคารหลังเล็กๆ ให้ห้องน้ าก็อยู่ต่างหากต้องเดิน คนก็ไม่น้อย แต่บางที่สถานที่ใหญ่โต
โอ่อ่า หรูหรา ไม่มีคนก็มี๒๙๓ หรือบางสถานที่พร้อมคนก็แน่นแออัดยัดเยียดก็มี มันก็อยู่ที่ว่าเราเน้น
ตรงไหนในส่วนของส านักปฏิบัติ ก็ไม่ใช่ว่าโจมตีกันไปกันมา อันนี้คือท าให้แต่ละที่ด้อยลงไปด้วย คนที่
เข้ามามองภาพในทางที่ไม่สร้างสรรค์เท่าไร (มองแต่จุดดี ว่ามีความพร้อมอยู่แล้ว) ตรงนี้มีความพร้อม
คนก็เลือกเพราะวิบากคงท าบุญมาดีส่งเสริมกันไป ในส่วนที่ท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่กับดินกับหญ้า 
สัมผัสตรงนั้นมันได้อะไรมากขึ้นอะไรพวกนี้มาส่งเสริมกัน๒๙๔ ไม่ใช่ว่าเป็นการโจมตีจุดด้อยจุดเด่นซึ่ง
กันและกันคือส านักปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติธรรมจริงๆ เหมือนกับเกื้อกูลกันได้โดยทางตรงก็เกื้อกูล
ทางอ้อมก็เกื้อกูลในทางอ้อมแนะน าหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับญาติโยมที่สนใจและอาจจะเลือกไปตรง
นี้ไปตรงนั้นวัดนั้นวัดนี้๒๙๕ เหมือนกับทุกคนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแนะน าให้ทุกคนเข้าสู่ธรรมะ
และมีสถานที่เหล่านี้รองรับกระจายอยู่ทุกท่ีมันก็เป็นความโชคดีของชาวพุทธที่ท าให้รู้สึกว่าเข้าท่ีไหนก็
มีที่พ่ึงทางจิตใจเหมือนกับงานส านักปฏิบัติธรรมสามารถตอบสนองได้ทุกที่อยากจะเปลี่ยนจาก
ภาคเหนือมาภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกหรืออยากจะท าอย่างไรก็รู้สึกอบอุ่นไปหมดคือท าให้เป็น
เหมือนเครือข่ายเดียวกันหมดเลย๒๙๖ สถานที่ทีเ่หมาะสมในการปฏิบัติธรรมในเรื่องความสะอาดร่มรื่น
ในที่นี้ไม่ใช่ให้มีอาคารเต็มไปหมดคือให้มีความร่มรื่นเป็นระบบระเบียบไม่ได้หมายความให้มีอาคาร
สวยหรูเพราะอาคารสวยหรูหลายแห่งไปแล้วไม่ติดคือต้องสะอาดสงบระเบียบเรียบร้อยไม่สกปรกรก
รุงรังคือเขาไม่ได้ดูตรงนั้นเป็นหลักเขาจะดูความสงบร่มเย็นความเป็นที่ พ่ึงใช่ไหมการกินอยู่
สะดวกสบายการเข้าห้องน้ าก็พอสะดวกสบายบ้างนะ๒๙๗ 

                                                 

 ๒๙๒สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

๒๙๓สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๒๙๔สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๙๕สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๙๖สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๙๗สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๓๘ 

 นอกจากนี้สถานที่เหมาะสมส าหรับส านักปฏิบัติธรรมสถานที่นี้การสัปปายะต้องครบที่
มันมีคุณค่าแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้จริงคือต้องมีที่ปฏิบัติพอสมควรคือค าว่าพอสมควรคือขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่แล้วแต่สมมุติว่าวัดไม่ใช่วัดใหญ่ที่จะรับได้ทีละ ๒๐-๓๐ คน ก็โอเคแต่ว่าต้องมีที่ปฏิบัติธรรม
พร้อมมีที่พักให้มีสัปปายะเรื่องอาหาร๒๙๘ มีคนดูแลอาหารให้แล้วก็เรื่องความปลอดภัยนี้ก็เป็นอันดับ
หนึ่งแล้วก็เรื่องห้องสุขาห้องอาบน้ าให้สะดวกปลอดภัยมิดชิดนี้ คือสัปปายะเรื่องสถานที่เรื่องของที่พัก
ก็ต้องมีความสะดวกสบายหรือที่เรียกว่ามีความสัปปายะห้องน้ าหรือบรรยากาศร่มรื่นไม่ร้อนเกินไปมี
ต้นไม้บ้างเพ่ือจะได้พักผ่อนส าหรับคนเดิน๒๙๙ จงกลมได้พักผ่อนสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ดีควรจะเป็น
สถานที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติมีป่าไม้ร่มรื่นเพราะเพียงเราเข้าไปในสถานที่นั้นๆใจก็น้อมเอาความสงบ
มาสู่จิตใจได้แล้วเมื่อมีศรัทธาแล้วจะอยู่อย่างไรก็เป็นรองๆลงไปหากไม่มีศรัทธาปฏิบัติมีสถานที่ดูสวย
หรูก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์๓๐๐  จึงควรมีสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมแบบนี้เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติ
จิตตภาวนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปสถานที่ที่มีความสัปปายะท าให้เอ้ือต่อการปฏิบัติให้เกิดผลปฏิเวธ ต้องร่มรื่น 
มีแมกไม้ มีธรรมชาติ มีความสงบ มีความสะดวก มีความสะอาดเพ่ือรองรับธรรมะและการปฏิบัติ
ธรรม๓๐๑ 
 ความจ าเป็นด้านอาคารสถานที่ ส าหรับเป็นสถานฝึกหัดขัดเกลาที่พักอาศัย ถือเป็นความ
จ าเป็นที่เริ่มมีมาแต่ต้นพุทธกาล กล่าวถึงลักษณะวัดหรือส านักปฏิบัติที่มีความเหมาะสม ไม่ใกล้และไม่
ไกลจากหมู่บ้านนักสะดวกแก่การไปวัดและมาจากวัด เหมาะที่ประชาชนจะไปพบพระได้๓๐๒ กลางวัน
ไม่เป็นที่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด ไม่มีเสียงอึกทึก ไม่เป็นที่สัญจรไปมา เหมาะแก่การประกอบกิจ
ของผู้ต้องการความสงัด และเหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณะธรรม” ลักษณะดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า
การจัดที่พ านักส าหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติตลอดถึงการให้ความอุปถัมภ์บ ารุงปัจจัยที่จ าเป็นด้าน
อ่ืนๆ๓๐๓ แก่ผู้ทรงศีลถือเป็นบทบาทของพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ โดยหลักการนี้กลุ่มพระสงฆ์จะมีเวลา
ในการฝึกปฏิบัติขัดเกลาตนเอง ค้นคว้าสัจธรรมแล้วน ามาบอกกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตคฤหัสถ์ 
เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ก่อเกิดดุลยภาพในหมู่พุทธบริษัท๓๐๔ 

                                                 

 ๒๙๘สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๒๙๙สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๐๐สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๐๑สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๐๒สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๓๐๓สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๐๔สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๓๙ 

 ที่ตั้งของส านักปฏิบัติธรรม มีความแตกต่างกัน บางส านักอยู่ในชุมชน บางส านักอยู่
ห่างไกลชุมชน บางส านักอยู่กลางทุ่ง บางส านักอยู่ป่าทึบ บางส านักอยู่ที่ราบลุ่ม เชิงเขา บางส านักอยู่
บนภูเขา ในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเช่นนี้มีจุดดีจุดด้อยต่างกัน เช่น ส านักปฏิบัติธรรมที่ห่างไกล
ชุมชนในป่าทึบหรือยู่บนภูเขาก็เหมาะสมส าหรับการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น มีความเป็นธรรมชาติสูง๓๐๕ 
อิสระจากความวุ่นวายของสังคม แต่การด ารงชีพขั้นพ้ืนฐานของผู้ฝึกปฏิบัติตลอดถึงการเข้าไป
สนับสนุนอุปถัมภ์บ ารุงล าบากด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่น
บรรยากาศดี สงบ ร่มเย็นเป็นธรรมชาติ๓๐๖บางแห่งมีสภาพป่าช้าของชุมชน มีการปลูกป่าเพ่ิม บาง
ส านักปรับแต่งส านักให้เป็นเหมือนรีสอร์ท มีสวนพันธุ์ไม้ดอก สวยงาม เป็นระเบียบ มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในส านักอย่างเหมาะสมด้านอาคารสถานที่เพียงพอ๓๐๗ ภายในบริเวณวัดจัดอาคาร
สถานที่กลมกลืนกับธรรมชาติ กุฏิกรรมฐานพอเพียงส าหรับการปฏิบัติ เรียงรายเป็นสัดส่วน สะดวก 
สะอาด สงัด สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย เป็นระเบียบ เหมาะแก่การบ าเพ็ญภาวนา นอกจากนี้ยังจัดภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นอุทยานการศึกษาแนวพุทธได้อย่างน่าสนใจ๓๐๘ 
 สมัยก่อนใช้ป่าเป็นสถานฝึก มีความสัปปายะ เน้นจิตใจสงบ ไม่ต้องจัดสภาพด้านนี้เป็น
การเฉพาะ การเดินธุดงค์เพ่ือฝึกให้เข้มงวดตามจริงของผู้ปฏิบัติก็ท าได้ง่าย แต่ปัจจุบันสภาพบ้านเมือง
เปลี่ยนแปลงไป การประกอบด้านนี้มีขอบเขตจ ากัดพ้ืนที่ ก็เกิดความจ าเป็นในการปรับสภาพพ้ืนที่ให้
เหมาะกับการฝึกปฏิบัติ การใช้รูปแบบการปฏิบัติตามรูปแบบเดิมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย๓๐๙ 
จึงได้สรุปประเด็นและตัวบ่งชี้ด้านสถานที่ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๓๐๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๐๖สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐.  
 ๓๐๗สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๐๘สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๐๙สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๔๐ 

ตารางท่ี ๔.๘ ผลการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศานาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ด้านสถานที่ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ วัดหรือส านักปฏิบัติที่มีความเหมาะสม ไม่ใกล้และไม่

ไกลจากหมู่บ้านนักสะดวกแก่การไปวัดและมาจากวัด 
เหมาะที่ประชาชนจะไปพบพระได้ ๑๖ ๑ 

๒ ส านักปฏิบัติธรรม มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมที่
สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและ
ฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานกลางวันไม่ เป็นที่พลุกพล่าน 
กลางคืนเงียบสงัด ไม่มีเสียงอึกทึก ไม่เป็นที่สัญจรไป
มา เหมาะแก่การประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัด 
และเหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณะธรรม ๑๔ ๒ 

๓ เป็นระเบียบ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักอย่าง
เหมาะสมด้านอาคารสถานที่เพียงพอภายในบริเวณวัด
จัดอาคารสถานที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ๑๓ ๓ 

๔ กุฏิกรรมฐานพอเพียงส าหรับการปฏิบัติ เรียงรายเป็น
สัดส่วน สะดวก สะอาด สงัด สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย 
เป็นระเบียบ เหมาะแก่การบ าเพ็ญภาวนา ๑๒ ๔ 

๕ ส านักปฏิบัติธรรม ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในวัดให้
เป็นอุทยานการศึกษาแนวพุทธได้อย่างน่าสนใจ ๑๐ ๕ 

  
 จากตารางที่ ๔.๘ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants Indicators) 
พบว่า สามารถสรุปประเด็นการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศานาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ด้านสถานที่ ได้ตามล าดับดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ วัดหรือส านักปฏิบัติที่มีความเหมาะสม ไม่ใกล้และไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก
สะดวกแก่การไปวัดและมาจากวัด เหมาะที่ประชาชนจะไปพบพระได้ 
 ล าดับที่ ๒ ส านักปฏิบัติธรรม มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรม
นั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานกลางวันไม่เป็นที่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด ไม่มี
เสียงอึกทึก ไม่เป็นที่สัญจรไปมา เหมาะแก่การประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัด และเหมาะแก่การ
บ าเพ็ญสมณะธรรม 
 ล าดับที่ ๓ เป็นระเบียบ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักอย่างเหมาะสมด้านอาคาร
สถานที่เพียงพอภายในบริเวณวัดจัดอาคารสถานที่กลมกลืนกับธรรมชาติ 
 ล าดับที่ ๔ กุฏิกรรมฐานพอเพียงส าหรับการปฏิบัติ เรียงรายเป็นสัดส่วน สะดวก สะอาด 
สงัด สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย เป็นระเบียบ เหมาะแก่การบ าเพ็ญภาวนา 



๑๔๑ 

 ล าดับที่ ๕ ส านักปฏิบัติธรรม ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา
แนวพุทธได้อย่างน่าสนใจ 
 สรุปได้ว่า ด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมโดยภาพรวมข้อมูลต่างๆ ทุกท่านที่ได้ประมวล
จากการสัมภาษณ์มีความเห็นที่ตรงและสอดคล้องกันในเรื่องสัปปายะคือต้องมีความร่มรื่นสถานที่พัก
อาหารและห้องน้ าพอเพียงมีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการ
บรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานได้อย่างเพียงพอมีความสะอาดและมีความปลอดภัยในการอยู่
ประพฤติปฏิบัติธรรมส านักปฏิบัติธรรม มีความแตกต่างกัน บางส านักอยู่ในชุมชน บางส านักอยู่
ห่างไกลชุมชน บางส านักอยู่กลางทุ่ง บางส านักอยู่ป่าทึบ บางส านักอยู่ที่ราบลุ่ม เชิงเขา บางส านักอยู่
บนภูเขา ในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเช่นนี้มีจุดดีจุดด้อยต่างกัน เช่น ส านักปฏิบัติธรรมที่ห่างไกล
ชุมชนในป่าทึบหรือยู่บนภูเขาก็เหมาะสมส าหรับการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น มีความเป็นธรรมชาติสูง อิสระ
จากความวุ่นวายของสังคม แต่การด ารงชีพขั้นพ้ืนฐานของผู้ฝึกปฏิบัติตลอดถึงการเข้าไปสนับสนุน
อุปถัมภ์บ ารุงล าบากด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่นบรรยากาศดี สงบ 
ร่มเย็นเป็นธรรมชาติ บางแห่งมีสภาพป่าช้าของชุมชน มีการปลูกป่าเพ่ิม บางส านักปรับแต่งส านักให้
เป็นเหมือนรีสอร์ท มีสวนพันธุ์ไม้ดอก สวยงาม เป็นระเบียบ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักอย่าง
เหมาะสมด้านอาคารสถานที่เพียงพอ 
 
 ๔.๓.๒ ด้านวิทยากร 
 ส านักปฏิบัติธรรมจะเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงจ าเป็นจะต้อง เตรียมพร้อมในเรื่อง
บุคคลากร หรือพระอาจารย์ผู้สอน บุคคลผู้เป็นเจ้าส านักจะต้องมีภาวะผู้น าที่ดี และมีความสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้ อย่าไปยกตนข่มท่าน ต้องเข้ากับชาวบ้านให้ได้๓๑๐ มีแนวทางการส่งเสริมให้
วิทยากรผู้บรรยายธรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการ
เทศนา และบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรมและสามารถที่จะน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้ ๓๑๑  
ส่งเสริมให้พระภิกษุในส านักฝึกสอนพระกัมมัฏฐานและพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถในการสอนพระ
กัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรได้เป็นอย่างดี สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์พระ
กัมมัฏฐาน๓๑๒ ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เข้ากับเขาให้ได้ก่อน ใครที่เป็นหัวหน้าต้องมีมนุษย์สัมพันธ์
กับชาวบ้าน ต้องไปหาเขา อย่ารอให้เขามาหาเรา หลวงพ่ออยู่อินเดียนี่เป็นครูต้องไปเยี่ยม เยียนหา
ชาวบ้านบ่อยๆ เขาก็เข้ามาวัด๓๑๓ เขาเจ็บป่วยก็ไปเยี่ยมเขา ต้องมีเมตตา เช่น ให้ทานบ้างจะท าให้เขา
รักและคอยช่วยเหลือเราคอยปกป้องเป็นกาแพงให้เรา ผู้บรรยายหรือผู้สอนจ าเป็นจะต้องศึกษา และ

                                                 
๓๑๐สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐.  
 ๓๑๑สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๑๒สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๓๑๓สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๔๒ 

มีความรู้อย่างถูกต้อง เพ่ือจะได้แนะน าสั่งสอนศิษย์ได้ถูกทาง การศึกษาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธเป็น
สิ่งจ าเป็นในการพัฒนาบุคคลากร๓๑๔  
 การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นของพระภิกษุ นอกจากการศึกษาให้ดีแล้ว การได้ปฏิบัติจนมีผล
แห่งการปฏิบัติ จะท าให้เราสามารถพัฒนาบุคคลากรได้ เมื่อฝึกฝนอบรมดีแล้วก็สามารถจะเผยแผ่๓๑๕ 
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้มีประสิทธิภาพต่อไปนอกจากนี้ความส าคัญของบุคคลากรคือ ตัว
บุคลากรเป็นกัลยาณมิตรด้วย ถ้าท่านปรับปรุงตัวเอง ให้มีศักยภาพ ในเรื่องของการประพฤติ ปฏิบัติ 
ทุกอย่างก็จะตามมาเพราะบางครั้ง๓๑๖ เราพยายามจะจัดหาบุคลากรที่อ่ืนมาลง แต่บุคลากรที่มี
คุณภาพ ท่านก็จะมีที่อยู่ของท่านเป็นที่เป็นทางอยู่ เราเอามาลงได้เพียงครั้งคราว ฉะนั้น เราต้องมีเอง 
ต้องพยายาม ถ้าส านักปฏิบัติธรรมพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร หรือบุคลากรที่มีอยู่แล้ว 
พยายามต่อยอดด้วยการให้เข้าไปฝึกปฏิบัติท าให้จริงจัง๓๑๗ จนเป็นที่ยอมรับแล้วนี่ แน่นอนมันก็จะมี
หลายสิ่งหลายอย่างตามมา ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็ส าคัญในระดับที่เรียกว่ารองลงไป เพราะถ้าถือตามพุทธ
พจน์ว่า กัลยาณมิตรเป็นทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางที่สุด มันก็จะเป็นที่รวมของความพร้อมต่างๆ ด้วย 
เหมือนครูบาอาจารย์ที่นั่นไปปักกลดที่ไหน พอคนรู้มันมันก็ไปหมด มันก็พร้อมไปด้วยในตัว (ไปในป่า) 
มันก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัส เป็นสัจจะอยู่ เราจะปฏิเสธตัวบุคคลไม่ได้เลย ส่วนมากจะเป็นตัว
อาจารย์เจ้าส านักเอง และมีค าสอนที่เคลียร์ชัดเจน ต้องมีใจบริการ มีวิสัยทัศน์ชัด มีปณิธานที่
มั่นคง๓๑๘ เพราะงานพัฒนาใจคนมันไม่เหมือน งานทั่วไป ถ้าทนได้ระยะยาว ผมยืนยันได้ว่ าประสบ
ความส าเร็จทุกรูป ความส าคัญกับบุคลากร คือข้อวัตรปฏิบัติของวิปัสสนาจารย์อันนี้เป็นอันดับหนึ่ง
เลย คนตอนนี้เครียดอยู่ก็เยอะ เห็นหลวงพ่อก็เอาแล้วศรัทธาในหลวงพ่อ๓๑๙  เดินมาเห็นเหมือน
พระอัสสชิ โอ..เห็นแค่นี้ก็เลื่อมใสแล้ว อันนี้เป็นจุด เพราะฉะนั้น ถ้าวิปัสสนาจารย์ พระในวัด อาจารย์
ในวัดไม่ส ารวมจริยวัตรที่งดงาม อันนี้คือท าลายศรัทธา บางนี้มีคนบอกว่าวัดนี้ดี แต่โอ๊ยวันนั้นเห็น
พระองค์นั้นท าง้ีๆ นี้คือข้อปฏิบัติจริยวัตรของพระ๓๒๐ หมายรวมพระท่ัวไปด้วยน่ะท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ
วัดนั้น แล้วก็ข้อปฏิบัติของพระกรรมฐานถ้าท่านเนี๊ยบใครๆ ก็ติดมาก ถ้าพระวิปัสสนาจารย์สามารถ

                                                 

 ๓๑๔สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๑๕สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๑๖สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๑๗สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่  ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๑๘สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๑๙สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๒๐สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๔๓ 

ประยุกต์บูรณาการเรื่องกรรมฐาน มาใช้กับการท างานได้ทุกอย่างนั้น จะมีความสุขที่สุดเลย ทั้งชีวิต
ส่วนตัว ชีวิตท างาน ชีวิตอะไรนี้ล่ะน่ะ มันรุ่งไปหมดในประเด็นเดียวกัน๓๒๑  
 พระวิทยากรหรือพระผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ เพ่ือที่ผู้ที่ได้เข้าไปปฏิบัติธรรม
แล้วเกิดความรู้ เกิดความประทับใจ ที่จะสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าได้ดี เขาก็จะเป็นแรงจูงใจ ซึ่ง
ส าหรับบางคนที่เข้าไปแรกๆ ก็เอาง่ายๆ ก่อนไม่ต้องเข้มมาก เพ่ือที่จะให้เขาได้ปรับตัวได้ แต่อาจจะ
ต้องดูว่าคนเข้ามาครั้งที่เข้าไร เพราะถ้าครั้งแรกให้ท าง่ายๆ ครั้งต่อๆ ไปก็จะเพ่ิมขึ้น ตัวของพระสงฆ์
เองที่จะมาให้ค าชี้แนะในการปฏิบัติธรรม๓๒๒ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
โดยเฉพาะเยาวชนเราอาจจะใช้สื่อของเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น คอมพิวเตอร์ที่จะช่วยคิดอะไร
ต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่จะให้น าดูเป็นตัวอย่าง เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องนิทานจะ
ไม่เห็นจะต้องสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมาให้เห็น๓๒๓ ให้ดูว่าอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นผู้สอนจึงเป็น
ส่วนส าคัญ ครูผู้สอน หรือพระกรรมฐานจะต้องได้รับการอบรมฝึกฝนปฏิบัติภาวนาเพ่ือให้ เข้าใจใน
แนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องจากประสบการณ์ตรง จึงจะสามารถอธิบาย ชี้แจง และแก้ไข
ปัญหาจากผู้ปฏิบัติได้๓๒๔ รวมถึง การศึกษา การประพฤติปฏิบัติ และหมั่นฝึกฝนอบรมจะท าให้เกิด
ความเข้าใจแจ่มแจ้ง สามารถแนะน าสั่งสอนผู้อ่ืนได้ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคคลากรในการเผยแผ่พระ
ศาสนาที่เหมาะสมได้ในที่สุด๓๒๕ 

 หมายเอาผู้มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งจัดเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม
บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ เจ้าส านักปฏิบัติ พระวิปัสสนาจารย์ ครูบอกกรรมฐาน ครูผู้
แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแนะน าการฝึกปฏิบัติ
ธรรมกับกลุ่มผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นิสิต ผู้บริหาร 
ข้าราชการ พระภิกษุสามเณร๓๒๖ ซึ่งตั้งประเด็นวิเคราะห์ ๒ ประเด็น คือ วิเคราะห์ด้านคุณภาพของ
บุคลากร และปริมาณของบุคลากร ดังนี้ 
 ๑) กลุ่มบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติ คือ  
  ๑.๑ ด้านคุณภาพบุคลากร โดยภาพรวมส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เจ้าส านักและ
พระวิปัสสนาจารย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีพรหมวิหารประจ าใจ มีความซื่อสัตย์จริงใจในการ
ท างาน มีความเข้าใจในพระรัตนตรัย มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความเป็นกัลยาณมิตร มี
                                                 

 ๓๒๑สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๓๒๒สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๒๓สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๒๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๒๕สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๒๖สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๔๔ 

ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์๓๒๗ สามารถแสดงทิศทางของการ
พัฒนาส านักปฏิบัติในอนาคต ริเริ่มแนวทางในการบริหารที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของส านัก
ปฏิบัติธรรม ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพส านักปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง มีวิ ธีการกระตุ้นให้ทุกคน
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์มีความสามารถในการฝึกฝนอบรม มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาเข้าใจหลักการพัฒนาผู้ฝึกปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา แต่บุคลากรที่มี
ลักษณะดังกล่าวมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอที่จะท าให้ส านักปฏิบัติธรรมมีความเข้มแข็ง บางแห่งขาด
พระวิปัสสนาจารย์มืออาชีพหรือที่ความรู้ที่ลึกซึ้ง ที่สามารถสอบอารมณ์ระดับลึกได้ ซึ่งพระวิปัสสนา
จารย์เองก็ยังต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น๓๒๘ 
  ๒.๒ ด้านปริมาณบุคลากร โดยภาพรวมส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เจ้าส านักและ
พระวิปัสสนาจารย์ มีจ านวนน้อยถึงขาดแคลน บางแห่งไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ฝึกปฏิบัติ การสร้างพระวิปัสสนาจารย์รุ่นใหม่ขึ้นทดแทนรุ่นเก่าท าได้ยากมาก แรงจูงใจในด้านนี้สู้
กระแสของวัตถุนิยมไม่ได้ บางส านักเจ้าส านักชราภาพมากแล้วไม่มีพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านัก 
เมื่อมีงานอบรมต้องไปนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์จากที่อ่ืนมาช่วยหลายพ้ืนที่พบว่าใช้ระบบเครือข่าย
หมุนเวียนกันไป ในลักษณะที่อิงระบบการปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัดบ้าง ในลักษณะเป็นเครือข่าย
ส านักปฏิบัติธรรมในสาขาเดียวกันบ้าง ในลักษณะที่จับมือกันระหว่างส านักปฏิบัติธรรมที่อยู่ในพ้ืนที่
เดียวกัน หรือรู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัวของเจ้าส านักบ้าง๓๒๙ 

 แม้ว่าบุคลากรด้านนี้จะมีคุณธรรม มีความสามารถ แต่เมื่อมองโดยรวมเห็นว่าบุคลากร
ขององค์กรสงฆ์มีปัญหาทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ เมื่อจ านวนพระวิปัสสนาจารย์มีน้อยท าให้
ท่านไม่มีเวลาพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อกระบวนการสอนกรรมฐานของท่าน ในส านักปฏิบัติธรรมหลาย
แห่งท่านต้องปลีกเวลาเพ่ือไปฝึกปฏิบัติส่วนตัวท่านเองด้วย ซึ่งก็ส่งผลให้ส านักปฏิบัติธรรมที่ท่าน
รับผิดชอบอยู่ขาดพระวิปัสสนาจารย์ อีกอย่างบทบาทภารกิจของพระสงฆ์ในประเทศไทยหลายด้าน
เกินไป ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์สายปกครอง สายการศึกษาหรือแม้แต่สายพระวิปัสสนาจารย์ก็มีภาระงาน
รับผิดชอบหลายด้าน ท าให้การปฏิบัติภารกิจขาดความต่อเนื่องไม่ปะติดปะต่อไม่เป็นมรรคเป็นผล 
การสร้างพระวิปัสสนาจารย์ทดแทนเท่าที่รัฐยื่นเมื่อเข้ามาดูแลก็ยังไม่เกิดผลได้ในปัจจุบัน ๓๓๐ 
นอกจากนี้มีปัญหาปริมาณไม่เพียงพอมีผลต่อประสิทธิภาพ 

 ๒) กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แบ่งการฝึกอบรมเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่  

                                                 

 ๓๒๗สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๒๘สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

๓๒๙สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๓๓๐สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๔๕ 

  ๒.๑ กลุ่มประชาชนทั่วไป คือ อุบาสกอุบาสิกา ประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะเป็น
คนที่มีความใกล้ชิดวัด แต่มีบางคนปฏิบัติเดินทางจากที่ห่างไกลมาฝึกปฏิบัติธรรม เพราะมีศรัทธาต่อ
ส านักปฏิบัติธรรม มักเป็นการฝึกปฏิบัติเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับความสะดวกของตัวเองเป็นหลัก๓๓๑  

๒.๒ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา นิสิต คือ เข้าฝึกปฏิบัติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ของสถาบัน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามองเห็นคุณค่าของการฝึกอบรมจึงมีการจัดโครงการขึ้นแล้วเลือก
ส านักปฏิบัติธรรมที่มีศักยภาพ๓๓๒ 

   ๒.๓ กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้น าชุมชน คือ จะคล้ายกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา คือ
ก าหนดเป็นโครงการฝึกพัฒนาโดยเฉพาะ เมื่อรัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิบัติธรรมของข้าราชการ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของรัฐ จึงมอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติการร่วมกับมหา
เถรสมาคม จัดด าเนินการโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
  ๒.๔) กลุ่มพระภิกษุสามเณร คือ เป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตเพ่ือปฏิบัติขัดเกลาตนเองโดยตรง
ภายในวัด ซึ่งวัดก็เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมขัดเกลาอยู่แล้วขึ้นอยู่แต่ละวัดจะจัดได้เข้มแข็งจริงจัง
เพียงใด กระนั้นก็ตามกลุ่มพระสงฆ์มักจะมีรูปแบบการปฏิบัติธรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมคือ 
การเข้าปริวาสกรรม ซึ่งจะถูกก าหนดขึ้นเป็นครั้ งคราวในช่วงหลังออกพรรษา ซึ่งจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน๓๓๓ 
 นอกจากนี้ก็จะมีบางรูปที่มีความมุ่งมั่น เพ่ือแสวงหาแก่นแท้ของพุทธศาสนาท าการฝึก
เข้มข้นเป็นการส่วนตัว ซึ่งก็มีรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนภายในส านักปฏิบัติธรรมที่
ตนเองมีความศรัทธา หรือออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขา ซึ่งรูปแบบหลังนี้มักจะหายากขึ้นเรื่อยๆ อัน
เนื่องจากสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป๓๓๔ 

 การฝึกปฏิบัติในส านักปฏิบัติธรรมนั้น บางคนเข้าฝึกปฏิบัติเพราะความจ าใจท าตาม
ข้อก าหนดของสถาบัน บางคนเข้าศึกษาปฏิบัติเพ่ือหนีปัญหาความวุ่นวายทางสังคมต้องการความสงบ
ทางจิตใจ บางคนเข้าปฏิบัติฝึกฝนเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ทางพุทธศาสนา บางคนเข้าฝึกศึกษา
เพราะการปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการศึกษาบางคนต้องการค้นหาแก่นของพุทธศาสนา บาง
คนต้องการอิสระหลุดพ้นจากพันธนาการของชีวิต จากลักษณะดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เข้า
รับการฝึกปฏิบัติธรรมมีความแตกต่างทางเพศ วัย ประสบการณ์ชีวิต ตลอดถึงมีรูปแบบการด ารงชีวิต 
และจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันในการเข้าฝึกการปฏิบัติ เป็นเงื่อนไขส าคัญในการจัดรูปแบบปฏิบัติให้
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล๓๓๕ 

                                                 

 ๓๓๑สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๓๒สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๓๓สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๓๔สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๓๕สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  



๑๔๖ 

 บุคลากรทางด้านปฏิบัติขาดการพัฒนา ในยุคก่อนพัฒนาตามประเพณี เช่น การเดิน
ธุดงค์ อาจารย์ที่เก่งและมีชื่อเสียงด้านนี้ช่วงหลังจ ากัดหายากข้ึนพระสงฆ์จะท าอย่างประเพณีเดิมก็ท า
ได้ยากขึ้น อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม และโครงสร้างกายภาพ
ทางธรรมชาติ การเอาใจใส่ของคณะสงฆ์ก็ขาดหายไป ปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
ปฏิบัติขัดเกลาหลายอย่างสูญหายไป ระบบพัฒนาก็ไม่มี บางกลุ่มที่เกิดความสนใจก็แอบอ้างท ากันไป
เองไม่มีการควบคุมมาตรฐาน มีพระธุดงค์หรือส านักปฏิบัติธรรม จอมปลอมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ๓๓๖จึงได้
สรุปประเด็นและตัวบ่งชี้ด้านวิทยากรตามตารางดังต่อไปนี้  
  
ตารางท่ี ๔.๙ ผลการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศานาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ด้านวิทยากร 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ พระวิ ทยากรหรื อพระผู้ ส อนจะต้ อ งมี ค ว ามรู้  

ความสามารถ เพ่ือที่ผู้ที่ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมแล้วเกิด
ความรู้ เกิดความประทับใจ ที่จะสามารถปฏิบัติตาม
ค าแนะน าได้ดี ๑๖ ๑ 

๒ เจ้าส านักและพระวิปัสสนาจารย์  ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีพรหมวิหารประจ าใจ มีความซื่อสัตย์
จริงใจในการท างาน มีความเข้าใจในพระรัตนตรัย มี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ ๑๔ ๒ 

๓ กลุ่มบุคคลที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมมีความแตกต่าง
ทางเพศ วัย ประสบการณ์ชีวิต ตลอดถึงมีรูปแบบการ
ด ารงชีวิต และจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันในการเข้าฝึก
การปฏิบัติ เป็นเงื่อนไขส าคัญในการจัดรูปแบบปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ๑๓ ๓ 

๔ วิทยากรสามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรม
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ๑๒ ๔ 

๕ การศึกษา การประพฤติปฏิบัติ และหมั่นฝึกฝนอบรม
จะท าให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง สามารถแนะน าสั่ง
สอนผู้อ่ืนได้ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคคลากรในการเผย
แผ่พระศาสนาที่เหมาะสมได้ในที่สุด ๑๐ ๕ 

                                                 

 ๓๓๖สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๔๗ 

 จากตารางที่ ๔.๙ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants Indicators) 
พบว่า สามารถสรุปประเด็นการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศานาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ด้านวิทยากร ได้ตามล าดับดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ พระวิทยากรหรือพระผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ เพ่ือที่ผู้ที่ได้เข้าไป
ปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความรู้ เกิดความประทับใจ ที่จะสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าได้ดี 
 ล าดับที่ ๒ เจ้าส านักและพระวิปัสสนาจารย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีพรหมวิหาร
ประจ าใจ มีความซื่อสัตย์จริงใจในการท างาน มีความเข้าใจในพระรัตนตรัย มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 
 ล าดับที่  ๓ กลุ่มบุคคลที่ เข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมมีความแตกต่างทางเพศ วัย 
ประสบการณ์ชีวิต ตลอดถึงมีรูปแบบการด ารงชีวิต และจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันในการเข้าฝึกการ
ปฏิบัติ เป็นเงื่อนไขส าคัญในการจัดรูปแบบปฏิบัติให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
 ล าดับที่ ๔ วิทยากรสามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 ล าดับที่ ๕ การศึกษา การประพฤติปฏิบัติ และหมั่นฝึกฝนอบรมจะท าให้เกิดความเข้าใจ
แจ่มแจ้ง สามารถแนะน าสั่งสอนผู้อ่ืนได้ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคคลากรในการเผยแผ่พระศาสนาที่
เหมาะสมได้ในที่สุด 
 สรุปได้ว่า ด้านวิทยากรผู้สอนเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้
เจริญก้าวหน้าเป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความมีภาวะผู้น าที่เต็มไปด้วยเมตตาธรรมและข้อ
วัตรปฏิบัติจริยาวัตรที่งดงามอีกทั้งมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดสอนกรรมฐานให้ผู้ฟังเข้าใจ
และรับไปปฏิบัติได้ง่ายจะยิ่งท าให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากแม้ว่าบุคลากรด้านนี้
จะมีคุณธรรม มีความสามารถ แต่เมื่อมองโดยรวมเห็นว่าบุคลากรขององค์กรสงฆ์มีปัญหาทั้งด้าน
ปริมาณและด้านคุณภาพ เมื่อจ านวนพระวิปัสสนาจารย์มีน้อยท าให้ท่านไม่มีเวลาพัฒนาตนเอง ส่งผล
ต่อกระบวนการสอนกรรมฐานของท่าน ในส านักปฏิบัติธรรมหลายแห่งท่านต้องปลีกเวลาเพ่ือไปฝึก
ปฏิบัติส่วนตัวท่านเองด้วย  ซึ่งก็ส่งผลให้ส านักปฏิบัติธรรมที่ท่านรับผิดชอบอยู่ขาดพระวิปัสสนาจารย์ 
อีกอย่างบทบาทภารกิจของพระสงฆ์ในประเทศไทยหลายด้านเกินไป ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์สายปกครอง 
สายการศึกษาหรือแม้แต่สายพระวิปัสสนาจารย์ก็มีภาระงานรับผิดชอบหลายด้าน ท าให้การปฏิบัติ
ภารกิจขาดความต่อเนื่องไม่ปะติดปะต่อไม่เป็นมรรคเป็นผล การสร้างพระวิปัสสนาจารย์ทดแทนเท่าที่
รัฐยื่นเมื่อเข้ามาดูแลก็ยังไม่เกิดผลได้ในปัจจุบันการฝึกปฏิบัติในส านักปฏิบัติธรรมนั้น บางคนเข้าฝึก
ปฏิบัติเพราะความจ าใจท าตามข้อก าหนดของสถาบัน บางคนเข้าศึกษาปฏิบัติเพ่ือหนีปัญหาความ
วุ่นวายทางสังคมต้องการความสงบทางจิตใจ บางคนเข้าปฏิบัติฝึกฝนเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ทาง
พุทธศาสนา บางคนเข้าฝึกศึกษาเพราะการปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการศึกษา บางคนต้องการ
ค้นหาแก่นของพุทธศาสนา บางคนต้องการอิสระหลุดพ้นจากพันธนาการของชีวิต 
 
 ๔.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
 ส านักปฏิบัติธรรมที่ดีนอกจากจะเตรียมพร้อมในเรื่องของสถานที่และวิทยากรแล้ว
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมคือในส่วนของการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นมาตรฐานและความมี



๑๔๘ 

ประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้ความสะดวกและให้เป็นที่เคารพศรัทธาเข้า
มาประพฤติปฏิบัติธรรมของเหล่าสาธุชนพุทธบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไปในการจัดการ มี
การจัดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องอาบน้ า 
ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม๓๓๗ มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ที่โปร่งใส ให้เป็นระบบ สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้๓๓๘ ส่งเสริมและปลูกฝังความรักความผูกพัน
กับวัดรักการปฏิบัติธรรมตั้งแต่วัยเด็กและปลูกฝังความภักดีน้ าใจไมตรีและความเมตตาในหมู่
คณะท างานเราควรส่งเสริมให้เจ้าส านักปฏิบัติธรรมรู้หลักในการบริหารกิจการคณะสงฆ์๓๓๙ เพ่ือให้
การบริหารส านักปฏิบัติธรรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากเจ้าส านักจะต้องรู้เรื่องการ
ปฏิบัติการสอนกรรมฐานแล้วยังควรศึกษาหลักการบริหารงานคณะสงฆ์และบริหารกิจการวัดเพ่ือให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและเอ้ืออ านวยต่อผู้มาปฏิบัติด้วยในด้านเดียวกันคณะสงฆ์ที่ลงมาช่วย
จัดการให้เกิดระบบที่ดีมีความพร้อมในการแนะน าคือให้ดูแลเขาด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่มีความรู้
จริงแล้วยังต้องมีคณะท างานที่เข้าใจงานนะครับตรงนี้ส าคัญเช่นงานบริหารนี้ส าคัญเพราะจะให้เจ้า
ส านักปฏิบัติธรรมลงมาดูแลและให้ความส าคัญคือผู้ร่วมงาน๓๔๐ ซึ่งงานกรรมฐานต้องควบคู่ไปการ
บริหารบ้านเราพระอาจารย์หลายๆ ท่านได้เน้นการบริหารส่วนใหญ่พระไม่เน้นการบริหารคราวนี้
บริหารไม่ได้มันก็ไปจัดการไม่ได้วัดใครวัดมันแต่ก็ขอโทษเถอะพระอาจารย์ดังๆเราจะเห็นพระดังๆ
ทั้งหลายพอท่านมรณภาพไปแล้วงานก็จะทรงเช่นหลวงปู่แหวนงานบริหารไม่มีก็ไปอยู่ที่ตัวท่านทุนก็
หมดไป๓๔๑   
 ฉะนั้นการบริหารส าคัญครับบางทีการบริหารที่ดีอาจารย์สอนกรรมฐานไม่ต้องเก่งเลอ
เลิศนะแต่ทีมบริหารช่วยให้ท าให้ส าคัญขึ้นมาได้ช่วยท าให้สถานที่ไม่ส าคัญท าให้ส าคัญขึ้นมาได้เรื่อง
การจัดการภายในงานธุรการงานลงทะเบียนเรื่องการต้อนรับเรื่องการให้ค าแนะน าเรื่องการจัดการทุก
อย่างอย่างเช่นมีชาวต่างชาติมาคนแค่ไหนไม่เป็นไรเราต้องออกใบรับรองให้ ไหมเพราะว่าตอนนี้
ราชการหลายแห่งพบว่าอนุญาตให้ปฏิบัติธรรมได้แต่ต้องมีใบรับรองพวกนี้เป็นเรื่องความพร้อมเรื่อง
การจัดเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะที่ผมท าพูดไว้นี้ ๓-๔ ประเด็นนี้แค่นี้ไม่ต้อง
มากมาย๓๔๒ ถ้าอย่างนี้ได้ก็เป็นที่ยอมรับคนไปก็สบายใจปลอดภัยอยากจะไปแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่
ส าคัญคือมีการประชาสัมพันธ์ไหมเพราะในการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นพับเป็น
                                                 

 ๓๓๗สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๓๘สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์  วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๓๙สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๔๐สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๓๔๑สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๔๒สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๔๙ 

เรื่องออกอากาศหรือบ้างแต่เป็นเรื่องของตารางเวลาให้การไปปฏิบัติตลอดปีมีกี่ครั้งท าทุกเดือนไหม
หรือท าได้ตลอดเวลา๓๔๓ อันนี้ต้องมีบอกแล้วเขาจะประสานสะดวกได้ยังไงว่าผมจะเดินทางไปอาทิตย์
นี้เรื่องของการประชาสัมพันธ์ถ้าพบอย่างก็จะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นประโยชน์อันควรจะท าอย่างที่ว่า
เป็นพระไม่ต้องขออนุญาตแค่แจ้งให้ทราบเพราะมันเป็นหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเราได้
ท าอะไรและถ้าเราต้องการจะการันตีในเรื่องของมหาเถรก็ท าให้มันชัดเจนให้มันมีแบบฟอร์มว่าและ
อย่างที่บอกต้องมีสัปปายะอะไรบ้าง๓๔๔ รับคนได้เท่าไรแล้วยื่นเจ้าคณะต าบลอ าเภอจังหวัดทราบถ้า
ทราบก็ส่งมหาเถรมหาเถรก็จะการันตีให้อันเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเป็นแล้วนี่อย่างนี้ใน
ด้านการบริหารจัดการเดียวกันนี้บางเรื่องในวิธีการที่ทางส านักปฏิบัติธรรมอาจจะใช้ก็จะมีค าชี้แนะมา
จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเช่นว่าท าอย่างไรที่จะสามารถดึงเยาวชนหรือประชาชนในวัย ๓๐-
๔๐ ปีให้เข้าวัดมากขึ้น ๑. รูปแบบของการเข้าวัดจัดเก้าอ้ีให้นั่งได้ไหมจากที่นั่งกับพ้ืนเพราะว่าถ้านั่ง
กับพ้ืนไปนานๆ จะเหนื่อย๓๔๕ เพราะว่าถ้าได้จัดเป็นเก้าอ้ีให้เยาวชนได้นั่งเก้าอ้ีแต่ในขณะเดียวกัน
พระสงฆ์ก็จัดอาสนะให้สูงขึ้นเพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจมากขึ้นและเพ่ือเป็นการปรับสมดุลความ
พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ค่อยๆเป็นค่อยๆ ไปทั้งในการนั่งเก้าอ้ีและนั่งพ้ื นเพ่ือที่จะ
สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งให้ส านักปฏิบัติธรรมลดหย่อนให้กันและกันและย้อน
ดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไร๓๔๖ และก็หันกลับไปดูว่าในสังคมปัจจุบันต้องการอะไรส่วนของผู้ที่จะ
เข้าไปส านักปฏิบัติธรรมก็ต้องถอยหลังมาดูว่าถ้าเราเข้าไปในส านักปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่เราคาดหวัง
และสิ่งที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกันแต่ก็ต้องพยายามปรับเข้าหากันต้องบอกว่าต้องท าอะไรและส านัก
ปฏิบัติธรรมก็ต้องดูว่าผู้ที่มาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเอาแต่แนวทางของส านักปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเรา
ควรมีการบริหารจัดการภายในวัดโดยยึดหลักธรรมค าสั่งสอนระเบียบวินัย๓๔๗ ตามหลักที่พระพุทธองค์
ทรงก าหนดไว้เมื่อเรามีมาตรฐานเดียวกันก็เป็นการง่ายที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุขความเจริญใน
จิตใจเพราะพระธรรมวินัยเป็นเหมือนมาลัยที่ร้อยดวงใจของคนต่างชั้นวรรณะกันมาแต่อดีตจะเห็นได้
ว่าการบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องอาศัยผู้น าที่มีอุดมการณ์มีความตั้งใจจริงและเสียสละมีหมู่
คณะช่วยเหลือรวมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันโดยต้องอาศัยหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาคือมีพรหมวิหารสี่เมตตาต่อกันกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน๓๔๘ มีมุทิตาไม่อิจฉา
ริษยาและมีความเป็นกลางไม่ล าอียงและต้องประกอบไปด้วยสังคหวัตถุคือมีน้ าใจไมตรีปิยวาจาอัตถ
                                                 

 ๓๔๓สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๓๔๔สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๔๕สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๔๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๔๗สัมภาษณ์ พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร),เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้า
คณะต าบลท่าเรือ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๔๘สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๕๐ 

จริยาช่วยเหลืองานกันและความไม่ถือตัวตนเป็นหลัก คือสมานัตตาความเป็นอยู่ร่วมกันจึงจะมีความ
สามัคคีปรองดองซึ่งจะท ากิจการการงานใดใดก็จะส าเร็จไปได้ด้วยดีเดิมทีวัดทางพุทธศาสนาเกิดขึ้น
จากทางฝ่ายบ้านเมือง ที่มีความประสงค์สร้างถวายเป็นพักอาศัยแก่พระพุทธเจ้าและมวลพระสงฆ์ใน
พุทธศาสนา๓๔๙ แต่เมื่อพุทธศาสนาขยายมาถึงประเทศไทยลักษณะพัฒนาการของวัดก็อาจจะแตกต่าง
ไปจากดั้งเดิมบ้าง แต่มีลักษณะดั้งเดิมก็คือภารกิจด้านการสร้างวัดอุปกรณ์บ ารุงวัดในสมัยอาณาจักร
เก่าของไทยยังเป็นฝ่ายคฤหัสถ์เข้ามาจัดการดูแลแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันลักษณะดังกล่าวมีความแปลกไป
จากเดิม กล่าวคือภาระด้านการบริหารจัดการวัดพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ท าให้ภารกิจด้าน
การฝึกฝนพัฒนาอ่อนลงไป๓๕๐ 

 วัดในคณะสงฆ์ เป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของสังคม มีทั้งที่ดิน สิ่งก่อสร้างศาสนสถาน 
บุคลากร เงิน ศรัทธา จะท าอย่างไรจึงจะท าให้ทรัพยากรทั้งหมดเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
ตามอุดมการณ์ทางพุทธศาสนา ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกไม่ได้เป็นผู้บริหารวัด มี
ผู้สร้างวัดท าหน้าที่ เป็นผู้จัดการวัดและทูลเชิญพระพุทธองค์และนิมนต์พระสงฆ์สาวกมาพัก๓๕๑ หาก
จาริกไปทรงสั่งสอนตามนิคมต่างๆ เป็นผู้จัดการดูแลทุกอย่าง ท่านใช้เวลาเทศน์อย่างเดียว ขณะนี้
หลายวัดได้เดินหลงทางเข้าสู่ระบบวัตถุนิยมหากวัดด าเนินการเช่นนี้๓๕๒ เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการ
เปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนที่จะเน้นทางด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ  พระสงฆ์สมควรจะบริหาร
จัดการวัดเองหรือไม่ การบริหารจัดการวัดที่ดีควรจะเป็นอย่างไร แต่มุ่งศึกษาว่าการบริหารของส านัก
ปฏิบัติธรรม๓๕๓ มีรูปแบบหรือโครงสร้างการบริหารจัดการภายในส านักปฏิบัติธรรมมีลักษณะอย่างไร 
โดยก าหนด ๖ ประเด็น คือ  
 ๑. การบริหารจัดการด้านการจัดรูปแบบบริหาร ส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มีรูปแบบ
บริหารภายในส านักปฏิบัติธรรมเป็นระบบ แต่มีความแตกต่างกัน รูปแบบบริหารที่พบเห็นเป็น
ส่วนมากคือการบริหารจัดการที่มีเจ้าอาวาสเป็นผู้มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด พัฒนาการของส านัก
ปฏิบัติขึ้นอยู่กับแนวทางหรือนโยบายของเจ้าอาวาส อาศัยบารมีของเจ้าอาวาสเป็นหลัก มีบางส านัก
ใช้รูปแบบบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัด๓๕๔ โดยก าหนดให้มีประธานศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมอยู่ประจ าศูนย์ด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดการ
ด าเนินงานของศูนย์จึงอยู่ในการก ากับดูแลของเจ้าคณะจังหวัดอีกชั้นหนึ่ง เช่น จังหวัดชลบุรีก็มีเจ้า
                                                 

 ๓๔๙สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบล
บ้านนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๕๐สัมภาษณ์ พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะ
ต าบลป่ายุบ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  

๓๕๑สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย, พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) , ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๓๕๒สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง) รองเจ้าคณะอ าเภอ.เมือง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๕๓สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย จอ.บ้านค่าย, 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๕๔สัมภาษณ์ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์ วายาโม),  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รอง
เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๕๑ 

คณะภาคเป็นผู้ดูแลในฝ่ายคณะสงฆ์และตามระเบียบข้อบังคับมหาเถรสมาคม มีมติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมประจ าภาค ประจ าจังหวัด บางส านักจัดระบบภายในโดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทะเบียน 
งบประมาณใช้จ่าย ค่าบ ารุงสถานที่๓๕๕ บางส านักน ากรอบภารกิจด้านการศึกษาของคณะสงฆ์มาเป็น
แนวในการบริหารจัดการคือ เป็นทั้งส านักปฏิบัติธรรม เป็นส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม 
เป็นส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และยังเป็นส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้
อีกด้วย บางส านักใช้หลัก “สังฆะ” ตามแบบวินัยดั้งเดิมเป็นบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสภาพอาคารสถานที่๓๕๖ การด ารงชีวิตภายในส านักล้วนแต่มีระเบียบแบบแผน เป็นการ
บริหารจัดการแบบไม่ต้องท าอะไรมาก รูปแบบสังฆะเป็นมาตรฐานของสงฆ์ตามหลักพระวินัยใน
พระพุทธศาสนามีโอกาสพัฒนาตนเอง และท าให้ส่วนรวมได้รับผลจากพัฒนานี้ด้วย 

 นอกจากนี้ระบบสังฆะยังเป็นการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการ
บริหารด้านพระวิปัสสนาจารย์ใช้ระบบเครือข่ายหมุนเวียนช่วยเหลือกันในช่วงมีงานอบรม จุดที่อ่อน
ของระบบบริหารของส านักปฏิบัติธรรมที่ยึดติดบุคคลมากไป เมื่อหมดเจ้าอาวาสที่ เก่งๆ ส านักก็อ่อน
ลง ขาดการสานต่อและยุติบทบาทหรือเปลี่ยนแนวทางไปตามเจ้าอาวาสใหม่๓๕๗ 

 ๒. ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เจ้าอาวาสก าหนดแนวทางหรือมีเป้าหมายชัดเจน ความ
คิดเห็นตรงกันมากที่สุดในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมคือปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม เป็นที่สปาย จัดสร้างสถานที่ให้เพียงพอ 
 นอกจากนี้ผู้บริหารบางท่านให้ความคิดเห็นว่า เป้าหมายเน้นการพัฒนาคนมากกว่าวัตถุ 
และมีแนวคิดที่จะไม่ท าวัตถุให้มาก ใส่ใจธรรมชาติ รักษาป่า ต้นไม้ ส่วนสิ่งปลูกสร้างมันก็เกิดขึ้นมา
เรื่อยๆ ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆ มีเพียงกายกับใจก็ปฏิบัติได้แล้ว อย่าไปแสวงหาอุปกรณ์ความ
สะดวกสบายเกินไป ทุกวันนี้ติดสะดวกสบายเกินไป๓๕๘   
 ๓. การบริหารด้านความร่วมมือกับคณะสงฆ์และชุมชน ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของเจ้า
อาวาสวัด การวางตัวอย่างเหมาะสม ปฏิปทาน่าเลื่อมใสท าให้ปฏิสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรทั้งชุมชน
และคณะสงฆ์ ส่วนมากเมื่อมีโครงการต่างๆ ในส านักปฏิบัติธรรม กรรมการวัด ชาวบ้านและวิทยากร
จากที่ต่างๆ มาช่วย บางส านักมีสาขาที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศจ านวนมากพอสร้างระบบเครือข่าย
เกื้อกูลกันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพระวิปัสสนาจารย์หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
สถานฝึกปฏิบัติ เช่นเดียวกับกลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ แต่ก็มีบางพ้ืนที่พระสงฆ์สายปฏิบัติกับพระสงฆ์

                                                 

 ๓๕๕สัมภาษณ์ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคม
พัฒนา, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๕๖สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ เจนจบ, หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๕๗สัมภาษณ์ นายธนาศักดิ์ คอวนิช, หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐.  
 ๓๕๘สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน, หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



๑๕๒ 

สายปกครองไม่เข้าใจในบทบาทของกันและกัน ถึงกับมีการต่อต้านขับไล่กัน ความขัดแย้งกันใน
ลักษณะเช่นนี้ก็มีอยู่บ้างในบางพ้ืนที่๓๕๙ 

 ๔. ด้านการก ากับติดตามการฝึกฝน ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละส านัก มีพระวิปัสสนา
จารย์ดูแลการฝึกอบรม บางส านักมีรูปแบบการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เข้มข้นถึงขั้นอุกฤต ต้อง
เฝ้าติดตามดูแลกันตลอดปี บางส านักน าฝึกปฏิบัติได้ระดับปานกลางจัดเป็นรูปแบบโครงการฝึกปฏิบัติ
เป็นครั้งคราวมีช่วงระยะเวลาตายตัว บางส านักก็ฝึกฝนได้ระดับพ้ืนฐานฝึกอบรมปฏิบัติตามตาราง
กิจกรรมกิจวัตรประจ าวันของวัดทั่วไปคือท าวัตรเช้า-เย็น เพ่ิมความเข้มขึ้นบ้างในวัดธรรมสวนะซึ่ง
ต้องฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าอาวาสเป็นหลักว่ามีภูมิธรรมด้าน
ปฏิบัติลึกซ้ึงเพียงใด๓๖๐ 

 ๕. ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน ของแต่ละส านักก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการฝึกฝน
ที่ว่ามาคือหากแนวทางการฝึกที่เข้มข้นมักจะมีการประเมินกันบ่อยๆ เช่น มีการสนทนาสอบถามผล
การปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน บางแห่งเรียกว่าการสอบอารมณ์ ส่วนการฝึกปฏิบัติ ระดับปานกลางใน
รูปแบบโครงการจะมีรูปแบบการประเมินตามโครงการ ส่วนส านักปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานไม่สู้จะให้
ความส าคัญกับด้านการประเมินผลการด าเนินงานเท่าใดนัก๓๖๑ 

 การบริหารถือเป็นหัวใจของการพัฒนา แต่ที่ผ่านมาโครงสร้างคณะสงฆ์ฝ่ายอรัญญิกที่จะ
ท าหน้าที่พัฒนางานสายปฏิบัติไม่ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาสงฆ์เมื่อประมาณ
ร้อยปีที่ผ่านมา อีกทั้งคณะสงฆ์สายนี้ถูกมองว่าแข็งข้อต่อเจ้าเมืองจึงไม่ได้รับการสนับสนุน แต่ใน
ปัจจุบันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนทัศนะคติมองเห็นคุณค่าด้านการประเมินผลการด าเนินงานขึ้นมา แต่ว่ากลไก
ของหน่วยงานกลางไม่เข้มแข็งพอที่จะผลักดันงานด้านการประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นมรรค
ผลได้ทันท่วงท๓ี๖๒ 

 ดังนั้นสิ่งส าคัญขณะนี้คือจะพลิกฟ้ืนบทบาทมหาเถรสมาคมกันอย่างไรจึงจะท าให้งาน
ทั้งหลายในสงฆ์ไทยจึงจะลื่นไหลอย่างไม่สะดุดหรือติดขัด เกิดคุณค่าต่อสังคมเหมือนดังที่เคยเป็นมาใน
อดีต ทั้งนี้เพราะมหาเถรสมาคมถือเป็นกลไกกลางที่ส าคัญในการพัฒนาทุกด้านของพุทธศาสนาใน
เมืองไทย๓๖๓ 
 จึงได้สรุปประเด็นและตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
                                                 

 ๓๕๙สัมภาษณ์ นางชวัลกร เฉียบแหลม, หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๖๐สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
 ๓๖๑สัมภาษณ์ พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดระยอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๖๒สัมภาษณ์ พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้า
คณะอ าเภอเมืองระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 ๓๖๓สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล), เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะ
อ าเภอแกลง รูปที่ ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
 



๑๕๓ 

ตารางที่ ๔.๑๐ ผลการสัมภาษณ์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศานาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ล าดับที่ 
๑ การบริหารจัดการ ส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มี

รูปแบบบริหารภายในส านักปฏิบัติธรรมเป็นระบบ 
ส่วนมากคือการบริหารจัดการที่มีเจ้าอาวาสเป็นผู้มี
อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด พัฒนาการของส านักปฏิบั ติ
ขึ้นอยู่กับแนวทางหรือนโยบายของเจ้าอาวาส ๑๖ ๑ 

๒ ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เจ้าอาวาสก าหนดแนวทาง
หรือมี เป้าหมายชัดเจน ปรับปรุงโครงสร้างทาง
กายภาพสภาพแวดล้อมให้เหมาะส าหรับการปฏิบัติ
ธรรม เป็นที่สปาย จัดสร้างสถานที่ให้เพียงพอ ๑๔ ๒ 

๓ การบริหารด้านความร่วมมือกับคณะสงฆ์และชุมชน 
ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของเจ้าอาวาสวัด การวางตัวอย่าง
เหมาะสม ปฏิปทาน่าเลื่อมใสท าให้ปฏิสัมพันธ์เป็น
กัลยาณมิตรทั้งชุมชนและคณะสงฆ์ ๑๓ ๓ 

๔ ด้านการก ากับติดตามการฝึกฝน ขึ้นอยู่กับแนวทาง
ของแต่ละส านัก มีพระวิปัสสนาจารย์ดูแลการฝึกอบรม ๑๒ ๔ 

๕ ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน ของแต่ละส านักก็
ขึ้นอยู่กับลักษณะของการฝึกฝนที่ว่ามาคือหากแนว
ทางการฝึกท่ีเข้มข้นมักจะมีการประเมินกันบ่อยๆ  ๑๐ ๕ 

  
 จากตารางที่ ๔.๑๐ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants Indicators) 
พบว่า สามารถสรุปประเด็นการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศานาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ด้สนการบริหารจัดการ ได้ตามล าดับดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ การบริหารจัดการ ส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มีรูปแบบบริหารภายในส านัก
ปฏิบัติธรรมเป็นระบบ ส่วนมากคือการบริหารจัดการที่มีเจ้าอาวาสเป็นผู้มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
พัฒนาการของส านักปฏิบัติขึ้นอยู่กับแนวทางหรือนโยบายของเจ้าอาวาส 
 ล าดับที่ ๒ ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เจ้าอาวาสก าหนดแนวทางหรือมีเป้าหมายชัดเจน 
ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพสภาพแวดล้อมให้เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม เป็นที่สปาย จัดสร้าง
สถานที่ให้เพียงพอ 
 ล าดับที่ ๓ การบริหารด้านความร่วมมือกับคณะสงฆ์และชุมชน ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของ
เจ้าอาวาสวัด การวางตัวอย่างเหมาะสม ปฏิปทาน่าเลื่อมใสท าให้ปฏิสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรทั้งชุมชน
และคณะสงฆ ์



๑๕๔ 

 ล าดับที่ ๔ ด้านการก ากับติดตามการฝึกฝน ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละส านัก มีพระ
วิปัสสนาจารย์ดูแลการฝึกอบรม 
 ล าดับที่ ๕ ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน ของแต่ละส านักก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
การฝึกฝนที่ว่ามาคือหากแนวทางการฝึกท่ีเข้มข้นมักจะมีการประเมินกันบ่อยๆ 
 สรุปได้ว่า ด้านการบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเตรียมในการบริหารคนบริหารเงิน
และบริหารงานภายใต้หลักพระธรรมและพระวินัยมีระเบียบระบบความมีน้ าใจไมตรีและความรัก
สมัครสมานสามัคคีให้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมพัฒนาการของส านักปฏิบัติขึ้นอยู่กับแนวทางหรือนโยบายของเจ้าอาวาส 
อาศัยบารมีของเจ้าอาวาสเป็นหลัก มีบางส านักใช้รูปแบบบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์
จังหวัด  โดยก าหนดให้มีประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ประจ าศูนย์ด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดการด าเนินงานของศูนย์จึงอยู่ในการก ากับดูแลของเจ้าคณะ
จังหวัดอีกชั้นหนึ่ง เช่น จังหวัดสระบุรีก็มีเจ้าคณะภาคเป็นผู้ดูแลในฝ่ายคณะสงฆ์และตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาเถรสมาคม มีมติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมประจ าภาค ประจ าจังหวัด บางส านักจัดระบบ
ภายในโดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทะเบียน งบประมาณใช้จ่าย ค่าบ ารุงสถานที่ ไม่มีการเรี่ยราย  
บางส านักน ากรอบภารกิจด้านการศึกษาของคณะสงฆ์มาเป็นแนวในการบริหารจัดการบางส านักมี
รูปแบบการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เข้มข้นถึงขั้นอุกฤต ต้องเฝ้าติดตามดูแลกันตลอดปี บางส านัก
น าฝึกปฏิบัติได้ระดับมากจัดเป็นรูปแบบโครงการฝึกปฏิบัติเป็นครั้งคราวมีช่วงระยะเวลาตายตัว บาง
ส านักก็ฝึกฝนได้ระดับพ้ืนฐานฝึกอบรมปฏิบัติตามตารางกิจกรรมกิจวัตรประจ าวันของวัดทั่วไปคือท า
วัตรเช้า-เย็น เพ่ิมความเข้มขึ้นบ้างในวัดธรรมสวนะซึ่งต้องฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของเจ้าอาวาสเป็นหลักว่ามีภูมิธรรมด้านปฏิบัติลึกซึ้งเ พียงใดปฏิปทาน่าเลื่อมใสท าให้
ปฏิสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรทั้งชุมชนและคณะสงฆ์ ส่วนมากเมื่อมีโครงการต่างๆ ในส านักปฏิบัติธรรม 
กรรมการวัด ชาวบ้านและวิทยากรจากที่ต่างๆ มาช่วย บางส านักมีสาขาที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ
จ านวนมากพอสร้างระบบเครือข่ายเกื้อกูลกันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพระวิปัสสนาจารย์หรือ
กลุ่มผู้ปฏิบัติก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสถานฝึกปฏิบัติ เช่นเดียวกับกลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ แต่ก็มีบาง
พ้ืนที่พระสงฆ์สายปฏิบัติกับพระสงฆ์สายปกครองไม่เข้าใจในบทบาทของกันและกัน 
 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ๔.๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดระยองผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เหตุผลการเข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 



๑๕๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=๓๑๖)    
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ   
บรรพชิต ๑๔๙ ๔๗.๒ 
คฤหัสถ์ ๑๖๗ ๕๒.๘ 

รวม ๓๑๖ ๑๐๐.๐ 
เพศ   

ชาย ๑๙๐ ๖๐.๑ 
หญิง ๑๒๖ ๓๙.๙ 

รวม ๓๑๖ ๑๐๐.๐ 
อาย ุ   

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๔๒ ๑๓.๓ 
๒๑- ๓๐ ป ี ๔๒ ๑๓.๓ 
๓๑ - ๔๐ ป ี ๖๗ ๒๑.๒ 
๔๑ - ๕๐ ป ี ๘๑ ๒๕.๖ 
๕๑ –๖๐ ป ี ๕๘ ๑๘.๔ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๒๖ ๘.๒ 

รวม ๓๑๖ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา ๖๖ ๒๐.๙ 
มัธยมศึกษา ๑๐๗ ๓๓.๙ 
อนุปริญญา ๒๙ ๙.๒ 
ปริญญาตรี ๗๘ ๒๔.๗ 
ปริญญาโท ๓๓ ๑๐.๔ 
ปริญญาเอก ๓ ๐.๙ 

รวม ๓๑๖ ๑๐๐.๐ 
จ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม   

๑ - ๕ครั้ง ๑๓๖ ๔๓.๐ 
๖-๑๐ครั้ง ๗๓ ๒๓.๑ 
๑๑ ครั้งข้ึนไป ๑๐๗ ๓๓.๙ 

รวม ๓๑๖ ๑๐๐.๐ 
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน   

จังหวัดระยอง ๓๑๑ ๙๘.๔ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๓ ๐.๙ 
ต่างจังหวัด ๒ ๐.๖ 

รวม ๓๑๖ ๑๐๐.๐ 



๑๕๖ 

 จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
สถานภาพ เพศ อายุระดับการศึกษาจ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 
ดังนี้ 

 สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพบรรพชิตจ านวน ๑๔๙ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๒ และคฤหัสถ์จ านวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘ 

 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจ านวน ๑๙๐รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑
และเป็นเพศหญิง จ านวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙ 
 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปีจ านวน ๘๑ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๖ รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปีจ านวน ๖๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒รองลงมา
คือมีอายุระหว่าง ๕๑ –๖๐ ปีจ านวน ๕๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔ รองลงมาคือมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี
จ านวน ๔๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๒๑- ๓๐ ปีจ านวน ๔๒ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๓.๓ และสุดท้ายคือมีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไปจ านวน ๒๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒ 
 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 
๑๐๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙ รองลงมาคือระดับปริญญาตรีจ านวน ๗๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ
๒๔.๗ รองลงมาคือระดับประถมศึกษาจ านวน ๖๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ รองลงมาคือระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๓๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔ รองลงมาคือระดับอนุปริญญาจ านวน ๒๙ รูป/
คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒ และสุดท้ายคือระดับปริญญาเอกจ านวน ๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ 
 จ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนครั้งที่เคย
เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๑ – ๕ ครั้งจ านวน ๑๓๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐ รองลงมาคือมีจ านวนครั้ง
ที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๑๑ ครั้งขึ้นไปจ านวน ๑๐๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙ และสุดท้ายคือมี
จ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๖-๑๐ ครั้งจ านวน ๗๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ 
 ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยอง จ านวน 
๓๑๑ รูป/คนคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔ รองลงมาคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน๓ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๐.๙ และสุดท้ายคือต่างจังหวัดจ านวน ๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ 
 

๔.๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองได้ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ผลการวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตาม
หลักการจัดการตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมและรายด้านได้แก่๑) ด้านการแสดง
ธรรมเทศนา ๒) ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม และ ๓) ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๔.๒ ถึงตารางที่ ๔.๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 



๑๕๗ 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองโดยภาพรวม 

 

ล าดับ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ

ธรรมจังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. การแปลผล 

๑. ด้านการแสดงธรรมเทศนา ๓.๙๗ ๐.๗๔๘ มาก 

๒. ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม ๓.๙๓ ๐.๖๙๑ มาก 
๓. ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ ๓.๙๔ ๐.๗๐๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๖๗๑ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๔) 
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๗๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักการจัดการ ด้านการ
แสดงธรรมเทศนา 

ล าดับ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
ตามหลักการจัดการด้านการแสดงธรรมเทศนา 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. การแปลผล 
๑. พระวิปัสสนาจารย์เรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้ถูกต้องตาม

ขั้นตอนของจรรยาหรือศาสนพิธีที่เกี่ยวกับการเทศน์ ๔.๐๖ ๐.๘๔๕ มาก 
๒. พระวิปัสสนาจารย์ควบคุมใจให้มีสมาธิ มีใจปลอด

โปร่ง สร้างความเชื่อมั่ง ไม่หวั่นไหวกังวล พรรณนาว่า
ในใจไปเป็นตอนๆ ๔.๐๒ ๐.๘๓๒ มาก 

๓. พระวิปัสสนาจารย์รู้ลักษณะคนฟัง และเลือกวิธีการ
เทศนาให้เหมาะสมกับคนฟัง ๓.๙๐ ๐.๙๐๑ มาก 

๔. พระวิปัสสนาจารย์เทศนางามในเบื้องต้น ในท่านกลาง 
และในที่สุด ก็ต้องอธิบายตามพุทธวิธี ๔ ส. ๓.๘๙ ๐.๘๙๘ มาก 

๕. พระวิปัสสนาจารย์มีการแสดงหรือบอก การชี้แจง 
แนะน า สั่งสอนผู้ที่ยังไม่รู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และเป็นพยานของสิ่งที่เข้าใจให้มั่นใจยิ่งขึ้น ๓.๙๙ ๐.๘๘๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๗ ๐.๗๔๘ มาก 

(n=๓๑๖) 

(n=๓๑๖) 



๑๕๘ 

 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักการจัดการด้านการแสดงธรรมเทศนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๗๔๘) เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
ตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองด้านการบรรยายธรรมหรือ
ปาฐกถาธรรม   

ล าดับ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ

ธรรม ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. การแปลผล 

๑. พระวิปัสสนาจารย์ใช้วิธีการบรรยายธรรมด้วย
ภาษาที่ เข้ า ใจง่ าย เนื้ อหาสาระเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ๔.๐๓ ๐.๘๒๘ มาก 

๒. พระวิปัสสนาจารย์ต้องตระเตรียมเนื้อหาธรรมที่
จะใช้ในการบรรยายธรรม ซึ่งรวมถึงเทคนิคการ
สื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในการเผยแผ่ ให้น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ในครั้งต่อๆ ไป ๓.๙๗ ๐.๗๙๐ มาก 

๓. พระวิปัสสนาจารย์ เผยแผ่ดึงดูดผู้ ฟังให้สนใจ
ติดตาม การให้พรก็ใช้การอวยพรด้วยภาษา
ปัจจุบันที่สละสลวย เช่น บทกลอน บทกวี ข้อคิด
เตือนใจฝากให้ปฏิบัติผสมกับหลักพุทธธรรม ยิ่ง
ท าให้น่าสนใจและประทับใจยิ่งขึ้น ๓.๘๙ ๐.๘๗๓ มาก 

๔. พระวิปัสสนาจารย์รับอาราธนาบรรยายธรรม
หรือปาฐกถาธรรม จะเป็นผู้ได้รับอาราธนาให้
เป็นผู้แสดงธรรมตามความต้องการของผู้จัดใน
โอกาสต่างๆ ๓.๘๗ ๐.๘๒๑ มาก 

๕. พระวิปัสสนาจารย์สอดแทรกธรรมะเข้าไปใน
เรื่องราวนั้นๆ ไม่ได้กล่าวธรรมะล้วนๆ เพ่ือให้
ผู้รับฟังมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เห็นประจักษ์ได้ ท า
ให้การปาฐกถาธรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ๓.๙๑ ๐.๘๗๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๓ ๐.๖๙๑ มาก 

 

(n=๓๑๖) 



๑๕๙ 

 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักการจัดการด้านการบรรยายธรรม
หรือปาฐกถาธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( =๓.๙๓) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๙๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 

ตารางที่ ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึก
ปฏิบัติ       

ล าดับ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมตาม ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. การแปลผล 
๑. พระวิปัสสนาจารย์มีรูปแบบการอบรมปรับให้

สอดคล้องกับยุคสมัย ๓.๙๐ ๐.๘๖๙ มาก 
๒. พระวิปัสสนาจารย์มีการให้ค าปรึกษาและการแนะ

แนวแก่ผู้ปฏิบัติ ๓.๙๕ ๐.๘๓๒ มาก 
๓. พระวิปัสสนาจารย์จัดรูปแบบการฝึกอบรมเน้น

ความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เน้น
สิ่งปลูกสร้างให้แปลกไปจากธรรมชาติ ๓.๙๑ ๐.๘๗๑ มาก 

๔. พระวิปัสสนาจารย์ มีรูปแบบปฏิบัติธรรมของแต่
ละส านักมีความสอดคล้องกับพระธรรมวินัย ๔.๐๓ ๐.๗๕๑ มาก 

๕. พระวิปัสสนาจารย์น าหลักธรรมที่สูงกว่าหลักธรรม
ขั้นพ้ืนฐานมาใช้ฝึกอบรมจิตและพัฒนาปัญญา ที่
เรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยวิธีภาวนาหรือบ าเพ็ญ
กัมมัฏฐาน ๓.๙๔ ๐.๘๖๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๗๐๘ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักการจัดการด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ( =๓.๙๔) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๗๐๘) เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 
 
 

(n=๓๑๖) 



๑๖๐ 

 ๒ การวิเคราะห์การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยองตามหลักการจัดการ 
 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยองตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมและรายด้านได้แก่ ๑) ด้านสถานที่ ๒) 
ด้านวิทยากร และ ๓) ด้านการบริหารจัดการมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ ๔.๖ ถึงตารางที่ ๔.๙
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง
โดยภาพรวม 

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองโดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. ด้านสถานที ่ ๔.๑๑ ๐.๖๔๘ มาก 

๒. ด้านวิทยากร ๓.๙๗ ๐.๗๙๑ มาก 

๓. ด้านการบริหารจัดการ ๓.๙๘ ๐.๙๑๑ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๒ ๐.๖๖๐ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่า บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย  
( =๔.๐๒, S.D=๐.๖๖๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





(n=๓๑๖) 



๑๖๑ 

ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ
บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านสถานที่ 

ด้านสถานที่ ระดับความคิดเห็น การแปลผล 
. S.D. 

๑. ส านักปฏิบัติธรรม มีความสะอาด ร่มรื่นมีที่พักจ านวน
เพียงพอ เงียบสงบ  ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ๔.๑๔ ๐.๘๓๒ มาก 
๒. ส านักปฏิบัติธรรม มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมที่
สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึก
ปฏิบัติกัมมัฏฐานได้อย่างเพียงพอ ๔.๑๔ ๐.๗๕๑ มาก 
๓. ส านักปฏิบัติธรรม มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมมี
อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัดจนเกินไป ๔.๑๓ ๐.๗๘๓ มาก 
๔. ส านักปฏิบัติธรรม มีการแบ่งแยกประเภทที่พักตามเพศ
ของผู้ใช้ ๔.๐๒ ๐.๘๐๘ มาก 
๕. ส านักปฏิบัติธรรม มีโรงฉัน โรงครัว มีห้องน้ า ห้องสุขาที่
สะอาดและเพียงพอ ๔.๑๕ ๐.๗๗๔ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๑ ๐.๖๔๘ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว่า บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านสถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๑๑,S.D=๐.๖๔๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 







(n=๓๑๖) 



๑๖๒ 

ตารางที่ ๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย (      )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ
บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านวิทยากร 

ด้านวิทยากร 
ระดับความคิดเห็น 

การแปลผล 
. S.D. 

๑. วิทยากรมีวัตรปฏิบัติเป็นที่น่าเลื่อมใส ๔.๐๕ ๐.๗๗๓ มาก 
๒. วิทยากรผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนา
จารย์และสามารถตอบข้อซักถามสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน
ได ้ ๓.๙๙ ๐.๘๐๑ มาก 
๓. วิทยากรมีความสามารถในการเทศนา และบรรยาย
ธรรมเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ๓.๙๗ ๐.๘๘๐ มาก 
๔. วิทยากรสามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรม
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ๓.๙๕ ๐.๘๒๑ 

 
มาก 

๕. วิทยากรพระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมี
ความประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี ๓.๙๓ ๐.๘๗๙ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๗ ๐.๗๑๙ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว่า บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านวิทยากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๗, S.D=๐.๗๑๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อ 

 

 
 
 

 

 

 

 







(n=๓๑๖) 



๑๖๓ 

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงค่าเฉลี่ย (     )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ
บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการบริหารจัดการ 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

๑. ส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจ และเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้าน
วิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง ๔.๐๕ ๐.๘๓๐ 

 
 

มาก 
๒. ส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดท าบัญชีรายรับ – 
รายจ่าย ที่ชัดเจน เป็นระบบ ๓.๙๔ ๒.๔๕๘ 

 
มาก 

๓. ส านักปฏิบัติธรรม มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอ
ในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า 
ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวก  ต่างๆ แก่ผู้
ปฏิบัติธรรม ๔.๐๓ ๐.๘๓๔ 

 
 

มาก 
๔. ส านักปฏิบัติธรรม มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติ
ของวัดหรือส านัก ที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารเผยแผ่ หรือ
ติดประกาศไว้ ณ บริเวณท่ีเห็นชัดเจน ๓.๙๖ ๐.๗๙๒ 

 
มาก 

๕. ส านักปฏิบัติธรรม มีการประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก ๓.๙๒ ๐.๘๕๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๘ ๐.๙๑๑ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่า บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๘, S.D=๐.๙๐๐) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 







(n=๓๑๖) 



๑๖๔ 

๓. ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมตามความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามแนวอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และวิมังสา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๐ 
ถึงตารางที่ ๔.๑๔ ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี

ต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง
ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม 

 

ล าดับ 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมตาม
แนวอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. การแปลผล 

๑. ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน ๓.๙๖ ๐.๖๘๒ มาก 
๒. ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร ๓.๙๐ ๐.๗๐๖ มาก 

๓. ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงาน ๓.๙๑ ๐.๗๐๖ มาก 

๔. ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล ๔.๐๗ ๐.๖๕๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๖ ๐.๖๓๒ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบว่าบรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท 
๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๖) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=
๐.๖๘๒) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

(n=๓๑๖) 



๑๖๕ 

ตารางที่ ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 

ล าดับ 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. การแปลผล 

๑. เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดท าระบบส านัก
ปฏิบัติ ธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ส่วนกลางคณะสงฆ์ ๓.๙๘ ๐.๗๗๐ มาก 

๒. เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการติดต่อประสานงาน
กับวัดตามล าดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ ๓.๘๔ ๐.๘๐๑ มาก 

๓. เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการเสริมสร้างบุคลากร
โดยเน้นในเรื่องของศีลธรรมจรรยา ๔.๐๓ ๐.๘๑๘ มาก 

๔. เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ท างานด้วยใจรักต้องทุ่มเท
ให้กับงานเพราะเห็นแก่ประโยชน์จริงๆ ๔.๑๒ ๐.๗๘๕ มาก 

๕. เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือก าหนดจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ๓.๘๕ ๐.๘๘๔ มาก 

ผลรวมทุกข้อ ๓.๙๖ ๐.๖๘๒ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่าบรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท 
๔ ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๖) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๘๒) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๑๖) 



๑๖๖ 

ตารางที่ ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

ล าดับ 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. การแปลผล 

๑. เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการมอบหมายให้บุคคล
ต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมและมุ่งพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ๔.๐๑ ๐.๗๙๑ มาก 

๒. เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ต้องตั้งใจจัดการปฏิบัติ
ธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ๔.๐๓ ๐.๘๕๔ มาก 

๓. เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการส่งไปศึกษาดูงาน
จากส านักที่เขาประสบความส าเร็จ ๓.๗๒ ๐.๙๒๑ มาก 

๔. เจ้ าส านั กปฏิบั ติ ธ รรม มีการแก้ ไขปัญหา
อุปสรรคในการท างานได้อย่างถูกต้องตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
ปัจจุบัน ๓.๘๐ ๐.๘๔๔ มาก 

๕. เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการประสานงานและ
ร่วมงานกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดีตลอดจน
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ๓.๙๕ ๐.๘๓๘ มาก 

ผลรวมทุกข้อ ๓.๙๐ ๐.๗๐๖ มาก 

  

 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท 
๔ ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียรโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๐) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๗๐๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๑๖) 



๑๖๗ 

ตารางที่ ๔.๒๓ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 

ล าดับ 

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ของส านักปฏิบัติธรรมตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ด้านจิตตะ 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. การแปลผล 

๑. 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการปรับปรุงระบบ 
กลไกของส านักปฏิบัติธรรมให้มีการเชื่อมโยง 
ประสานงานกันทั้งภายในภายนอก ๓.๘๙ ๐.๘๖๕ มาก 

๒. 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีเทคนิคการพัฒนาองค์กร 
ที่น ามาใช้ควรเสริมด้วยประสบการณ์ที่ได้จาก 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ๓.๘๘ ๐.๘๔๔ มาก 

๓. 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการแบ่งงานกันท าโดย
การจัดสรรงานและมอบหมายงานนั้นให้แก่บุคคล
ผู้รับผิดชอบ ๓.๙๖ ๐.๘๓๗ มาก 

๔. 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการเสริมสร้างให้มี
บุคลากรที่ท าหน้าที่ทดแทนกันได้ ๓.๘๖ ๐.๘๙๓ มาก 

๕. 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการก าหนดกฎเกณฑ์
ตารางกิจกรรมและตารางเวลาให้แน่นอน ๔.๐๑ ๐.๘๓๒ มาก 

ผลรวมทุกข้อ ๓.๙๑ ๐.๗๐๖ มาก 

  

 จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่าบรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท 
๔ ด้านจิตตะ : ความเข้าใยงานโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๓.๙๑) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๗๐๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๑๖) 



๑๖๘ 

ตารางที่ ๔.๒๔ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา  

ล าดับ 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมตาม
หลกัอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. การแปลผล 

๑. 

เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดการพัฒนา
บริเวณอาคารสถานที่เสนาสนะของส านัก
ปฏิบั ติ ธ ร รมให้ ส ะอาด เรี ยบร้ อย ร่ ม รื่ น
เหมาะสมกับสภาพความต้องการ ๔.๒๔ ๐.๗๕๑ มาก 

๒. 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการควบคุมระดับ
กลวิธีของส านักปฏิบัติธรรมเป็นการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนกลวิธี ๓.๙๖ ๐.๗๖๓ มาก 

๓. 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการท าให้ส านักของ
ตนมีความเหมาะสมมีระเบียบ ๔.๑๓ ๐.๗๔๕ มาก 

๔. 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดการที่ เป็น
ระบบมีคณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่าง
ชัดเจน ๔.๐๐ ๐.๘๐๗ มาก 

๕. 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรม การท าให้ส านักของตน
มีความพร้อมต่อการรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม ๔.๐๗ ๐.๘๐๗ มาก 

ผลรวมทุกข้อ ๔.๐๗ ๐.๖๕๘ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่าบรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท 
๔ ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผลโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๔.๐๗) และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๕๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 

สรุปสาระส าคัญผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นพระสงฆ์ จ านวน ๓๐๒ รูปคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  สถานภาพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพบรรพชิตจ านวน ๑๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒ และคฤหัสถ์
จ านวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ๕๒.๘ เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจ านวน ๑๙๐
รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑และเป็นเพศหญิง จ านวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙ อายุ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปีจ านวน ๘๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖ รองลงมา

(n=๓๑๖) 



๑๖๙ 

คือมีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปีจ านวน ๖๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 
๕๑ –๖๐ ปีจ านวน ๕๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔ รองลงมาคือมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีจ านวน ๔๒ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ๑๓.๓รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๒๑- ๓๐ ปีจ านวน ๔๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓ และสุดท้ายคือมีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไปจ านวน ๒๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒ ระดับการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาจ านวน ๑๐๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙ 
รองลงมาคือระดับปริญญาตรีจ านวน ๗๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ๒๔.๗ รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษาจ านวน ๖๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน ๓๓ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔ รองลงมาคือระดับอนุปริญญาจ านวน ๒๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒ 
และสุดท้ายคือระดับปริญญาเอกจ านวน ๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ จ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วม
ปฏิบัติธรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๑ – ๕ ครั้งจ านวน 
๑๓๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐ รองลงมาคือมีจ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๑๑ ครั้งข้ึนไป
จ านวน ๑๐๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙ และสุดท้ายคือมีจ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๖-
๑๐ ครั้งจ านวน ๗๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยอง จ านวน ๓๑๑ รูป/คนคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔ รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจ านวน๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ และสุดท้ายคือต่างจังหวัดจ านวน ๒ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๐.๖ 
 บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (=๓.๙๖) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๘๒) เมื่อพิจารณาแต่
ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในระดับมาก 

๑. ด้านฉันทะ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้าน
ฉันทะ : ความพึงพอใจในงานโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๖) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๘๒) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 ๒. ด้านวิริยะ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้าน
วิริยะ : ความขยันหมั่นเพียรโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๐) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๗๐๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 ๓. ด้านจิตตะ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้าน
จิตตะ : ความเข้าใยงานโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๓.๙๑) และเป็นความคิดเห็นที่



๑๗๐ 

สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๗๐๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 ๔. ด้านวิมังสา พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้าน
วิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผลโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๔.๐๗) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๕๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหา
เหตุผลโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๔.๐๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D.=๐.๖๕๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 ๑. ด้านการแสดงธรรมเทศนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักการจัดการด้านการแสดงธรรมเทศนา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=
๐.๗๔๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 ๒. ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักการจัดการ
ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๓) และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๙๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 ๓ ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักการจัดการด้านการปฏิบัติและวิธีฝึก
ปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=๓.๙๔) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๗๐๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย     ( =๔.๐๒, S.D=๐.๖๖๐) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๑. ด้านสถานที่ พบว่า บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านสถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๑๑,S.D=๐.๖๔๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อ 
 ๒. ด้านวิทยากร พบว่า บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านวิทยากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย







๑๗๑ 

มาก มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๗, S.D=๐.๗๑๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อ 
 ๓. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๘, S.D=๐.๙๐๐) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

ปัญหา  อุปสรรคและข้อ เสนอแนะในการบริหารจั ดการ เพื่ อการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส านักปฏิบัติธรรม จะเป็นเรื่องการพัฒนาวัดให้
ความสอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนั้นการบริหาร
วัดตามนโยบายของมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย เป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรม แต่ละวัดแต่ละพ้ืนที่ของเขตปกครองคณะสงฆ์ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารคณะสงฆ์ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหา
อุปสรรคในการจัดการส านักปฏิบัติธรรม ก็ยังมีปัญหาอยู่มากมายหลายประการ โดยกรมการศาสนา
ได้กล่าวถึงปัญหาของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง การบริหารวัด การบริหารพระสงฆ์ และการบริหาร
องค์กรสงฆ์ ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านการพัฒนาการจัดการส านักปฏิบัติธรรม  

ปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม 
ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีจริง ด้านการจัดการส านักปฏิบัติธรรม มีดังนี้ 
 ๑. ด้านอาคารสถานที่ ต้องมีการจัดสร้างเพ่ิมสถานที่ และปรับปรุงที่พัก วัสดุอุปกรณ์
และห้องพักให้มีความแข็งแรง ทนทาน และมีการจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสง่างามสมกับเป็นสถานที่ปฏิบัติ ธรรม จึงต้องมีการบริหาร
จัดการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีนอกจากนั้นต้องมีการจัดท าโครงการเพ่ือขยายพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อผู้
มาร่วมปฏิบัติธรรม 
 ๒. ด้านวิทยากร ต้องจัดหาวิทยากรมาเพ่ิม เข้ามาช่วยในการอบรมปฏิบัติธรรมมากขึ้น 
และจัดท าคู่มืออบรมการสอนเพ่ือใช้เป็นสื่อส าหรับพระใช้ไปในการเผยแผ่ต่อไป มีการจัดท าหลักสูตร
โดยการแยกหลักสูตรสอนส าหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก่อนจะมารวมกันเพ่ือท าความเข้มใจในการปฏิบัติ  
 ๓. ด้านพระวิปัสสนาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์ผู้สอนกัมมัฏฐาน ต้องจัดหาผู้มีความรู้
ความสามารถ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติจนมีความเข้าใจในหลักธรรมอย่างแจ่มแจ้งแล้วตัวเองก่อน จึงจะ
เป็นผู้สอนคนอื่นให้รู้ตามได้ มิใช่แต่อ่านต าราหรือไปอบรมในระยะสั้นๆ แล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้ 
ผู้ที่ไม่เข้าใจในหลักธรรมปฏิบัติอย่างแท้จริง จะน าพาผู้อื่นให้หลงทางได้ 
 ๔. ด้านการบริหารจัดการ ต้องก ากับดูแลอย่างทั่วถึงแก่ผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมมีการ
วางแผนระยะยาวหรือก าหนดการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป นอกจากนั้นต้องจัด
ให้มีการฝึกอบรมในเรื่องการสื่อสารถึงกันภายในวัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาระหว่างสมาชิกในกลุ่ม สิ่งส าคัญที่สุดก็ต้องมีการจัดท าองค์ความรู้เพ่ิม
อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับจัดท าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง 







๑๗๒ 

 ๕. ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารควรจะพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้มีการจัดการตั้งส านักถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม กฎหมายและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสถานที่สัปปายะ มีสวนหย่อม 
สวนสมุนไพร ห้องน้ า ห้องสุขาในสถานที่ปฏิบัติธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรม ด าเนินการ
จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาสอนแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ด าเนินการจัดตั้งกงทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ธรรม มีการตรวจสอบขั้นตอนระดับของการปฏิบัติของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมเป็นประจ า มีวิธีการรักษา
ความสะอาด ก าหนดให้บุคลากรแต่งกายให้สมควรเหมาะสม การด าเนินการจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ตามกฎระเบียบ จัดสถานที่ส าหรับปฏิบัติให้เป็นสถานที่สัปปายะ มีครูอาจารย์สอนการปฏิบัติธรรม 
ตามล าดับขั้นตอน จัดเตรียมที่พักส าหรับผู้มาปฏิบัติธรรม 
 
๔.๕ ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้น าไปสู่การสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติเพ่ือความถี่ 
(Frequency)ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่า เฉลี่ ย  (Mean)ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากความคิดเห็นของประชากร ๔ กลุ่ม เพ่ือสรุปสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านสถานที่       ๒) 
ด้านวิทยากร ๓) ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ได้เกิดรูปแบบจ าลองในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง (Basic Model) ที่น ามาสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussin)  จากผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน ๑๑ รูป/คน จนได้การบริหารจัดการเ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๔.๕.๑ สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

๑) ด้านสถานที่ พบว่าสถานที่ของส านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นสัปปายะ สะอาด เงียบสงบ
แบบตามธรรมชาติ มีป่าไม้ อยู่โคนไม้ บรรยากาศร่มรื่น๓๖๔ สถานที่มีที่บังพร้อมมีห้องพักแก่ผู้ปฏิบัติ
ธรรม มีมุ้งลวดมีห้องน้ า และอ านวยความสะดวกเท่าที่มี๓๖๕ มีการจัดสถานที่ส าหรับการเดินจงกรม
และสถานที่นั่งสมาธิฟังธรรมะบรรยาย๓๖๖ ศาลาปฏิบัติธรรมมีอากาศถ่ายเทสะดวกฝึกปฏิบัติ
กว้างขวาง โล่ง๓๖๗ติดป้ายสถานที่ต่างๆ ในส านักปฏิบัติธรรมให้รู้จักคุ้นเคยสถานที่เพ่ือความสะดวกต่อ
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๑๗๓ 

ผู้ปฏิบัติ๓๖๘ จัดสถานที่กลมกลืนกับธรรมชาติ แบ่งแยกที่พักชายและที่พักหญิงต่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลตลอดหลักสูตร๓๖๙ จัดสถานที่เป็นภูมิทัศน์ต่อสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็น
อุทยานการศึกษาแนวพุทธได้อย่างน่าสนใจ๓๗๐ น าเทคโนโลยีมาใช้ในสถานที่เช่น เครื่องกระจายเสียง 
เพ่ือเปิดฟังธรรมะให้กับผู้ปฏิบัติธรรม๓๗๑ จัดสถานที่ปลอดภัยจากสัตว์หลายต่างๆ๓๗๒ จัดเตรียม
อุปกรณ์ให้กับผู้ปฏิบัติธรรมเช่น ชุดขาว มุ้ง ที่นอน เป็นต้น๓๗๓ จัดอาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค 
เบื้องต้นต่อผู้มาปฏิบัติธรรม๓๗๔ 
 ด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมโดยภาพรวมข้อมูลต่างๆ ทุกท่านที่ได้ประมวลจากการ
สัมภาษณ์มีความเห็นที่ตรงและสอดคล้องกันในเรื่องสัปปายะคือ ต้องมีความร่มรื่นสถานที่พักอาหาร
และห้องน้ าพอเพียงมีความสะอาดและมีความปลอดภัยในการอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมส านักปฏิบัติ
ธรรม มีความแตกต่างกัน การด ารงชีพขั้นพ้ืนฐานของผู้ฝึกปฏิบัติตลอดถึงการเข้าไปสนับสนุนอุปถัมภ์
บ ารุงล าบากด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่นบรรยากาศดี สงบ ร่มเย็น
เป็นธรรมชาติ บางแห่งมีสภาพป่าช้าของชุมชน มีการปลูกป่าเพ่ิม บางส านักปรับแต่งส านักมีสวนพันธุ์
ไม้ดอก สวยงาม เป็นระเบียบ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักอย่างเหมาะสมด้านอาคารสถานที่
เพียงพอ 

๒) ด้านวิทยากร พบว่าส านักปฏิบัติธรรมจะเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงจ าเป็นจะต้อง 
เตรียมพร้อมในเรื่องบุคคลากร หรือพระอาจารย์ผู้สอน บุคคลผู้เป็นเจ้าส านักจะต้องมีภาวะผู้น าที่ดี 
และมีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้ และมีความรู้อย่างถูกต้อง๓๗๕ เพ่ือจะได้แนะน าสั่งสอน
ศิษย์ได้ถูกทาง การศึกษาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาบุคคลากร การศึกษาเป็น
สิ่งจ าเป็นของพระภิกษุ นอกจากการศึกษาให้ดีแล้ว การได้ปฏิบัติจนมีผลแห่งการปฏิบัติ จะท าให้เรา
สามารถพัฒนาบุคคลากรได้ เมื่อฝึกฝนอบรมดีแล้วก็สามารถจะเผยแผ่๓๗๖ การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานไดม้ีประสิทธิภาพต่อไปนอกจากนี้ความส าคัญของบุคคลากรคือ ตัวบุคลากรเป็นกัลยาณมิตร
ด้วย ถ้าท่านปรับปรุงตัวเอง ให้มีศักยภาพ ในเรื่องของการประพฤติ ปฏิบัติ ถ้าพระวิปัสสนาจารย์
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๑๗๔ 

สามารถประยุกต์บูรณาการเรื่องกรรมฐาน๓๗๗ พระวิทยากรหรือพระผู้สอนจะต้องมีความรู้  
ความสามารถ เพ่ือที่ผู้ที่ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความรู้ เกิดความประทับใจ ที่จะสามารถปฏิบัติ
ตามค าแนะน าได้ดี เขาก็จะเป็นแรงจูงใจ ซึ่งส าหรับบางคนที่เข้าไปแรกๆ ก็เอาง่ายๆ ก่อนไม่ต้องเข้ม
มาก เพ่ือที่จะให้เขาได้ปรับตัวได้ แต่อาจจะต้องดูว่าคนเข้ามาครั้งที่เข้าไร เพราะถ้าครั้งแรกให้ท าง่ายๆ 
ครั้งต่อๆ ไปก็จะเพ่ิมขึ้น๓๗๘ ตัวของพระสงฆ์เองที่จะมาให้ค าชี้แนะในการปฏิบัติธรรม  ต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะเยาวชนเราอาจจะใช้สื่อของเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาช่วย เช่น คอมพิวเตอร์ที่จะช่วยคิดอะไรต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่จะให้น าดูเป็น
ตัวอย่าง๓๗๙ เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องนิทานจะไม่เห็นจะต้องสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมาให้เห็น  
ให้ดูว่าอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นผู้สอนจึงเป็นส่วนส าคัญ ครูผู้สอน หรือพระกรรมฐานจะต้องได้รับ
การอบรมฝึกฝนปฏิบัติภาวนาเพ่ือให้เข้าใจในแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องจากประสบการณ์
ตรง จึงจะสามารถอธิบาย ชี้แจง และแก้ไขปัญหาจากผู้ปฏิบัติได้๓๘๐  รวมถึง การศึกษา การประพฤติ
ปฏิบัติ และหมั่นฝึกฝนอบรมจะท าให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง สามารถแนะน าสั่งสอนผู้อื่นได้ซึ่งจะเป็น
การพัฒนาบุคคลากรในการเผยแผ่พระศาสนาที่เหมาะสมได้ในที่สุด๓๘๑ 
  เจ้าส านักและพระวิปัสสนาจารย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีพรหมวิหารประจ าใจ มี
ความซื่อสัตย์จริงใจในการท างาน มีความเข้าใจในพระรัตนตรัย มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา๓๘๒ มี
ความเป็นกัลยาณมิตร มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดริ เริ่มและมีวิสัยทัศน์ สามารถ
แสดงทิศทางของการพัฒนาส านักปฏิบัติในอนาคต๓๘๓ ริเริ่มแนวทางในการบริหารที่ท้าทายต่อการ
เปลี่ยนแปลงของส านักปฏิบัติธรรม ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพส านักปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง มี
วิธีการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์มีความสามารถใน
การฝึกฝนอบรม๓๘๔ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาเข้าใจหลักการพัฒนาผู้ฝึกปฏิบัติตามหลักพุทธ
ศาสนา พระวิปัสสนาจารย์มืออาชีพหรือที่ความรู้ที่ลึกซึ้ง ที่สามารถสอบอารมณ์ระดับลึกได้ ซึ่งพระ
วิปัสสนาจารย์เองก็ยังต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น๓๘๕  กลุ่มบุคคลที่เข้ารับ
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๑๗๕ 

การฝึกปฏิบัติธรรมมีความแตกต่างทางเพศ วัย ประสบการณ์ชีวิต ตลอดถึงมีรูปแบบการด ารงชีวิต 
และจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันในการเข้าฝึกการปฏิบัติ เป็นเงื่อนไขส าคัญในการจัดรูปแบบปฏิบัติให้
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล๓๘๖ 

ด้านวิทยากรผู้สอนเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้า
เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความมีภาวะผู้น าที่เต็มไปด้วยเมตตาธรรมและข้อวัตรปฏิบัติจริย
วัตรที่งดงามอีกทั้งมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดสอนกรรมฐานให้ผู้ฟังเข้าใจและรับไปปฏิบัติ
ได้ง่ายจะยิ่งท าให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากแม้ว่าบุคลากรด้านนี้จะมีคุณธรรม มี
ความสามารถ แต่เมื่อมองโดยรวมเห็นว่าบุคลากรขององค์กรสงฆ์มีทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  

๓) ด้านการบริหารจัดการพบว่า การบริหารจัดการ เพ่ือความเป็นมาตรฐานและความมี
ประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม ให้ความสะดวกและให้เป็นที่เคารพศรัทธา 
เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมของเหล่าสาธุชนพุทธบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป๓๘๗ ในการ
จัดการควรส่งเสริม และปลูกฝังความรักความผูกพันกับวัด รักการปฏิบัติธรรมตั้งแต่วัยเด็ก และ
ปลูกฝังความภักดี น้ าใจไมตรี๓๘๘ และความเมตตาในหมู่คณะท างาน เราควรส่งเสริมให้เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม รู้หลักในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้การบริหารส านักปฏิบัติธรรมเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๓๘๙ นอกจากเจ้าส านักจะต้องรู้เรื่อง การปฏิบัติการสอนกรรมฐานแล้ว ยังควรศึกษา
หลักการบริหารงานคณะสงฆ์ และบริหารกิจการวัด เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม และ
เอ้ืออ านวย ต่อผู้มาปฏิบัติด้วย ในด้านเดียวกัน ตัวคณะที่ลงมาช่วยจัดการให้เกิดระบบที่ดี๓๙๐ มีความ
พร้อม ไม่ใช่แบบให้เขาไปแบบไม่มีการแนะน า คือให้ดูแลเขาด้วย นอกจากตัวอาจารย์ที่มีความรู้จริง
แล้ว ยังต้องมีคณะท างานที่เข้าใจงาน๓๙๑ ตรงนี้ส าคัญ เช่น งานบริหารนี้ส าคัญ เพราะจะให้เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรมลงมาดูแลเองอย่างนี้คงไม่ใช่ และหนักเกินไป ส าคัญคือผู้ร่วมงาน  ซึ่งงานกรรมฐานต้อง
ควบคู่ไปการบริหาร บางทีการบริหารที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ไหม๓๙๒ เพราะในการประชาสัมพันธ์ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นพับ เป็นเรื่องออกอากาศ หรือบ้างแต่เป็นเรื่องของตารางเวลาให้การไป
ปฏิบัติตลอดปี มีกี่ครั้ง ท าทุกเดือนไหม หรือท าได้ตลอดเวลา ส านักปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเราควรมี
การบริหารจัดการภายในวัด โดยยึดหลักธรรมค าสั่งสอน๓๙๓ ระเบียบวินัย ตามหลักที่พระพุทธองค์
ทรงก าหนดไว้เมื่อเรามีมาตรฐานเดียวกันก็เป็นการง่ายที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุข ความเจริญใน
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๑๗๖ 

จิตใจเพราะพระธรรมวินัย เป็นเหมือนมาลัยที่ร้อยดวงใจ๓๙๔ ของคนต่างชั้นวรรณะกันมาแต่อดีต จะ
เห็นได้ว่าการบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องอาศัยผู้น าที่มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจจริงและเสียสละ 
มีหมู่คณะช่วยเหลือรวมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกัน โดยต้องอาศัยหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาคือมีพรหมวิหารสี่ เมตตาต่อกัน๓๙๕ กรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีมุทิตาไม่อิจฉา
ริษยาและมีความเป็นกลางไม่ล าอียงและต้องประกอบไปด้วยสังคหวัตถุคือมีน้ าใจไมตรี ปิยวาจา อัตถ
จริยาช่วยเหลืองานกันและความไม่ถือตัวตนเป็นหลักคือสมานัตตา ความเป็นอยู่ร่วมกันจึงจะมีความ
สามัคคีปรองดองซึ่งจะท ากิจการการงานใดใดก็จะส าเร็จไปได้ด้วยดี๓๙๖ เดิมทีวัดทางพุทธศาสนา
เกิดขึ้นจากทางฝ่ายบ้านเมือง ที่มีความประสงค์สร้างถวายเป็นพักอาศัยแก่พระพุทธเจ้าและมวล
พระสงฆ์ในพุทธศาสนา๓๙๗แต่เมื่อพุทธศาสนาขยายมาถึงประเทศไทยลักษณะพัฒนาการของวัดก็
อาจจะแตกต่างไปจากดั้งเดิมบ้าง แต่มีลักษณะดั้งเดิมก็คือภารกิจด้านการสร้างวัดอุปกรณ์บ ารุงวัดใน
สมัยอาณาจักรเก่าของไทยยังเป็นฝ่ายคฤหัสถ์เข้ามาจัดการดูแลแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันลักษณะดังกล่าวมี
ความแปลกไปจากเดิม กล่าวคือภาระด้านการบริหารจัดการวัดพระสงฆ์เข้ามาเก่ียวข้องมากข้ึน๓๙๘ 

ด้านการบริหารจัดการมีรูปแบบบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัด โดย
ก าหนดให้มีประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ประจ าศูนย์ด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดการด าเนินงานของศูนย์จึงอยู่ในการก ากับดูแลของเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้ดูแลในฝ่ายคณะสงฆ์และตามระเบียบข้อบังคับมหาเถรสมาคม มีมติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมประจ าภาค ประจ าจังหวัด บางส านักจัดระบบภายในโดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทะเบียน 
งบประมาณใช้จ่าย ค่าบ ารุงสถานที่ ไม่มีการเรี่ยราย บางส านักน ากรอบภารกิจด้านการศึกษาของ
คณะสงฆ์มาเป็นแนวในการบริหารจัดการบางส านักมีรูปแบบการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เข้มข้น 
ต้องเฝ้าติดตามดูแลกันตลอดปี บางส านักน าฝึกปฏิบัติได้ระดับปานกลางจัดเป็นรูปแบบโครงการฝึก
ปฏิบัติเป็นครั้งคราวมีช่วงระยะเวลา บางส านักก็ฝึกฝนได้ระดับพื้นฐานฝึกอบรมปฏิบัติ 
 ๔.๕.๒ การจัดการส านักปฏิบัติธรรมตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 ด้านฉันทะพบว่า ความพอใจในการใหบริการด าเนินการจัดสถานที่ใหเหมาะส าหรับการ
ปฏิบัติภาวนา มีระเบียบเรียบรอยเกิดความสงบ และมีความรมรื่นดวยธรรมชาติ การจัดสถานที่งดงาม 
ซึ่งท าใหจิตของคนท่ีเขามาสบายใจ ไมวาวุน ไมเกะกะ รกรุงรัง๓๙๙ มีใจรักในการบริหารจัดการสถานที่ 
โดยการไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสถานที่ของส านักอ่ืน ไปเขารับการปฏิบัติธรรมที่ส านักของ
ส านักอ่ืน แลวน าเอาจุดเดนมาปรับปรุงใชในส านักของตนใหมีความรมรื่น ใหความอ านวยสะดวก 
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๑๗๗ 

ความเปนประโยชน เปนสัปปายะแกผูเขาปฏิบัติธรรม นาอยู นาอาศัย สวนมากก็จะเปนการเนนความ
สะอาด๔๐๐ โดยมีความคิดริเริ่มโครงการที่เปนแกนสาร อันจะยังสารประโยชนแกตนเอง และหมูคณะ
และการรูจักจัดล าดับความส าคัญเรงดวน ในการด าเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ส านักปฏิบัติธรรม 
ใหเปนสถานที่ศึกษาทั้งดานปริยัติธรรม และการปฏิบัติสัทธรรม ส าหรับพระภิกษุสามเณรภายใน
ส านัก และสามารถรองรับผู เขามาปฏิบัติธรรม ผูมีความสนใจการศึกษาปฏิบัติธรรม รูจักวางแผน
โครงการเพ่ือปฏิบัติงาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว๔๐๑ โดยก าหนดนโยบายตามวัตถุประสงคของ
ส านัก เพ่ือบริหารและสรางพระวิทยากร ใหเปนผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหลักปริยัติ คือการจัดการเรียนการ
สอนปริยัติธรรมแผนกนักธรรม และหลักปฏิบัติภาวนาธรรม คือ มีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมอยูเนื่อง 
เพ่ือใหเกิดผลลัพธและประสบการณที่ดี และใหมีสีลาจารวัตร ที่งดงาม เปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน    
แลวจึงสนับสนุนใหผูที่ปฏิบัติภาวนาธรรมไดผลดี เปนพระวิทยากร ชวยสอนเพ่ือนสหธรรมิก ตาม
สมควรแกภูมิธรรม และตามความเหมาะสม๔๐๒ โดยการสงเสริมและสรางพระวิปสสนาจารย มีการ   
สงเสริมการศึกษาทั้งภาคปริยัติธรรมและปฏิบัติสัทธรรม โดยที่ทางส านักปฏิบัติธรรมมีระเบียบ
การศึกษาขั้นต่ า ทั้งปริยัติและปฏิบัติก าหนดไวชัดเจน๔๐๓ มีความภูมิใจในการรับผิดชอบการจัดการ
เผยแผ มีการวางแผนงานโครงการตางๆ ของส านัก มีการประชุมพระภิกษุในส านักและฆราวาสที่     
เปนกรรมการ มีการมอบงานใหรับผิดชอบ และมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของส านักอยูเนื่องๆ๔๐๔ 
 ด้านวิริยะ พบว่า ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานที่ส านักปฏิบัติธรรมใหมีความสะอาด ไม
มีขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล ปราศจากเสียงรบกวน และอาคารมีพ้ืนที่กวางเพียงพอรองรับผูปฏิบัติ
ธรรม๔๐๕ ดานการดูแลจัดสถานที่ส านักปฏิบัติธรรม โดยมีการกอสรางหองน้ าใหเพียงพอ และกอสราง
เสนาสนะและท านุบ ารุงรักษาเพ่ือการปฏิบัติธรรมไวจ านวนเพียงพอ เพ่ือใหเอ้ือประโยชนตามภารกิจ
ของส านักในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา๔๐๖ การสงเสริมพระวิทยากรใหมีความรูมีความสามารถ 
โดยสงเสริมสนับสนุนใหไปเขาฝกอบรม ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่มหาเถรสมาคมรับรอง เรียนรูจาก 
อาจารยที่มีประสบการณทั้งในและตางประเทศ สงเสริมใหเปนผูใฝเรียนรูพัฒนาตน ใหมีโอกาส เรียน
รูประสบการณใหม ๆ มอบหมายงานใหรับผิดชอบ ตามก าลังความสามารถอยางตอเนื่อง และยก     
ยองใหก าลังใจ อนุญาตใหไปฝก – ปฏิบัติ - ดูงาน อยางนอยปละครั้ง๔๐๗ ความวิริยะอบรมบุคลากร
ภายในส านักเรื่องการใชค าพูดที่ใชสื่อสารกับผูเขารวมปฏิบัติธรรม กิริยามารยาทในการตอนรับ ความ
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๑๗๘ 

นอบนอมตอผูใหญและให ความส าคัญกับผูนอย และความอดทนอดกลั้นตอสิ่งที่มากระทบ ตอ      
อารมณ พระสงฆก็ใหการวางตนอยางเหมาะตอสมเพศตรงตอเวลา ไมมีการพูดโออวดคุณ ไมแสดง
ธรรมเพ่ือหวังลาภสักการะ๔๐๘ ดูแลรักษาความปลอดภัย โดยจัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มี
ความรูประสบการเปนผูดูแล จัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยอยางดีและเหมาะสม มีการรอง
ขอใหส านักปฏิบัติธรรมเปนจุดตรวจประจ าของเจาหนาที่ต ารวจสายตรวจ มีการติดตอประสานงาน
กับเจาหนาที่ต ารวจ และหนวยอาสาสมัครเปนประจ า๔๐๙  ในการประชาสัมพันธเชิญชวนผูมีจิต
ศรัทธา กอนเริ่มโครงการอบรมและในระหวางโครงการ โดยจัดใหมีการประชุมกอนแตละโครงการ 
เพ่ือใหคณะกรรมการแตละฝายด าเนินการไปอยางเรียบรอย๔๑๐  
 ด้านจิตตะเอาใจใสดูแลเรื่องการสรางอาคารปฏิบัติธรรมไมแออัด ส าหรับผูนั่งปฏิบัติ
ธรรม มีลักษณะโลงโปรง สบายตา เพดานไมต่ าจนเกินไป และมีระบบการระบาย อากาศที่ดีไมมีวัสดุ
สิ่งของสะสมกองอยูภายในอาคาร๔๑๑ การบริหารจัดการสถานที่ โดยเฉพาะเรื่อง อาคารที่พักใหมี
ความสะดวกสบาย มีเครื่องใชเครื่องนอนสบายพอสมควร โดยเนนความเปนสวนตัว มีกฎระเบียบ
ส าหรับการอยูรวมกันของผูปฏิบัติธรรมเอาใจใสดูแลผูสูงอายุที่มีมาปฏิบัติธรรม มีการจัดเก าอ้ี
ส าหรับผูมีสุขภาพไมสะดวกในการนั่งปฏิบัติธรรมแยกไวเปนสัดสวน๔๑๒ มีการเปดหลักสูตรการเรียน
การสอนเพ่ิมเติม เพ่ือสงเสริมใหวิทยากรรูเทคนิคตางๆ ในการเผยแผธรรมปฏิบัติ เปดโอกาสใหชัก
ถามสอบถาม หรือใหแสดงความคิดเห็นได อยางกวางขวาง ไมปดกั้น กอนจะเปดโครงการอบรม
ปฏิบัติธรรม เจาส านักปฏิบัติธรรม จะประชุมใหโอวาทแกวิทยากรกอน เพ่ือชี้แจงสาระ ใหตรงกัน
และเปนการทบทวนความรูเดิมของตัววิทยากรเอง ดวยเปนการกระตุนเตือนความรูสึกของ ความเป
นวิทยากรดวย๔๑๓ ฝกอบรมบุคลากรของส านักใหผูมีคุณธรรม คือ ฝกให มีกายออนนอมตอบุคคลต
างๆ อยางเนื่อง (อธิศีล) ฝกพูดเปลงวาจาออกมาให้    ออนหวาน (อธิสมาธิ) ฝกจิตใจใหออนโยน โดย
ลมปราณ (อธิปญญา) ฝกการเสียสละ โดยไมหวังแมแตค าวาขอบคุณ ฝกใหเปนผูไมวาราย กลาวราย
ใครๆ ดูความรูสึกในการพูด๔๑๔ ดูแลเรื่องสุขภาพผูมาปฏิบัติธรรม จัดใหมียาสามัญประจ าไวในที่พัก มี
เจาหนาทีพยาบาล สามารถดูแลและพยาบาลเบื้อง  ตนทันทีมีรถและ พนักงานขับรถ พรอมน าสงโรง
พยาบาลไดทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน๔๑๕ 
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๑๗๙ 

 ด้านวิมังสา สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีการพิจารณาในปรับเปลี่ยนกล
ยุทธเพ่ือการพัฒนาส านักใหมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เปนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน      
ปจจุบัน โดยปรึกษาผูมีองคความรู ผูมีประสบการณ ผูเชี่ยวชาญเขามาวางแผน วางระบบระเบียบ 
เพ่ือการพัฒนาการบริหารทันตอเหตุการณบานเมือง หรือรวมหาวิธีแกไขปรับปรุงในสวนที่บกพรองให
ดีขึ้น๔๑๖ การจัดกิจกรรมโครงการของส านัก โดยใหประชาชนมีรวม มีการประสานงานกับชุมชนให้   
เขามีสวนรวมในกิจกรรมของส านัก ในรูปแบบของคณะกรรมการการด าเนินงานในดานตางๆ เชน 
การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริหารตางๆ เปนตนโดยสรรหาบุคคลที่จะเขามารับผิดชอบ ในกิจกรรม
ตรงนี้ได และไมกอใหเกิดปญหา เชน ไมติดยาเสพติด เปนตน๔๑๗ การสงเสริมพระวิทยากรของส านัก 
โดยสงเสริมไปเขาอบรมหลักสูตรพระวิปสสนาจารยหรือเขาอบรมหลักสูตรพระนักเทศนพระนักเผย
แผ ในส านักตางๆ เชน วัดประยุรวงศาวาส วัดราชโอรสาราม เปนตน เพ่ือใหวิทยากรมีความรูหลาย  
ดาน มิใชเฉพาะดานการปฏิบัติอยางเดียว ใหมีความรูในเรื่องเทคนิคการถายทอดดวย๔๑๘ มีการจัด  
เจาหนาที่ดูแลสถานทีพักอยูเปนประจ า ตรวจสอบสภาพอุปกรณตางๆ เชน ดูความเรียบรอยของ
ประตู หนาตาง อุปกรณตางๆ ไมใหช ารุด ใหสะอาดอยูเสมอ ฉีด  พนยาไลแมลงตางๆ ใหเรียบรอย ไม
ใหรบกวนหรือท าอันตรายแกผูปฏิบัติธรรม โดยขอความอนุเคราะหไปยังเทศบาลตามทองถิ่นเปนผูมา
ดูแล๔๑๙ มีการจัดระเบียบขั้นตอนการพัฒนาคัดเลือกและ แตงตั้งพระวิทยากรระดับตางๆ มีการ
ปฏิบัติธรรมรวมกันเปนประจ า และมีการสงเสริมเขารับการอบรมพระกัมมัฏฐานที่มีทั้งปริยัติและ
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เปดโอกาสใหพระวิทยากรแสดง ความสามารถมากขึ้น๔๒๐ 
 หลักการน าอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ มาบูรณาการเขากับการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรม ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง คือ ประหยัดและคุมคา ไดแก  
 ๑. ฉันทะ รูจักริเริ่มโครงงานที่เปนแกนสาร อันจะยังสาระประโยชนใหเกิดแกตนเอง 
และหมูคณะ และการรูจักจัดล าดับความส าคัญเรงดวน ในการด าเนินโครงงานตางๆ ใหพอเหมาะกับ 
งบประมาณ และทรัพยากร ที่มีหรือที่คาดวาจะมีจะได ใหเหมาะสมกับก าลังคน รูจักก าหนด วัตถุประ
สงค ทั้งวัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงครอง การวางนโยบาย เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุ วัตถุประ
สงคดวยดี มีประสิทธิภาพสูง การรูจักวางแผนโครงการ เพ่ือปฏิบัติงาน ตามนโยบายทั้งใน ระยะสั้น 
และระยะยาว ลวนแลวแตตองอาศัยความพึงพอใจ (ฉันทะ) ของเจาส านักปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนผูบริหาร
จัดการในการริเริ่มโครงการ การประชุมวางแผนโครงการ คือ ทุมเทก าลังใจดวย ก าลังกาย    ดวย
ก าลังงบประมาณ ที่จะการบริหารจัดการโครงการใหด าเนินไปอยางเปนระบบ มีการผลักดันการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุท่ีวางไว อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
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๑๘๐ 

 ๒. วิริยะ เจาส านักปฏิบัติธรรมตองมีความพยายามการบริหารจัดการส านัก คือ ทาง    ด
านสถานที่ รูจักปรับปรุงใหรมรื่น เปนสัปปายะเหมาะการปฏิบัติธรรม หองน้ าหองสุขาก็ใหสะอาด โรง
อาหารก็ใหถูกหลักโภชนาการ ดานบุคลากรตองจัดใหมีการเรียนปริยัติธรรม และ ปฏิบัติธรรม เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิดานการศึกษาและมีประสบการณดานการปฏิบัติ รูจักบังคับบัญชา มีการ
วินิจฉัยสั่งการดวยความถูกตองเหมาะสม บริสุทธิ์ และยุติธรรม รูจักแบงงาน และการมอบหมาย
อ านาจหนาที่การงาน แกบุคคลหรือคณะบุคคลรองลงไปใหปฏิบัติกิจกรรมหรือด าเนินโครงการตางๆ 
ตามความเหมาะสมแกสติปญญา ความสามารถ ความถนัด และตามอัธยาศัยใจคอ ของแตละบุคคล 
เพ่ือเปนการใหบุคลากรมีประสบการณในท างานดานการบริหาร ตองรูประสาน ความสามัคคี ประ
ประสานประโยชนรวมกันของหมูคณะ การแบงงานกระบานการตางๆ ของการด าเนินงาน รูจักเลือก
ใชคนใหเหมาะสมกับงาน รูจักการใชแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ผลักดันชี้น าให
บุคลากรท างานที่ไดมอบหมายส าเร็จตามวัตถุประสงค การสรางความมั่นใจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติโครงการตางๆ การจัดอุปสรรคในการบริหารงาน การติดตาม พัฒนาบรรยากาศในการท างาน  
 ๓. จิตตะ ตองมีความเขาใจในการการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมดานตางๆ ดวย
การติดตาม การประเมินผลงาน และการรายงาน เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงานในแตละโครงงาน 
ของแตละบุคคลหรือคณะบุคคล ผูรับมอบหมายอ านาจหนาที่รับผิดชอบไปปฏิบัติงานในระดับตางๆ 
เปนระยะ เพ่ือใหสามารถทราบปญหา และเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยขอหรือวิธีแกไขปญหา ในปจจุบัน 
และวิธีการปองกันปญหาในอนาคต  
 ๔. วิมังสา ตองสอบสวนไตรตรองการใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญ ตรวจหาเหตุผล 
และตรวจสอบ   ขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรอง หรือขอของใจเปนตน ในกิจที่ท าเมื่อวิเคราะหสภาพ
แวดลอมภายในส านัก คือ ระบบขอมูล โครงสราง ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน อุปสรรค สภาพแวดลอม
ภายนอกส านัก ปรับสภาพใหมีความแข็งแกรงพรอมทีจ่ะเผชิญหนาแรงกระทบ  
 นักบริหารที่ดี ก็คือนักปองกันแกไขปญหาที่ดีนั่นเอง จะตองเปนนักเผชิญปญหาไมใช่   
เปนนักหนีปญหา หรือนักหมกปญหา กลาวคือจะตองคอยสดับตรับฟง รับทราบปญหาจากผูรับ 
มอบหมายอ านาจหนาที่การปฏิบัติงานโครงการตางๆ โดยวิธีการติดตามประเมินผลงาน และ 
รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหา และขอเสนอแนะ ส านักปฏิบัติธรรมจะเจริญดี มีความ
มั่นคงและสันติสุข ก็ดวยเหตุปจจัย ๔ ประการ คือ มีเจาส านักดีมีธรรมดีมีพระดีและมีวัดดี คือ มีการ
จัดบริเวณสถานที่วัดดี เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สงบ รมรื่น เปนสัปปายะ การบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ถือวาเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางไกล 
มีประโยชนส าหรับพุทธศาสนิกชนผูเขาอบรม เปนการเปดประตูทางปญญาใหมีสติที่จะน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจ าวัน เปนจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืน และมีความ
มั่นคงสถาพรสืบไป สามารถน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง แสดงได้ดังตารางที่ ๔.๒๕  ๔.๒๖ และ ๔.๒๗ 
 
 
 
 



๑๘๑ 

ตารางที่ ๔.๒๕ น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง 

การบริหาร 
จัดการ สถานที ่ วิทยากร การบริหารจัดการ 

การเผยแผ่ศาสนา 
๑. การแสดงธรรม
เทศนา 
การแสดงธรรมอย่าง
เป็นทางการ เน้นพิธี
ก า ร  เ ช่ น ต้ อ งมี ก า ร
อาราธนาศีล อาราธนา
ธรรม และจุดเทียนส่อง
ธรรม เป็นต้น 
 

- ที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไมไ่กล
ชุมชนจนเกินไป 
- มีศาลาที่สามารถให้นั่งฟังการ
แสดงธรรมเทศนาได้ อย่าง
เพียงพอ 
- มีการจัดธรรมาสน์ เทียนส่อง
ธรรม คัมภีร์ และอื่นๆ ที่
จ าเป็น 
- กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ 
ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 

- จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่
จะแสดงธรรมเทศนา 
- จะต้องมีความ 
สามารถในการด้านการ
แสดงธรรมเทศนา ได้แก่ 
ปุคลาธิษฐาน และ
ธรรมาธิษฐาน 
- ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเทศน์ และ
ก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การเทศน์แตล่ะครั้ง 

- ต้องวางแผน เตรียม
เรื่องที่จะแสดงธรรม
เทศนาให้เหมาะสมกับผู้
ที่เข้าฟัง 
- จะต้องวางแผน
จัดเตรียมพิธีการเทศน์ 
โดยพิจารณา ประเภท
ของงานที่ไปเทศน์ 
ระยะเวลาในการเทศน์ 
การเตรียมเรื่องที่จะเทศน์ 
การจัดสถานที่ การจัด
ธรรมาสน์แสดงธรรม 

๒. การบรรยายธรรม
หรือปาฐกถาธรรม 
การแสดงธรรมโดยใช้
ภาษาธรรมดาทีส่ื่อ
ความหมายได้ง่าย ตัด
รูปแบบและพิธีกรรม
อย่างที่ใช้ในการเทศน์
ออก 

- ที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไมไ่กล
ชุมชนจนเกินไป 
- มีศาลาที่สามารถให้นั่งฟัง
บรรยายธรรมหรือการแสดง
ปาฐกถาได้อย่างเพียงพอ 
- มีการจัดอาสนสงฆ์ กับแส
ตนด์ (หากยืนบรรยายธรรม) 
- กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ 
ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 

-  จะต้องมีความรู้ในเรื่อง
ที่จะบรรยาย 
- จะต้องมีความ 
สามารถในการบรรยาย 
- ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนการบรรยายทุก
ครั้ง 

- การวางแผนก่อนการ
แสดงปาฐกถาธรรม 
ได้แก่ การจดัสถานท่ี 
ระยะเวลา ผู้เข้าฟัง 
ขั้นตอนพิธีการ การ
ประชาสมัพันธ์ 
- เตรียมเนื้อหาธรรมที่
จะบรรยายให้เหมาะสม
กับผู้ฟัง 

๓.การฝึกปฏิบัติธรรม 
การฝึกจิตให้มีสติ โดย
วิธีการที่ แต่ละส านัก
ปฏิบัติธรรมก าหนดไว้  
 

- ที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไมไ่กล
ชุมชนจนเกินไป 
- มีศาลาที่สามารถให้ฝึกปฏิบัติ
ได้อย่างเพียงพอ 
- กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ 
ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 

- จะต้องมีความรู้ทั้งทฤษฎี
และการปฏิบัติ  
- จะต้องมีความสามารถ
ในการถ่ายทอด 
- จะต้องเตรียมร่างกาย
และจิตใจให้พร้อมก่อน
สอน 

- ต้องมีการพัฒนาพระ
วิปัสนาจารย์อย่าง
สม่ าเสมอ 
- มีการจัดระดับการฝึก
ปฏิบัติ เป็น ๓ ระดบั คือ 
ระดับพื้นฐาน ระดับ
ปานกลาง และระดับ
เข้มข้น 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่าแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเผยแผ่ศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง ใช้แนวทางการบริหาร ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และด้านบริหาร
จัดการ เพ่ือการเผยแผ่ศาสนา ๓ รูปแบบ คือ การแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรมหรือปาฐากถา
ธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรม ส านักปฏิบัติธรรมจะต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 



๑๘๒ 

 แนวทางที่หนึ่ง การบริหารจัดการ ด้านสถานที่ โดยการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการ
เผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมเทศนา สถานที่ตั้งต้องเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชนจนเกินไป, มี
ศาลาที่สามารถให้นั่งฟังการแสดงธรรมเทศนาได้ อย่างเพียงพอ, มีการจัดธรรมาสน์ เทียนส่องธรรม 
คัมภีร์ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น, กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 
 ๒ การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม สถานที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชน
จนเกินไป, มีศาลาที่สามารถให้นั่งฟังบรรยายธรรมหรือการแสดงปาฐกถาได้อย่างเพียงพอ, มีการจัด
อาสนสงฆ์ กับแสตนด์ (หากยืนบรรยายธรรม), กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็น
ระเบียบ 
 ๓. การฝึกปฏิบัติธรรม สถานที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชนจนเกินไป, มีศาลาที่
สามารถให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเพียงพอ, กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 
 แนวทางท่ีสอง การบริหารจัดการ ด้านวิทยากร โดยการเตรียมความพร้อมของวิทยากร
ให้เหมาะสมกับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมเทศนา วิทยากรจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงธรรมเทศนา, มี
ความสามารถในการด้านการแสดงธรรมเทศนา ได้แก่ ปุคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน, ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเทศน์ และก าหนดวัตถุประสงค์ในการเทศน์แต่ละครั้ง 
 ๒. การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม วิทยากรจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะ
บรรยาย, มีความสามารถในการบรรยาย, ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการบรรยายทุกครั้ง  
 ๓. การฝึกปฏิบัติธรรม วิทยากรจะต้องมีความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ, มี
ความสามารถในการถ่ายทอด, จะต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนสอน 
 แนวทางที่สาม การบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ โดยการบริหารให้เหมาะสม
กับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมเทศนา จะต้องวางแผนเตรียมเรื่องที่จะแสดงธรรมเทศนาให้
เหมาะสมกับผู้ที่เข้าฟัง, จะต้องวางแผนจัดเตรียมพิธีการเทศน์ โดยพิจารณาประเภทของงานที่ไปเทศน์ 
ระยะเวลาในการเทศน์ การเตรียมเรื่องที่จะเทศน์ การจัดสถานที่ การจัดธรรมาสน์แสดงธรรม 
 ๒. การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม จะต้องมีการวางแผนก่อนการแสดง
ปาฐกถาธรรม ได้แก่ การจัดสถานที่ ระยะเวลา ผู้เข้าฟัง ขั้นตอนพิธีการ การประชาสัมพันธ์ , ต้อง
เตรียมเนื้อหาธรรมที่จะบรรยายให้เหมาะสมกับผู้ฟัง 
 ๓. การฝึกปฏิบัติธรรม ต้องมีการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์อย่างสม่ าเสมอ, มีการจัด
ระดับการฝึกปฏิบัติ เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลาง และระดับเข้มข้น 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๕ แนวทางการพัฒนาผู้น าของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ด้านการบริหาร 

จัดการ 
 สถานที ่ วิทยากร การบริหารจัดการ 

คุณลักษณะท่ี
ต้องการ 
๑. ฉันทะ 
 

เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม ควรมีความ
ต้องการ ปรารถนา ให้
สถานท่ีของตนเอื้อต่อการ
เผยแผ่ศาสนาในทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรม
เทศนา การปาฐกถาธรรม 
และการฝึกปฏิบตัิธรรม ควร
มีความรัก ความศรัทธาที่จะ
บ ารุงรักษาดูแลสถานท่ี 

เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม ควรมีความ
ต้องการ ปรารถนา ให้
วิทยากรในสถานปฏิบตัิ
ของตนเปน็ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ในการสอนที่ดี และ
สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้ยิ่งๆ ขึ้นไป 

เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม ควรมีความ
ต้องการ ปรารถนา ให้การ
บริหารจดัการส านักปฏบิัติ
ธรรมของตนด าเนินการได้
ตามแผน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว ้

๒. วิริยะ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือ
ปฏิบัติในการดูแล ปรบัปรุง
สถานท่ีให้มีความเป็น
ระเบียบ สัปปายะ เหมาะแก่
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในทุกรูปแบบ 

เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือ
ศึกษาการเป็นวิทยากร
ด้วยตนเอง เพื่อจะได้รูจุ้ด
ดี จุดด้อย จดุที่ควรแก้ไข 
และพัฒนาเพิ่มเติม หมั่น
พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม จะต้องเป็น
ผู้น าในการวางแผนการ
ด าเนินงาน การประชุม 
การจัดตั้งคณะกรรมการ
ดูแลด้านต่างๆ เพื่อ
มอบหมายงานได้อย่าง
เหมาะสม 

๓.จิตตะ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม จะต้อง
จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
ในการเอาใจใส่ดูแลสถานท่ี
ปฏิบัติธรรม ว่ามีอะไรควร
ต้องปรับปรุง ซ่อมแซม
ก่อนหลัง เช่น ห้องพัก 
ห้องน้ า ห้องสุขา 

เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม จะต้องดูแล
เอาใจใส่การท างานของ
วิทยากรในส านักฯ ของตน
อย่างต่อเนื่อง เพือ่
ประเมินผลการท างาน 
และปัญหาที่ควรพัฒนา
ของวิทยากร  

เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม จะต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ มี
การวางแผนการ
ด าเนินงาน การแบ่งงาน 
การควบคุม ตดิตามผล 
วางแผนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

๔. วิมังสา เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม จะต้องหมั่น
ส ารวจ ตดิตามประเมินผล 
การพัฒนาสถานที่ว่าจากท่ี
ท าไปมีความส าเร็จมากน้อย
แค่ไหน  

เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรมจะต้องหมั่น
ส ารวจ ตดิตามประเมินผล
การท างานและการพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งวิทยากรใน
ส านักฯ ของตน เพื่อการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต 

เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรม ต้องหมั่น
ใคร่ครวญ พิจารณาส ารวจ
การบริหารจัดการของตน 
รับฟังความเห็นของผู้อื่น 
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
การบริหารจัดการต่อไป 

 



๑๘๔ 

 จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า แนวทางการบริหารจัดการโดยการพัฒนาผู้น า อันได้แก่ เจ้า
อาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง จะต้องอาศัยหลักอิทธิบาท ๔ 
เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่ต้องการตามหลัก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา โดยแบ่งออกเป็นการ
บริหารใน ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
 การพัฒนาที่หนึ่ง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก ฉันทะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้
สถานที่ของตนเอ้ือต่อการเผยแผ่ศาสนาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมเทศนา การปาฐกถา
ธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรม ควรมีความรัก ความศรัทธาที่จะบ ารุงรักษาดูแลสถานที่ 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้
วิทยากรในสถานปฏิบัติของตนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอนที่ดี และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ 
ปรารถนา ให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมของตนด าเนินการได้ตามแผน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การพัฒนาที่สอง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิริยะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือปฏิบัติในการดูแล 
ปรับปรุงสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ สัปปายะ เหมาะแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบ 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือศึกษาการเป็นวิทยากร
ด้วยตนเอง เพ่ือจะได้รู้จุดดี จุดด้อย จุดที่ควรแก้ไข และพัฒนาเพ่ิมเติม หมั่นพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องเป็นผู้น าในการวาง
แผนการด าเนินงาน การประชุม การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลด้านต่างๆ เพ่ือมอบหมายงานได้อย่าง
เหมาะสม 
 การพัฒนาที่สาม คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก จิตตะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องจัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน ในการเอาใจใส่ดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรม ว่ามีอะไรควรต้องปรับปรุง ซ่อมแซมก่อนหลัง เช่น 
ห้องพัก ห้องน้ า ห้องสุขา 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องดูแลเอาใจใส่การท างาน
ของวิทยากรในส านักฯ ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลการท างาน และปัญหาที่ควรพัฒนาของ
วิทยากร 



๑๘๕ 

  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ มีการวางแผนการด าเนินงาน การแบ่งงาน การควบคุม ติดตามผล วางแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
 การพัฒนาที่สี ่คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องหมั่นส ารวจ ติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาสถานที่ว่าจากที่ท าไปมีความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะต้องหมั่นส ารวจ ติดตาม
ประเมินผลการท างานและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิทยากรในส านักฯ ของตน เพ่ือการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต 
  ด้าน การบริหารจัดการเจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ต้องหมั่นใคร่ครวญ 
พิจารณาส ารวจการบริหารจัดการของตน รับฟังความเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารจัดการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๖ แนวทางการพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ตามหลักอิทธิ
บาท ๔ 
การเผยแผ่ 

ศาสนา 
การแสดงธรรมเทศนา 

การบรรยายธรรมหรือ
ปาฐากถาธรรม 

การฝึกปฏิบัติธรรม 

หลักอิทธิบาท ๔ 
๑. ฉันทะ 
 

พระวิปัสสนาจารย์ต้องตั้งใจ
ศึกษาหาความรู้ทั้งปรยิัติ 
และประสบการณ์ทางปฏิบัติ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี และ
พัฒนาศักยภาพตนเองใน
การเป็นพระนักแสดงธรรม
เทศนา 

พระวิปัสสนาจารย์ต้อง
ตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์
ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ี และพัฒนา
ศักยภาพตนเองในการเป็น
พระนักบรรยายธรรม หรือ
ปาฐากถาธรรม 

พระวิปัสสนาจารย์ต้อง
ตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์
ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ี และพัฒนา
ศักยภาพตนเองในการเป็น
พระนักปฏิบตัิ และมี
ความสามารถในการสอบ
อารมณ ์

๒. วิริยะ พระวิปัสสนาจารย์ จะต้องมี
ความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมาย อย่าง
เต็มที่ สามารถแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าได ้

พระวิปัสสนาจารย์ จะต้อง
มีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ที่ได้รับมอบหมาย อย่าง
เต็มที่ สามารถแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าได ้

พระวิปัสสนาจารย์ จะต้อง
มีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ที่ได้รับมอบหมาย อย่าง
เต็มที่ สามารถแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าได ้

๓.จิตตะ พระวิปัสสนาจารย์ จะต้อง
เอาใจใส่ต่อ การแสดงธรรม
เทศนาในแต่ละครั้ง สามารถ
เห็นข้อบกพร่องในการแสดง
ธรรมเทศนาของตนเองได ้

พระวิปัสสนาจารย์ จะต้อง
เอาใจใส่ต่อ บรรยายธรรม
หรือปาฐากถาธรรมในแต่
ละครั้ง สามารถเห็น
ข้อบกพร่องในการ
บรรยายธรรมของตนเอง
ได ้

พระวิปัสสนาจารย์ จะต้อง
เอาใจใส่ต่อ การฝึกสอน
ปฏิบัติธรรมในแตล่ะครั้ง 
สามารถเห็นข้อบกพร่อง
ในการสอนปฏิบตัิธรรม
ของตนเองได ้

๔. วิมังสา พระวิปัสสนาจารย์ จะต้อง
พิจารณาผลของ การแสดง
ธรรมเทศนาในแต่ละครั้งได้ 
ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือ
ได้รับประโยชน์มากแคไ่หน
เพื่อน ามาปรับปรุงในการ
แสดงธรรมเทศนาครั้งต่อไป 

พระวิปัสสนาจารย์ จะต้อง
พิจารณาผลของ การ
บรรยายธรรมในแต่ละครั้ง
ได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ 
หรือไดร้ับประโยชน์มาก
แค่ไหนเพื่อน ามาปรับปรุง
ในการบรรยายธรรมครั้ง
ต่อไป 

พระวิปัสสนาจารย์ จะต้อง
พิจารณาผลของ การฝึก
ปฏิบัติธรรมในแตล่ะครั้ง
ได้ ว่าผูเ้รียนมีความเข้าใจ 
หรือไดร้ับประโยชน์มาก
แค่ไหนเพื่อน ามาปรับปรุง
ในการสอนครั้งต่อไป 

 



๑๘๗ 

 จากตารางที่  ๔.๒๖ พบว่า แนวทางการบริหารจัดการโดยการพัฒนาผู้ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา อันได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
จะต้องอาศัยหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่ต้องการตามหลัก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา โดยแบ่งตามการเผยแผ่ศาสนา ๓ รูปแบบ คือ การแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรมหรือ
ปาฐากถาธรรม และ การฝึกปฏิบัติธรรม เพ่ือให้เกิดคุณสมบัติ ดังนี้ 
 การพัฒนาที่ห้า คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก ฉันทะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระ
นักแสดงธรรมเทศนา   
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องตั้งใจศึกษา
หาความรู้ทั้งปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการ
เป็นพระนักบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร ต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระนัก
ปฏิบัติ และมีความสามารถในการสอบอารมณ์ 
 การพัฒนาที่หก คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิริยะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
  
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได ้   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 การพัฒนาที่เจ็ด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก จิตตะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่ต่อ การแสดง
ธรรมเทศนาในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการแสดงธรรมเทศนาของตนเองได้  
 การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่
ต่อ บรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรมในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการบรรยายธรรมของ
ตนเองได ้   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องเอาใจใส่ต่อ การฝึกสอน
ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการสอนปฏิบัติธรรมของตนเองได้ 



๑๘๘ 

 การพัฒนาที่แปด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ การ
แสดงธรรมเทศนาในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามา
ปรับปรุงในการแสดงธรรมเทศนาครั้งต่อไป   
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้อง
พิจารณาผลของ การบรรยายธรรมในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่
ไหนเพื่อน ามาปรับปรุงในการบรรยายธรรมครั้งต่อไป   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ การฝึก
ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามาปรับปรุง
ในการสอนครั้งต่อไป 
 
๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) คือ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และ
เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) และ
สัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants)  ซึ่งเป็น เจ้าส านักปฏิบัติธรรม 
พระวิปัสสนาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้ปฏิบัติธรรม จ านวน ๑๗ รูป/คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  
Discussion) กับพระภิกษุและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จ านวน ๑๑ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะและรูปแบบเบื้องต้น
ส าหรับใช้ในการยืนยันข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย บันทึกเสียง และจดบันทึก 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา รวมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือแบบสอบถาม จ านวน ๓๑๖ ชุด ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 
 
 



๑๘๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
ทีม่า : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 
 

  

ด้านสถานที่ 
 

ด้านวิทยากร ด้านการบริหาร
จัดการ 

 

แนวทางการบริหารจัดการของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

 

แนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ

ธรรมจังหวัดระยอง 
 

อิทธิบาท ๔ 
- ฉันทะ 
- วิริยะ 
-จิตตะ 

- วิมังสา 
 

การแสดงธรรม
เทศนา 

 

การบรรยายธรรมหรือ
ปาฐากถาธรรม 

 

การฝึกปฏิบัติ
ธรรม 

 

บริหารจัดการโดยการ
พัฒนาผู้น า ได้แก่ 
- เจ้าอาวาส 
-เจ้าส านักปฏิบัติธรรม 
 

บริหารจัดการโดยการ
พัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนา
ไดแ้ก่ 
- พระวิปัสนาจารย์ 
- วิทยากร 
 

อิทธิบาท ๔ 
- ฉันทะ 
- วิริยะ 
-จิตตะ 

- วิมังสา 
 



๑๙๐ 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑ พบว่า การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ๓ แนวทาง และ ๘ การพัฒนา คือ  
 แนวทางที่หนึ่ง การบริหารจัดการ ด้านสถานที่ โดยการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการ
เผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมเทศนา สถานที่ตั้งต้องเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชนจนเกินไป, มี
ศาลาที่สามารถให้นั่งฟังการแสดงธรรมเทศนาได้ อย่างเพียงพอ, มีการจัดธรรมาสน์ เทียนส่องธรรม 
คัมภีร์ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น, กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 
 ๒ การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม สถานที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชน
จนเกินไป, มีศาลาที่สามารถให้นั่งฟังบรรยายธรรมหรือการแสดงปาฐกถาได้อย่างเพียงพอ, มีการจัด
อาสนสงฆ์ กับแสตนด์ (หากยืนบรรยายธรรม), กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็น
ระเบียบ 
 ๓. การฝึกปฏิบัติธรรม สถานที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชนจนเกินไป, มีศาลาที่
สามารถให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเพียงพอ, กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 
 แนวทางท่ีสอง การบริหารจัดการ ด้านวิทยากร โดยการเตรียมความพร้อมของวิทยากร
ให้เหมาะสมกับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมเทศนา วิทยากรจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงธรรมเทศนา, มี
ความสามารถในการด้านการแสดงธรรมเทศนา ได้แก่ ปุคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน, ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเทศน์ และก าหนดวัตถุประสงค์ในการเทศน์แต่ละครั้ง 
 ๒. การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม วิทยากรจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะ
บรรยาย, มีความสามารถในการบรรยาย, ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการบรรยายทุกครั้ง  
 ๓. การฝึกปฏิบัติธรรม วิทยากรจะต้องมีความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ, มี
ความสามารถในการถ่ายทอด, จะต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนสอน 
 แนวทางที่สาม การบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ โดยการบริหารให้เหมาะสม
กับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมเทศนา จะต้องวางแผนเตรียมเรื่องที่จะแสดงธรรมเทศนาให้
เหมาะสมกับผู้ที่เข้าฟัง, จะต้องวางแผนจัดเตรียมพิธีการเทศน์ โดยพิจารณาประเภทของงานที่ไปเทศน์ 
ระยะเวลาในการเทศน์ การเตรียมเรื่องที่จะเทศน์ การจัดสถานที่ การจัดธรรมาสน์แสดงธรรม 
 ๒. การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม จะต้องมีการวางแผนก่อนการแสดง
ปาฐกถาธรรม ได้แก่ การจัดสถานที่ ระยะเวลา ผู้เข้าฟัง ขั้นตอนพิธีการ การประชาสัมพันธ์, ต้อง
เตรียมเนื้อหาธรรมที่จะบรรยายให้เหมาะสมกับผู้ฟัง 
 ๓. การฝึกปฏิบัติธรรม ต้องมีการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์อย่างสม่ าเสมอ, มีการจัด
ระดับการฝึกปฏิบัติ เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลาง และระดับเข้มข้น 
 การพัฒนาที่หนึ่ง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก ฉันทะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่



๑๙๑ 

  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้
สถานที่ของตนเอ้ือต่อการเผยแผ่ศาสนาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมเทศนา การปาฐกถา
ธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรม ควรมีความรัก ความศรัทธาที่จะบ ารุงรักษาดูแลสถานที่ 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้
วิทยากรในสถานปฏิบัติของตนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอนที่ดี และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ 
ปรารถนา ให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมของตนด าเนินการได้ตามแผน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การพัฒนาที่สอง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิริยะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือปฏิบัติในการดูแล 
ปรับปรุงสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ สัปปายะ เหมาะแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบ 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือศึกษาการเป็น
วิทยากรด้วยตนเอง เพ่ือจะได้รู้จุดดี จุดด้อย จุดที่ควรแก้ไข และพัฒนาเพ่ิมเติม หมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องเป็นผู้น าในการ
วางแผนการด าเนินงาน การประชุม การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลด้านต่างๆ เพ่ือมอบหมายงานได้
อย่างเหมาะสม 
 การพัฒนาที่สาม คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก จิตตะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องจัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน ในการเอาใจใส่ดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรม ว่ามีอะไรควรต้องปรับปรุง ซ่อมแซมก่อนหลัง เช่น 
ห้องพัก ห้องน้ า ห้องสุขา 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องดูแลเอาใจใส่การท างาน
ของวิทยากรในส านักฯ ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลการท างาน และปัญหาที่ควรพัฒนาของ
วิทยากร 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ มีการวางแผนการด าเนินงาน การแบ่งงาน การควบคุม ติดตามผล วางแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
 การพัฒนาที่สี ่คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องหมั่นส ารวจ ติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาสถานที่ว่าจากที่ท าไปมีความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน 



๑๙๒ 

  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะต้องหมั่นส ารวจ ติดตาม
ประเมินผลการท างานและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิทยากรในส านักฯ ของตน เพ่ือการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต 
  ด้าน การบริหารจัดการเจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ต้องหมั่นใคร่ครวญ 
พิจารณาส ารวจการบริหารจัดการของตน รับฟังความเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารจัดการต่อไป 
 การพัฒนาที่ห้า คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก ฉันทะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระ
นักแสดงธรรมเทศนา   
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องตั้งใจศึกษา
หาความรู้ทั้งปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการ
เป็นพระนักบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร ต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระนัก
ปฏิบัติ และมีความสามารถในการสอบอารมณ์ 
 การพัฒนาที่หก คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิริยะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
  
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได ้   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 การพัฒนาที่เจ็ด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก จิตตะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่ต่อ การแสดง
ธรรมเทศนาในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการแสดงธรรมเทศนาของตนเองได้  
 การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่
ต่อ บรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรมในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการบรรยายธรรมของ
ตนเองได ้   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องเอาใจใส่ต่อ การฝึกสอน
ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการสอนปฏิบัติธรรมของตนเองได้ 



๑๙๓ 

 การพัฒนาที่แปด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ การ
แสดงธรรมเทศนาในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามา
ปรับปรุงในการแสดงธรรมเทศนาครั้งต่อไป   
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้อง
พิจารณาผลของ การบรรยายธรรมในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่
ไหนเพื่อน ามาปรับปรุงในการบรรยายธรรมครั้งต่อไป   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ การฝึก
ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามาปรับปรุง
ในการสอนครั้งต่อไป 



 
 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง เรื่อง “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยอง ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) คือวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) และสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  ซึ่งเป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้ปฏิบัติธรรม จ านวน ๑๗ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับพระภิกษุ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน ๑๑ รูป/คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะและรูปแบบเบื้องต้นส าหรับใช้ในการยืนยันข้อมูล เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย บันทึกเสียง และจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๓๑๖ คน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทั้งนีจ้ากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
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๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดระยอง ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 ๕.๑.๑ ผลการวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดระยองมี ๓ รูปแบบ คือ ๑) 
การแสดงธรรมเทศนา ๒) การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม ๓) การฝึกปฏิบัติธรรม ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ สามารถแบ่งลักษณะส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละรูปแบบได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การแสดงธรรมเทศนา มีลักษณะเด่น คือ การวางแผนระเบียบพิธีการเทศน์ในแต่ละ
งานมีความแตกต่างกัน จะต้องวางแผนจัดเตรียมพิธีการเทศน์ โดยพิจารณา ประเภทของงานที่ไปเทศน์ 
ระยะเวลาในการเทศน์ การเตรียมเรื่องที่จะเทศน์ การจัดสถานที่ การจัดธรรมาสน์แสดงธรรม การเตรียม
เทียนประจ าธรรมาสน์ แต่ละงานจะมีพิธีรีตองที่แตกต่างกัน, การก าหนดวัตถุประสงค์ของการเทศน์แต่
ละครั้งเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็น ได้แก่ ๑) วิมุตติ ๒) อานิสงส์จากการฟังธรรม ๕ ประการ, ลักษณะการเทศน์
แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑) ปุคคลาธิษฐานเทศนา พรรณนาโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้ง ๒)ธรรมาธิษฐาน
เทศนา พรรณนาโดยเน้นหลักธรรมเป็นที่ตั้ง, พระนักเทศน์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. นักเทศน์
ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ (นักเทศน์ปากเปล่า) แต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพ่ือเป็นการ
แสดงความเคารพ นักเทศน์แบบนี้ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี ๒. นักเทศน์
อ่านคัมภีร์ หมายถึง การเทศน์ไปตามคัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว, พระนักเทศน์ต้องมี
การเตรียมพร้อมข้ันพื้นฐานก่อนเทศน์ ได้แก่ เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมวิจัยผู้ฟัง และเตรียมหลักการ
เทศน์ ตามล าดับ 
 ๒) การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม มีลักษณะเด่น คือ การวางแผนก่อนการแสดง
ปาฐกถาธรรม ได้แก่ การจัดสถานที่ ระยะเวลา ผู้เข้าฟัง ขั้นตอนพิธีการ การประชาสัมพันธ์ , การ
แสดงปาฐกถาธรรมเป็นการเทศน์แนวใหม่ ใช้วิธีการบรรยายธรรมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหาสาระ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการแสดงธรรมในวันส าคัญทางศาสนา หรือวัน
ส าคัญอ่ืนๆ ของผู้มาเชิญไปบรรยาย, พระผู้บรรยายธรรมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เช่น เตรียมเนื้อหา
ธรรมที่จะบรรยาย ให้เหมาะสมกับงานและผู้เข้าฟัง เตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะบรรยาย , การแสดง
ปาฐกถาธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ฟังน าไปสู่กระประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง มีสติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต 
 ๓) การฝึกปฏิบัติธรรม มีลักษณะเด่น คือ ในภาพรวมการฝึกปฏิบัติมี ๕ รูปแบบ ๓ 
แนวทาง คือ รูปแบบรูปนาม รูปแบบพองยุบ รูปแบบพุทธโธรูปแบบบูรณาการของส านักวัดหนองป่าพง 
รูปแบบผสมผสาน และแนวทางการฝึกปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา และการประเมินประสิทธิภาพการฝึก
ปฏิบัติ, ด้านการปฏิบัติใช้แนวพระไตรปิฎก ตามหลักมหาสติปัฏฐาน คู่มือส านักพุทธ แต่รูปแบบจะ
ขึ้นอยู่กับแต่ละส านักปฏิบัติธรรม, สถานที่ในการฝึกปฏิบัติควรเน้นความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ มีความร่มรื่น, ควรมีการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ อย่างสม่ าเสมอ โดยให้อบรมในหลักสูตร
ต่างๆ เช่น เทคนิคการสอน วิธีการสอบอารมณ์ เป็นต้น, ระดับการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลาง และระดับเข้มข้น พิจารณาจากกลุ่มผู้เข้าฝึกปฏิบัติ ตามล าดับ 



 
๑๙๖ 

 
 ๕.๑.๒ ผลการวิเคราะห์แนวคิดหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง พบว่า มีการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้
ในการพัฒนาผู้น า และ ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การพัฒนาผู้น า อันได้แก่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง จะต้องอาศัยหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่ต้องการตามหลัก ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา โดยแบ่งออกเป็นการบริหารใน ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ 
ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดคุณสมบัติ ดังนี้ 
 การพัฒนาที่หนึ่ง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก ฉันทะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้
สถานที่ของตนเอ้ือต่อการเผยแผ่ศาสนาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมเทศนา การปาฐกถา
ธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรม ควรมีความรัก ความศรัทธาที่จะบ ารุงรักษาดูแลสถานที่ 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้
วิทยากรในสถานปฏิบัติของตนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอนที่ดี และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ 
ปรารถนา ให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมของตนด าเนินการได้ตามแผน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การพัฒนาที่สอง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิริยะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือปฏิบัติในการดูแล 
ปรับปรุงสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ สัปปายะ เหมาะแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบ 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือศึกษาการเป็นวิทยากร
ด้วยตนเอง เพ่ือจะได้รู้จุดดี จุดด้อย จุดที่ควรแก้ไข และพัฒนาเพ่ิมเติม หมั่นพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องเป็นผู้น าในการ
วางแผนการด าเนินงาน การประชุม การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลด้านต่างๆ เพ่ือมอบหมายงานได้
อย่างเหมาะสม 
 การพัฒนาที่สาม คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก จิตตะ 
แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องจัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน ในการเอาใจใส่ดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรม ว่ามีอะไรควรต้องปรับปรุง ซ่อมแซมก่อนหลัง เช่น 
ห้องพัก ห้องน้ า ห้องสุขา 



 
๑๙๗ 

  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องดูแลเอาใจใส่การท างาน
ของวิทยากรในส านักฯ ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลการท างาน และปัญหาที่ควรพัฒนาของ
วิทยากร 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ มีการวางแผนการด าเนินงาน การแบ่งงาน การควบคุม ติดตามผล วางแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
 การพัฒนาที่สี่ คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องหมั่นส ารวจ ติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาสถานที่ว่าจากที่ท าไปมีความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะต้องหมั่นส ารวจ ติดตาม
ประเมินผลการท างานและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิทยากรในส านักฯ ของตน เพ่ือการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต 
  ด้าน การบริหารจัดการเจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ต้องหมั่นใคร่ครวญ 
พิจารณาส ารวจการบริหารจัดการของตน รับฟังความเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารจัดการต่อไป 
 ๒) การพัฒนาผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา อันได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง จะต้องอาศัยหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่ต้องการตาม
หลัก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา โดยแบ่งตามการเผยแผ่ศาสนา ๓ รูปแบบ คือ การแสดงธรรม
เทศนา การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม และ การฝึกปฏิบัติธรรม เพ่ือให้เกิดคุณสมบัติ ดังนี้ 
 การพัฒนาที่ห้า คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก ฉันทะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระ
นักแสดงธรรมเทศนา   
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องตั้งใจศึกษา
หาความรู้ทั้งปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการ
เป็นพระนักบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร ต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระนัก
ปฏิบัติ และมีความสามารถในการสอบอารมณ์ 
 การพัฒนาที่หก คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิริยะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
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  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได ้   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 การพัฒนาที่เจ็ด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก จิตตะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่ต่อ การแสดง
ธรรมเทศนาในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการแสดงธรรมเทศนาของตนเองได้  
 การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่
ต่อ บรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรมในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการบรรยายธรรมของ
ตนเองได ้   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องเอาใจใส่ต่อ การฝึกสอน
ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการสอนปฏิบัติธรรมของตนเองได้ 
 การพัฒนาที่แปด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ การ
แสดงธรรมเทศนาในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามา
ปรับปรุงในการแสดงธรรมเทศนาครั้งต่อไป   
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้อง
พิจารณาผลของ การบรรยายธรรมในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่
ไหนเพื่อน ามาปรับปรุงในการบรรยายธรรมครั้งต่อไป   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ การฝึก
ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามาปรับปรุง
ในการสอนครั้งต่อไป 
 

 ๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง พบว่า การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ๓ แนวทาง และ ๘ การพัฒนา คือ 
 แนวทางที่หนึ่ง การบริหารจัดการ ด้านสถานที่ โดยการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการ
เผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมเทศนา สถานที่ตั้งต้องเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชนจนเกินไป, มี
ศาลาที่สามารถให้นั่งฟังการแสดงธรรมเทศนาได้ อย่างเพียงพอ, มีการจัดธรรมาสน์ เทียนส่องธรรม 
คัมภีร์ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น, กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 
 ๒ การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม สถานที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชน
จนเกินไป, มีศาลาที่สามารถให้นั่งฟังบรรยายธรรมหรือการแสดงปาฐกถาได้อย่างเพียงพอ, มีการจัด
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อาสนสงฆ์ กับแสตนด์ (หากยืนบรรยายธรรม), กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็น
ระเบียบ 
 ๓. การฝึกปฏิบัติธรรม สถานที่ตั้งเหมาะสมไม่ใกล้ ไม่ไกลชุมชนจนเกินไป, มีศาลาที่
สามารถให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเพียงพอ, กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เรียบง่ายเป็นระเบียบ 
 แนวทางที่สอง การบริหารจัดการ ด้านวิทยากร โดยการเตรียมความพร้อมของวิทยากร
ให้เหมาะสมกับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมเทศนา วิทยากรจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงธรรมเทศนา, มี
ความสามารถในการด้านการแสดงธรรมเทศนา ได้แก่ ปุคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน, ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเทศน์ และก าหนดวัตถุประสงค์ในการเทศน์แต่ละครั้ง 
 ๒. การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม วิทยากรจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะ
บรรยาย, มีความสามารถในการบรรยาย, ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการบรรยายทุกครั้ง  
 ๓. การฝึกปฏิบัติธรรม วิทยากรจะต้องมีความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ , มี
ความสามารถในการถ่ายทอด, จะต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนสอน 
 แนวทางที่สาม การบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ โดยการบริหารให้เหมาะสม
กับการเผยแผ่ศาสนาแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 ๑. การแสดงธรรมเทศนา จะต้องวางแผนเตรียมเรื่องที่จะแสดงธรรมเทศนาให้
เหมาะสมกับผู้ที่เข้าฟัง, จะต้องวางแผนจัดเตรียมพิธีการเทศน์ โดยพิจารณาประเภทของงานที่ไปเทศน์ 
ระยะเวลาในการเทศน์ การเตรียมเรื่องที่จะเทศน์ การจัดสถานที่ การจัดธรรมาสน์แสดงธรรม 
 ๒. การบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม จะต้องมีการวางแผนก่อนการแสดง
ปาฐกถาธรรม ได้แก่ การจัดสถานที่ ระยะเวลา ผู้เข้าฟัง ขั้นตอนพิธีการ การประชาสัมพันธ์ , ต้อง
เตรียมเนื้อหาธรรมที่จะบรรยายให้เหมาะสมกับผู้ฟัง 
 ๓. การฝึกปฏิบัติธรรม ต้องมีการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์อย่างสม่ าเสมอ, มีการจัด
ระดับการฝึกปฏิบัติ เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลาง และระดับเข้มข้น 
 การพัฒนาที่หนึ่ง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก ฉันทะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้
สถานที่ของตนเอ้ือต่อการเผยแผ่ศาสนาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมเทศนา การปาฐกถา
ธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรม ควรมีความรัก ความศรัทธาที่จะบ ารุงรักษาดูแลสถานที่ 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ ปรารถนา ให้
วิทยากรในสถานปฏิบัติของตนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอนที่ดี และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรมีความต้องการ 
ปรารถนา ให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมของตนด าเนินการได้ตามแผน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การพัฒนาที่สอง คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิริยะ แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
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  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือปฏิบัติในการดูแล 
ปรับปรุงสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ สัปปายะ เหมาะแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบ 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องลงมือศึกษาการเป็น
วิทยากรด้วยตนเอง เพ่ือจะได้รู้จุดดี จุดด้อย จุดที่ควรแก้ไข และพัฒนาเพ่ิมเติม หมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องเป็นผู้น าในการ
วางแผนการด าเนินงาน การประชุม การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลด้านต่างๆ เพ่ือมอบหมายงานได้
อย่างเหมาะสม 
 การพัฒนาที่สาม คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก จิตตะ 
แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องจัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน ในการเอาใจใส่ดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรม ว่ามีอะไรควรต้องปรับปรุง ซ่อมแซมก่อนหลัง เช่น 
ห้องพัก ห้องน้ า ห้องสุขา 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องดูแลเอาใจใส่การท างาน
ของวิทยากรในส านักฯ ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลการท างาน และปัญหาที่ควรพัฒนาของ
วิทยากร 
  ด้านการบริหารจัดการ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ มีการวางแผนการด าเนินงาน การแบ่งงาน การควบคุม ติดตามผล วางแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
 การพัฒนาที่สี่ คือพัฒนาเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  ด้านสถานที่ เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องหมั่นส ารวจ ติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาสถานที่ว่าจากที่ท าไปมีความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน 
  ด้านวิทยากร เจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะต้องหมั่นส ารวจ ติดตาม
ประเมินผลการท างานและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิทยากรในส านักฯ ของตน เพ่ือการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต 
  ด้าน การบริหารจัดการเจ้าอาวาส หรือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ต้องหมั่นใคร่ครวญ 
พิจารณาส ารวจการบริหารจัดการของตน รับฟังความเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารจัดการต่อไป 
 การพัฒนาที่ห้า คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก ฉันทะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระ
นักแสดงธรรมเทศนา   



 
๒๐๑ 

  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องตั้งใจศึกษา
หาความรู้ทั้งปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการ
เป็นพระนักบรรยายธรรม หรือปาฐากถาธรรม   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร ต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้ง
ปริยัติ และประสบการณ์ทางปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นพระนัก
ปฏิบัติ และมีความสามารถในการสอบอารมณ์ 
 การพัฒนาที่หก คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิริยะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
  
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได ้   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 การพัฒนาที่เจ็ด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก จิตตะ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่ต่อ การแสดง
ธรรมเทศนาในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการแสดงธรรมเทศนาของตนเองได้  
 การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องเอาใจใส่
ต่อ บรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรมในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการบรรยายธรรมของ
ตนเองได ้   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องเอาใจใส่ต่อ การฝึกสอน
ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง สามารถเห็นข้อบกพร่องในการสอนปฏิบัติธรรมของตนเองได้ 
 การพัฒนาที่แปด คือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิทยากร ตามหลัก วิมังสา แบ่งเป็น 
๓ ด้าน ได้แก ่
  การแสดงธรรมเทศนา พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ การ
แสดงธรรมเทศนาในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามา
ปรับปรุงในการแสดงธรรมเทศนาครั้งต่อไป   
  การบรรยายธรรมหรือปาฐากถาธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้อง
พิจารณาผลของ การบรรยายธรรมในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้ฟังมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่
ไหนเพื่อน ามาปรับปรุงในการบรรยายธรรมครั้งต่อไป   
  การฝึกปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณาผลของ การฝึก
ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งได้ ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ หรือได้รับประโยชน์มากแค่ไหนเพ่ือน ามาปรับปรุง
ในการสอนครั้งต่อไป 
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๕.๒ อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลในการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักสงฆ์จังหวัดระยอง โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญ และน่าสนใจน ามา
อภิปรายดังนี้ 
 ๑. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักสงฆ์จังหวัด
ระยอง พบว่า มี ๓ แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง การบริหารจัดการด้านสถานที่ แนวทางที่สอง การ
บริหารจัดการ ด้านวิทยากร และแนวทางที่สาม การบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ ซึ่งหาก
บริหารจัดการทั้งสามด้านได้ดีจะส่งผลถึงคุณภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดระยองด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (ก าพล สิริภทฺโท)๑ 
ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คือ ด้านการบริหารจัดการ ขาดการจัดท าสถิติและข้อมูลการปฏิบัติธรรม ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง และการดูแลสถานที่ไม่ทั่วถึง ด้านวิทยากร มีจ านวนน้อย ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงและการท ากิจกรรมใช้เวลานานเกินไป ด้านสถานที่ ไม่ค่อย
สะอาด ที่พักและห้องน้ าไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาคือ ด้านการจัดการควรมีการจัดท าสถิติเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ด้านวิทยากร ควรเพ่ิมจ านวนให้มากขึ้น และมีการจัดอบรม
เพ่ือเพ่ิมความรู้แก่วิทยากร ด้านสถานที่ ควรเพ่ิมจ านวนห้องน้ าและห้องพักให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติ
ธรรม และดูแลเรื่องความสะอาดเพ่ิมข้ึน 
 ๒. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักสงฆ์จังหวัด
ระยอง พบว่า มี ๘ การพัฒนา แบ่งเป็น การพัฒนาผู้น า อันได้แก่ เจ้าอาวาส และเจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรม ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และ ด้านการ
บริหารจัดการ และ ๒) พัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนา อันได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ และวิทยากร ในการเป็นผู้
เผยแผ่ศาสนา ๓ รูปแบบ คือ การแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม และการฝึก
ปฏิบัติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากังวาน ธีรธมฺโม(ศรชัย)๒ ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พบว่า สภาพทั่วไปของการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีจุดแข็งคือ มี
การส่งเสริมให้มีการศึกษา ปริยัติธรรมและอบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุสามเณรภายใน

                                       
๑ พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (ก าพล สิริภทฺโท), “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), หน้า ๓๕-
๔๐. 

๒ พระมหากังวาน ธีรธมฺโม(ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 



 
๒๐๓ 

วัด เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่ในการเผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์สนับสนุนการอบรม
หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิธรหนึ่ง  
 ๓. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักสงฆ์จังหวัด
ระยอง พบว่า มี ๘ การพัฒนา แบ่งเป็น การพัฒนาผู้น า อันได้แก่ เจ้าอาวาส และเจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรม และพัฒนาผู้ เผยแผ่พระศาสนา อันได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากร เพ่ือให้เกิด
คุณลักษณะอิทธิบาท ๔ ได้แก่ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งพบว่าสามารถพัฒนาเจ้าอาวาส และเจ้า
ส านักปฏิบัติธรรม ในการบริหารจัดการ ๓ ด้านได้ คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร และด้านการบริหาร
จัดการ และสามารถพัฒนา พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากร ในการเป็นผู้เผยแพ่พระพุทธศาสนาที่มี
คุณภาพได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุนทรสุตสาร (พยุง กตปุญฺโญ)๓ ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ๑) การวางแผนตามหลักอิทธิบาท ๔: พระ
สังฆาธิการมีความพอใจในการจัดการส านักปฏิบัติธรรมวางแผน ไม่ละเลยทิ้งวัสดุอุปกรณ์การ
ด าเนินงานด้วยการก าหนดแบบแปลน รูปทรงลักษณะ หลักเกณฑ์การจัดการส านักปฏิบัติธรรม
รับผิดชอบงานอยากท างานการจัดการส านักปฏิบัติธรรมก่อสร้างหรือการบูรณปฏิสังขรณ์ ด้วยความ
ขยันท างานตามเวลา มีการจูงใจ มีวิสัยทัศน์หัวหน้าทีมงานเป็นผู้ประสานงานในการจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรม โดยมีเกณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้ตริตรองพัฒนาการจัดการส านักปฏิบัติธรรม อย่าง
รอบครอบ ๒) การจัดองค์การตามหลักอิทธิบาท ๔: การก าหนดการจัดการส านักปฏิบัติธรรม ความ
พร้อมของวัด ศาสนสถาน จัดก าลังคนและจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินการก่อสร้าง 
การจัดการส านักปฏิบัติธรรม ด้วยการศึกษาศาสตร์และศิลป์ จัดการก่อสร้างและการการจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรม ทั้งรูปทรงแบบเก่าและรูปทรงแบบประยุกต์ขึ้นมาใหม่ ทุนทรัพย์ในการสนับสนุนแก่ผู้มา
ท างานในส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ๓) การบริหารบุคคลตามหลักอิทธิบาท ๔: ได้
ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของบุคลากร การจัดการ ส านั กปฏิบัติ ธรรม และการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดด้วยความพึงพอใจ วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการการจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
วัดตามงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หัวหน้าทีมงานเข้าใจกลยุทธ์ในการด าเนินการ และดูแล
งานการจัดการส านักปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของวัดเพ่ือให้การจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมด าเนินการก่อสร้างหรือการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบรรลุผล เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ปัญหาอุปสรรค ๔) การอ านวยการตามหลักอิทธิบาท ๔: ก าหนดขั้นตอนวิธีการ การจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมและระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นทั้งในด้านบุคคลเครื่องมืองบประมาณ  การ
สื่อสารกับผู้บริหารทุกระดับเพ่ือให้ทราบกฎระเบียบการการจัดการส านักปฏิบัติธรรม หรือการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัด รับรู้ผลของการตรวจสอบการด าเนินการการจัดการส านักปฏิบัติธรรม และการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัด มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ การจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัด เป็นผู้ท าหน้าที่ในการปรับ
งานให้มีความเหมาะสมกับวิธีการจัดการส านักปฏิบัติธรรม ๕)  การควบคุมตามหลักอิทธิบาท ๔: การ
จัดการส านักปฏิบัติธรรม เช่น ประเมินจากผู้สนับสนุน จากการติชมของผู้เกี่ยวข้อง การจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมมีการควบคุม การวางแผน จัดองค์การ บริหาร อ านวยการ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ

                                       
๓ พระครูสุนทรสุตสาร (พยุง กตปุญฺโญ), “การจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



 
๒๐๔ 

ทีมงาน เพ่ือการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัด พระสังฆาธิการเข้าใจภาระหน้าที่ของตนที่จะต้อง
ด าเนินการ การจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัดให้มีความเหมาะสม ดูแลภาระหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ
อย่างรอบครอบต่อการจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัด 

   
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยอง” ผู้วิจัย ได้น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑. ควรให้คณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม ควรมีจัดตั้งแมกองวิปสสนาเปนองคกรดูแลการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมโดยตรง เทียบเทากับแมกองบาลีสนามหลวง และแมกองธรรม
สนามหลวง ใหมีการก าหนดนโยบายการบริหารจากองคกร เมื่อองคกรใหญเกิดขึ้น มีนโยบายก าหนด
ใหแมกองที่ได คัดเลือกไวดีแลวบริหารจัดการเชิงพุทธ ชวยใหค าแนะน าสั่งสอนดูแลการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทั่วประเทศ แลวก็มีการตรวจสอบการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหอยู
ตลอดเวลา  
 ๒. ควรให้คณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม ควรมีการสงเสริมการอบรมพระกัมมัฏฐาน 
หลักสูตร พระวิปสสนาจารยใหทั่วถึง และจริงจัง เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหปฏิบัติ โดยเฉพาะเอาตั้งแต 
๓ พรรษาขึ้นไป เขาฝกอบรมใหมากกวานี้ ปจจุบันจะเอาแตพระที่เปนเจาอาวาส เจาคณะต าบล เจ
าคณะอ าเภอ พระครูสัญญาบัตร ไปเขาอบรมซึ่งทานไมค่อยวาง  
 ๓. ควรเจาส านักปฏิบัติธรรม ควรการศึกษารูปแบบการออกแบบบริเวณสถานที่ แลวน า
มาปรับภูมิทัศนภายในบริเวณสถานที่ส านักใหรมรื่น สะอาด เหมาะแกการปฏิบัติธรรมมากขึ้น โดยให
ผูมาปฏิบัติธรรมมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ เพ่ือปลูกจิตส านึกใหมีความเปนเจาของ และชวย 
พัฒนาส านักปฏิบัติธรรมใหมีโอกาสเจริญเติบโต 
 ๔. ควรให้หนวยงานรัฐ และคณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม ควรมีประสานความรวมมือให
มีการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาประจ าประเทศไทย เพ่ือเปนแหลงทุนการกูยืมส าหรับส านัก
ปฏิบัติธรรม ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม  
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑. ควรจัดการส านักปฏิบัติธรรมแตละส านัก ควรมีการประสานความรวมมือกัน มีการ
จัดโครงการ อบรมปฏิบัติธรรมรวมกัน มีการประชุมวางแผนงานทั้งกอนและหลักโครงการแตละ
โครงการรวมกัน  
 ๒. ควรจัดการเจาส านักปฏิบัติตองมีความมีความจริงใจ ตั้งใจ สนับสนุน เผยแผงาน
ปฏิบัติธรรม  อยางตอเนื่อง สนับสนุนพระสงฆในส านักไดปฏิบัติธรรมเปนประจ า สงเสริมพระวิปสส
นาจารยใหไดรับ การอบรม/ดูงาน เปนประจ า  
 ๓. ควรจัดการส านักปฏิบัติธรรม ควรมีการจัดการเปนนโยบายเชิงรุก เขาไปในสถานที่ต
างๆ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน พรอมทั้งปรับสถานที่ปฏิบัติธรรมใหมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 



 
๒๐๕ 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยองในครั้งต่อไป ผู้วิจัยข้อเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้  
 ๑. ควรศึกษาจากกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่านี้ เช่น ระดับภาค เป็นต้น 
เพ่ือศึกษาข้อมูลว่ามีกลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม มีความเหมือน หรือแตกต่างจากการ
วิจัยครั้งนี้  
 ๒. ควรศึกษาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม โดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 
เพ่ือนามาประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมต่อไป  
 ๓. ควรศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาวิธีการและ
รักษารูปแบบ รวมถึงส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม ให้คงอยู่เป็นโครงการพัฒนาสังคมให้ได้รับความสุข
ต่อไป 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย : 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑)  หนังสือ : 
 
กรมการศาสนา. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
กระทรวงศึกษาธิการ. หัวใจของการศึกษาศาสนาต้องเป็นรากฐาน . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์   

พิฆเณศ, ๒๕๔๘. 
กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ

เกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ.  ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญที่สุด . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกระทรวงกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓. 

จ านงค์ ทองประเสริฐ. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์ . กรุงเทพมหานคร : อภิธรรม
มูลนิธิมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม,๒๕๔๐. 
เฒ่าไม้แห้ง-เฒ่าทารก. ฝากไว้กับกาลเวลา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ตะวันออก, ๒๕๔๖. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙.  
ถวิล เกื้อกูลวงศ์. การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. วิทยาการบริหารสําหรับนักบริหารมืออาชีพ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
บุญศรี พานะจิตต์. ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดชลประทาน

รังสฤษฏ์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ประเวศ วะสี. สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน,๒๕๔๐. 
ประสาร ทองภักดี. ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๔๒. 
ปิ่น มุทุกันต์. มุมสว่าง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๔๓. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงคฺปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๑๓ , 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์จ ากัด, ๒๕๔๘. 
พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี). ธรรมปริทัศน์ “๔๖”. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระปลัดสมชาย กนฺตสีโล. “คู่มือนักเผยแผ่”. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๔๕.  
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี). คนสําราญงานสําเร็จ. พิมพ์ครั้งที ่๓, กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). คุณธรรมสําหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สหธรรมิก, ๒๕๓๙. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. พิมพ์ครั้งที่ ๘, นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๔๘. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิต าโณ). พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : พรศิวการ

พิมพ์, ๒๕๔๒. 
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ). พุทธศาสตร์ปริทัศน์ รวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์. ตํานานวัดไร่ขิง. กรุงเทพมหานคร : หจก. สามลดา,๒๕๔๙. 
พุทธทาสภิกขุ. ศิลปะสําหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก. นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง จ ากัด,๒๕๔๖. 

 
 
 



๒๐๘ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น. คู่มืออบรมนักเทศน์. ขอนแก่น : คลัง

นานาวิทยา, ๒๕๔๕. 
มาณพ พลไพรินทร์. การบริหารกิจการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชุติมาการพิมพ์, ม.ป.ป. 
มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ. ปัญญานันทะ ๙๔. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๘. 
รศ.กมล ฉายาวัฒนะ. พระธรรมญาณมุนี ๘๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จ ากัด

, ๒๕๓๐. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์จ ากัด, ๒๕๔๖. 
วนิช สุธารัตน์. ความคิดและความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๗. 
วศิน อินทสระ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจริญกิจ, ๒๕๔๕. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา . กรุงเทพมหานคร :  โรง

พิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสารจ ากัด, 

๒๕๔๕. 
เศาวนิต  เศาณานนท์. ภาวะผู้นํา (Leadership). พิมพ์ครั้งที่ ๓, นครราชสีมา : ภาควิชาพ้ืนฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑. 
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, ๒๕๔๕. 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ตํานานพระพุทธเจดีย์ กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ มติชน

,๒๕๔๕. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ). การเผยแผ่พระพุทธศาสนา. คู่มือพระสังฆาธิการ

ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๔๐. 

สาคร สุขศรีวงศ์,ดร.. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๖, กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑. 

สิริวัฒน์ ค าวันสา. ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จรัลสนิทวงศ์
การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๒. 

สุชิพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กรุงเทพมหานคร : มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

 
 
 
 



๒๐๙ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุธี สุทธิสมบูรณ์และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ

ส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๔๖. 
สุปรีชา กมลาศน์. กลยุทธ์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕. 
สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผู้นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . 

กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒. 
เสถียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ . พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : ผดุงพิทยาการพิมพ์, 

๒๕๔๖. 

 (๒)  บทความ 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “วันมาฆบูชา”, พุทธจักร, ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๔๗) . 
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตร์ปริทัศน์ รวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. “แนวทางพระพุทธศาสนาที่อาจน ามาใช้ในการจัดการศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษา”, ใน หัวใจของการศึกษาศาสนาต้องเป็นรากฐาน . (กรุงเทพมหานคร : 
พิฆเณศ, ๒๕๓๘) : ๙๗. 

 (๓)  วิทยานิพนธ์ : รายงานการวิจัย 
 
ดวงกมล ทองคณารักษ์, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศ

ไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

บรรจง โสดาดีและคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
๑๑”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

บัญชายุทธ  นาคมุจลินท์,“วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ผศ.ทนงค์ ล าประไพ และนางสาวนารีรัตน์ พลบจิตต์ , “การใช้ปัจจเวกขณวิธี ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชน”. รายงานการวิจัย . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 
 
 
 
 



๒๑๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี), “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือเยาวชน”. 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก)และคณะ, “วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา” 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓. 

พระครูวิสุทธานันทคุณ  (สุรศักดิ์  วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่ง 
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท พิลาพันธุ), “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ กัมมัฏฐาน
ของผูน าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์  สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒””. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร, “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิ 
วัตน์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า 
จังหวัด”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร และคณะ, “การน าหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมโดยครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งเพ่ือป้องกันและลดปัญหายาเสพติดของ
เด็กและเยาวชน”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระมหาประสาน  อนุวตฺโต (ทัศนารุณพงศ์), “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรม ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 
 
 



๒๑๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระมหาวินัย  ปุญฺ าโณ และคณะ, “การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทของไทยใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา”. รายการงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ, “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม”. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖.   

อุทัย สติมั่น, “การพัฒนารูปแบบการจัดองคความรูส าหรับส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย”. วิทยา 
นิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 (๔)  เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ : 
จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 

(ม.ท.ป, ๒๕๔๖), หน้า ๔. 
ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารคําสอนวิชาการบริหารการศึกษา. เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์สถาบัน

ราชภัฎ, ๒๕๔๒. 
พระปลัดสมชาย กนฺตสีโล. “คู่มือนักเผยแผ่”.ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๔๕.(อัดสาเนา). 

(๕)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี. รายชื่อวัดในจังหวัดระยอง (Ratchaburi). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://th.wikipedia.org/wiki. [๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔]. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
Simon A Herbert. Public Administration. New York :Alfrcod A Kuopf, 1966. 
Koontz, Harold and Heize Weihrich.  Essential of management.   5th, ( Singapore : 

McGraw-Hall, 1990. 
Price, Alan.  Human Resourec Management In a Business Context.  2 edition, 

(London : Thomson Learning, 2004. 
Luther Gulick and Lyndall Urwick. Papers on the Science of Administration.  New 

York : Institute of Public Administration, 1937. 
 
 
 
 



๒๑๒ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
๓. สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
นางชวัลกร เฉียบแหลม หมู่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐. 
นายชาญณรงค์ เจนจบ หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
นายทนงศักดิ์ ยนต์ดัน หมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
นายธนาศักดิ์ คอวนิช หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะต าบลป่ายุบ ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ ฐานวีโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้าคณะต าบล

ท่าเรือ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคมพัฒนา ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รองเจ้าคณะอ าเภอแกลง 

รูปที่ ๑ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะจังหวัด

ระยอง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์ วายาโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รองเจ้าคณะ

อ าเภอบ้านค่าย ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบลบ้านนา ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูโสภิตปัญญาก (เชาวลิตร ชิตงฺกโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) รอง

เจ้าคณะอ าเภอเมือง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระญาณรังสี (แจ่ม กตปุญฺโญ) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

ระยอง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะจังหวัดระยอง

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย  วิสุทฺธิสาโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เจ้าคณะ

อ าเภอเมืองระยอง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระมหาวุฒิชัย  วุฒิชโย พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

 
 



๒๑๓ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
๔. สนทนากลุ่มเฉพาะ 
นางทองมี เฉียบแหลม ผู้แทนนักปฏิบัติธรรม ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
นางบุญมี วงษ์ไพศาล ผู้แทนนักปฏิบัติธรรม ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ ทั่งโต ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูสังวรญาณวงศ์ (พงศ์วุฒิ ญาณส วโร) เจ้าอาวาสวัดหนองโบสถ์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูสิริธรรมสุธี (ธารา ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดเนินกระปรอก ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระครูสุนทรธรรมวาที (ธนุ สิริธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสีรมัน ผู้แทนส านักปฏิบัติธรรม ๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
พระครูสุวรรณพุทธิคุณ (สมพงษ์ ธมฺมวิริโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ าสุวรรณภูผา ผู้แทนส านักปฏิบัติธรรม ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
พระมหาวีระชัย ชยวีโร, ดร. เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
พระมหาแสวง อินฺทวีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านฉาง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๖ 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

๑. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต    อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์                  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร     อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช    อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา 
     จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. อาจารย์ ดร.พิเชฐ  ทั่งโต    อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 

 



๒๑๘ 
 

 



๒๑๙ 
 

 



๒๒๐ 
 

 



๒๒๑ 
 

 



๒๒๒ 
 

 



๒๒๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ค 
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 
 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ(IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่องการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

 

ข้อ
ที ่

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เพื่ อ ก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญ / คนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

รวม 
ค่า 

IOC. 
แปล
ผล 

 ๑. ด้านฉันทะ         
๑ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดท าระบบส านัก

ปฏิ บั ติ ธรรมให้ สอดคล้ องกับน โยบ ายของ
ส่วนกลางคณะสงฆ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการติดต่อประสานงานกับ
วัดตามล าดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส านัก
ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๓ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการเสริมสร้างบุคลากร 
โดยเน้นในเรื่องของศีลธรรมจรรยา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ท างานด้วยใจรัก ต้องทุ่มเท
ให้กับงานเพราะเห็นแก่ประโยชน์จริงๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือก าหนดจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๒. ด้านวิริยะ         
๖ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการมอบหมายให้บุคคล

ต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมและมุ่งพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๗ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ต้องตั้งใจจัดการปฏิบัติ
ธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการส่งไปศึกษาดูงานจาก
ส านักท่ีเขาประสบความส าเร็จ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

  
        

 
 

 
        

  
        



๒๒๕ 
 

ข้อ
ที ่

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เพื่ อ ก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญ / คนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 

IOC. 
แปล
ผล 

๙ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการท างานได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการประสานงานและ
ร่วมงานกับผู้ปฏิบั ติ งานได้อย่ างดีตลอดจน
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๓. ด้านจิตตะ         
๑๑ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการปรับปรุงระบบกลไก

ขอ งส านั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร รม ให้ มี ก าร เชื่ อ ม โย ง
ประสานงานกันทั้งภายในภายนอก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีเทคนิคการพัฒนาองค์กร
ที่น ามาใช้ควรเสริมด้วยประสบการณ์ที่ได้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๓ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการแบ่งงานกันท าโดย
การจัดสรรงานและมอบหมายงานนั้นให้แก่บุคคล
ผู้รับผิดชอบ 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๔ เจ้าส านักปฏิบั ติ ธรรม มีการเสริมสร้างให้มี
บุคลากรที่ท าหน้าที่ทดแทนกันได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ 
๑.๐
๐ 

ใช้ได้ 

๑๕ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการก าหนดกฎเกณฑ์ 
ตารางกิจกรรมและตารางเวลาให้แน่นอน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ 
๑.๐
๐ 

ใช้ได้ 

          
  

 
 
 
 
 
 

        

 
 

 
        



๒๒๖ 
 

ข้อ
ที ่

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เพื่ อ ก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญ / คนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 

IOC. 
แปล
ผล 

 ๔. ด้านวิมังสา         
๑๖ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดการพัฒนาบริเวณ

อาคารสถานที่เสนาสนะของส านักปฏิบัติธรรมให้
สะอาดเรียบร้อยร่มรื่นเหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๗ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการควบคุมระดับกลวิธี
ของส านักปฏิบัติธรรมเป็นการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนกลวิธี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๘ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการท าให้ส านักของตน มี
ความเหมาะสม มีระเบียบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๙ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดการที่เป็นระบบ มี
คณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๐ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม การท าให้ส านักของตน มี
ความพร้อมต่อการรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญ / คนที่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า 

IOC. 
แปล
ผล 

 ๑. ด้านการแสดงธรรมเทศนา         
๑ พระวิปัสสนาจารย์ เรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้ถูกต้อง

ตามข้ันตอนของจรรยาหรือศาสนพิธี 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

๐ 
 

+๑ 
 

๔ 
 

๐.๘ 
 

ใช้ได้ 
๒ พระวิปัสสนาจารย์ ควบคุมใจให้มีสมาธิ มีใจปลอด

โปร่ง สร้างความเชื่อมั่ง ไม่หวั่นไหวกังวล พรรณนา
ว่าในใจไปเป็นตอนๆ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๓ พระวิปัสสนาจารย์ รู้ลักษณะคนฟัง และเลือก
วิธีการเทศนาให้เหมาะสมกับคนฟัง 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๔ พระวิปัสสนาจารย์ เทศนางามในเบื้องต้น ในท่าน
กลาง และในท่ีสุด ก็ต้องอธิบายตามพุทธวิธี ๔ ส. 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๕ พระวิปัสสนาจารย์ มีการแสดงหรือบอก การชี้แจง 
แนะน า สั่งสอนผู้ที่ยังไม่รู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และเป็นพยานของสิ่งที่เข้าใจให้มั่นใจยิ่งขึ้น 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

 ๒. ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม         
๖ พระวิปัสสนาจารย์ ใช้วิธีการบรรยายธรรมด้วย

ภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหาสาระเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๗ พระวิปัสสนาจารย์ ต้องตระเตรียมเนื้อหาธรรมที่จะ
ใช้ในการบรรยายธรรม ซึ่งรวมถึงเทคนิคการสื่อสาร 
เครื่องมือที่ใช้ในการเผยแผ่ ให้น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแผ่ในครั้งต่อๆ ไป 

 
 

๐ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 
 

 
 

๐.๘ 

 
 

ใช้ได้ 

๘ พระวิปัสสนาจารย์ การให้พรก็ใช้การอวยพรด้วย
ภาษาปัจจุบันที่สละสลวย เช่น บทกลอน บทกวี 
ข้อคิดเตือนใจฝากให้ปฏิบัติผสมกับหลักพุทธธรรม 
ยิ่งท าให้น่าสนใจและประทับใจยิ่งขึ้น 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

๕ 

 
 

๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 

๙ พระวิปัสสนาจารย์ รับอาราธนาบรรยายธรรมหรือ
ปาฐกถาธรรม จะเป็นผู้ได้รับอาราธนาให้เป็นผู้
แสดงธรรมตามต้องการของผู้จัดในโอกาสต่างๆ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

๕ 

 
 

๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 
๑๐ พระวิปัสสนาจารย์ สอดแทรกธรรมะเข้าไปใน

เรื่องราวนั้นๆ ไม่ได้กล่าวธรรมะล้วนๆ เพ่ือให้ผู้รับ
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



๒๒๘ 
 

ฟังมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เห็นประจักษ์ได้ ท าให้การ
ปาฐกถาธรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๓. ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ         
๑๑ พระวิปัสสนาจารย์ มีรูปแบบการอบรมปรับให้

สอดคล้องกับยุคสมัย 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 
๑๒ พระวิปัสสนาจารย์ มีการให้ค าปรึกษาและการแนะ

แนวแก่ผู้ปฏิบัติ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 
๑๓ พระวิปัสสนาจารย์ จัดรูปแบบการฝึกอบรมเน้น

ความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เน้น
สิ่งปลูกสร้างให้แปลกไปจากธรรมชาติ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๑๔ พระวิปัสสนาจารย์ มีรูปแบบปฏิบัติธรรมของแต่ละ
ส านักมีความสอดคล้องกับพระธรรมวินัย 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๑๕ พระวิปัสสนาจารย์ น าหลักธรรมที่สูงกว่าหลักธรรม
ขั้นพ้ืนฐานมาใช้ฝึกอบรมจิตและพัฒนาปัญญา ที่
เรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยวิธีภาวนาหรือบ าเพ็ญ
กัมมัฏฐาน 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

๐ 

 
 

๔ 

 
 

๐.๘ 

 
 

ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญ / คนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 

IOC. 
แปล
ผล 

 ๑. ด้านสถานที ่         
๑ ส านักปฏิบัติธรรม มีความสะอาด ร่มรื่นมีที่พัก

จ านวนเพียงพอ เงียบสงบ  ไม่มีเสียงรบกวนจาก
ภายนอก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ ส านักปฏิบัติธรรม มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรม
ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรม
และฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานได้อย่างเพียงพอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ ส านักปฏิบัติธรรม มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรม
มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัดจนเกินไป 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ ส านักปฏิบัติธรรม มีการแบ่งแยกประเภทที่พักตาม
เพศของผู้ใช้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ ส านักปฏิบัติธรรม มีโรงฉัน โรงครัว มีห้องน้ า ห้อง
สุขาที่สะอาดและเพียงพอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๒. ด้านวิทยากร         
๖ วิทยากรมีวัตรปฏิบัติเป็นที่น่าเลื่อมใส +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๗ วิทยากรผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระ

วิปัสสนาจารย์และสามารถตอบข้อซักถามสอบ
อารมณ์กัมมัฏฐานได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘ วิทยากรมีความสามารถในการเทศนา และบรรยาย
ธรรมเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙ วิทยากรสามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธ
ธรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐ วิทยากรพระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมี
ความประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 



๒๓๐ 
 

ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญ / คนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 

IOC. 
แปล
ผล 

 ๓. ด้านการบริหารจัดการ         
๑๑ ส านั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร รม มี ค ว าม ส น ใจ  แ ล ะ เห็ น

ความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติ  และเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒ ส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดท าบัญชีรายรับ  – 
รายจ่าย ที่ชัดเจน เป็นระบบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๓ ส านักปฏิบั ติ ธรรม มีบุ คลากรหรือเจ้ าหน้ าที่
เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ า
ดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวก  
ต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๑๔ ส านักปฏิบัติธรรม มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบ
ปฏิบัติของวัดหรือส านัก ที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสาร
เผยแผ่ หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณท่ีเห็นชัดเจน 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

๑๕ ส านักปฏิบัติธรรม มีการประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ และมีการ
จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่าง
เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 



๒๓๒ 
 

 
 



๒๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 
 

 
 



๒๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
************* 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง  
ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้

ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 
แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๕ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ ๒   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองใน ๓ ด้านคือ  ๑) ด้านการแสดงธรรมเทศนา ๒) ด้านการบรรยาย
ธรรมหรือปาฐกถาธรรม และ๓) ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ 

ตอนที่ ๓   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักอิทธิบาท ๔ 
 ตอนที่ ๔   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านสถานที่ ๒) ด้านวิทยากร ๓) ด้านการบริหาร
จัดการ  

ตอนที่ ๕ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ตอนที ่๑  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 



๒๓๗ 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน  และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ให้ตามความเป็น

จริง 
๑. สถานภาพ 

 บรรพชิต     คฤหัสถ์ 
 

๒. เพศ 
 ชาย      หญิง 
 

๓. อายุ 
  ต่ ากว่า ๒๐ ป ี   ๒๐ - ๓๐ ปี 
  ๓๑ - ๔๐ ปี     ๔๑ - ๕๐ ปี 
  ๕๑ - ๖๐ ปี     ๖๑ ปีขึ้นไป 

 
๔. ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 
  อนุปริญญา     ปริญญาตรี  
  ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 

๕. จ านวนครั้งที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
   ๑ - ๕ ครั้ง    ๖ - ๑๐ ครั้ง 
   ๑๑ ครั้งข้ึนไป    

 
๖. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

   จังหวัดระยอง   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   ต่างจังหวัด 
 

 
 
 



๒๓๘ 
 
ตอนที ่๒    เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ

ธรรมจังหวัดระยองใน ๓ รูปแบบคือ  ๑) ด้านการแสดงธรรมเทศนา ๒) ด้านการบรรยาย
ธรรมหรือปาฐกถาธรรม และ๓) ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ 

ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย ✓  ในช่องระดับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองว่าท่านมีความคิดเห็นในระดับใด ที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริง  โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
๕  หมายถึง  มีการเผยแผ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
๔  หมายถึง  มีการเผยแผ่อยู่ในระดับมาก 
๓  หมายถึง  มีการเผยแผ่อยู่ในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีการเผยแผ่อยู่ในระดับน้อย 
๑  หมายถึง  มีการเผยแผ่อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

ข้อที่ 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๑. ด้านการแสดงธรรมเทศนา      
๑. เรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของจรรยาหรือศาสน

พิธีที่เก่ียวกับการเทศน์ 
     

๒. ควบคุมใจให้มีสมาธิ มีใจปลอดโปร่ง สร้างความเชื่อมั่ ง ไม่
หวั่นไหวกังวล พรรณนาว่าในใจไปเป็นตอน ๆ 

     

๓. รู้ลักษณะคนฟัง และเลือกวิธีการเทศนาให้เหมาะสมกับคนฟัง      
๔. ให้เทศนางามในเบื้องต้น ในท่านกลาง และในที่สุด ก็ต้องอธิบาย

ตามพุทธวิธี ๔ ส. 
     

๕. เป็นการแสดงหรือบอก การชี้แจง แนะน า สั่งสอนผู้ที่ยังไม่รู้ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นพยานของสิ่งที่เข้าใจให้มั่นใจ
ยิ่งขึ้น 

     

 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

 
ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๒. ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม      
๑. ใช้วิธีการบรรยายธรรมด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย เนื้อหาสาระ

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
     

๒. พระนักเทศน์ต้องตระเตรียมเนื้อหาธรรมที่จะใช้ในการบรรยาย
ธรรม ซึ่งรวมถึงเทคนิควิธีการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในการเผยแผ่ 
ให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ในครั้งต่อๆ ไป 

     

๓. พระนักเผยแผ่ที่ดึงดูดผู้ฟังให้สนใจติดตาม การให้พรก็ใช้การอวย
พรด้วยภาษาปัจจุบันที่สละสลวย เช่น บทกลอน บทกวี ข้อคิด
เตือนใจฝากให้ปฏิบัติผสมกับหลักพุทธธรรม ยิ่งท าให้น่าสนใจและ
ประทับใจยิ่งขึ้น 

     

๔. การรับอาราธนาบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม จะเป็นผู้ได้รับ
อาราธนาให้เป็นผู้แสดงธรรมตามความต้องการของผู้จัดในโอกาส
ต่างๆ 

     

๕. สอดแทรกธรรมะเข้าไปในเรื่องราวนั้นๆ ไม่ได้กล่าวธรรมะล้วนๆ 
เพ่ือให้ผู้รับฟังมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เห็นประจักษ์ได้ ท าให้การ
ปาฐกถาธรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

     

 ๓. ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ      
๑. รูปแบบการอบรมต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย      
๒. มีการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวแก่ผู้ปฏิบัติ      
๓. จัดรูปแบบการฝึกอบรมเน้นความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับ

ธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างให้แปลกไปจากธรรมชาติ 
     

๔. รูปแบบปฏิบัติธรรมของแต่ละส านักมีความสอดคล้องกับพระ
ธรรมวินัย 

     

๕. น าหลักธรรมที่สูงกว่าหลักธรรมขั้นพ้ืนฐานมาใช้ฝึกอบรมจิตและ
พัฒนาปัญญา ที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยวิธีภาวนาหรือบ าเพ็ญ
กัมมัฏฐาน 

     



๒๔๐ 
 
ตอนที่ ๓    เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ และผู้

ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักอิทธิบาท ๔  

 
 

ข้อที่ 
 

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านฉันทะ      
๑. มีการจัดท าระบบส านักปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ

ส่วนกลางคณะสงฆ์ 
     

๒. มีการติดต่อประสานงานกับวัดตามล าดับและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ 

     

๓. การเสริมสร้างบุคลากร โดยเน้นในเรื่องของศีลธรรมจรรยา      
๔. ท างานด้วยใจรัก ต้องทุ่มเทให้กับงานเพราะเห็นแก่ประโยชน์

จริงๆ 
     

๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือก าหนด
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ 

     

 ๒. ด้านวิริยะ      
๑. มีการมอบหมายให้บุคคลต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมและมุ่ง

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
     

๒. ต้องตั้งใจจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      
๓. ควรที่จะส่งไปศึกษาดูงานจากส านักที่เขาประสบความส าเร็จ      
๔. มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างานได้อย่างถูกต้องตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
     

๕. มีการประสานงานและร่วมงานกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดีตลอดจน
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม 

     

 
 
 
 



๒๔๑ 
 

 
ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๓. ด้านจิตตะ      
๑. มีการปรับปรุงระบบกลไกของส านักปฏิบัติธรรมให้มีการเชื่อมโยง

ประสานงานกันทั้งภายในภายนอก 
     

๒. มีเทคนิคการพัฒนาองค์กรที่น ามาใช้ควรเสริมด้วยประสบการณ์ที่
ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

     

๓. มีการแบ่งงานกันท าโดยการจัดสรรงานและมอบหมายงานนั้น
ให้แก่บุคคลผู้รับผิดชอบ 

     

๔. การเสริมสร้างให้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ทดแทนกันได้      
๕. มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ตารางกิจกรรมและตารางเวลาให้แน่นอน      
 ๔. ด้านวิมังสา      

๑. มีการจัดการพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่เสนาสนะของส านัก
ปฏิบัติธรรมให้สะอาดเรียบร้อยร่มรื่นเหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการ 

     

๒. มีการควบคุมระดับกลวิธีของส านักปฏิบัติธรรมเป็นการติดตามผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนกลวิธี 

     

๓. การท าให้ส านักของตน มีความเหมาะสม มีระเบียบ      
๔. มีการจัดการที่เป็นระบบ มีคณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่าง

ชัดเจน 
     

๕. การท าให้ส านักของตน มีความพร้อมต่อการรองรับผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรม 

     

 
 

 
 

 
 



๒๔๒ 
 
ตอนที่ ๔    เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ และผู้
ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง
ใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านสถานที่ ๒) ด้านวิทยากร ๓) ด้านการบริหารจัดการ  
 

 
ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านสถานที ่      
๑. มีความสะอาด ร่มรื่นมีที่พักจ านวนเพียงพอ เงียบสงบ  ไม่มีเสียง

รบกวนจากภายนอก 
     

๒. มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟัง
การบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานได้อย่างเพียงพอ 

     

๓. อาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด
จนเกินไป 

     

๔. มีการแบ่งแยกประเภทที่พักตามเพศของผู้ใช้      
๕. มีโรงฉัน โรงครัว มีห้องน้ า ห้องสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ      
 ๒. ด้านวิทยากร      

๑. มีวัตรปฏิบัติเป็นที่น่าเลื่อมใส      
๒ ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์และสามารถ

ตอบข้อซักถามสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้ 
     

๓ มีความสามารถในการเทศนา และบรรยายธรรมเข้าใจหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี 

     

๔ สามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

     

๕ พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบ สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

     

 
 
 

 



๒๔๓ 
 

 
ข้อที่ 

 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๓. ด้านการบริหารจัดการ      
๑. เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจ  และเห็น

ความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้าน
วิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง 

     

๒. มีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ที่ชัดเจน เป็นระบบ      
๓. มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก 

อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวก  
ต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

     

๔. มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านัก ที่จัดพิมพ์ไว้
เป็นเอกสารเผยแผ่ หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณท่ีเห็นชัดเจน 

     

๕. มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ 
และมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก 

     

 
 
ส่วนที ่๕ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองอีก ๓ ด้านคือ ๑) ด้านการแสดงธรรมเทศนา ๒) ด้าน
การบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม และ๓) ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติและตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาคือ หลักอิทธิบาท ๔ และการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอีก ๓ ด้าน 
คือ ๑) ด้านสถานที่ ๒) ด้านวิทยากร ๓) ด้านการบริหารจัดการ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
๑) ด้านการแสดงธรรมเทศนา 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................ ..........................................................................
...................................................... 



๒๔๔ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

 ................................................................................................................................................
........................................................................... ...........................................................................................
.................................................................................. ....................................................................................
........................................................................................ ..............................................................................
.................................................. 
๒) ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
............................................................ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
........................................................... 
๓) ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
...........................................................  
 ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................................. ...
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................................. ....................................................................
............................................................ 
 
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ หลกัอิทธิบาท ๔ 
๑) ด้านฉันทะ 

 ปัญหาและอุปสรรค 



๒๔๕ 
 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................ ..........................................................................
...................................................... 
 ข้อเสนอแนะ 

 ...................................................................................................................... ..........................
........................................................................... ...........................................................................................
................................................................ ......................................................................................................
........................................................................................ ..............................................................................
.................................................. 
๒) ด้านวิริยะ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
............................................................ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................................... .....................
............................................................................ ..........................................................................................
..................................................................... .................................................................................................
........................................................... 
๓) ด้านจิตตะ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
...........................................................  
 ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................................. ....................................................................
............................................................ 



๒๔๖ 
 
๔) ด้านวิมังสา 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
........................................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ....................................................................
............................................................ 
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดระยองอีก ๓ ด้าน 
๑) ด้านสถานที ่

 ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ .................................................................................. ........
.................................................................................... ..................................................................................
.................................................................................. ....................................................................................
...................................................... 
 ข้อเสนอแนะ 

 ................................................................................................................................................
........................................................................... ...........................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................ ..............................................................................
.................................................. 
 
๒) ด้านวิทยากร 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
............................................................ 
 ข้อเสนอแนะ 



๒๔๗ 
 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
........................................................... 
๓) ด้านการบริหารจัดการ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................................................
............................................................................ ..........................................................................................
.................................................................................... ..................................................................................
........................................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................
...................................................................... ................................................................................................
.................................................................................................. ....................................................................
............................................................ 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 เรื่อง 

การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 
************* 

 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง อันจะเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต่อไป 

แบบสัมภาษณ์นี้ แบ่งเป็น ๔ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักอิทธิบาท ๔ 
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดระยองใน ๓ ด้านคือ  ๑) ด้านการแสดงธรรมเทศนา ๒) ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม 
และ๓) ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ 
 ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านสถานที่ ๒) ด้านวิทยากร ๓) ด้านการบริหาร
จัดการ  
 ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี 
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 
      พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



๒๕๐ 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 

************ 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................ฉายา/นามสกุล............................ .............. 
ต าแหน่งหน้าที่/การงานปัจจุบัน....................................................................................... ....................... 
สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................................................. ....................... 
วัน เดือน ปี....................................................................... ....................................................................... 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดระยองใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านสถานที่ ๒) ด้านวิทยากร ๓) ด้านการบริหารจัดการ ต้องเป็น
อย่างไร 
 ๑) การบริหารจัดการด้านสถานที ่ ต้องเป็นอย่างไร 
 ๒) การบริหารจัดการ ด้านวิทยากร  ต้องเป็นอย่างไร 
 ๓) การบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ  ต้องเป็นอย่างไร 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ระยองใน ๓ ด้านคือ  ๑) ด้านการแสดงธรรมเทศนา ๒) ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม และ๓) 
ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นอย่างไร 
 ๑) ด้านการแสดงธรรมเทศนา ต้องเป็นอย่างไร 
 ๒) ด้านการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม ต้องเป็นอย่างไร 
 ๓) ด้านการปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นอย่างไร 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามหลักอิทธิบาท ๔ ต้องเป็นอย่างไร 
 ๑) ด้านฉันทะ ต้องเป็นอย่างไร 
 ๒) ด้านวิริยะ ต้องเป็นอย่างไร 
 ๓) ด้านจิตตะ ต้องเป็นอย่างไร 
 ๔) ด้านวิมังสา ต้องเป็นอย่างไร 

 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลสมัภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 



๒๕๒ 
 

 



๒๕๓ 
 

 



๒๕๔ 
 

 



๒๕๕ 
 

 



๒๕๖ 
 

 



๒๕๗ 
 

 



๒๕๘ 
 

 



๒๕๙ 
 

 



๒๖๐ 
 

 



๒๖๑ 
 

 



๒๖๒ 
 

 



๒๖๓ 
 

 



๒๖๔ 
 

 



๒๖๕ 
 

 



๒๖๖ 
 

 



๒๖๗ 
 

 



๒๖๘ 
 

 
 



๒๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 
รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 

 
พระเทพสิทธิเวที (สมอิง ป.ธ. ๗) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม วัดเนินพระ เจ้าคณะจังหวัดระยอง 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
พระญาณรังสี เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาส าเภาทอง ที่ปรึกษารองเจ้าคณะจังหวัดระยอง 



๒๗๑ 
 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

 
พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 



๒๗๒ 
 
พระครูโสภิตปัญญากร(เชาวลิตร ชิตงฺกโร)เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) รจอ.เมือง 

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

 

 
พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบ้านค่าย เจ้าคณะอ าเภอบ้านค่าย 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



๒๗๓ 
 

 
พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดมาบข่า เจ้าคณะอ าเภอนิคมพัฒนา 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 
 

 



๒๗๔ 
 

พระครูพิศาลสุตากร (อ านวย สิริมงฺคโล) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดบุนนาค รจอ.แกลง รูปที่ ๑ 
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
พระครูพรหมจริยานุวัฒน์(ประสิทธิ์ ฐานวีโร)เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดเภตราสุขารมย์ เจ้าคณะต าบลท่าเรือ 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 



๒๗๕ 
 

 
พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์ วายาโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองคอกหมู รจอ.บ้านค่าย 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 

พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองจระเข้ เจ้าคณะต าบลบ้านนา 



๒๗๖ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

 
พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ อาจารธมฺโม) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดป่ายุบ เจ้าคณะต าบลป่ายุบ 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 



๒๗๗ 
 

พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 

 
นายชาญณรงค์ เจนจบ หมู่ ๓ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 



๒๗๘ 
 

นายทนงศักดิ์ ยนต์ดันหมู่ ๓ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 
 

 
 

นายธนาศักดิ์ คอวนิช หมู่ ๑ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 



๒๗๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ญ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘๐ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 (Focus Group Discussion) 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ ทั่งโต ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ 
 ๒. อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
 ๓. อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
 ๔. พระครูสิริธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดเนินกระปรอก 
 ๕. พระครูสุวรรณพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดถ้ าสุวรรณภูผา ผู้แทนส านักปฏิบัติธรรม 
 ๖. พระมหาแสวง อินทวีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านฉาง  
 ๗. พระครูสังวรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหนองโบสถ์ 
 ๘. ดร.พระมหาวีระชัย ชยวีโร, เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ 
 ๙. พระครูสุนทรธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดสีรมัน ผู้แทนส านักปฏิบัติธรรม 
 ๑๐. นางบุญมี วงษ์ไพศาล ผู้แทนนักปฏิบัติธรรม 
 ๑๑. นางทองมี เฉียบแหลม ผู้แทนนักปฏิบัติธรรม 
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ภาคผนวก  ฎ 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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ภาคผนวก  ฏ 
รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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ไวนิล ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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รูปภาพการสนทนากลุ่ม 
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รูปภาพการสนทนากลุ่ม 
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รูปภาพการสนทนากลุ่ม 
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รูปภาพการสนทนากลุ่ม 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ  พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์   ฉายา  จนฺทวณฺโณ   นามสกุล   เกษรศิริ 
เกิด  วันอังคาร ขึ้น ๑ ค ่า เดือน ๘ ตรงกับวันที  ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘ 
สถานที่เกิด บ้านทับมา  บ้านเลขที  ๑๒๓ หมู่ที  ๔ ต่าบลทับมา อ่าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
การศึกษา ส่าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที  ๖ จากโรงเรียนชุมชนวัดทับมา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  สอบได้ น.ธ.เอก ในส่านักเรียนวัดทับมา อ่าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๒ 
  สอบได้ ปธ.๔ ในส่านักเรียนวัดชลประธานรังสฤษฏ์ อ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ส่าเร็จการศึกษา ป.บส. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ  
  จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พธ.บ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ        
ราชวิทยาลัยจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พธ.บ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

บรรพชา วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค ่า  ปีขาล  ตรงกับวันที  ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๒๙ 
  ณ วัดไผ่ล้อม  ต่าบลบ้านค่าย  อ่าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
อุปสมบท วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค ่า  ปีขาล  ตรงกับวันที  ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๒๙ 
  ณ วัดไผ่ล้อม  ต่าบลบ้านค่าย  อ่าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
สังกัด  มหานิกาย วัดทับมา ต่าบลทับมา อ่าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
หน้าที ่  พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
  พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม 
  พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นเลขานุการเจ้าคณะต่าบลทับมา  
  พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นเจ้าอาวาส 
  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นเจ้าคณะต่าบลทับมา  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการเชิงพุทธ นวบ.ระยอง 
สมณศักดิ์ พระมหาประภาส   ฉายา  จนฺทวณฺโณ   ป.ธ.๔ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ จต.ชอ. พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดทับมา เลขที  ๒๒ หมู่ที  ๔ ต่าบลทับมา อ่าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 


