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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑.เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรม

ของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒.เพื่อศึกษาองค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และ ๓.เพื่อเสนอการพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เช่ียวชาญจ านวน ๑๐ รูปหรือคน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการส ารวจกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๓๔๖ คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๙ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 
๑. สภาพท่ัวไปของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า วัดมีส่วน

ส าคัญในการท าหน้าท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันพระพุทธศาสนามีท้ังส่วนท่ี
เจริญก้าวหน้าขึ้นและเส่ือมโทรมลงไป พระสงฆ์จึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการอบรมส่ังสอน
ถ่ายทอดธรรมะและการปฏิบัติธรรม  การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเล่ือมใสศรัทธา และเป็นผู้ท่ีประพฤติดี
ปฏิบัติชอบจะท าให้ประชาชนยอมรับนับถือและยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในทุกอ าเภอๆ ละ ๓ หรือ ๔ แห่ง จึงท าให้ประชาชนสามารถเข้า
ปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา แต่ก็ยังมีประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมในจ านวนท่ีน้อย รวมถึงพระวิปัสสนา
จารย์ก็ยังไม่เพียงพอ ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งไม่มีการประสานงานกันเป็นเครือข่าย ขาดความ
ร่วมมือในบริหารจัดการ ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 
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๒. องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ส่ิงท่ีเป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้ประชาชนมีความสนใจเข้าปฏิบัติธรรมข้ึนอยู่กับ ๓ ส่วน ได้แก่ ด้านสถานที่ วัดหรือส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต้องมีความพร้อมส าหรับการให้บริการแก่ประชาชน มีความเหมาะสม 
สะอาด สงบเงียบและสะดวกสบาย ด้านบุคลากร เจ้าส านักปฏิบัติธรรมหรือพระวิปัสสนาจารย์ต้อง
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างของความดี มีจริยธรรม ท่ีท าให้ประชาชนเห็นแล้วเกิด
ความศรัทธา และปฏิบัติตามได้ ด้านการบริหารจัดการ มีการอบรมการฝึกสอนปฏิบัติธรรมท่ีมีความ
หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เลือกปฏิบัติตามความต้องการ  

๓.การพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักปฏิบัติธรรมต้อง
มีการปรับปรุงสถานท่ีให้มีความพร้อมเพื่อการใช้งานตลอดเวลา คณะสงฆ์ควรก าหนดให้มีสร้างพระ
วิปัสสนาจารย์เพิ่มมากขึ้น และท าการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีอยู่แล้วให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น 
ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ ท้ัง
โครงการท่ีเป็นแบบระยะส้ัน แบบระยะยาวเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน
หลากหลายกลุ่ม บางโอกาสต้องให้มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ี ด้วยการให้ออกไปปฏิบัติธรรมตาม
หน่วยงานต่างๆ เช่น สถานท่ีหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน สถานศึกษา เป็นต้น 
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Abstract 

Objectives of this research were; 1 .  to study general conditions and 
problems of people’s meditation practice in Prachuap Khirikhan Province. 2. to study 
structure of meditation centers  of Prachuap Khirikhan Province and 3. to propose the 
meditation centers promotion development of Prachuap Khirikhan Province. 

Methodology was the mixed methods:  The qualitative method collected 

data from 18 key informants by in- depth- interview, analyzed data by descriptive 

interpretation.  The quantitative research collected data from 346 samples who were 

monks in the area with questionnaires with reliability value at 0. 979, analyzed data 

with frequency, percentage, mean and standard deviation, SD  

The findings were as follow. 

1. Conditions, problems and obstacles of the meditation centers of Prachuap 
Khirikhan Province were found that monasteries play the important roles in inheriting 
Buddhism.  Since Buddhism has both tendencies to progress and decline.  So monks 
play the most important roles in preaching and transferring Buddhadhamma to people 
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to follow.  Monks have to set the good examples with good behave to arouse the 
people’s faith so that they will practice Buddhadhamma. There are 3 to 4 meditation 
centers at every district in Prachuap Khirikhan Province, providing conveniences for 
people to practice meditation. Even though, there are still a few people to attend the 
meditation centers, also the meditation masters are limited. There is not coordination 
among meditation centers to help one others.  Some meditation centers are located 
in the middle of city with many distracting environment, causing problems for 
meditation practice. 

2. The structures or components of the meditation centers in Prachuap Khiri 
khan Province were found that  important factors that makes people interested in 
dharma practice depends on 3 parts; namely, Place, monasteries that are used for the 
meditation centers are ready and equipped with clean, peaceful and convenient 
facilities.  Personnel; meditation center masters and meditation teachers must be 
competent and knowledgeable, good examples, well ethical behave that induce faith 
and acceptance and Management; the meditation centers provide many methods of 
meditation teaching that allow people to choose in line with their preference. 

3.  Guidelines for the meditation centers promotion development of 
Prachuap khirikhan Province were that the meditation centers should regularly 
improved, ready for activities at all times.  Sangha Order should create more new 
meditation teachers and develop those existing teachers with new knowledge and 
competency.  There should be regular meditation practice with both short and long 
terms to suit the unpredictable needs of various groups of people. In some occasions, 
there should be meditation practice outside of the centers, such as government 
offices, private companies and educational institutes, etc 
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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส ำเร็จด้วยดีด้วยควำมช่วยเหลือและเมตตำจิตจำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
หลำยท่ำน ดังต่อไปนี้ คือ ท่ำนคณะกรรมกำรควบคุมดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณำตรวจสอบเครื่องมือกำรวิจัยและให้ค ำปรึกษำ ขอขอบคุณคณำจำรย์ในคณะ
สังคมศำสตร์ท่ีได้ให้ควำมเมตตำช้ีแนะแนวทำงในกำรศึกษำ  ตลอดจนถึงในกำรท ำ ดุษฎีนิพนธ์ให้
ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตทุกรูปท่ีมีไมตรีจิตช่วยเหลือในด้ำนกำรเรียน ค ำแนะน ำ
เพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดถึงให้ก ำลังใจในกำรท ำดุษฎนีิพนธ์ และขอขอบพระคุณพระเถรำนุเถระ
ซึ่งได้อนุเครำะห์ให้สัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมูลในกำรท ำกำรวิจัยในครั้งนี้ 

กรำบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธิวิมล เจ้ำคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ท่ีเมตตำนุเครำะห์ให้สัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย  พระเดชพระคุณ พระวชิรธรรมคณี เจ้ำคณะจังหวัด
เพชรบุรี ท่ีเมตตำนุเครำะห์อนุมัติให้เข้ำเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่ำควำมเท่ียงตรงของแบบสอบถำม
กำรวิจัยในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี 

ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม,  ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต,   ผศ.ดร.ยุทธนำ ปรำณีต, 
ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง และ ดร.ประเสริฐ ธิลำว ท่ีให้ควำมอนุเครำะห์และเป็นก ำลังใจใน
กำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิต 

สุดท้ำยนี้  ควำมดีใดๆ อันจะพึงมีจำกดุษฎนีิพนธ์เล่มนี้ ขอน้อมถวำยเป็นพุทธบูชำ ธรรม
บูชำ สังฆบูชำ และมอบเป็นกตเวทิตำคุณแก่บิดำมำรดำ ครูบำอำจำรย์ ตลอดจนผู้มีอุปกำรคุณทุก
ท่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง บิดำมำรดำ และเพื่อนร่วมช้ันเรียนท่ีเป็นก ำลังใจสนับสนุนในทุกๆ เรื่องท่ีได้
ประสิทธิ์ประสำทวิชำ และลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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  ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๖ 
  ๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและส านักปฏิบัติธรรม ๑๘ 
  ๒.๓ บริบทพื้นท่ีวิจัย ๒๓ 
  ๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๒๔ 
  ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๓๕ 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย 
  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๓๖ 
  ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๓๗
  ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๔๐ 
  ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๔๓ 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ๔๔ 



(ช) 
 

สารบญั (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๔.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชน 
           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔๖ 
  ๔.๒ องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๕๐ 
  ๔.๓ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมส านักปฏิบัติธรรม 
                  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๙๒ 
  ๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ๙๔ 
  ๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๐๓ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๖ 
  ๕.๒ การอภิปรายผลการวิจัย ๑๑๐ 
  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๑๖ 
บรรณานุกรม ๑๑๘ 
ภาคผนวก  
  ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
                             ในการวิจัย ๑๒๕ 
  ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ ๑๓๑ 
  ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
                            ของแบบสอบถาม ๑๓๖ 
  ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๓๘ 
  ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๕๗ 
  ภาคผนวก ฉ ภาพถ่ายงานวิจัย ๑๗๑ 
  ภาคผนวก ช แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๑๗๖ 
  ภาคผนวก ซ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๑๘๐ 
  ภาคผนวก ฌ ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ๑๘๘ 
ประวัติผู้วิจัย  
  



(ซ) 
 

สารบญัตาราง 

ตารางท่ี หน้า 

๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ ๙ 
๒.๒ แนวคิดการจัดการ ๑๕ 
๒.๓ ปัจจัยการบริหารจัดการ ๑๖ 
๒.๔ กระบวนการบริหารจัดการ ๑๘ 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๒๖ 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา ๒๙ 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม ๓๔ 
๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๓๘ 
๔.๑ สภาพท่ัวไปของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๕๐ 
๔.๒ แสดงค่าความถ่ี ด้านสถานท่ี ๕๔ 
๔.๓ แสดงค่าความถ่ี ด้านวิทยากร ๕๘ 
๔.๔ แสกงค่าความถี่ ด้านสันทัสสนา ๖๒ 
๔.๕ แสดงค่าความถ่ี ด้านสมาทปนา ๖๕ 
๔.๖ แสดงค่าความถ่ี ด้านสมุตเตชา ๖๙ 
๔.๗ แสดงค่าความถ่ี ด้านสัมปหังสนา ๗๒ 
๔.๘ แสดงค่าความถ่ี ด้านการบริหารจัดการ ๗๖ 
๔.๙ แสดงค่าความถ่ี ด้านข้อเสนอแนะ ๘๑ 
๔.๑๐ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๒ 
๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผล โดยรวม ๘๔ 
๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม 
 ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสถานท่ี ๘๕ 
๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม 
 ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านวิทยากร (พระวิปัสสนาจารย์) ๘๖ 
๔.๑๔ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม 
 ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสันทัสสนา ๘๗ 
๔.๑๕ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม 
 ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมาทปนา ๘๘ 
 



(ฌ) 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี หน้า 

๔.๑๖ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม 
 ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมุตเตชนา ๘๙ 
๔.๑๗ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม 
 ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสัมปหังสนา ๙๐ 
๔.๑๘ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม 
 ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการบริหารจัดการ ๙๑ 
 

  



(ญ) 
 

สารบญัแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๓๕ 
๔.๑ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๐๓ 
 
 

 



   (ฎ) 
 

ค ำอธิบำยสญัลักษณแ์ละค ำย่อ 

อักษรย่อช่ือคัมภีร์ในการวิจัยครั้งนี้ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหา
จุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในการอ้างอิงใช้ระบุอักษรย่อช่ือ
คําภีร์ เล่ม/ ข้อ/ หน้า ตัวอย่างเช่น วิ. มหา. (บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖., วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๓๓/๒๔๗ 
หมายถึง วินยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๑๖๖ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 
๒๕๐๐ และ วินัยปิฎก มหาวิภังฺค์ ภาษาไทย เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๒๔๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๙ โดยเรียงตามลําดับคําภีร์ ดังนี้ 

 

พระวินัยปิฎก 

 ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
วิสุทฺธิ. (บาลี) = วิสุทฺธิมคฺคปกร      (ภาษาบาลี) 
 

พระสุตตันตปิฎก 

 ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 
ที.ปา. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฎกฺ ทีฆนิกาย ปาฏิวกวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคฺค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎกฺ องฺคุตฺตรนิกาย ปญจฺกนิบาตฺ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การปฏบิัติตามค าสอนของพุทธศาสนาถือเป็นพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์ เพราะเป็นหลัก

ค าสอนท่ีขัดเกลาจิตใจของมนุษย์จากระดับต่ าไปถึงระดับสูง ต้ังแต่เข้าใจตนเองไปถึงเข้าใจผู้อื่น หาก
บุคคลใดปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีได้น าหลักพุทธศาสนาไปประยุกต์เพื่อ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากมีหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหลายประการท่ีเป็นการสร้างความรัก
ความศรัทธาให้กับคนอื่น และแน่นอนว่าเมื่อใครก็ตามท่ีน าหลักธรรมของพุทธศาสนาไปปฏิบัติย่อม
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เช่น สามารถต้ังตัวใหเ้ป็นหลักเป็นฐานได้ สามารถต้ังตนอยู่ในหลักศีลในธรรม 
สามารถดับกิเลสให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จ านวน ๒๖ แห่ง ประชาชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ีเข้าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังยังมีจ านวนน้อย จากสถิติของผู้เข้าปฏิบัติธรรมใน
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ละแห่ง เมื่อวัดค่าจากจ านวนผู้ปฏิบัติธรรมต่อป ียัง
มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมน้อยมาก๑  วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงมีความส าคัญในการท าหน้าท่ีในการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา  สภาพสังคมปัจจุบันพระพุทธศาสนามีท้ังส่วนท่ีเจริญก้าวหน้าและเส่ือมโทรมลง  
พระสงฆ์เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญ เป็นผู้ส่ังสอน ถ่ายทอด การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเล่ือมใส การสนทนา
ธรรม การแนะน า การตอบปัญหาและการแสดงธรรม อีกท้ังในฐานะท่ีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา จึงท าให้ถูกยอมรับว่าเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน การเป็นผู้ท่ีประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบ จะท าใหป้ระชาชนยอมรับนับถือและยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าได้ 

มหาเถรสมาคมให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการปฏิบัติธรรม โดยออกระเบียบการ
จัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดข้ึน เพื่อส่งเสริมและควบคุมการเรียนการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ให้เป็นไปตามหลักท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร เพื่อรองรับประชาชนพุทธบริษัทท่ีสนใจ
การปฏิบัติธรรม๒  สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน ท้ังเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  ขณะเดียวกันความเส่ือมทรามทางด้าน
จิตใจก็เพิ่มมากข้ึน ได้กลายเป็นโรคบกพร่องทางอารมณ์  ส่ิงท่ีจะใช้รักษาได้ดี คือ การใหร้ักษาทางใจ

                                            
๑ ข้อมูลสถิติส ารวจส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๒ กองพุทธศาสนา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดดีเด่น 

๒๕๕๓,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 



๒ 

 
อันเป็นผลท่ีได้จากการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีเรียกกันว่า ธรรมโอสถหรือการ
ปฏิบัติธรรม  ฝึกอบรมจิตให้มีสมาธิเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดสติปัญญา รู้เท่าทันสภาพความเปล่ียนแปลง
ทางสังคม และปัญหาอันแท้จริงของชีวิต      การท่ีจะท าให้ประชาชนสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมและ
แพร่หลายได้นั้นมิใช่กระท าได้ง่าย ต้องมีองค์ประกอบเป็นเหตุปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมหลากหลาย
ประการ  เหตุปัจจัยส าคัญประการหนึ่งก็ คือ วัดท่ีเป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีความพร้อม  มีสถานท่ี
เป็นสัปปายะเหมาะสมแก่การศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมและมีพระวิปัสสนาจารย์ส าหรับท าหน้าท่ี
บริหารจัดการ  การฝึกอบรมส่ังสอนอย่างมีคุณภาพ  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีส านักปฏิบัติธรรมท่ี
จัดต้ังถูกต้องตามระเบียบมหาเถรสมาคม จ านวน ๒๖ แห่ง แต่ประชาชนผู้สนใจต่อการศึกษาปฏิบัติ
ธรรมยังไม่มาก  และยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการเป็นพระวิปัสสนาจารย์          ขาด
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติและการอบรมส่ังสอนเรื่องวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยส่วนมาก
แล้วพระสงฆ์ในประเทศไทยจะท าหน้าท่ีคันถธุระ (ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม หรืองานด้านอื่นๆ)  
พระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีด้านวิปัสสนาธุระยังมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนความต้องการของ
ประชาชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม 

จากสภาพท่ัวไปของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ้าหาก
คนเรายังให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมแล้วค้นหาผลท่ีได้จากการปฏิบัติ  ประชาชนท่ีปฏิบัติธรรม
จนเกิดความสงบและปฏิบัติธรรมได้สม่ าเสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ในระดับท่ีสูงขึ้นไป         
การปฏิบัติธรรมท าให้เกิดประโยชน์ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านร่างกายจะท าให้เกิดการบริหาร 
ร่างกาย ได้เคล่ือนไหว ส่งผลดีต่อร่างการ ช่วยฝึกความอดทน ส่วนด้านจิตใจ ผู้ปฏิบัติธรรมจะมีจิตใจ
ผ่องใส ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ภายในจิตใจเกิดความสงบและมีสติ จากการท่ีได้รับการฝึก
ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจก็จะท าให้จิตใจเราดีขึ้นได้ ส่งผลให้มีสุขภาพดีท้ังทางกายและทางใจ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ว่าเหตุใดประชาชนจึงมีความสนใจหรือไม่สนใจในการ
ปฏิบัติธรรมเพียงใดอย่างไร ส านักปฏิบัติธรรมท่ีได้รับการจัดต้ังขึ้นมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเข้า
ปฏิบัติธรรมของประชาชนหรือไม่เพราะเหตุใด และแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เพิ่มสูงยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 

๑.๒ ค ำถำมวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เป็นอย่าง ไร 
๑.๒.๒ องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรี 

ขันธ์ ควรเป็นอย่างไร 



๓ 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประ 

จวบคีรีขันธ์ 
๑.๓.๒ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑.๓.๓ เพื่อเสนอการพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นข้อมูลหลัก โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นข้อมูลรอง  
เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม การบูรณาการการจัดการ การสังเคราะห์จากหลักพุทธ
ธรรม โดยใช้หลัก ๔ ส. ประกอบด้วย ๑. สันทัสสนา (อธิบายชัดเจนแจ่มแจ้ง) ๒. สมาทปนา (อธิบาย
ให้เข้าใจเห็นชอบเป็นเหตุให้จูงใจ) ๓. สมุตเตชนา (ท าให้เกิดความเช่ือมั่นและมุ่งมั่นแกล้วกล้า)        ๔. 
สัมปหังสนา (สร้างบรรยากาศร่าเริงร่วมกัน) 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
ตัวแปรตำม ได้แก่ องค์ประกอบของส านักปฏิบัติอธรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ

ประชาชนมี  ๔ ด้าน  ได้แก่ ๑) ด้านสถานท่ี  ๒) ด้านบุคลากร  ๓) ด้านการบริหารจัดการ  และหลัก
พุทธธรรม ๔ ส. ได้แก่ ๑) สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง)  ๒) สมาทปนา (จูงใจ) ๓)สมุตเตชนา (แกล้วกล้า)   
๔) สัมปหังสนา (ร่าเริง) 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
๑) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับบริหารท่ีมีอ านาจในการก าหนด

นโยบาย  เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน 



๔ 

 
๒) กลุ่มประชำกรผู้ตอบแบบสอบถำม  ได้แก่ ประชาชนท่ีเข้าปฏิบัติธรรมในส านัก

ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๓๔๖ คน 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านพื้นท่ีของการวิจัย เฉพาะส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมจากจ านวนมากไปหาจ านวนน้อย 
จ านวน ๗ แห่ง๓ ประกอบด้วย  

๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๒๓ วัดเขาอิติสุคโต อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๑ วัดคลองวาฬ อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๓. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๑๐ วัดบุษยะบรรพต อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๗ วัดสิทธิสังฆาราม อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๑๓ วัดเขาโบสถ์ อ าเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๖. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๒ วัดกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๗. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๓ วัดเกาะหลัก อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ซึ่งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีได้รับการจัดต้ัง ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่า
ด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาต้ังแต่

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  

 

                                            
๓ ข้อมูลสถิติส ารวจส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



๕ 

 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรปฏิบัติธรรม หมายถึง การฝึกอบรมเจริญสติปัฏฐาน ปฏิบัติตามค าสอนของ

พระพุทธเจ้า มีทาน ศีล ภาวนา การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การรักษาศีล เป็นต้น 
หลักพุทธธรรม หมายถึง พุทธวีธีการสอน ๔ ส. หรือหลักการท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ใน

การสอนพุทธบริษัท ประกอบด้วย  
 - สันทัสสนา คือ การอธิบายใหชั้ดเจนแจ่มแจ้ง 
 - สมาทปนา คือ การอธิบายให้เข้าใจเห็นชอบเป็นเหตุให้จูงใจ 
 - สมุตเตชนา คือ การท าให้เกิดความเช่ือมั่นและมุ่งมั่น 
 - สัมปหังสนา คือ การสร้างบรรยากาศร่าเริงร่วมกัน 
ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายถึง วัดท่ีได้รับการประกาศต้ัง

ให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓  

๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพท่ัวไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
๑.๖.๒ ท าให้ทราบองค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมประจวบคีรีขันธ์ 
๑.๖.๓ ได้น าเสนอแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
๑.๖.๔ ผลท่ีได้จากการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ และเพื่อ

น าไปบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ต่อไป 



บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมประจ า จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์” นี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ใน
การศึกษาวิจัย พอประมวลสรุปเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและส านักปฏิบัติธรรม 
๒.๓ บริบทพื้นท่ีวิจัย  
๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
แนวคิดและหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้การ

วิเคราะห์ ความหมาย ปัจจัยในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการเป็นส่ิงท่ีเป็นตัวช้ีถึงความเจริญ 
ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ การบริหารจัดการจึงมีความส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความเจริญ ความก้าวหน้า การ
ท างานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ มีการส่ังการของผู้บริหารโดยอาศัยปัจจัยของส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
การบริหารมาจากค าว่า Administration มีความหมายเดียวกันกับค าว่า Management  

การบริหารจัดการ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ว่า กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าท่ีในการบริหารท่ีส าคัญคือ การจัดการองค์การ การ
วางแผน การติดตามและการควบคุม๑ เป็นกระบวนการภายในองค์การ ซึ่งมีการท างานเป็นขั้นตอน มี
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี มีทุนมีเครื่องจักรและวัสดุภัณฑ์ต่างๆ มีผู้บริหารใช้กลยุทธ์ต่างๆ ด าเนิน
กิจการตามขั้นตอนด้วยความร่วมมือจากสมาชิกในองค์การ ใช้ความสามารถ ความช านาญ ความ
ต้องการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้องค์การไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้๒ 

 
 

                                            
๑ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :  

ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 
๒ พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์ , ๒๕๔๒), 

หน้า ๓๖. 



๗ 

 
๒.๑.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการหรือการจัดการ เป็นศาสตร์หนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรม

ของหน่วยงาน โดยการบริหาร (Administration) ซึ่งใช้ในภาครัฐหรือเป็นงานในระดับนโยบาย ส่วน
การจัดการ (Management)  นิยมใช่ในภาคธุรกิจหรือเอกชน  การบริหารและการจัดการ สามารถใช้
ทดแทนกันได้ การบริหารมักจะเป็นการจัดการงานบริหารในระดับสูง ส าหรับการจัดการ จะเป็นส่วน
ของการประสานองค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิต เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย เราเรียกผู้
ด ารงต าแหน่งในการบริหารของหน่วยราชการว่า “ผู้บริหาร” ส่วนในองค์การธุรกิจ เรียกว่า 
“ผู้จัดการ”  ความหมายของการบริหารในสถานะท่ีเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง จึงหมายถึง กิจกรรมท่ี
ประกอบด้วยคน ๒ คนขึ้นไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้๓ และเป็นศิลปะ
หรือความสามารถในการรวมวัสดุอุปกรณ์ และก าลังคน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์๔ สามารถกล่าวได้
ว่า การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น๕ โดยการด าเนินการตามกระบวนการจัด
องค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า๖ 

การบริหาร จึงเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้วัตถุประสงค์ประสบความส าเร็จโดยผ่านทาง
บุคคลและการใช้ทรัพยากรอื่น กระบวนการดังกล่าวรวมถึงองค์ประกอบของการบริหาร อันไดแก 
การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การจัดองค์การ การก าหนดนโยบายการบริการและการ
ควบคุม๗ รวมถึงการบริหารบุคคล การอ านวยการ การควบคุมนวัตกรรมและการเป็นตัวแทน๘ 

การบริหารจัดการ ยังหมายถึง การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
ว่า การบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างองค์การเชิงวิทยาศาสตร์จะมุ่งไปท่ีการจัด 
การกับงานและคน การบริหารจะครอบคลุมภาพรวมขององค์การ ส่วนการจัดการมุ่งไปท่ีการจัดการ
กับทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  การบริหารยังมีความหมายว่า เป็นความพยายามท่ีจะใช้ท้ั ง

                                            
๓ Herbert A. Simon, Administrative Behavior, (New York : Macmillian, 1947), p. 3 
๔ Jonh G.  Hutchinson, Organization :  Theory and Classical Concepts, (  New York : 

McGraw-Hill, 1967), p. 12. 
๕ Harold Koontz & Cyril O’  Donnell, Principle Of Management :  An Analysis of 

Managerial Fucntions, (New York : McGraw-Hill, 1972), p. 43. 
๖ Ernest Dale, Management :  Theory and Practice, (New York :  McGraw-Hill, 1973) , 

p. 4. 
๗ Wiliam L.  Dejon, Principles and Management :  Text & Cases, ( California :  The 

Benjamin Cummings, 1987), p. 5. 
๘ Ernest Dale, Management :  Theory and Practice, ( Tokyo :  McGraw- Hill 

Kogakusha, 1978), p. 4. 



๘ 

 
ศาสตร์และศิลป์เพื่อจูงใจผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกองค์การให้ร่วมมือกันท ากิจกรรม เพื่อให้องค์การ
ประสบความส าเร็จ๙ การบริหารหรือการจัดการเป็นการด าเนินงานของบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเป้าไว้ โดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่  คน เงิน วัสดุส่ิงของ รวมถึง
กระบวนการจัดการและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป็นการท างานให้ส าเร็จ
โดยบุคคลอื่น  นอกจากนั้นยังเป็นการท าให้เกิดความส าเร็จและเห็นว่าการบริหารเป็นการระดมคนให้
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย๑๐  

การจัดการเป็นกระบวนการท่ีท าให้เป้าหมายขององค์การประสบความส าเร็จ โดยผ่าน
หน้าท่ีหลัก ๔ อย่าง๑๑ คือ การวางแผน การจัดองค์การ  การใช้ภาวะผู้น า และการควบคุม  ท่ีองค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการองค์การ ภาวะผู้น าและการ
ควบคุมองค์การด้านบุคลากร กายภาพ งบประมาณและแหล่งข้อมูลนอกจากนั้นยังเป็นศาสตร์ของ
การกระท าส่ิงต่าง ๆ โดยผ่านทางการกระท าของบุคคล๑๒  ดังนั้นการบริหารจัดการ (Management) 
จึงหมายถึง หน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีก าหนดทิศทางการใช้ทรัพยากรท้ังหลายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล(Effective) นั้น หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล หมายถึงการตัดสินใจอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติส าเร็จตามแผนท่ีวาง
ไว้ ดังนั้น ผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 

การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย ๆ อย่างท่ีบุคคลร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวน 
การอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม๑๓ และยังเป็นท้ังศาสตร์
และศิลป์ ในส่วนท่ีเป็นศาสตร์ (Science) เพราะเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาสืบค้นหาความรู้
ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล มีการ
ต้ังสมมติฐานและท าการทดสอบสมมติฐาน ในส่วนท่ีเป็นศิลป์ (Art) เพราะบุคลากรต้องใช้ทักษะ 

                                            
 ๙ วันชัย มีชาติ, การบริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๒. 
 ๑๐ บรรยงค์ โตจินดา, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน์, ๒๕๔๕), หน้า 

๓๓. 
๑๑ จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 

บุ๊คพ๊อยส์, ๒๕๔๕), หน้า ๔๕. 
๑๒ ธงชัย สันติวงษ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๓๗. 
๑๓ สมศักด์ิ คงเที่ยง, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 



๙ 

 
ความรู้ทางการบริหารท่ีได้รับการพัฒนามาแล้วจากการท างานร่วมกันกับบุคลอื่น เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้๑๔ 

นักบริหารจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้๑๕ คือ ๑. จักฺขุมา หมายถึง 
ต้องมีปัญญามองการณ์ไกล เป็นผู้ฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการใช้คน คุณลักษณะข้อ
นี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill  ๒. วิธูโร หมายถึง ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ
จัดการธุระต่าง ๆ ได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ตรงกับค าว่า Technical Skill ๓. นิสฺสยสมฺปนฺ
โน หมายถึง เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นซึ่งเป็นทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ข้อนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skill การบริหาร หมายถึง ศาสตร์ท่ีต้องใช้ศิลป์และเทคนิคอย่าง
สูง เพื่อการวินิจฉัยตัดสินใจในกระบวนการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า การบริหารการจัดการ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการจัดการของ
บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป มีการวางแผน การจัดการองค์การ การใช้ภาวะผู้น า การควบคุม รวมถึงการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายสูงสุด ผู้บริหารจะต้องมีท้ังศาสตร์และศิลปะในการ
บริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหาร น าเอาสภาวะส่ิงแวดล้อมขององค์การมา
เป็นปัจจัยในการวางแผน เพื่อก าหนดทิศทางบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นบุคลากร วัตถุดิบการผลิต 
เงินทุน เครื่องจักรและผลผลิต จนบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างสูงสุด  

ตารางที่ ๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Herbert A. Simon, 
(1947, p. 3) 

การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีประกอบด้วยบุคคลต้ังแต่ ๒ 
คนขึ้นไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

John G. Hutchinson, 
(1967, p. 12) 

การบริหาร เป็นศิลปะหรือความสามารถในการจัดการรวบ 
รวมวัสดุอุปกรณ์และก าลังคนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

Harold Koontz & Cyril 
O’Donnell, (1972, p. 43) 

การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยการใช้ให้ผู้อื่น
กระท า 

 

                                            
๑๔ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 

ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๕), หน้า ๔. 
๑๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๘–๓๙. 



๑๐ 

 
ตารางที่ ๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Ernest Dale, 
(1973, p. 4) 

การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยการใช้ให้ผู้อื่น
กระท าตามกระบวนการการจัดการองค์กร และการใช้ 
ทรัพยากร การบริหารบุคคล การอ านวยการ การควบคุมและ
การเป็นตัวแทน 

William L. Dejon, 
(1987, p. 5) 

การบริหาร คือ กระบวนการท าให้วัตถุประสงค์ประสบ
ความส าเร็จโดยการบริหารคนและทรัพยากรโดยมีองค์  
ประกอบ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การ
จัด การองค์การ การก าหนดนโยบายและการควบคุม 

วันชัย มีชาติ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๒) 

การบริหาร หมายถึง การใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์เพื่อเพื่อท าให้
ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือท ากิจกรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

บรรยงค์ โตจินดา, 
(๒๕๕๔, หน้า ๓๓) 

การบริหาร เป็นการระดมคนให้ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

จัทรานี สงวนนาม, 
(๒๕๔๕, หน้า ๔๕) 

การบริหาร เป็นกระบวนการท าให้บรรลุเป้าหมายด้วยหน้าท่ี
หลัก ๔ อย่างคือ  ๑. การวางแผน  
๒. การจัดการองค์การ ๓.การใช้ภาวะผู้น า ๔.การควบคุม 

ธงชัย สันติวงษ์, 
(๒๕๔๕, หน้า ๓๗) 

การบริหาร เป็นการระดมคนให้ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
การท าหน้าท่ีและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สมศักดิ์ คงเท่ียง, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑) 

การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผ่าน
กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

วิโรจน์ สารรัตนะ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๔) 

การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดย
ใช้กระบวนการอย่างเหมาะสม เป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การศึกษา ค้นหาความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การต้ัง 
สมมติฐานและท าการทดสอบสมมติฐาน ใช้ทักษะความรู้ทาง 
การบริหารท่ีได้รับการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 



๑๑ 

 
ตารางที่ ๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๙, หน้า ๓๘–๓๙) 

การบริหารจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ 
๑. จักฺขุมา หมายถึง ต้องมีปัญญามองการณ์ไกล ต้องเป็นผู้
ฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการใช้คน  
(Conceptual Skill )  ๒ .  วิ ธู โ ร  หมายถึ ง  ต้อง เป็น ผู้มี
ความสามารถในการจัดการธุระต่าง ๆ ได้ดี มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน (Technical Skill) ๓. นิสฺสยสมฺปนฺโน หมายถึง 
เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นซึ่งเป็น
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Skill) 

๒.๑.๒ แนวคิดการจัดการ 
จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ (Management) จะเห็นว่า การจัดการ 

ได้มีนักวิชาการท่ีให้แนวคิดแตกต่างกันออกไป เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ขอน าเสนอรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

เมื่อมีการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการเกิดขึ้น และเมื่อสังคมมีการ
ขยายตัวใหญ่ขึ้น งานและหน้าท่ีของผู้บริหารก็มีความส าคัญสูงขึ้น การจัดการจึงเน้นท่ีการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายไว้ การจัดการจึงเป็นกระบวนการการออกแบบและรักษาสภาวแวดล้อมท่ี
บุคลากรท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเป็นกระบวนการของ
กิจกรรมท่ีต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าร่วม เพื่อท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์การ ประเด็นท่ีส าคัญของการจัดการสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้กับองค์การใดองค์การหนึ่งได้ เป้า  
หมายของผู้บริหารคือสร้างผลก าไร  การจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพการจัดการ
สามารถน ามาใช้ส าหรับผู้บริหารในองค์การ๑๖ การจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ (ศาสตร์) 
โดยใช้หลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ความ
เช่ียวชาญในการท างานและการผลิตผลผลิตจ านวนมาก ประกอบด้วย (๑) กฎของการเคล่ือนไหวและ
เครื่องมือการท างานท่ีมีมาตรฐาน (๒) การคัดเลือกและการฝึกอบรมอย่างระมัดระวัง (๓) การให้การ
สนับสนุนการบังคับบัญชาแรงงานท่ีเหมาะสม๑๗ 

                                            
๑๖ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๑. 
๑๗ Schemerhom, John R. JR., Managemeny, (5th ed), (USA : John Wiley & Sons, 1999) , 

p. 8. 



๑๒ 

 
ค าว่าการบริหารและการจัดการสามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยค าว่า การบริหาร เป็นการ

บริหารในภาครัฐหรือราชการหรือองค์กรท่ีไม่ได้มุ่งหวังผลก าไร  ส่วนค าว่า การจัดการเป็นเรื่องการ
บริหารงานในภาคเอกชนหรือธุรกิจ ในความเป็นจริงแล้ว ภาคธุรกิจได้ขยายตัวเติบโต ภาครัฐเองก็เข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ การบริหารงานของท้ังสองส่วน
เหมือนกัน และแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันได้  ค าว่า การบริหารและการจัดการจึงสามารถใช้ทดแทน
กันได้ และมีความหมายเดียวกัน๑๘  

แนวคิดการจัดการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ 
(Frederick Taylor) เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการเสนอแนวคิดนี้ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของ
การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ในยุคแรก ๆ นั้น การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ หมายถึง  การ
จัดการตามมาตรฐานการด าเนินงานท่ีถูกสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสังเกตอย่างมีแบบแผน 
การทดลองหรือการใช้เหตุผล ดังจะเห็นได้ว่า มุมมองการจัดการนี้เกิดจากการศึกษาและทดลองท่ี
คล้ายคลึงกันกับหลักศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงท าให้มุมมองการจัดการนี้ถูกเรียกว่า การจัดการตามหลัก
วิทยาศาสตร์ โดย เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ ในฐานะหัวหน้าวิศวกรเครื่องจักรกลของบริษัท มิดเวล สตีล 
(Midvale Steel) ได้สังเกตและพบว่า คนงานยังท างานได้ไม่เต็มศักยภาพ ซึ่งเรียกว่า ส่วนเกิน 
(Soldiering) ต้ังข้อสังเกตว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุผลหลัก ๓ ประการ คือ (๑) พนักงาน
กลัวว่า หากเพิ่มผลผลิตในการท างานแล้ว ความต้องการจ านวนพนักงานจะลดลง อาจจะท าให้คนงาน
บางส่วนสูญเสียงาน (๒) เกิดจากระบบการจ่ายค่าแรงท่ีไม่จูงใจ และ (๓) วิธีการท างานท่ียังไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ จึงได้น าเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการศึกษาและ
ปรับปรุงการจัดการ พร้อมสนอหลักของการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็นการใช้การสังเกตการ
ทดลองเพื่อหาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) ส าหรับการท างานนั้น ๆ เขายังเป็นผู้บุกเบิก
การศึกษาเวลาและการเคล่ือนไหว (Time and Motion Study) ในการหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
ท างาน โดยวิเคราะห์ว่า ในการท างานนั้นต้องประกอบด้วยการเคล่ือนไหวใดบ้างท่ีจ าเป็นหรือไม่ถ้า
การเคล่ือนไหวใดไม่จ าเป็น ก็จะถูกตัดออกไปค านวณหาระยะเวลาในการท างานนั้น และก าหนด
ผลผลิตท่ีควรจะท าได้ต่อวัน๑๙ 

แนวความคิดการจัดการตามหลักการบริหาร (Administrative Management) มุ่งเน้น
ท่ีการจัดการองค์การในภาพีรวม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดการตามหลักการบริหาร มุ่งท่ีผู้  

                                            
๑๘Schemerhom, John R. JR., Managemeny, (5th ed), (USA : John Wiley & Sons, 1999), p. 

41.  
๑๙ พัชสิรี ชมพูค า, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๕), 

หน้า ๒๔. 



๑๓ 

 
บริหารต้องมีความรับผิดชอบในการวางแผน การส่ังการและการประสานงานต่าง ๆ ของแผนกต่าง ๆ 
ขององค์การ  

นักคิดท่ีส าคัญของแนวคิดนี้ คือ เฮนรี่ ฟาโยล์ (Henry Fayol) ซึ่งเป็นนักอุตสาหกรรม
ชาวฝรั่งเศส ท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการตามหลักการบริหาร เป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง พื้นฐาน
การจัดการอุตสาหกรรมท่ัวไป (General and Industrial Management) เฮนรี่ ฟาโยล์ เผยแพร่
ประสบการณ์ของตนเองในการปฏิบัติการทางด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้บริหารคนอื่น ๆ 
น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร โดยน าเอากระบวนการจัดการขั้นพื้นฐาน ๕ ประการ ได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การ การส่ังการ การประสานงานและการควบคุม เป็นต้น ๒๐ 

แนวคิดการจัดการแบบราชการ (Bureaucratic Management) โดย แมกซ์ เว็บเบอร์ 
(Max Weber) นักคิดชาวเยอรมัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตเห็นข้อปกพร่องขององค์การ โดยเห็นว่า 
คนในองค์การได้รับอ านาจหน้าท่ีจากฐานันดรของตระกูลหรือชนช้ันทางสังคม ไม่ใช่จากความสามารถ
ในการท างาน ท าให้องค์การไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาจึงเสนอรูปแบบองค์การ
ท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แล้วเรียกว่า รูปแบบราชการ (Bureaucratic) ซึ่ง แมกซ์ เว็บเบอร์ เองก็
ตระหนักว่าเป็นรูปแบบการบริหารในอุดมคติท่ีด าเนินงานอย่างเป็นหลักการและเหตุผล และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนดลักษณะขององค์การว่าต้องประกอบด้วย๒๑  

๑. มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจนซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเช่ียวชาญในงานท่ีท า 
๒. มีล าดับขั้นของอ านาจหน้าท่ีอย่างชัดเจน ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งจะถูก

ระบุชัดเจน และขึ้นตรงต่อผู้ท่ีมีต าแน่งสูงกว่าขึ้นไปเป็นล าดับช้ัน 
๓. กระบวนการท างานและกฎท่ีเป็นทางการ มีการก าหนดแนวทางด้านพฤติกรรมและ

การตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บบันทึกข้อมูลท่ีเกิดขึ้นไว้  
๔. ไม่เลือกปฏิบัติ วางกฎและกระบวนการทุกอย่างกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
๕. การเติบโต ความเจริญห้าวหน้าให้ข้ึนอยู่กับความสามารถ คนงานจะถูกคัดเลือกและ

ก้าวหน้าจากความสามารถและผลงาน 
จากท่ีกล่าวแล้วว่า องค์การท่ีมีลักษณะดังกล่าวเป็นองค์การในอุดมคติท่ีเกิดขึ้นจริงได้

ยาก และในสังคมปัจจุบัน องค์การแบบราชการ เต็มไปด้วยปัญหาท่ีเกิดขึ้นและการแก้ไขก็ไม่ทันเวลา  
มีกฎระเบียบมากมายเกินไป มีเส้นสาย (Red Tape) ท าให้ถูกมองไปในทางลบ  

                                            
๒๐  Price, Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2 edition, 

(England : London, 2001), p. 110. 
๒๑ Ibid., p. 28. 



๑๔ 

 
แนวคิดแบบร่วมสมัย (Contemporary Perspective) เป็นแนวคิดการจัดการเชิงระบบ 

คือ การท่ีองค์การประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กัน ในส่วนต่าง ๆ นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ 
กลุ่ม คือ๒๒ 

๑. ส่ิงน าเข้า (Input) ได้แก่ ทรัพยากรในการจัดการ ได้แก่เรื่องของคน เงิน สินทรัพย์ 
เป็นต้น 

๒. กระบวนการ (Process) ได้แก่ องค์การใช้การจัดการและเทคโนโลยีในการเปล่ียนส่ิง
น าเข้าให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ 

๓. ผลลัพธ์ (Output) ซึ่งผลลัพธ์ขององค์การ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ผลก าไร
ขาดทุน รวมความพึงพอใจของพนักงานต่าง ๆ เป็นต้น 

แนวคิดการจัดการเชิงระบบ ถูกมองว่าเป็นองค์การระบบเปิด (Opened System) คือ 
องค์การได้รับผลกระทบและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา ซึ่งจะมีผลกระทบกับ
องค์การ  

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป 
ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม หรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการและ
ทรัพยากรทางการบริหารอย่างประหยัด และท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจะบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการบริหาร เพื่อน าเอาความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ การจัดการเป็นกระบวนการจัดการท่ี
ต่อเนื่องและประสานงานกัน ผู้บริหารจะต้องเข้ามาช่วยเพื่อท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความ 
ส าคัญของการจัดการมีลักษณะท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับองค์การใด ๆ  ได้ การน าเอาการจัดการมาใช้
ส าหรับผู้บริหารทุกระดับช้ัน เป็นกระบวนการออกแบบ และรักษาสภาพแวดล้อมของบุคคลท่ีท างาน
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ โดยการน าเอาปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่งเป็นทรัพยากรในการ
จัดการ ต้ังแต่ คน เงิน สินทรัพย์ เป็นต้น โดยมีกระบวนการ (Process) ได้แก่ การใช้การจัดการและ
เทคโนโลยีเพื่อเปล่ียนส่ิงท่ีน าเข้าออกมาเป็นผลผลิต  โดยมีกระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน 
การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการและการควบคุมท้ังมนุษย์และส่ิงแวด ล้อมทาง
กายภาพ การเงิน ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อผลผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ การบริการ 
ผลก าไรขาดทุน รวมถึงความพึงพอใจของพนักงาน  

 

  

                                            
๒๒ Ibid., p. 5. 



๑๕ 

 
ตารางที่ ๒.๒ แนวคิดการจัดการ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุรพล สุยะพรหม, 
(๒๕๕๕, หน้า ๔๑) 

การจัดการเป็นกระบวนการในการออกแบบและ
รักษาสภาพแวดล้อมของการท างาน ต้องมีการ
ประสานงานอย่าง ต่อเนื่ อง เพื่ อมุ่ ง สู่การบรร ลุ
เป้าหมายอย่าง 

Schemerhom, John R. Jr., 
(1999, p. 8, p. 41) 

การจัดการเป็นการพัฒนาความรู้ โดยใช้หลักเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มความเช่ียวชาญในการท างาน
และเพิ่มผลผลิต ถึงแม้ว่าการบริหารมักจะใช้กับ
ราชการ การจัดการใช้กับภาคเอกชน แต่ปัจจุบันการ
บริหารและการจัดการก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ 

พัชสิรี ชมพูค า, 
(๒๕๕๕, หน้า ๒๔) 

แนวคิดของ เฟดเดอริก เทย์เลอร์  การจัดการทาง
วิทยาศาสตร์  หมายถึง  การ จัดการ ท่ีสร้ างจาก
ข้อเท็จจริง มีการวางแผนการทดลอง การใช้หลัก
เหตุผล เพื่อค้นหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด (One Best Way)  
หากมีส่วนใดท่ีไม่จ าเป็นก็ตัดออกไป 

Price Alan, 
(2001, p. 28, p. 110) 

แมกซ์ เว็บเบอร์ เสนอแนวคิดการจัดการแบบราชการ 
โดยเห็นว่า รูปแบบราชการ เป็นการบริหารงานอย่าง
เป็นหลักการและมี เหตุผล ท าให้การท า ง านมี
ประสิทธิภาพ  
เฮนรี่ ฟาโยล์ เสนอแนวคิดจากประสบการณ์ในการ
บริหารของตนเองว่า ต้องประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ๑.
การวางแผน ๒.การจัดองค์การ ๓.การส่ังการ และ ๔.
การควบคุม 

 
  



๑๖ 

 
๒.๑.๓ ปัจจัยการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการ ต้องประกอบด้วย บุคลาการ (Man) งบประมาณ (Money)  วัสดุ

อุปกรณ์ (Material) ละการจัดการ (Management) หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ซึ่งเป็นปัจจัยขั้น
พื้นฐานในการบริหาร เพราะการบริหารท่ีประสบความส าเร็จได้จะต้องประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความ 
สามารถ มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานท่ีเพียงพอ ต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะกับความต้องการ และต้องมีระบบการจัดการท่ีดี เพื่อใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด๒๓  

ปัจจัยท่ีเป็นมูลเหตุส าคัญและผู้บริหารต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ คือ ๑) 
คน (Man) ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อผลส าเร็จ ท้ังปริมาณและคุณภาพ ๒) เครื่องจักร 
(Machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ จะท าให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดและคุ้มค่า ๓) 
เงินทุน (Money) เงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีสนับสนุนการจัดหาทรัพยากร และเอื้ออ านวยให้กิจกรรม
องค์การด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และ ๔) วัสดุ ส่ิงของ (Material) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส าคัญใน
ส่วนของการผลิต๒๔  

สรุปได้ว่า การบริหารท่ีประสบความส าเร็จได้จะต้องประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความ 
สามารถ มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานท่ีเพียงพอ ต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะกับความต้องการ และต้องมีระบบการจัดการท่ีดี เพื่อใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ตารางที่ ๒.๓ ปัจจัยการบริหารจัดการ  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
(๒๕๕๒, หน้า ๕๕) 

การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4M’s และต้องมี
ระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุด 

สมคิด บางโม, 
(๒๕๔๕, หน้า ๖๑) 

ผู้บริหารต้องสนใจการบริหารจัดการ ๔ ส่วน (4M) คือ 
๑) คน  ๒) เครื่องจักร  ๓) เงินทุน  ๔) วัตถุดิบ 

 

                                            
๒๓ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารตลาดยุคใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี ๒๕๕๒, (กรุงเทพมหา 

นคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๒), หน้า ๕๕. 
๒๔ สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, ๒๕๔๕), 

หน้า ๖๑. 



๑๗ 

 
๒.๑.๔ กระบวนการบริหารจัดการ 

กระบวนการบริหารจัดการ อาจแบ่งเป็นรูปแบบท่ีแตกต่างกัน สามารถแบ่งกระบวนการ
บริหารจัดการเป็น ๕ กระบวนการ คือ 

๑. การวางแผนงาน (Planning)  
๒. การจัดการองค์การ (Organizing) 
๓. การบริหารงานบุคคล (Commanding) 
๔. การอ านวยการ (Coordinating) 
๕. การควบคุม (Controlling) 
และนอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกระบวนการบริหารจัดการเป็น ๗ หน้าท่ี เรียกย่อๆ ว่า 

POSDCoRB๒๕ คือ  
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการว่าจะต้องท าอะไร

เป็นล าดับ พร้อมวิธีปฏิบัติ ก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนการลงมือท า 
๒. การจัดการองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างของการบริหาร 

ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานหรือต าแหน่งต่าง ๆ ให้ชัดเจน ก าหนดการติดต่อประสานงาน
ตามล าดับช้ัน 

๓. การจัดบุคลากร (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคลเริ่มต้ังแต่การแสวงหา 
การบรรจุ แต่งต้ัง การฝึกอบรมและการพัฒนา การท านุบ ารุ ง การเล่ือนขั้นรวมถึงการลดขั้นด้วย 
ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากหน้าท่ี 

๔. การส่ังการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยส่ังการหลังจากวิเคราะห์และพิจารณา
แล้ว รวมถึงการติดตามผลและการให้ปฏิบัติงานตามค าส่ัง  

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายในองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ซ้ าซ้อนหรือความขัดแย้ง  

๖. การรายงาน (Reporting) การเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงความเคล่ือนไหวเป็น
ระยะ ๆ รวมท้ังความก้าวหน้าของงานของจนเองเสมอ ๆ การเสนอรายงานจะต้องมีการบันทึกเป็น
หลักฐานเป็นสถิติ ไว้ใช้ประเมินผลและมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุง 

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณ การวางแผนการใช้
จ่ายเงิน การท าบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม  

                                            
๒๕ รัชยา ศาสติยานนท์, รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๖๑. 



๑๘ 

 
ในกระบวนการบริหารจัดการ มีการประยุกต์เอาทฤษฎีการบริหารด้านธุรกิจและ

รัฐศาสตร์เข้ามาใช้ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ 
(Organizing) การวินิจฉัยส่ังการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม 
(Controlling) นอกจากนี้ ยังมุ่งให้ความส าคัญท่ีหน่วยงานย่อย ๆ ภายในองค์การ 

สรุปได้ว่า หลัก POSDCoRB เป็นหลักการท่ีดี เป็นหลักสากล และยอมรับในวงการ  
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง สาระส าคัญของหลักการบริหารนี้คือ การแบ่งงานกันท า การประสานงาน การ
จัดแผนกงาน การบังคับบัญชา มีการสร้างแรงจูงใจบุคลากร มีการประสานงาน มีการควบคุม  การ
รายงาน การจัดท างบประมาณ  

ตารางที่ ๒.๔ กระบวนการบริหารจัดการ  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
รัชยา ศาสติยานนท์, 
(๒๕๔๔), หน้า ๖๑ 

การบริหารจัดการ แบ่งเป็น ๕ กระบวนการ ได้แก่  
๑. การวางแผน 
๒. การจัดการองค์การ 
๓. การบริหารงานบุคคล 
๔. การอ านวยการ 
๕. การควบคุม 

โดยกระบวนการบริหารจัดการ ๗ หน้าท่ี เรียกย่อ ๆ  
ว่า POSDCoRB 

๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและส านักปฏิบัติธรรม 
๒.๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม 
การศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นข้อปฏิบัติท่ีส าคัญข้อหนึ่งในทาง

พระพุทธศาสนา เพราะจะท าให้จิตของผู้ปฏิบัติสงบเยือกเย็นเกิดปัญญา และเป็นทางด าเนินถึงปฏิเวธ
สัทธรรม ส่ิงท่ีส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับท่านผู้ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน คือ สถานท่ีปฏิบัติหรือส านักปฏิบัติ
ธรรม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม พอสามารถ
น ามาสรุปได้ดังนี้ 



๑๙ 

 
พระพุทธเจ้าได้ส่ังสอนไว้ว่า “ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์ 

และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เทวดา และ
มนุษย์”๒๖ 

การจาริกไปในท่ีต่างๆ ย่อมท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้มาก เพราะการจาริกออกไปในท่ี
ต่าง ๆ ท าให้พระสงฆ์ได้เห็นสภาพท่ีแท้จริง หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ชัดเจนและใกล้ชิดสามารถ หา
วิธีการมาแก้ไขปัญหาหรือวิธีการเผยแผ่ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท่ีนั้น ๆ ซึ่งท าให้การเผยแผ่
หลักค าสอนประสบความส าเร็จได้ดี และยังเป็นการละความยึดมั่นถือมั่นในสถานท่ีอยู่อาศัย เพราะ
การอยู่อาศัยเป็นประจ านั้น ย่อมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในท่ีอยู่อาศัยและส่ิงของต่าง ๆ ท่ีต้องสะสม
ไว้ใช้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม การจาริกจึงเป็นการฝึกปฏิบัติให้ละวาง การยึดถือโดยไม่รู้ตัว 
แต่การจาริกไปนาน ๆ นี้ ก็ไม่ใช้ว่าจะมีคุณอย่างเดียว พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงถึงโทษของการจาริกไว้
เช่นกันว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย โทษของภิกษุผู้ประกอบการเท่ียวไปนาน เท่ียวไปไม่มีก าหนด ๕ 
ประการ คือ 

๑. ย่อมไม่ได้ฟังส่ิงท่ียังไม่ได้เคยฟัง 
๒. ย่อมไม่เข้าใจชัดส่ิงท่ีได้ฟังแล้ว 
๓. ย่อมไม่แกล้วกล้าด้วยส่ิงท่ีได้ฟังแล้วบางประการ 
๔. ย่อมได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนัก 
๕. ย่อมไม่มีมิตร 
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย โทษของภิกษุผู้ประกอบการเท่ียวไปนานโดยไม่มีก าหนด ๕ 

ประการเหล่านี้แล๒๗ 
วัดในพระพุทธศาสนามีการพัฒนามาแต่ครั้งโบราณกาล จากพื้นท่ีท่ีเป็นป่าปรับเปล่ียน

เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีสงบสงัด และได้เพิ่มเติมส่ิงก่อสร้างท่ีจ าเป็นและเอื้อต่อการปฏิบัติประพฤติของพระ 
ภิกษุสงฆ์ ต่อมาได้มีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างถาวรวัตถุขึ้นภายในวัด โดยการมุ่งประโยชน์
ใช้สอยทางศาสนาเป็นหลัก และถือว่าการสร้างส่ิงเหล่านี้เป็นการบ าเพ็ญบุญตามวิธีการทางพระพุทธ 
ศาสนาด้วยคุณสมบัติของสถานท่ีของวัดว่า วัดใดประกอบด้วยองค์ ๕ มีความเป็นสถานท่ีไม่ไกลนัก ไม่
ใกล้นักจากท่ีโคจร เป็นต้น วัดนี้ช่ือว่าเป็นส านักเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์   
จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่า “ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อาวาสประกอบด้วย องค์ ๕ เป็น
อย่างไร ภิกษุท้ังหลายอาวาสในศาสนานี้ เป็นสถานท่ีไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก ไปมาสะดวก กลางวันไม่
พลุกพล่าน กลางคืนไม่มีเสียงอึกทึก ปราศจากสัมผัสแห่งเหลือบยุง ลมแดดและสัตว์เล้ือยคลาน ก็แล

                                            
๒๖ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๓๙-๔๐., (ไทย) ๔/๓๒/๓๒. 
๒๗ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๒๑-๒๒๒/๒๘๕., (ไทย) ๒๒/๒๒๑-๒๒๒/๒๓๒-๒๓๓. 



๒๐ 

 
เมื่อภิกษุพ านักอยู่ในส านักนั้น จีวรบิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจยเภสัชบริขาร ย่อมเกิดขึ้นโดย
ไม่ฝืดเคืองเลย อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายผู้เป็นเถระ เป็นพหูสูตย่อมอยู่ในอาวาสนั้น ภิกษุเข้าไปหาพระเถระ
เหล่านั้นตามกาลอันควร ได้สอบถามข้ออรรถข้อธรรม ท่านเหล่านั้นย่อมจะเปิดข้อท่ียังไม่ได้เปิด  ท า
ให้แจ่มแจ้งในข้อท่ียังมิได้ท าให้แจ่มแจ้ง และบรรเทาความสงสัยในธรรมท้ังหลาย อันน่าจะสงสัยได้
หลาย ๆ อย่าง ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาวาสประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นอย่างนี้แล”๒๘ 

การบริหารจัดการในพระพุทธศาสนา เริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือ ในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา เป็นครั้ง
แรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดข้ึนในพระ
พุทธ ศาสนาอย่างนี้ พระพุทธองค์ก็ต้องเริ่มการบริหารจัดการคณะสงฆ์วิธีการท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งด ารงสืบต่อมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒,๖๐๖ ปี เป็นข้อมูลให้นัก
บริหารได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีการบริหาร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธพจน์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
กระจายอยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพระพุทธพจน์เหล่านั้น ก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีการบริหาร  

บทบาทพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นสถาบันที่มีความเกี่ยวพันธ์กับ
สังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน นับต้ังแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน สถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งมีศาสน
ทายาทคือ พระภิกษุสงฆ์เป็นตัวแทนท าหน้าท่ีถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนให้แก่ประชาชนได้น าไป
ปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ด ารงอยู่ในฐานะผู้น าชาวพุทธในสังคม ท าให้พระสงฆ์มีบทบาทและวัดมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของชุมชน เพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ และบ าเพ็ญกิจกรรมต่างๆ 
ของประชาชนท้ังทางด้านสังคมวัฒนธรรมและศาสนา โดยพระสงฆ์เป็นครูของชาวบ้านท่ีแนะน า
หลักธรรมอันเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติฝึกอบรมให้ชีวิตมีความสุข จึงท าให้พระสงฆ์และชุมชนมี
ความสัมพันธ์มาตลอด ภิกษุสงฆ์ได้การอุปถัมภ์บ ารุงจากชาวบ้าน จึงต้องท าหน้าท่ีใน การเผยแผ่หลัก
พุทธธรรม หลักค าส่ังสอน เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้ชุมชนมีคุณธรรม มี ความประพฤติท่ีถูกต้อง 
และให้ข้อเตือนใจ ในทางความประพฤติปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. ห้ามปราม สอนให้เว้นจากความช่ัว 
๒. แนะน าส่ังสอนให้ต้ังอยู่ในความดี 
๓. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี 
๔. ให้ได้ฟังส่ิงท่ียังไม่เคยฟัง ให้ได้รู้ส่ิงท่ียังไม่เคยรู้ 
๕. ช้ีแจงอธิบายท าให้ส่ิงท่ีเคยฟังแล้ว เข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้น 

                                            
๒๘ วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๑๕๕. 



๒๑ 

 
๖. บอกทางสวรรค์ สอนวิธีด าเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญ๒๙ 
ในยุคปัจจุบันนี้ การศึกษาของพระสงฆ์ในหลักไตรสิกขา ท้ังโดยปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติ

สัทธรรม ให้ถึงปฏิเวธสัทธรรมนั้นหย่อนยานลงมาก เพราะเหตุท่ีขาดผู้น าผู้ทรงคุณวุฒิในท้ังสัทธรรม 
๓ และไตรสิกขา อีกท้ังนโยบายการให้การศึกษาอบรมทุกระดับ ก็เน้นและส่งเสริมกันอยู่แต่เพียงภาค
ปริยัติธรรม และตัวของพระภิกษุสามเณรเองก็ไม่ใส่ใจขวนขวายศึกษา อบรม ปฏิบัติพระสัทธรรม 
และประกอบกับสังคมในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นสังคมท่ีมีศักยภาพรับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 
ได้มากและรวดเร็วตลอดเวลา หรือแม้จากท่ีห่างไกลคนละด้านของโลกก็ท าได้โดยง่าย ส าหรับชน
ท่ัวไปผู้ท่ีไม่มีปัญญาพิจารณาข่าวสารข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งเป็นเพียงข่าวตัวอย่างพฤติกรรมของมนุษย์
ปุถุชน อันเกิดแต่อวิชชาท่ีคอยเร่งเร้าให้มนุษย์เกิดตัณหาอยากบริโภค อยากเสพตามอย่างเขายิ่ง ๆ 
ขึ้น เพิ่มความยึดถือยึดติดในวัตถุ คือ วัตถุกามด้วยตัณหาและทิฏฐิให้มากขึ้น มากกว่าท่ีจะช่วยให้
มนุษย์ได้รู้ ได้เข้าใจตนเอง และพัฒนาจิตใจของตนเองให้เจริญขึ้น มีมโนธรรมท่ีสงบ บริสุทธิ์ ผ่องใส
ด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบ อันให้ผลเป็นความสันติสุขแก่ชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริง แม้แต่พระภิกษุ
สามเณรในพระพุทธศาสนานี้ ผู้ไม่ได้อบรมกาย ศีล จิตและปัญญาให้ดี พอเป็นธรรมเครื่องปกป้อง
รักษาตน ก็จะหลงรับเข้ามาในตัวเอง เหมือนปลาท่ีหลงเหยื่อแล้วติดเบ็ด จึงประพฤติผิดพระธรรมวินัย
จนเป็นเรื่องธรรมดากันจนเป็นท่ีน่าวิตก  

ดังนั้น วัดทุกวัดควรจะจัดให้มีการศึกษาอบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรม และควรให้มีการ
เข้มงวดกวดขันความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร ให้อยู่ในศีลาจารวัตรท่ีงดงามด้วยมาตร 
การท่ีเข้มแข็งจริงจัง และต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการอบรมสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่สาธุชนพุทธบริษัท 
เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่ัวไปมีโอกาสบ าเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม สร้างคุณงามความดี ท้ังทาน ศีลและ
ภาวนาไปด้วยกัน และประการส าคัญ คือ เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้น า ลงมือศึกษาท้ังภาคปริยัติและ
ภาคปฏิบัติด้วยตนเอง ท้ังชักน าส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและญาติโยมมองเห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติพระสัทธรรม เพื่อให้เกิดความสันติสุข๓๐ 

๒.๒.๒ ส านักปฏิบัติธรรม 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หรือช่ือย่อ ศธจ. เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

รูปแบบการสอนปฏิบัติกรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การก ากับของ
มหาเถรสมาคม ก่อต้ังครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๔๓ โดยใช้ส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีอยู่แล้วได้รับการยกขึ้น

                                            
๒๙ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๐๓/๒๐๕., ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , ธรรมนูญชีวิต,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๕๗. 
๓๐ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๙), 

หน้า ๒๒๕-๒๒๖. 



๒๒ 

 
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หรือจัดต้ังขึ้นใหม่โดยคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด๓๑ 

ปัจจุบันส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีจ านวนกว่า ๑,๕๑๐ ส านัก แบ่งเป็น
มหานิกาย ๑,๓๓๙ ส านัก และธรรมยุต ๑๗๑ ส านัก กระจายอยู่ในทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยมี
ส่วนการศึกษาสงเคราะห์กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก
ท่ีรับสนองงานการด าเนินงานสนับสนุนส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดของมหาเถรสมาคม 

คณะสงฆ์ไทย โดยมหาเถรสมาคมได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ ขึ้น เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ในการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด ซึ่งต้องเสนอผ่านความเห็นชอบตามล าดับเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ โดย คัดเลือกส านัก
ปฏิบัติธรรมท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อได้รับการยกขึ้นเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หรือจัดต้ังส านัก
ปฏิบัติธรรมข้ึนใหม่ โดยคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งส านักปฏิบัติธรรม ท่ี
จะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้ ต้องมีท่ีต้ังอยู่ในวัดท่ีได้รับอนุญาตให้ต้ังวัดเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ภายในสังกัดมหาเถรสมาคมเท่านั้น 

โดยในแต่ละส านัก ต้องมีการจัดการสอนการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน
สูตรตามท่ีก าหนดไว้ ๕ สายปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. สายบริกรรมพุท-โธ 
๒. สายบริกรรมยุบหนอ-พองหนอ 
๓. สายบริกรรมสัมมา-อรหัง 
๔. สายอานาปานสติ (ก าหนดลมหายใจ) 
๕. สายพิจารณารูป-นาม 

ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ัง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์
คณะสงฆ์ เป็นต้นไป 

                                            
๓๑ มหาเถรสมาคม, ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.

๒๕๔๓, ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ 



๒๓ 

 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การปฏิบัติธรรม” หมายความว่า การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร 
“ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” หมายความว่า ส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีอยู่แล้วได้รับ

การยกขึ้นเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หรือจัดต้ังขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการจัดต้ังส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

“เจ้าส านัก” หมายความว่า เจ้าอาวาสซึ่งเป็นท่ีต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่ง
นั้น ๆ 

“พระวิปัสสนาจารย์” หมายความว่า พระภิกษุผู้สอนการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานหรือ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด ประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นรอง
ประธานคณะกรรมการ   เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอของจังหวัดนั้น เป็นกรรมการ   โดยมีเจ้า
คณะใหญ่เป็นประธานคณะท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เป็นท่ีปรึกษา 

ข้อ ๕ การจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัด ประธาน
คณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด คัดเลือกวัดท่ีเหมาะสม 
ให้เจ้าอาวาสวัดท่ีจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมยื่นหนังสือขอจัดต้ังตามแบบของกรมการศาสนา  เสนอ
คณะกรรมการจัด ต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพิจารณา แล้วให้ประธานคณะกรรมการรายงาน
เสนอเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ เพื่อมีพระ
บัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรม ให้กรมการศาสนาขึ้นทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

๒.๓ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย 
พื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็น ๘ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี อ าเภอสามร้อยยอด อ าเภอกุยบุรี อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน
และอ าเภอบางสะพานน้อย มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒๖ แห่ง๓๒  โดยการ
เลือกส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๗ แห่ง ท่ีมีประชากรเข้าใช้บริการเป็น
จ านวนมาก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 

๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งท่ี ๒๓ วัดเขาอิติสุคโต ต าบล
หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                                            
๓๒ ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย,  [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http:\\www.sptcenter.org/ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด [๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 



๒๔ 

 
๒. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๑ วัดคลองวาฬ อ าเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๓. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๑๐ วัดบุษยะบรรพต อ าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๗ วัดสิทธิสังฆาราม อ าเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๑๓ วัดเขาโบสถ์ อ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๖. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๒ วัดกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๗. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๓ วัดเกาะหลัก อ าเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔.๑ งานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งมีหลายท่าน และได้น าเสนอ

ดังต่อไปนี้ 
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร. (ศรีประสม) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ 

กิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า เป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชนในวัด เป็นการ
พัฒนาการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีส่งผลให้ภารกิจหรือกิจกรรมของ
วัดบังเกิดผลส าเร็จเจ้าอาวาสสามารถสร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ประชาชนและพัฒนาชุมชน คือ ๑) พระสงฆ์ช้ันปกครองของวัด ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างความศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน เมื่อประชาชนเกิดความ
ศรัทธา วัดจึงสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนบังเกิดผลส าเร็จได้ในท่ีสุด ๒) มีการจัดระบบการ
บริหารงานในวัด โดยการวางระเบียบและมอบอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของวัดให้แก่
รองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในวัด ตามความรู้ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ 
ได้ตามท่ีเห็นเหมาะสมท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่ง ๓) การสร้างคติธรรมประจ าใจของเจ้าอาวาสแต่ละรูป 
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการเตือนใจส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนรอบวัดให้ยึดถือปฏิบัติ 



๒๕ 

 
๔) วัดสืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นท่ียอมรับของชุมชนและประชาชน ให้คง
อยู่เป็นวัฒนธรรมประเพณีคู่กับวัดสืบไป ๕) วัดท าหน้าท่ีเป็นส่ือการในการโอนถ่ายระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับ เพื่อสร้างโอกาสผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค และเกื้อกูลกันในสังคม 
๖) การสร้างสายสัมพันธ์ในระหว่างวัดกับชุมชน และวัดกับประชาชน เป็นการดึงชุมชนและประชาชน
เข้าหาวัดแนะน าวัดสู่ชุมชนและประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ๗) การ
สร้างความรู้สึกให้เกิดแก่ประชาชนว่า “วัดเป็นแหล่งชุมชน” โดยประชาชนเข้ามาร่วมใน “ศูนย์การ
เรียนรู้ของวัด” โดยสรุป วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยมีหน้าท่ีหลักในการให้บริการแก่ชุมชนด้าน
การ ศึกษาและคุณธรรม ดังนั้นควรมีการส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ท้ังในด้านศาสนธรรมและความรู้นอกระบบอื่น ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
จิตใจและสร้างดุลยภาพการด ารงชีวิตของประชาชน๓๓ 

พระมหาสนธยา ชมพู ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ 
กรณีวัดพระธรรมกายและวัดหนองป่าพง” ผลการวิจัยพบว่า การประกาศการสอนธรรมะท่ีได้บ่งบอก
ว่า ท้ังสองวัดนี้มี ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับอย่างสูงต่อสาธารณะและมีความเป็นจริงในการ  
ติดต่อสัมพันธ์ กับสมาชิกซึ่งได้รับความส าเร็จเป็นอย่างสูงท่ัวโลกวัดท้ังสองได้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการ 
บริหารวัดเป็นศูนย์การสอนสมถะและวิปัสสนาเป็นศูนย์กลางบ าเพ็ญบุญสุนทาน เป็นการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับชีวิตท่ียิ่งใหญ่ โดยการใช้ส่ือเชิงพหุเพื่อเช่ือมต่อเครือข่ายสมาชิกท่ัวโลก โดยผ่านดาวเทียม  
และท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การใช้เทคนิคท่ีก้าวหน้าในการสอนและการฝึกอบรมมุ่งมั่นเพื่อสร้าง  
ศักยภาพมนุษย์ความรักและความเมตตาเพื่อแบ่งปันคุณค่าในการสร้างสันติภาพภายในจิตใจ 
ของมนุษย์ชาติ ดังนั้นวัดท้ังสองได้กลายเป็นวัดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก๓๔ 
  

                                            
๓๓ พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร. (ศรีประสม), “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การ 

เรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ”, รายงานการวิจัย, (หน่วยวิทย 
บริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
๑๐๑. 

๓๔ พระมหาสนธยา ชมพู, “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกาย 
และวัดหนองป่าพง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิต 
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๒), หน้า ๙๑. 



๒๖ 

 
ฉันทนา กล่อมจิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม

ของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี” 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต์ภายในและ
ภายนอกประเทศ จัดการอบรมปฏิบัติธรรมสัญจร มีการเผยแผ่ธรรมะด้วยส่ือต่างๆ แม่บ้านผู้ปฏิบัติ
ธรรม และการเผยแผ่ธรรมให้เด็กและเยาวชน ๓๕  

สรุปไดวา การบริหารจัดการ คือ การวางแผนและการจัดองค์การให้สามารถด าเนิน
กิจการต่าง ๆ ไดตามวัตถุประสงค์ท่ีองค์การนั้นต้ังไว การวางแผนยังหมายถึงการจัดสรรคนเข้าท างาน 
การส่ังการและการควบคุมการท างานเพื่อให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างม ี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและคุ้มค่ากับทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยในการบริหาร 
(Factor of Management) ในองค์กรเป็นส าคัญ 

ตารางที่ ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร. 
(ศรีประสม) 
(๒๕๕๔, หน้า ๙) 

วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีการให้บริการแก่ชุมชน
ด้านการศึกษาและคุณธรรม  ควรมีการส่งเสริมและ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท้ังในด้านศาสน
ธรรมและความรู้นอกระบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาจิตใจ
และสร้างดุลยภาพการด ารงชีวิตของประชาชน 

พระมหาสนธยา ชมพู 
(๒๕๕๒, หน้า ๙๑) 

การบริหารวัดให้เป็นศูนย์การสอนสมถะและวิปัสสนา
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตท่ียิ่งใหญ่ โดยการใช้ส่ือ
เพื่อเช่ือมต่อเครือข่ายสมาชิก และมีประสิทธิภาพสูง 
คือ การใช้เทคนิคท่ีก้าวหน้าในการสอนและการฝึก 
อบรมมุ่งมั่นเพื่อสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างสันติภาพ
ภายในจิตใจ 

ฉันทนา กล่อมจิต 
(๒๕๔๖), หน้า ๑๑. 

การจัดให้มีการศึกษา การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ ท า
ให้เด็กและเยาวชนได้รับการเผยแผ่ธรรมะ  

 

                                            
๓๕ ฉันทนา กล่อมจิต, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 

กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
เลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑. 



๒๗ 

 
๒.๔.๒ งานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนา 

พระมหาศรณชัย มหาปญฺโ  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่ ได้แก่ มีการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าใน
การเผยแผ่ และทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบันมีความพร้อมท้ังในการพูด การเทศน์ การบรรยาย 
การเขียนและพิมพ์ ต าราทางพระพุทธศาสนาและแต่งต าราทางวรรณคดี วรรณกรรม ต าราวิชาการ 
รวมถึงมีการมุ่งเน้น ให้ประชาชนมีน าการปฏิบัติธรรมท่ีถือว่าเป็นการส่ังสอนในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
ท่ีควบคู่กันไป จึงควรมีแผนระยะส้ันและแผนระยะยาว ในการฝึกอบรมผู้น าสงฆ์ท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติด้วยการจัดให้มีการรับฟังนโยบาย หลักการเผยแผ่และฝึกการพูด การเทศน์ การบรรยายและ
การผลิตส่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้ท างานการเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๓๖ 

เฉลิมเกียรติ สง่าศรี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านแก่นทราย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
๑” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณา
การ เพื่อด าเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ และสามารถเขียนแผนการสอนได้ จัดกิจกรรมการสอนได้ดีขึ้น ท าให้
สามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องการสอนของครู เปล่ียนพฤติกรรมท่ีครูเน้นการบรรยายมาเป็นครูขยาย
การเรียนรู้เป็นการแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนได้คิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและ
ความถนัด ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๓๗ 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโก) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ผลการวิ จัยพบว่า หลักพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วง
ทุกข์ พระพุทธองค์ทรงได้ให้หลักอริยสัจ ๔ เป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะท่ีวิธีการ

                                            
๓๖ พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุค

โลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖), หน้า ๖๕. 

๓๗ เฉลิมเกียรติ สงาศรี, “การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ
บูรณา การ โรงเรียนบ้านแกนทราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หนา ๗๙. 



๒๘ 

 
หรือแนวทางนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่องช้ีน า
ทาง ท้ังนี้ มรรคมีองค์ ๘ นั้น พระพุทธองค์ยังทรงย่อลงให้เหลือเพียง ๓ ส่วนส าคัญท่ีจะสนับสนุนเพื่อ
การพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” หรือท่ีหลักท่ีว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติท่ี
เรียกว่า “ศีล” การหมั่นท าจิตใจให้เกิดความใสบริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งได้ด้วยแนวทางแห่ง “สมาธิ” 
และสุดท้ายคือ การเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาท่ีเรียกว่า “ปัญญา”๓๘ 

อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อ 
รองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรต้องการฝกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของตนเองให้
เพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นส่ิงจ าเป็นที่ต้องน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ศักยภาพ อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้บุคคลเกิดความรู ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติต่อการ
ด าเนินกิจกรรมใดๆ ไดอย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้าน
วิชาการ ด้านกิจกรรม การท่ีจะท าให้คนเรามีความรู ความเข้าใจ หรือเกิดทักษะในส่ิงหนึ่งส่ิงใดมาก
ยิ่งขึ้น การฝกอบรมนับว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพไดเป็นอย่างดี๓๙ 

ฉัตรชัย ธรรมครบุ รี ไ ด้วิ จัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง 
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม 
แนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การให้ 
การศึกษา โรงเรียนไดมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการการเรียนรูกับทุกสาระวิชา 
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรม โรงเรียนไดส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ การ 
ประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนา โรงเรียนไดสนับสนุน 
พัฒนากิจกรรมต่างๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ศีล โรงเรียนได้ให้

                                            
๓๘พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์  ิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทยาลัย, ๒๕๕๗). หน้า ๒๔-๒๖. 

๓๙ อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล, “การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาของมหา 
วิทยาลัยแม่โจ เพ่ือมุ่งสูประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย, (กองแผนงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๖), หน้า 
๙๓-๙๕ 



๒๙ 

 
การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย และงานท้ัง ๔ ฝ่าย ถูกก ากับด้วย 
ระเบียบทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียนตระหนักในการพัฒนาการเรียน 
การสอนทุกกลุ่มสาระ มีการส่งเสริมทักษะวิชาการ ส่งเสริมการรักการอ่าน ๓) ปัญญา โรงเรียนได 
ด าเนินการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี Best Practice ของ 
โรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู๔๐ 

สรุปได้ว่า การพัฒนา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติให้กับ
บุคคล หรือบุคคลของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นให้มีศักยภาพท่ีมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส าเร็จได้
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ตารางที่ ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ, 
(๒๕๕๖, หน้า ๖๕) 

พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้า และทักษะด้านภาษา 
มีความพร้อมในการพูด การเทศน์ การบรรยาย มีการ
มุ่งเน้นให้น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เฉลิมเกียรติ สง่าศรี, 
(๒๕๔๙, หน้า ๗๙) 

บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ จะมี
ความเข้าใจในเรื่องการจัดการการเรียนรู้ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์  ิตวฑฺฒโก), 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๔-๒๖). 

หลักพุทธธรรมเป็นหลักในการพัฒนามนุษย์ พระพุทธ
องค์ทรงให้ปฏิบัติตนในทางสายกลางและให้ศึกษา
หลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิและปัญญา โดยมีปัญญา
เป็นท่ีสุด สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

 
 
 

                                            
๔๐ ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระ ราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๖๔. 



๓๐ 

 
ตารางที่ ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล, 
(๒๕๕๖, หน้า ๙๓-๙๕) 

บุคลากรต้องมีการฝึกอบรม เพื่อท าให้มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี จะท าให้องค์กร
มีประสิทธิภาพ 

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, 
(๒๕๕๗, หน้า ๑๖๔) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย ๑.ศีล ๒.สมาธิ ๓.ปัญญา ประยุกต์เข้า
กับการพัฒนา ๓ ด้านคือ ๑.การให้การศึกษา ๒.การ
ฝึกอบรม ๓.การพัฒนา 

 
๒.๔.๓ งานวิจัยที่เก่ียวกับส านักปฏิบัติธรรม 
จากการได้ค้นคว้าศึกษาทบทวนงานวิจัยของบัณฑิตหลายท่านท่ีเกี่ยวข้องกับ ประสิทธิ 

ภาพการบริหารจัดการ ปรากฏว่ามีบัณฑิตนักวิชาการหลายท่าน ได้ท าการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการไว้หลายท่านด้วยกัน ผู้วิจัยพอจะน ามาสรุปได้ดังนี้ 

พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธุ์) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” ผลวิจัยพบว่า สภาพท่ัวไปของ
การบริหารจัดการ การสอนกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในอังกฤษท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านสถานท่ี ด้าน
วิทยากร และด้านบริหารจัดการท่ีไม่เพียงพอแก่ความต้องการ และการบริหารจัดการยังขาดสภาพ
คล่องตัว เนื่องจากไม่มีทุนสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน ขาดแคลน
พระธรรมทูตท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานและด้านภาษา อีกท้ังมี
กฎหมายควบคุมการเข้าประเทศอังกฤษท่ีมีผลกระทบต่อการเข้าไปพ านักในประเทศอังกฤษ 

ส่วนรูปแบบท่ีควรพัฒนา คือ ด้านสถานท่ี ควรมีการจัดให้มีความเป็นสัปปายะ ส าหรับ
จัดกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให้เพียงพอ และให้มีความอบอุ่นเพียงพอ 

ด้านวิทยากร ควรมีความรู้ดี ควรประพฤติดี และมีความสามารถน าหลักพระธรรม มา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 



๓๑ 

 
ด้านการบริหารจัดการ ได้มีการวางแผนงานระยะส้ันและระยะยาว ควรมีรูปแบบ การ

บริหารท่ีชัดเจน รวมทั้งควรมีคู่มือการสอนกัมมัฏฐานและอุปกรณ์ในการเผยแผ่๔๑ 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ไดวิ จัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. สภาพแวดล้อมท่ัวไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขต 
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ในปัจจุบัน มีจุดแข็ง คือ มีการส่งเสริมใหม้ีการศึกษา ปริยัติธรรมและ
อบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแกพระภิกษุสามเณรภายในส านัก เจาส านักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส 
ในการเผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ สวนจุดอ่อน คือ 
บางส านักมีอาคารไมสามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจ านวนมากได อาคารท่ีพักมีสภาพเก่าทรุดโทรม
เครื่อง อ านวยความสะดวกมีไมเพียงพอ เจาส านักบางแห่งขาดวิสัยทัศน์ ในการปรับปรุงสถานท่ี ขาด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ พระวิทยากรขาดประสบการณ ในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาด
การประสานความร่วมมือเรื่องวิทยากรกับส านักปฏิบัติธรรมอื่น ด้านปัญหาอุปสรรค คือมีสัตว์รบกวน
มาก เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก เป็นต้น การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน และ
เทคโนโลยีไดดึงดูดความสนใจพระภิกษุสามเณรออกไปจาก การศึกษาสัมมาปฏิบัติ ขาดการส่งเสริม
พัฒนาพระภิกษุสามเณรในการศึกษาหลักไตรสิกขา ท้ังปริยัติและปฏิบัติให้ถึงปฏิเวธอย่างแท้จริง ใน
ด้านโอกาส คือ พระพุทธศาสนาไดรับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศ ด้านการส่งเสริม
สันติภาพ มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีความ
ขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ โดยเขาศึกษาหลักการบริหารจัดการ ในมหาวิทยาลัยของสงฆ์มากขึ้น 

๒. ปัจจัยหลักส าคัญท่ีท าให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครอง 
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการค านึงถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก โดย 
ตองมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีปัจจัยสนับสนุน คือ การวางแผนโครงการเพื่อ 
เป็นแนวทางของการท างาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาส่ังการ การอ านวยการ การควบคุม 
ก ากับกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินตามแผนท่ีวางไว การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดท า 
งบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ สวนการบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการบริหาร 
จัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้น เน้นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
เพื่อให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมท่ีส าคัญ 
ท้ังภายในและภายนอกส านัก 

                                            
๔๑ พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธ์ุ), “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลง กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า ๑๘๖. 



๓๒ 

 
๓. รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขตการปกครอง คณะ 

สงฆ์ภาค ๑๕ ท่ีเป็นมาตรฐาน คือ ๑) เจาส านักมีวิสัยทัศน์ มีการขวนขวายศึกษาดูงานของส านัก ท่ีมี 
มาตรฐานน ามาปรับปรุงส านักตนเอง เจาส านักรูจักก าหนดวัตถุประสงค์ รู จักริเริ่มโครงงานท่ีเป็น 
แก่นสารประโยชน รูจักวางแผนโครงการเพื่อปฏิบัติงาน จัดท่ีพัก อาคารปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาด 
พร้อมใช้งานได ๒) ด้านบุคลากร รูจักแบ่งงานและการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีการงาน รูจักประสาน 
ความสามัคคีและประสานประโยชนร่วมกัน รูจักปกครองบังคับบัญชา รูจักติดตามและประเมินผลงาน 
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้น า จัดการศึกษาท้ังด้านปริยัติควบคู 
กับการปฏิบัติ หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ๓) ด้านการบริหารจัดการภายในส านัก จัดท าบัญชี รายรับ - 
จ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได บัญชีการเงินของส านักปฏิบัติธรรมควรแยก จากบัญชี 
วัด จัดท าสถิ ติ ผู้ เข้ ารับการปฏิบั ติธรรม มีการต้ังทุนเพื่ อการเผยแผ่ของส านักปฏิบั ติธรรม 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางส่ือ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทางอินเทอร เน็ต เช่น Line 
และ Facebook เป็นต้น จัดท าส่ือการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ และหนังสือ 
คูมือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน๔๒ 

บรรจง โสดาดี และคณะ ไดวิ จัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติ 
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมใน 
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได ๕ ด้าน คือ  

๑) แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมท่ียัง 
ไมพร้อมด้านสภาพแวดล้อมและอาคารส่ิงปลูกสร้าง ควรปลูกต้นไมเพิ่มเติม และอาคารส่ิงปลูกสร้าง 
ให้เป็นระเบียบเพียงพอต่อการด าเนินการ โดยรัฐกับคณะสงฆ์และคนในชุมชนให้ความร่วมมือกับ
ส านักปฏิบัติธรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

๒) แนวทางพัฒนาด้านบุคลากร ท าไดโดยรัฐและคณะสงฆ์ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
อย่างเป็นระบบ เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมขั้นพื้นฐาน ส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีอยู่แล้วให้ยกระดับขีดความ 
สามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นการสร้างจิตส านึกสร้างแรงจูงใจให้เห็น
ความส าคัญและคุณค่าการปฏิบัติธรรม แนวทางท่ีเป็นรูปธรรมอาจต้ังศูนย์ผลิตบุคลากรด้านนี้เหมือน 
กับระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เร่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ได้ท้ังคุณภาพและปริมาณ 

                                            
๔๒ พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ประจ า จังหวัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘๒-๑๘๖. 



๓๓ 

 
๓) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยรัฐและคณะสงฆ์ร่วมก าหนดเป้าหมายทิศ 

ทางชัดเจน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคลองตัวและเช่ือมโยงกัน มีการก ากับควบคุม
ตรวจสอบประเมินการด าเนินการได ให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมต้ังแต่ระดับต าบลขึ้นไป อาจจัดต้ังส านัก
ปฏิบัติธรรมต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ ควรให้มีคณะกรรมการจากทุก
ภาคส่วน ไดแก ภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และภาคประชาชน เข้ามาร่วมบริหารร่วมรับผิดชอบกับส านัก
ปฏิบัติธรรม 

๔) แนวทางพัฒนาด้านรูปแบบปฏิบัติ/วิธีฝึกปฏิบัติ โดยน ารูปแบบและหลักสูตรการ
ปฏิบัติธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นแม่บท ปรับให้เหมาะสมกับวิธ ี
ปฏิบัติเดิมของส านักปฏิบัติธรรม หากเป็นการฝึกปฏิบัติระดับลึก เข้มข้น ควรให้อิสระส านักปฏิบัติ 
ธรรมด าเนินการโดยคณะสงฆ์มีการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการตามเกณฑ์ในพระไตรปิฎก 

๕) แนวทางพัฒนาด้านงบประมาณ โดยรัฐจัดสรรงบประมารสนับสนุนการด าเนินการ 
ขั้นพื้นฐานให้เพียงพอเป็นหลัก ส่วนต้นทุนทางสังคมอย่างอื่นเป็นส่วนเสริม ให้อิสระในการบริหาร 
งบประมาณของส านักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได โดยชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วม 
ช่วยเหลือบนพื้นฐานของพระธรรมวินัย๔๓ 

ดวงกมล ทองคณารักษ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสม 
ส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถร 
วาท ท้ังสมถะและวิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยท่ีเกื้อกูลการปฏิบัติธรรม เช่น การตัดปลิโพธ การแสวงหา 
กัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม และสัปปายะในการปฏิบัติธรรม ลวนม ี
ผลต่อผู้เข่าปฏิบัติธรรม นอกจากนี้รูปแบบการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรมของชาว 
ต่างประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติธรรมแยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม เช่น 
การจัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเท่ียวที่สนใจการปฏิบัติแต่ยังไมพรอม ท่ีจะเข้าฝึกอบรมโครง 
การปฏิบัติธรรมเบ้ืองต้น โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ท่ีเคยฝึกปฏิบัติมาก่อน และโครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรมขั้นสูง ตลอดจนการจัดบวชให้แก่ชาวต่างชาติท่ีสนใจ นอกจากนี้ควรประยุกต์หลักสัป-  
ปายะ ๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม๔๔ 

                                            
๔๓ บรรจง โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๒-
๑๑๓. 

๔๔ ดวงกมล ทองคณารักษ์, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศใน
ประเทศ ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๙๔. 



๓๔ 

 
ตารางที่ ๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ  
(ปกานนท์ พิลาพันธุ์) 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๘๖) 

การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมท่ีควรพัฒนามี ๓ ด้าน คือ 
ด้านสถานท่ี ด้านวิทยากรและด้านการบริหารจัดการ 

พระมหากังวาน ธีรธมฺโม (ศรชัย), 
(๒๕๕๗, หน้า ๑๘๒-๑๘๖) 

ในการวิเคราะห์ด้วย SWOT พบว่าสภาพแวดล้อมท่ัวไป
ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีท้ัง จุดแข็ง
จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคและโอกาส การบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอก และก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมต้องมีรูปแบบในการบริหารจัดการโดยการ
น าเอาหลักการท่ีเป็นมาตรฐานเข้ามาด าเนินการจัดการ 

บรรจง โสดาดี และคณะ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๑๒-๑๑๓) 

แนวทางในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมมี ๕ ด้านคือ ๑.
ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี ๒.ด้านบุคากร ๓.
ด้านการบริหารจัดการ ๔.ด้านรูปแบบการปฏิบัติหรือการ
ฝึกปฏิบัติ ๕.ด้านงบประมาณ 
การบริหารจัดการต้องประสานงานกันระหว่ าง ๓
หน่วยงาน คือ ส านักปฏิบัติธรรม หน่วยงานราชการและ
ชุมชน เพื่อร่วมกันรับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ดวงกมล ทองคณารักษ์, 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๙๔) 

การก าหนดรูปแบบในการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสม จะท า
ให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติ สามารถแบ่งกลุ่มผู้
ปฏิบัติออกเป็นระดับ ๆ  

 



๓๕ 

 

สภาพท่ัวไปและปัญหาของการ

ปฏิบัติธรรมองประชาชน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรม 
๑. ด้านสถานท่ี 
๒. ด้านวิทยากร 
 - สันทัสสนา 
 - สมาทปนา 
 - สมุตเตชนา 
 - สัมปหังสนา 
๓. ด้านการบริหารจัดการ 

การพัฒนาการส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม 

ของส านักปฏิบัติธรรม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรม ๓ ด้าน๔๕ ประกอบด้วย ๑)สถานท่ี ๒)วิทยากร ๓)การบริหาร
จัดการ  โดยก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                            
๔๕ มหาเถรสมาคม. (๒๕๔๓), ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓, ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ 



บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้น นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาตามวิธีการด าเนินการวิจัยตามกระบวนการ
ศึกษาวิจัย และตามล าดับข้ันตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

๑. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด 

ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ประกอบด้วย 
ตอนที่ ๑ การศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม 
ตอนที่ ๒ ก าหนดกรอบแนวคิด การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติ

ธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในบริบทท่ัวไปของส านักปฏิบัติธรรม 

ตอนที่ ๓ การจัดสนทนากลุ่มพระเฉพาะ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม เพื่อหาข้อเท็จจริง ปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 



๓๗ 
 

๒. กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ของผู้เข้ามาใช้
บริการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๗ แห่ง ด้วยแบบสอบถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับประกอบการวิจัยเชิงปริมาณ  ในการพิจารณาตัดสินใจในการใช้เป็นรูปแบบ แนว
ทางการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม และศึกษาการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้  
๓.๒.๑ ประชำกร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน ๓,๕๐๐ คน๑ 
๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง 
ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยท าการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)๒ ได้ขนาดกลุ่มจ านวน ๓๔๖ คน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การท าวิจัย โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้ 

  

                                            
๑ ข้อมูลสถิติส ารวจส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์,  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๒ ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ, (กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 

๒๕๕๒), หน้า ๔๙. 



๓๘ 
 

ตำรำงที่ ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ี ประชากรผู้ให้ข้อมูล กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

๑ 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี  
๒๓ วัดเขาอิติสุคโต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๐๐๐ ๙๙ 

๒ 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๑ 
วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕๐๐ ๔๙ 

๓ 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี 
๑๐ วัดบุษยะบรรพต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕๐๐ ๔๙ 

๔ 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๗  
วัดสิทธิสังฆาราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔๐๐ ๔๐ 

๕ 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี 
๑๓ วัดเขาโบสถ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔๐๐ ๔๐ 

๖ 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๒  
วัดกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔๐๐ ๔๐ 

๗ 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งท่ี ๓  
วัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๓๐๐ ๒๙ 

รวม ๓,๕๐๐ ๓๔๖ 

๓.๒.๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
ผู้วิจัย ไดด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการเก็บ

ข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ท่ีเกี่ยวกับการอบรมการปฏิบัติธรรม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน ๑๘ รูปหรือคน ได้แก่ พระสังฆาธิการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม ดังนี้ 

๑. พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต) เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาส
วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒. พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม) ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ ์อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๓. พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ช านาญ เขมนนฺโท) รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      
เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔. พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ) เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์           
เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



๓๙ 
 

๕. พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองประจวบคีรีขัน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๖. พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง ฐิตเวโท) เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี เจ้าอาวาสวัดวังยาว 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๗. พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ) เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด        
เจ้าอาวาสวัดสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๘. พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ) รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดหนอง
พลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๙. พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค) เจ้าคณะต าบลหนองพลับเขต ๑ เจ้าอาวาส
วัดห้วยไทรงาม อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๐. พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน) เจ้าคณะต าบลไร่เก่า-ไร่ใหม่ เจ้าอาวาส
วัดธรรมรังสี อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๑. พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร) เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ เจ้าอาวาส
วัดปากคลองปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๒. พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๓. นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรี 
ขันธ์ 

๑๔. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาว 
เทียมวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๕. ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจ าพื้นท่ีวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

๑๖. นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ 

๑๗. นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรี 
ขันธ์ 

๑๘. นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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๓.๒.๔ กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  

ผู้วิจัย ได้ท าการสนทนากลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส านักปฏิบัติธรรม เพื่อศึกษาการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังต่อไปนี้ 

๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระครูสุนทรคีรีวงฆ์ เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโตและเจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขัน์ แห่งท่ี ๒๓ 

๓. พระครูปริยัติธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดสุขส าราญและเจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งท่ี ๒๖ 

๔. รองศาสตราจารย์  ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ  อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๘. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๙. อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์ อมร พัฒน์ทอง อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรี 

ขันธ์ 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย

มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพและลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้ 
๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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๔) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

๕) น าเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

๖) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา
ค่าความเช่ือมั่นแล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 

๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๘) รวบรวมแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์  

๓.๓.๒ ลักษณะเคร่ืองมือ 
๑) ลักษณะเคร่ืองมือส ำหรับแบบสอบถำม 
ลักษณะของเครื่องมือส าหรับการแจกแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยไดด าเนิน 

การดังต่อไปนี ้
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีศึกษาพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการศึกษาการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค โดย
แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ ระดับอายุ สถานภาพ อาชีพ และระดับ
การศึกษา 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยแบ่งข้อค าถามออกเป็น ๗ ด้าน คือ 
๑) ด้านสันทัสสนา มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
๒) ด้านสมาทปนา มีข้อค าถาม ๖ ข้อ 
๓) ด้านสมุตเตชนา มีข้อค าถาม ๖ ข้อ 
๔) ด้านสัมปหังสนา มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
๕) ด้านสถานท่ี มีข้อค าถาม ๖ ข้อ 
๖) ด้านบุคลากร มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
๗) ด้านรูปแบบ มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
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โดยจัดท าแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) 
มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด เท่ากับ  ๕  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น มาก เท่ากับ  ๔  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง เท่ากับ  ๓  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น น้อย เท่ากับ  ๒  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด เท่ากับ  ๑  คะแนน 

การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย โดยยึดหลักเกณฑ์๓ ดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉล่ีย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามประเภทปลายเปิด (Open Ends Question) เกี่ยวกับการ
พัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีลักษณะให้เลือก 
ตอบโดยเสรี 

๒) ลักษณะของเคร่ืองมือส ำหรับกำรสัมภำษณ์  
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรี 
ขันธ์ ในลักษณะปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีสร้างไว้ 

                                            
๓ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สุทธา 

การพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘ 
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๒. หาค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความครอบคุลุม ความถูกต้องของเนื้อหา  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
จ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

(๑) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

(๒) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๓) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

(๔) ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๕) ผศ.ดร.รัฐพล ใจเย็นมา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระ โครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ (Item 
Objective Congruence Index : IOC) ได้ค่าความเช่ือมั่นระหว่าง ๐.๘๐-๑.๐๐ ทุกข้อ 

๓. หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) แก่บุคคลท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน      

เพื่อหาความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๙ 

๔. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อ
ลงความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัย 
ต่อไป 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
ก) เชิงคุณภำพ 
ผู้วิ จัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth 

Interview) กับพระสังฆาธิการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และจาก
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องการการศึกษาการ
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พัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน ๑๐ รูปหรือ
คน 

ข) เชิงปริมำณ 
๑. จัดท าเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
๒. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อขออนุญาตเข้าท าการ

เก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๓. ขอความร่วมมือจากพระสังฆาธิการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔. น าข้อมูลท่ีเก็บได้โดยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จ านวน ๓๔๖ ชุด ไปวิเคราะห์และ

ประมวลผลต่อไป 

๓.๕ กำรตรวจวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบในการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ก) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
๑. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
๒. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการและผู้ปฏิบัติธรรม โดยวิเคราะห์เนื้อหาใน

ประเด็นส าคัญและน าเสนอเป็นการเขียนแบบเรียงความ 

ข) กำรวิเครำะห์แบบเชิงปริมำณ 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ ระดับอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยใช้ค่า
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) นอกจากนี้ท าการวิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นต่อการศึกษาการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบั ติธรรมของส านักปฏิบั ติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  โดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

๑. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอโดยใช้ตารางประกอบด้วยค่าความถี่
และร้อยละ 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นข้อมูลประเมินค่า น าเสนอในรูปแบบของตาราง
ประกอบด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 



๔๕ 
 

๓. ข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด ในเรื่องความพึงพอใจถึงปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิเคราะห์เนื้อหาและประเด็น
ส าคัญ แล้วน าเสนอเป็นการเขียนให้แบ่งออกเป็นข้อ ๆ และสรุปเป็นแบบเรียงความ 



บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  มีวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ข้อคือ ๑.เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาของ
การปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒.เพื่อศึกษาองค์ประกอบของส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓.เพื่อเสนอการพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สังเคราะห์แนวทางจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ ท่าน 
กับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group Discussion) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๑๐ ท่าน และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 
๓๔๖ ชุด ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลการวิจัยและประมวลผลท่ีได้โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ซึ่งได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย ดังนี้ 

๔.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔.๒ องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔.๓ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

๔.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ประชาชน

จ าเป็นต้องประกอบอาชีพ จึงมีเวลาท่ีจ ากัดในการไปท ากิจกรรมอย่างอื่น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พบว่า 

๑. ประชาชนยังให้ความสนใจหรือให้ความส าคัญกับการปฏิบัติธรรมในระดับท่ียังน้อยอยู่ 
ส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติธรรมในกลุ่มนักเรียน เพราะเป็นภาคบังคับของการศึกษา๑  

                                            
๑ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 



๔๗ 

 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่มีภาระท่ีต้องท า ต้องประกอบอาชีพ จึงมีเวลาในการเข้าวัดปฏิบัติ

ธรรมได้จ ากัด ดังนั้น จึงมุ่งหวังผลในการปฏิบัติธรรมไปท่ีกลุ่มนักเรียนนักศึกษามากกว่าประชาชน
ท่ัวไป๒   

๓. นอกเหนือจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีจะมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมได้ แต่ก็จะเน้นท่ีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระ ๘ ค่ า ๑๔ ค่ า ๑๕ ค่ า เท่านั้น๓ 

๔. พุทธศาสนิกชนท่ีอาศัยในพื้นท่ีชุมชนจะให้ความส าคัญเรื่องการปฏิบัติธรรมน้อย เพราะ
ต้องใช้เวลาไปกับการท างาน เมื่อมีเวลาจึงต้องการพักผ่อนมากกว่าการท ากิจกรรมอื่นใด๔ 

๕. ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีได้รับการชักชวนให้ปฏิบัติธรรมจากการชักน าของพ่อ
แม่ ญาติ ผู้ใกล้ชิด ซึ่งอาจจะร่วมถึงผู้ท่ีมีปัญหามีความทุกข์ใจ จึงหวังให้การปฏิบัติธรรมช่วยคลาย
ความทุกข์แก้ปัญหาได้บ้าง ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและเป็นเพศหญิง๕ 

๖. ประชาชนจะปฏิบัติธรรมเฉพาะในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่จากการ
ประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มอื่น๖  

๗. กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมท่ีมีเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
นักเรียนนักศึกษาท่ีทางสถานศึกษาจัดเป็นกิจกรรมข้ึน๗ 

๘. ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการปฏิบัติธรรม
เท่าท่ีควร อาจจะเป็นเพราะการด าเนินชีวิตในปัจจุบันท่ีมีแต่ความเร่งรีบ  และไม่มีการแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์เท่าท่ีควร๘ 

                                            
๒ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาน (บุญเตือน สิริธมฺโม), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๔ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๕ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ มหาสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๔๘ 

 
๙. ผู้ปฏิบัติธรรมมักจะเป็นกลุ่มวัยผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคนท่ีอยู่ในวัยท างานมักจะเป็น

เพียงเข้าวัดท าบุญแล้วก็กลับไป ไม่ค่อยอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง อีกกลุ่มท่ีมีการเข้าวัดและปฏิบัติธรรม
คือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา อันเนื่องจากการจัดท าเป็นโครงการปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะ ซึ่งก็เป็น
โครงการท่ีมีเป็นครั้งคราวเท่านั้น๙  

๑๐. ผู้ปฏิบัติธรรมจะมีเพียงส่วนน้อยท่ีเข้าวัดปฏิบัติธรรม และจะเป็นกลุ่มคนเดิม ๆ ทางวัด
หรือส านักปฏิบัติธรรมยังให้การประชาสัมพันธ์ไม่มาก หรือไม่เพียงพอ ท าให้ประชาชนท่ัวไปทราบข่าว
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมท่ีน้อยมาก จะเห็นได้ว่า ในส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีถึง ๒๖ แห่ง แต่จ านวนผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งก็ยังไม่เพิ่มขึ้น๑๐  

๑๑. ในแต่ละพื้นท่ีประชาชนจะมีความสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมท่ีแตกต่างกัน ผู้ท่ีมี
ภาระต้องประกอบอาชีพเมื่อมีเวลาว่างก็ต้องการพักผ่อนด้วยวิธีการอื่น ๆ มากกว่าการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม  หากวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมรณรงค์ส่งเสริม พร้อมท้ังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการ
ปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็จะท าให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้นด้วยเช่นกัน๑๑  

๑๒. ด้วยเพราะประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด ารงชีพด้วยการท าเกษตรกรรม การ
ประมงและพาณิชกรรม จึงมุ่งหวังกับการประกอบอาชีพมากกว่าการปฏิบัติธรรม ถึงแม้ว่าวัดหรือ
ส านักปฏิบัติธรรมจะพยายามจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นเพียงกลุ่มน้อย
และกลุ่มเดิม ๆ เท่านั้น๑๒  

๑๓. ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถแสวงหาความสงบความสบายใจได้จากวัด
หรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต่าง ๆ และสามารถน าเอาหลักธรรมค าสอนท่ีได้รับการถ่ายทอด
ไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในการด าเนินชีวิตได้๑๓  

                                            
๙ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขค ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วิชราวุโธ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๔๙ 

 
๑๔. ในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชาชนในภาคเกษตรจะให้ความสนใจในการปฏิบัติ

ธรรมมากกว่าประชาชนท่ีอยู่ในภาคธุรกิจ สถานศึกษาท่ีอยู่ในตัวเมืองจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ธรรมน้อยกว่าสถานศึกษาท่ีอยู่นอกเมือง หรือสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้วัดหรือส านักปฏิบัติธรรม๑๔  

๑๕. ประชาชนนิยมเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมมากขึ้น มีหลายวัดท่ีได้จัดพื้นท่ีส าหรับ
พุทธศาสนิกชนเข้าไปปฏิบัติธรรม นับเป็นทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนท่ีมีความสนใจในการศึกษา
ธรรมะ๑๕  

๑๖. ควรก าหนดให้มีวัดใดวัดหนึ่งเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้บริหารจัดการให้มีการปฏิบัติ
ธรรมเป็นประจ าสม่ าเสมอ เช่น ทุกวันพระ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น๑๖ 

๑๗. ประชาชนท่ัวไปปฏิบัติธรรมเพื่อน าเอาหลักธรรมค าสอนท่ีได้รับไปปรับใช้กับชีวิตของ
ตนเอง ท าให้เป็นคนดี ต้ังตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ท าให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจ๑๗ 

๑๘. ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นเพศหญิง ซึ่งจะเป็นการชักชวนให้เข้า
วัดปฏิบัติธรรมกันแบบบอกต่อ ๆ ของผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกัน๑๘ 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็น
และตัวบ่งช้ีถึงสภาพท่ัวไปของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ดังนี้ 

วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้จัดพื้นท่ีส าหรับให้พุทธศาสนิกชนให้เข้าไป
ปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา แต่ประชาชนท่ัวไปก็ยังเข้าปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนน้อย ยังไม่ค่อยมีใครให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติธรรมมากเป็นพิเศษ กลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่งมีการบริหารจัดการท่ี
แยกจากกัน ไม่มีการประสานงานกันเป็นเครือข่าย ท าให้ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ควรก าหนดให้มีส านักปฏิบัติธรรมท่ีเป็นหลักเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรม แต่ละวัดหรือส านัก
ปฏิบัติธรรมควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น 

                                            
๑๔ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายจีร วัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๑๗  สัมภาณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๕๐ 

 
ตารางที่ ๔.๑  สภาพท่ัวไปของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ประชาชนยังให้ความสนใจปฏิบัติธรรมเป็นจ านวน

ท่ีน้อย 
๖ ๑,๔,๘,๑๐,๑๒ 

๒ ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ผู้หญิงและ
นักเรียนนักศึกษา  

๘ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๙,๑๘ 

๓ วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้มีการปฏิบัติธรรมมากขึ้น 

๕ ๖,๘,๑๐,๑๑,,๑๕ 

๔ ประชาชนท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรและ
นักเรียนนักศึกษามีปริมาณการเข้าปฏิบัติธรรม
มากกว่าอาชีพทางการพาณิชย์ 

๓ ๒,๙,๑๔ 

๕ ควรจัดให้มีวัดใดวัดหนึ่งเป็นศูนย์กลางของการ
ปฏิบัติธรรม  

๑ ๑๖ 

๖ ประชาชนส่วนหนึ่งยังสนใจในการศึกษาธรรมะและ
เข้าปฏิบัติธรรมอยู่ 

๖ ๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 

๔.๒ องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
การปฏิบัติธรรม คือ การน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติให้เกิด

ประโยชน์ การด ารงชีพโดยการยึดหลักธรรมท าให้มีสติอยู่เสมอ ส่งผลให้ด ารงชีพในสังคมได้ด้วยความ
สันติสุข หากมีการฝึกปฏิบัติธรรมให้เป็นสมาธิ เกิดพัฒนาทางปปัญญา ลดกิเลสลงได้ ซึ่งการปฏิบั ติ
ธรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อลด ละกิเลสให้น้อยลง  วัดเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะ
แก่การฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาตนให้มีความสะอาดท้ังทางกาย วาจาและใจ สุขสงบด้วยสมาธิและ
ปัญญา  วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมจึงต้องมีความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าปฏิบัติธรรมของประชาชนได้
ทุกเวลา 

๔.๒.๑. ด้านสถานที่ (วัดหรือส านักปฏิบัติธรรม) 
ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีความพร้อมในการรองรับผู้ปฏิบัติธรรม สถานท่ีเป็นส่ิงแรกที่ท าให้เกิด

ความน่าสนใจเป็นด่านแรกท่ีประชาชนพบเห็น และมีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าปฏิบัติธรรมในแต่
แห่ง ส านักปฏิบัติธรรมต่าง ๆ จึงต้องให้ความส าคัญเรื่องสถานท่ี จัดสถานท่ีให้มีความเหมาะสม 
สภาพแวดล้อมดีไม่มีมลพิษท้ังทางอากาศและเสียง  



๕๑ 

 
๑. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดยังมีจ านวนน้อย ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ วัดแต่ละวัดไม่พร้อมจะขอจัดต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้ตามกฎเกณฑ์
ท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดไว้ แต่วัดก็ยังสามารถให้การอบรมการปฏิบัติธรรมแก่
ประชาชนได้ตลอดเวลา แต่ก็จะจ ากัดเฉพาะกลุ่มเล็ก จ านวนคนไม่มากและเป็นบางระยะเวลา เช่นใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น๑๙ 

๒. ส านักปฏิบัติธรรมหรือวัดจะต้องมีสัปปายะ ๔ คือ สถานท่ีสัปปายะ อาหารสัปปายะ 
บุคคลสัปปายะและธรรมะสัปปายะ  ในด้านสถานท่ีสัปปายะนั้น วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมจะต้องมี
ความร่มรื่น เจริญตาเจริญใจ มีความเป็นสัดส่วน สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย๒๐ 

๓. สถานท่ีฏิบัติธรรมท่ีมีความสัปปายะ ร่มรื่น ปลอดภัยต่อการเข้าปฏิบัติธรรมจะส่งผลให้ผู้ท่ี
ปฏิบัติธรรมรู้สึกปลอดภัยสบายใจ สามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ต่อเนื่องยาวนานและบ่อยครั้ง๒๑  

๔. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมต้องมีความร่มรื่นปราศจากส่ิงรบกวนรอบด้าน การเดินทางไปมา
ระหว่างบ้านกับส านักปฏิบัติธรรมต้องมีความสะดวกสบาย๒๒ 

๕. ในส านักปฏิบัติธรรมเองก็ต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมได้
พอประมาณ เพื่อเป็นการส่งเสริมดึงดูดใจให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น๒๓ 

๖. สถานท่ีท่ีจะท าให้การปฏิบัติธรรมประสบผลส าเร็จได้ดี จะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความสงบ 
ปลอดภัย ให้ความสะดวกสบาย มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อให้กับการปฏิบัติธรรม มีการแยกอาคาร
สถานท่ีออกเป็นสัดเป็นส่วนและมีจ านวนเพียงพอกับประชาชนท่ีเข้ามาปกิบัติธรรม๒๔ 

                                            
๑๙ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๐ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม  สิริวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๕๒ 

 
๗. ส านักปฏิบัติธรรมหรือวัดหรือสถานท่ีท่ีใช้ในการปฏิบัติธรรมจะต้องมีความสัปปายะ มี

ความสะดวกสบายมีความสงบร่มรื่น สวยงาม เพื่อท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมรู้สึกสดช่ืน เอื้อให้การปฏิบัติ
ธรรมประสบผลส าเร็จได้ง่าย๒๕ 

๘. สถานท่ีท่ีใช้ในการปฏิบัติธรรมจะต้องมีความสงบร่มรื่น มีความสะดวกสบายจึงจะเอื้อใน
การปฏิบัติธรรมให้ประสบผลส าเร็จได้๒๖ 

๙. วัดท่ีเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เป็นทางการมีประจ าอยู่ในทุก
อ าเภอก็ตาม แต่วัดทุกวัดก็สามารถให้การอบรมการปฏิบัติธรรมได้ทุกวัด เพียงต้องปรับต้องสร้าง
อาคารสถานท่ีเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม๒๗ 

๑๐. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีได้รับการจัดต้ังตามระเบียบของมหาเถร
สมาคม จัดว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม และมีความสัปปายะต่อการปฏิบัติธรรม และจะส่งเสริม
ต่อการปฏิบัติธรรม๒๘ 

๑๑. สถานท่ีปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความสัปปายะ คือ มีความสงบ สะอาด ร่มรื่น 
ไม่มีส่ิงรบกวนจากบริเวณรอบข้าง จึงจะมีบยรรยากาศท่ีเหมาะกับการปฏิบัติธรรม แยกออกเป็นคน
ละพื้นท่ีเพื่อการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์๒๙ 

๑๒. สถานท่ีปฏิบัติธรรมจะต้องมีอาหาร อากาศ บุคลล ธรรมะและรูปแบบท่ีเป็นสัปปายะ 
เพื่อส่งเสริมให้ประสบผลส าเร็จในการการปฏิบัติธรรม หากไม่ดีท่ีสุด ก็ต้องให้มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด และแยกอาคารท่ีพักออกจากอาคารปกิบัติธรรม๓๐ 

๑๓. การคมนาคมเส้นทางในการเดินทางต้องสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก มีช่องทางการ
เดินทางหลายช่องทาง เช่น รถยนต์ รถไฟ รถส่วนบุคคลหรือรถสาธารณะ ในสถานท่ีปฏิบติธรรมต้องมี

                                            
๒๕ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่ใหม่ -ไร่เก่า จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑  



๕๓ 

 
ห้องปฏิบัติธรรมท่ีเป็นสัดเป็นส่วน ไม่กว้างหรือคับแคบเกินไปมีการแบ่งพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจ ต้องให้ความส าคัญในเรื่องความสะอาด และอุณหภูมิมิให้ร้อน
หรือเย็นจนเกินไป๓๑ 

๑๔ สถานท่ีปฏิบัติธรรมต้องมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อจ านวนของผู้เข้าปฏิบัติธรรม 
จะต้องมีความสะอาดและปลอดภัยต่อประชาชนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมด้วย การเดินทางสะดวกสบาย๓๒ 

๑๕. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีการแบ่งพื้นท่ีในการปฏิบัติอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน แยก
พื้นท่ีระหว่างพระสงฆ์และฆราวาสก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีใช้ในการเลือกสถานท่ีท่ีจะปฏิบัติธรรม 
นอกจากนี้ เรื่องความสะอาดของสถานท่ี ท้ังบริเวณโดยรอบ ห้องน้ าห้องสุขา พื้นท่ีในการพักผ่อน
หย่อนใจ ก็เป็นปัจจัยในการเลือกสถานท่ีปฏิบัติธรรมเช่นกัน๓๓ 

๑๖. ควรส่งเสริมให้วัดท่ีมีความพร้อมด้านสถานท่ี บุคลากรเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติ
ธรรม เพื่อจะได้มีการตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๓๔ 

๑๗. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดจะต้องเป็นสถานท่ีสะอาด สวยงาม ร่มเย็นเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสมกับเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม การจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมก็ต้องสร้าง
บรรยากาศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา๓๕ 

๑๘. วัดทุกวัดต้องเป็นสถานท่ีท่ีสามารถสอนให้ประชาชนปฏิบัติธรรมได้๓๖ 

สรุปได้ว่า วัดทุกวัดควรจัดให้มีพื้นท่ีส าหรับให้ประชาชนสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดท้ังปี 
ไม่จ าเพาะว่าต้องเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาเถรสมาคมเท่านั้น  
หากวัดใดมีสภาพวัด สถานท่ีท่ีเหมาะสมตามหลักของอาวาสสัปปายะ ก็สามารถเป็นสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรมได้เช่นกัน ลักษณะของสถานท่ีท่ีมีความสัปปายะ ได้แก่ มีความสงบ ร่มรื่น มีพื้นท่ีปฏิบัติแยกจาก

                                            
๓๑ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

จังหวัดประจงบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓๔ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 
๓๖ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๕๔ 

 
ท่ีพัก การเดินทางสะดวก มีความปลอดภัย มีเครื่องอ านวยความสะดวกพอเหมาะแก่การเข้าปฏิบัติ
ธรรม เป็นต้น ต้องส่งเสริมให้วัดทุกวัดเป็นสถานท่ีท่ีสอนปฏิบัติธรรมได้ 

ตารางที่ ๔.๒ แสดงค่าความถ่ี ด้านสถานท่ี 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ วัดทุกวัดต้องสามารถเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม 

และเปิดให้ประชาชนเข้าปฏิบัคติธรรมได้
ตลอดเวลา 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖, 
๑๗,๑๘ 

๒ ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีสถานท่ีท่ีมีความสัปปา
ยะ ร่มรื่น สะดวกสบาย และปลอดภัย 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖, 
๑๗,๑๘ 

๓ วัดท่ีเป็นส านักปฏิบัติธรรม ต้องมีอาคารสถานท่ี
ท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม แยกเป็นสัดเป็น
ส่วน  

๔ ๖,๑๑,๑๒,๑๕, 

๔ การเดินทางไปมาระหว่างบ้านเรือนกับวัดหรือ
ส านักปฏิบัติธรรต้องมีความสะดวกสบาย 

๖ ๔,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๕ ควรส่งเสริมให้วัดมีความพร้อมเพื่อจัดให้เป็น
ศูนยกลางของการปฏิบัติธรรม ปรับปรุงพัฒนา
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังจังหวัด 

๓ ๑๖,๑๗,๑๘ 

๔.๒.๗ ด้านวิทยากร 
วิทยากรหรือพระวิปัสสนาจารย์เป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเลือกว่าจะปฏิบัติ

ธรรมท่ีส านักใด หรือไม่ เพราะวิทยากรท่ีสามารถให้ความรู้ ให้การฝึกอบรมได้ผล จะท าให้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมต่อเนื่องสม่ าเสมอต่อไป 

๑. พระวิปัสสนาจารย์ยังมีจ านวนน้อย และยังขาดการพัฒนาเพิ่มความสามารถให้สูงขึ้น ใน
กลุ่มของพระวิปัสสนาจารย์เองควรจะให้มีการหมุนเวียนไปอบรมให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมกับส านักปฏิบัติ
ธรรมอื่น ๆ บ้าง เพื่อให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้รับการอบรมท่ีแตกต่างกันออกไปในหลากหลายรูปแบบ๓๗ 

                                            
๓๗ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๕๕ 

 
๒. พระวิปัสสนาจารย์มีข้อจ ากัดเรื่องบุคลิกภาพท่ีต้องเป็นผู้ท่ีมึความสงบนิ่งและพระวิปัสสนา

จารย์เองส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ท่ีมีอายุมาก แต่ในสังคมปัจจุบันเป็นยุคสมัยท่ีมีความเจริญมีความ
เปล่ียนแปลงมากมาย พระวิปัสสนาจารย์ เองต้องมีการปรับตัวให้ ทันและเข้ากับยุคสมัยท่ี
เปล่ียนแปลง๓๘ 

๓. พระวิปัสสนาจารย์ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ มีปฏิภานไหวพริบท่ีดี และต้องพัฒนาตนเอง
ให้มีความสามารถเพิ่มข้ึนและรวมถึงต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีงาม๓๙ 

๔. พระวิปัสสนาจารย์ยังมีไม่เพียงพอต่อการอบรมการปฏิบัติธรรม และพระวิปัสสนาจารย์ท่ี
มีอยู่ก็ไม่ค่อยได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มขึ้น ไม่มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์รูปอื่น  ๆ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพิ่มข้ึนด้วย๔๐ 

๕ ควรให้จัดส่งพระสงฆ์เข้ารับการอบรมเพื่อให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์และมีการแต่งต้ังให้
เป็นทางการ ควรก าหนดให้มีการประเมินพระวิปัสสนาจารย์ทุกปีหรือเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา
เพิ่มสมรรถนะพระวิปัสสนาจารย์ให้สูงขึ้น ทันสมัยมากขึ้น ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของการปฏิบัติธรรม๔๑ 

๖. พระวิปัสสนาจารย์ยังมีจ านวนน้อย ควรส่งเสริมและส่งพระเข้ารับการอบรมให้เป็นพระ
วิปัสสนาจารย์เพิ่มขึ้น และควรจัดให้มีการอบรมเพิ่มความสามารถของพระวิปัสสนาจารย์ให้สูงขึ้น 
เพื่อน าไปอบรมผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป๔๒ 

๗. พระสงฆ์ท่ีเป็นพระวิปัสสนาจารย์ยังมีจ านวนน้อย ควรท่ีจะส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พระสงฆ์สามเณรให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์เพิ่มขึ้น และให้มีการฝึกอบรมเพิ่มความสามารถมากขึ้น
เป็นระยะ หรือทุก ๆ ปีด้วย๔๓ 

                                            
๓๘ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๙ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๐ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขั นธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๒ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๓ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๕๖ 

 
๘. พระวิปัสสนาจารย์ คือ ผู้ท่ีมีความส าคัญในการอบรมปฏิบัติธรรม จ าเป็นต้องเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกลักษณะของความเป็นผู้น าท่ีดี มีความสงบนิ่ง สามารถแสดงตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้เข้า
ปฏิบัติธรรมได้ และต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ได้เป็นอย่างดี๔๔ 

๙ พระวิปัสสนาจารย์ต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดี 
ปัจจุบันนี้พระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญยังมีจ านวนน้อย จึงเป็นความจ าเป็นท่ีต้องมีการ
ส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มจ านวนพระวิปัสสนาจารย์ให้มากขึ้น ท้ังยังต้องมีการอบรมเพิ่ม
ความสามารถให้กับพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีอยู่แล้วพิ่มข้ึนด้วย๔๕ 

๑๐. พระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังมีจ านวนน้อย ท่ีมีอยู่ก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมี
อายุมาก อาจจะไม่มีการพัฒนาเพิ่มความสามารถและปรับให้ทันสมัย ซึ่งเป็นอีกสาเหตุท่ีท าให้ไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมท่ียังเป็นเยาวชนหรือวัยรุ่น๔๖ 

๑๑. พระวิปัสสนาจารย์ต้องเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพดูสุขุม สงบนิ่ง สามารถให้การอบรมถ่ายทอด
แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้พบเห็นโดยท่ัวไป๔๗ 

๑๒. ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังขาดพระวิปัสสนาจารย์ท่ีเป็นแกนหลัก พระวิปัสสนาจารย์
ด้วยกันเองก็ยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นในปัจจุบันจึงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างอบรมตาม
แบบท่ีมีความช านาญเฉพาะตน ควรให้มีการประชุม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มของพระวิปัสสนา
จารย์เป็นประจ าทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์เองด้วย๔๘ 

๑๓. พระวิปัสสนาจารย์ควรได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์และมีการ
จัดท าทะเบียนประวัติของพระวิทยากรทุกรูป เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายพระวิปัสสนาจารย์ของจังหวัด๔๙ 

                                            
๔๔ สัมภษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๔๕ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร), เจ้าคณะต า บลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๔๖ สัมภษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๗ สัมภษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๘ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรนันท์ วชิราวุโธ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๔๙ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประขวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๕๗ 

 
๑๔. ในการปฏิบัติธรรม ต้องมีพระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากรท่ีมีความสามารถประจ าใน

การปฏิบัติธรรมตลอดเวลา เพื่อคอยให้ค าแนะน า ให้ความรู้ในการปฏิบัติธรรม๕๐ 
๑๕. ในการปฏิบัติธรรมจะต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรท าหน้าท่ีให้ความรู้ ให้

ค าแนะน าในการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์
สูงสุด๕๑ 

๑๖. พระวิปัสสนาจารย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมตัดสินใจเลือกใน
การเข้าปฏิบัติธรรม เพราะพระวิปัสสนาจารย์ท่ีดีมีความสามารถจะถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่าง
ละเอียด และหากพระวิปัสสนาจารย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมได้ง่ายจะ
ยิ่งท าให้ผู้รับการอบรมยอมรับค าสอนได้เร็วและมากขึ้นด้วย๕๒ 

๑๗. พระวิปัสสนาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีในการสอนหรืออบรมผู้เข้าปฏิบัติธรรม จะต้องได้รับการ
ฝึกฝนให้มีทักษะท่ีถูกต้องในการเผยแผ่ ต้องมีความระมัดระวังการพูด การแสดงตนต่อประชาชน 
เพื่อให้เกิดศรัทธา มีความเช่ือมั่นในการเข้าปฏิบัติธรรม๕๓ 

๑๘. พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรจะต้องมีความชัดเจนในการให้ความรู้ในการฝึกอบรม
ให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม และต้องมีความสามารถหลากหลายในเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วย เพื่อสอนการ
ฝึกปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล๕๔ 

สรุปได้ว่า พระวิปัสสนาจารย์ต้องพัฒนาความสามารถของตนเองให้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และ
ต้องสร้างความน่าเล่ือมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นท่ัวไป พระสังฆาธิการควรจัดให้มีการส่งเสริมให้ฝึกพระ
วิปัสสนาจารย์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้อย่างเพียงพอ การมีพระ
วิปัสสนาจารย์จ านวนมาก ๆ จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเข้าปฏิบัติธรรม เพราะพระ
วิปัสสนาจารย์แต่ละรูปก็มีความสามารถท่ีต่างกัน มีเทคนิคการสอนการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย
แตกต่างกันออกไป 

                                            
๕๐ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๑ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๕๒ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๕๘ 

 
ตารางที่ ๔.๓ แสดงค่าความถ่ี ด้านวิทยากร 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระวิปัสสนาจารย์มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกับ

จ านวนผู้ปฏิบัติธรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๗ ๑,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐ 

๒ พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความรอบรู้ความ สามารถ 
มีปฏิภาณไหวพริบ 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙, 
๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 
๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสงบ
นิ่ง เยือกเย็น มีการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย พัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถเพิ่มข้ึน 

๕ ๒,๓,๕,๘,๑๑, 

๔ ต้องมีการสร้างพระวิปัสสนาจารย์ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 
และมีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว
ให้มีความสามารถเพิ่มข้ึน 

๖ ๔,๕,๖,๗,๙,๑๐, 

๕ พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความเป็นผู้น าท่ีดี มีความ
เช่ียวชาญในการสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติธรรม 

๑๑ ๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๒, 
๑๔,๑๗,๑๘ 

 ๔.๒.๑ ด้านสันทัสสนา (การช้ีแจงให้เห็นชัด) 
๑. ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีพระวิปัสสนาจารย์จ านวนจ ากัด ต้องส่งเสริมให้มีการส่งพระ

เข้าอบรมการเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพิ่มขึ้น และพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีอยู่แล้วก็เป็นพระวิปัสสนา
จารย์ท่ีมีความสามารถในระดับธรรมดา ยังไม่สามารถสอนการปฏิบัติธรรมในระดับท่ีสูง ๆ ได้๕๕ 

๒. พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความรู้ความสามารถในการให้การอบรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมให้เข้าใจ
ได้อย่างงกระจ่างแจ้งชัดเจน ให้ผู้ปฏิบัติธรรมรู้ว่าการปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อย่างไร ก็จะท าให้มีการ
ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง๕๖ 

                                            
๕๕ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๕๖ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริวณฺโณ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๕๙ 

 
๓. ประชาชนท่ีปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจ า จะเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม

เป็นอย่างดี มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา แต่ก็ท าได้เป็นครั้งคราวและ
เป็นระยะเวลาไม่กี่วัน ตามแต่สถานศึกษาจะจัดเป็นโครงการ๕๗ 

๔. ประชาชนท่ีปฏิบัติธรรมจะมีความเข้าใจชัดเจนถึงผลของการปฏิบัติธรรม ก็จะปฏิบัติธรรม
ได้บ่อย ๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีพระวิปัสสนาจารย์ต้องมีการพัฒนา เพื่อจะสามารถอบรมการปฏิบัติ
ธรรมในระดับท่ีสูงขึ้นไปได้ด้วย๕๘ 

๕. พระวิปัสสนาจารย์ท่ีสอนการปฏิบัติธรรม ต้องให้ความรู้ความกระจ่างชัดเจนในการปฏิบัติ
ธรรมได้เป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ดี เพื่อเป็นการโน้มน้าวให้ผู้
ปฏิบัติธรรมเกิดความเล่ือมใสศรัทธาเข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ๕๙ 

๖. พระวิปัสสนาจารย์ต้องให้การอบรม การช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจถึงประโยชน์ของ
การปฏิบัติธรรมให้ชัดเจน หรือการปฏิบัติให้ดู ให้เห็นผลจริง ก็จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
ปฏิบัติตามได้มากขึ้น๖๐ 

๗. การปฏิบัติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเองเห็นถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น พระวิปัสสนาจารย์เอง
ก็ต้องคอยให้ความรู้และก ากับดูแลการปฏิบัติธรรมให้อยู่ในความเหมาะสมด้วย๖๑ 

๘. ในการปฏิบัติธรรมของประชาชนยังมีความจ าเป็น ต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พระ
วิปัสสนาจารย์เองจึงต้องขวนขวายหาความรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเช่ียวชาญด้วย๖๒  

                                            
๕๗ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๕๘ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๕๙ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๖๐ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๖๑ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



๖๐ 

 
๙. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมยังอ่อนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้มีการปฏิบัติธรรม ประชาชน

ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะรู้ หรือเห็นว่ามีการจัดการปฏิบัติธรรมของวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ใน
จังหวัด แม้แต่ในวันส าคัญต่าง ๆ ก็ยังไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง๖๓ 

๑๐. พระวิปัสสนาจารย์ ไม่ค่อยการมีช้ีแจ้งให้เห็นชัดถึงความส าคัญของการปฏิบัติธรรม 
ความจ าเป็นและผลดีของการปฏิบัติธรรมซึ่งหมายความว่า ประชาชนยังได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีน้อย ใน
ปัจจุบันนี้ การปฏิบัติธรรมยังเป็นเหมือนการบังคับให้เข้าปฏิบัติธรรม จึงท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่ค่อย
ยอมรับถึงผลของการปฏิบัติได้มากเท่าท่ีควรจะเป็น๖๔ 

๑๑. พระวิปัสสนาจารย์มักจะไม่มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ
ธรรมมากนัก  และประชาชนหรือผู้ปฏิบัติธรรมเองก็มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาท่ีจะเข้ามาปฏิบัติธรรมเอง
ด้วย๖๕ 

๑๒. ผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอตลอดท้ังปี พระวิปัสสนาจารย์ต้องให้
การอบรม ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจชัดเจนมากท่ีสุด ซึ่งจะท า
ให้โน้มน้าวให้เข้าปฏิบัติธรรมได้ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ แล้วน าเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน ท า
ให้เป็นคนท่ีมีสติมั่นคง มีปัญญาไตร่ตรอง แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นลงได้๖๖  

๑๓. พระวิปัสสนาจารย์จ าเป็นท่ีจะต้องปรับตัวให้ทันสมัย ต้องหาโอกาสในการเผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารมากขึ้นแล้วเข้าปฏิบัติธรรม
มากขึ้นด้วย การท าให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจการปฏิบัติธรรมนั้น สถานปฏิบัติธรรมต้องจัดการปฏิบัติ
ธรรมให้มากขึ้นถี่ข้ึน จัดพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีความรู้ถ่ายทอดการปฏิบัติธรรมได้ในทุกระดับของการ
ปฏิบัติ๖๗ 

                                            
๖๓ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๖๔ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๖๕ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๖ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๖๗ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๖๑ 

 
๑๔. หากพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรสามารถแนะน าการปฏิบัติธรรมหรือถ่ายทอดความรู้

ให้ แก่ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องชัดเจน จะส่งผลดีท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความสนใจ
ได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องต่อไป๖๘ 

๑๕. การก าหนดและเผยแพร่ข่าวสารโครงการหรือการวางแผนกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมให้
เหมาะสมชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมายจะท าให้ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ตรง
ตามท่ีต้องการ ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น๖๙ 

๑๖. การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมค าส่ังสอน การปฏิบัติธรรมท่ีชัดเจน
จะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสนใจ พร้อมท่ีจะหาโอกาสเข้าปฏิบัติธรรมอีก๗๐ 

๑๗. การช้ีแจ้งให้เห็นชัดเจนในการปฏิบัติธรรมต้องก าหนดบุคคลท่ีมีความสามารถท าหน้าท่ี
ช้ีแจงให้เห็นได้อย่างกระจ่างแจ้งและชัดเจน ท้ังนี้เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมและชักจูงให้สนใจเข้ามา
ปฏิบัติธรรม และน าเอาผลท่ีได้จากการปฏิบัติธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วย๗๑ 

๑๘. การปฏิบัติธรรมท่ีประสบผลส าเร็จได้ผลการปฏิบัติธรรมท่ีดีนั้น จะต้องมีความเข้าใจใน
หลักธรรมค าสอน ดังนั้น จึงต้องมีผู้ท่ีบรรยายให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจได้อย่างถูกต้องและน าการปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จได้ การปฏิบัติธรรมจะเห็นผลหรือไม่ อาจจะไม่สามารถประเมินผลได้ เพราะผลการ
ปฏิบัติธรรมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายอย่าง เช่น พื้นฐานความรู้ อายุ เพศและความต้องการใน
การเข้าปฏิบัติธรรมของแต่ละบุคคล๗๒  

สรุปได้ว่า การปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีความจ าเป็นต้องมี
พระวิปัสสนาจารย์คอยดูแลและคอยก ากับให้การฝึกอบรม พระวิปัสสนาจารย์เองก็ยังต้องมีการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้น และต้องปรับตัวให้ทันกับโลกาภิวัตน์ เพื่อเพิ่มความ
หลาหลายหรือทางเลือกให้กับประชาชนได้เข้าวัดเข้าส านักปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น ส านักปฏิบัติธรรม
เองก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นด้วย 

                                            
๖๘ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรศัพท์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๐ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

, ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๑ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน 

โกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๗๒ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๖๒ 

 
ตารางที่ ๔.๔  แสดงค่าความถ่ี ด้านสันทัสสนา 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระวิปัสสนาจารย์ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมี

ความสามารถในการปฏิบัติธรรม 
๑๓ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ พระวิปัสสนาจารย์ต้องสามารถสอนการปฏิบัติ

ธรรมให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
๑๓ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘ 
๓ วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมต้องส่งเสริมการปฏิบัติ

ธรรมให้มากขึ้น ต้องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น 

๑๒ ๓,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔,๑๕๑๗ 

 ๔.๒.๒ ด้านสมาทปนา (การชักจูงให้ปฏิบัติตาม) 
๑. ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังไม่ค่อยให้ความสนใจหรือให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติ

ธรรมมากนัก พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์จึงต้องให้ความใส่ใจและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มาปฏิบัติธรรมด้วยการเชิญชวนชักจูงให้ปฏิบัติตาม  พระภิกษุสงฆ์พระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ท่ีมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนอยู่แล้ว จึงสามารถท าหน้าท่ีเชิญชวนชักจูงให้ปฏิบัติตามได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชนที่จะมีโอกาสในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้มากกว่ากลุ่มคนท างาน๗๓ 

๒. พระภิกษุสงฆ์จะต้องมีบุคลิกภาพท่ีสงบนิ่ง พยายามสร้างวิธีการเพื่อชักจูงใจให้ประชาชน
เข้าวัดปฏิบัติธรรม๗๔ 

๓. การหาโอกาสเข้าไปรณรงค์หรือส่งเสริมในสถานศึกษา เพื่อชักจูง เชิญชวนให้เยาวชนเข้า
ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในวาระต่าง ๆ จะท าให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น จัดให้มีการ
อบรมการปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีต้ังวัด หรือสถานปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง พระภิกษุสงฆ์
หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องเป็นผู้ท่ีสามารถอธิบายให้เกิดความเข้าใจ และประสบความส าเร็จในการ
น าปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นการชักจูงให้ปฏิบัติตามได้๗๕ 

                                            
๗๓ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๗๔ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๕ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๖๓ 

 
๔. พระวิปัสสนาจารย์ต้องเป็นผู้ท่ีให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ให้สามารถประสบ

ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถชักจูงใจผู้ปฏิบัติธรรมให้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง๗๖ 

๕. พระภิกษุท่ีท าหน้าท่ีสอนการปฏิบัติธรรมจะต้องสร้างบุคลิกภาพ สร้างแบบอย่างให้เห็น 
เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรม และยังเป็นการเชิญชวนให้เข้ามาปฏิบัติธรรม แล้วเห็นว่าผลของ
การปฏิบัติธรรมมีแต่ผลดีและมีประโยชน์เกิดขึ้น๗๗ 

๖. พระภิกษุสงฆ์จะต้องท าหน้าท่ีในการชักจูงประชาชนให้เข้าปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีจะต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่๗๘ 

๗. การท่ีผู้ปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติแล้วได้รับผลดีของการปฏิบัติ จะเป็นอีกหนทางหนึ่งใน
การชักจูงให้ผู้อื่นหันมาปฏิบัติธรรมได้ด้วย๗๙ 

๘. ความส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของผู้ท่ีเข้าปฏิบัติธรรมแล้ว จะเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีสามารถ
ชักจูงผู้อื่นให้หันมาปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี รวมท้ังความประพฤติของพระภิกษุสงฆ์เองก็เป็น
แบบอย่างชักจูงให้ประชาชนเข้าปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี๘๐ 

๙. ในการชักจูงประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ปฏิบัติตามยังไม่ค่อยประสบความส าเร็จ 
อาจจะเป็นเพราะวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีเร่งรีบ จึงมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้เฉพาะวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเท่านั้น หากเป็นกลุ่มเยาวชนก็จะปฏิบัติธรรมได้ด้วยโครงการของสถานศึกษา ซึ่งมี
เพียงปีละครั้งเท่านั้น สถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีส่ิงของสมนาคุณ การอ านวยความ
สะดวกเข้ามาเสริมการประชาสัมพันธ์ชักจูงให้ปฏิบัติตาม๘๑ 

                                            
๗๖ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๗ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๘ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๙ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๘๐ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๘๑ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัดประจวบคีรี

ขัน์. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



๖๔ 

 
๑๐. การชักจูงให้ปฏิบัติธรรมยังพบเห็นได้น้อยมาก พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ท่ีท า

หน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์โตยตรงยังไม่มี๘๒ 
๑๑. พระภิกษุสงฆ์ท่ีเป็นพระสังฆาธิการต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนชักจูงให้เข้าปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น ควรก าหนดพระภิกษุสงฆ์หรือพระท่ีมีความสามารถ เป็นท่ีรู้จัก
กับประชาชนไปท าหน้าท่ีเชิญชวนชักจูงประชาชนให้เข้าปฏิบัติธรรม ติดต่อกับหน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชนและสถานศึกษาให้เข้าร่วมการปกิบัติธรรม๘๓ 

๑๒. ในการจะชักจูงให้ปฏิบัติธรรมได้เป็นผลดี ควรจัดส่ือการสอนการปฏิบัติ จัดบุคคลท่ีเป็น
ต้นแบบท้ังท่ีเป็นพระสงฆ์และฆราวาสเข้ามาสอน บรรยายและปฏิบัติ จัดการให้ความสะดวกในการ
เดินทางเข้าปฏิบัติธรรมในวันท่ีมีการปฏิบัติธรรม จัดให้มีการเสวนาระหว่างการอบรมปฏิบัติธรรม
ระหว่างผู้สอนกับผู้รับการอบรม จัดให้มีการอบรมธรรมะอบรมการปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราวใน
หน่วยงานต่าง ๆ๘๔ 

๑๓. ในการอบรมการปฏิบัติธรรมของวิทยากรหรือครูสอนการฝึกปฏิบัตธรรม จะต้องเป็นผู้ท่ี
มีความสามารถถ่ายทอดให้ความรู้ได้อย่างถูกต้องและละเอียดตามหลักสูตร เพื่อให้การอบรมการ
ปฏิบัติแต่ละครั้งมีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลจะท าให้เกิดการชักจูงให้เข้าปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง
ต่อไป หรือจัดการอบรมการปกิบัติธรรมนอกสถานท่ี๘๕ 

๑๔. ผู้น าองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนต้องเปิดโอกาสและชักชวนให้บุคลากรในองค์กร
เข้าปฏิบัติธรรมตาม โดยการช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม เพื่อจูงใจให้เห็นจริง คล้อยตาม
จนยอมรับและน าไปปฏิบัติธรรม๘๖ 

                                            
๘๒ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๓ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๔ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๘๕ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๖ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๖๕ 

 
๑๕. การปฏิบัติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติน้อมน าเอาหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้

เกิดความซาบซึ้งในพระธรรมค าสอน ซึ่งจะส่งผลให้อยากกลับมาปฏิบัติธรรมซ้ าอีก๘๗ 
๑๖. การจัดอบรมพระผู้น าด้านการปฏิบัติธรรม หรือพระวิปัสสนาจารย์เพื่อให้มีความรู้

ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดการอบรมปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดการสร้างเครือ ข่าย
ร่วมกันในระหว่างคณะสงฆ์แต่ละระดับในจังหวัด หรือกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีความต้องการในการเข้า
ร่วมการปฏิบัติธรรม อันจะท าให้เกิดเป็นกลุ่ม มีการขยายการปฏิบัติธรรมท่ีใหญ่ขึ้น๘๘ 

๑๗. ถ้าจะชักจูงให้ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ต้องให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีส าคัญคือสถานปฏิบัติธรรมต้องมีความพร้อมความเหมาะสม ต้ังแต่
สถานท่ี อาคาร สภาพแวดล้อมร่มรื่น ความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวก นอกจากนี้ กิจกรรม
ท่ีใช้ในการอบรมต้องไม่ยืดเย้ือน่าเบ่ือหน่ายด้วย๘๙ 

๑๘. การชักจูงให้ปฏิบัติตามอาจจะเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก เนื่องจากปัจจุบันนี้ประชาชนจะให้
ความสนใจและมีความเช่ือศรัทธาใด ๆ นั้น จะต้องมีเหตุและผล ต้องมีตัวอย่างให้เห็นชัดเจน๙๐ 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องให้ความใส่ใจและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าวัดปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น  พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องสร้างบุคลิกภาพท่ีดี เพื่อเป็นการ
สร้างความเล่ือมใสให้เกิดขึ้น ก าหนดโครงการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในวัด ใน
ส านักปฏิบัติธรรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะเปล่ียนเป็นการปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีบ้าง 

ตารางที่ ๔.๕  แสดงค่าความถ่ี ด้านสมาทปนา 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้

เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน เพื่อสร้างความ
เล่ือมใสศรัทธา 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๘,๙,๑๐,๑๑, 
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

                                            
๘๗ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๘ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน 

โกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๘๙ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๙๐ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๖๖ 

 
ตารางที่ ๔.๕  แสดงค่าความถ่ี ด้านสมาทปนา (ต่อ) 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๒ พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์สามารถชักจูง

เชิญชวนให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรม 
๑๑ ๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑๑๒, 

๑๓,๑๗,๑๘ 
๓ วัดหรือส านักปฏิบัติธรรม ต้องมีการติดต่อส่ือสาร

กบหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
หรือเชิญชวนให้เข้ามาปฏิบัติธรรม 

๙ ๑,๓,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 
๑๖,๑๗ 

๔ จัดการอบรมให้พระวิปัสสนาจารย์หรือพระสงฆ์ 
เพื่อให้มีศักยภาพในการสอนการปฏิบัติธรรม 

๔ ๕,๑๒,๑๓,๑๖ 

 ๔.๒.๓ ด้านสมุตเตชนา (การสร้างความแกล้วกล้า) 
๑. การปฏิบัติธรรมท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การมีศีล สมาธิและปัญญา สามารถท าให้ผู้

ปฏิบัติธรรมเกิดความแกล้วกล้า ท้ังคิดและท าส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีถูกต้อง๙๑  
๒. ในการปฏิบัติธรรมจะท าให้เกิดความสงบนิ่ง มีการใคร่ครวญด้วยสติและปัญญา สามารถรู้

ได้ด้วยตนเองว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นและมีความแกล้วกล้าได้๙๒ 
๓. พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏบัติธรรมให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถสร้างความเช่ือมั่น 

มีสติและสมาธิดี มีความกล้าหาญองอาจเกิดขึ้นได้ การปฏิบัติธรรมท าให้เกิดความกล้าคิดกล้าท า จึง
เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติธรรมได้รวดเร็วและประสบผลส าเร็จได้๙๓ 

๔. พระภิกษุสงฆ์จะต้องแสดงหรือปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าผลของการปฏิบัติจะ
ส่งผลให้เป็นผู้ท่ีมีความองอาจ มีความแกล้วกล้า ผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี มีภาพลักษณ์
ท่ีงดงาม๙๔ 

                                            
๙๑ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๙๒ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๓ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๔ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน๒๕๖๑. 



๖๗ 

 
๕. พระวิปัสสนาจารย์ต้องน าการปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสงบนิ่ง มีความทรงภูมิ

ปัญญา มีหลักเหตุและผล และยังเป็นผู้ท่ีเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี ท าให้ประชาชนเห็นว่าเป็น
บุคคลท่ีมีความแกล้วกล้า สามารถปฏิบัติธรรมตามได้๙๕ 

๖. พระวิปัสสนาจารย์ ต้องแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้
ปฏิบัติธรรมได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีสติ สมาธิ ความกล้าหาญ กล้าแสดงออก เพิ่มความมั่นใจใน
ตนเอง๙๖ 

๗. ผู้ท่ีปฏิบัติธรรมอย่างสม่ าเสมอ คือ ผู้ท่ีมีความสงบนิ่ง มีความเช่ือมั่นในตนเอง จึงเป็นผู้ท่ีมี
บุคลิกภาพให้เห็นว่าเป็นคนท่ีมีความแกล้วกล้ามีความองอาจได้ การปฏิบัติธรรมท าให้เป็นผู้ท่ีมีศีล มี
ความสงบนิ่ง๙๗ 

๘. ผู้ท่ีมีความแกล้วกล้า จะเป็นคนท่ีมีความมุ่งมั่น แน่วแน่ ยิ่งเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็จะยิ่งท า
ให้สร้างความแกล้วกล้าได้เพิ่มขึ้นอีก ท าให้มีสติมีสมาธิ๙๘ 

๙. ความแกล้วกล้าไม่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมของประชาชน แต่ในการปฏิบัติธรรมจะสร้างให้
ผู้ปฏิบัติธรรมมีความแกล้วกล้า ความองอาจและสงบนิ่งได้ ท าให้สามารถน าเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้๙๙ 

๑๐. ผลของการปฏิบัติธรรมท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพมั่นใจในตนเอง มีความ
กล้าหาญในการแสดงออกกับการกระท า ความแกล้วกล้าไม่มีผลต่อการปฏิบัติธรรม แต่ในทางกลับกัน 
การปฏิบัติธรรมจะสร้างความแกล้วกล้าให้เกิดขึ้นเพราะผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ท่ีมีความรอบคอบ มี
ความสงบนิ่ง เกิดสมาธิและปัญญา มีความเห็นท่ีถูกท านองคลองธรรมสามารถน าเอาไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้๑๐๐ 

                                            
๙๕ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๖ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๙๗ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๙๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ ตุบาคม ๒๕๖๑ 
๙๙ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร), เจ้าคณะต าบลหนองพลับเขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๐๐ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้ าคณะต าบลไร่เก่า-ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๖๘ 

 
๑๑. ความแกล้วกล้าเป็นบุคลิกลักษณะจ าเพาะบุคคล การปฏิบัติธรรมไม่จ าเป็นต้องใช้ความ

แกล้วกล้า แต่การปฏิบัติธรรมสร้างความแกล้วกล้าความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึน เนื่องเพราะผู้ปฏิบัติธรรมจะ
รู้ได้ว่าส่ิงใดควร ส่ิงใดไม่ควร๑๐๑ 

๑๒. เป็นความจ าเป็นท่ีจะต้องฝึกฝนพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ให้เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถเพิ่มขึ้น 
ให้เป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการน าการปฏิบัติธรรม ต้องส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้และการออกไปฝึกปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี๑๐๒ 

๑๓. วิทยากรท่ีท าหน้าท่ีอบรมการปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้และรู้จักการใช้จิตวิทยาใน
การอบรม สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง จนสามารถน าเอาไป
ใช้ด าเนินชีวิตได้หรือท ากิจท าหน้าท่ีของตนเองได้เป็นผลส าเร็จ๑๐๓ 

๑๔. พระสงฆ์ พระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากรท่ีท าหน้าท่ีผู้น าในการอบรมปฏิบัติธรรม 
จะต้องให้ก าลังใจต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดความอุสาหะ พากเพียร ท าให้มีความมั่นใจว่าจะ
สามารถปฏิบัติได้ผลส าเร็จ๑๐๔ 

๑๕. พระวิปัสสนาจารย์ต้องเป็นแบบอย่าง ต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่า การปฏิบัติธรรมสา
มาระสร้างบุคลิกภาพให้กับผู้ปฏิบัติธรรมใด้  ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเองมีความมั่นใจในตนเอง มีความ
แกล้วกล้า เป็นการสร้างบุคลิกภาพให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างอย่างดี๑๐๕ 

๑๖. การจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรมของประชาชนท่ีดีได้นั้น ต้องเกิดจากความ
ศรัทธา ความเช่ือถือท่ีมีต่อสถานปฏิบัติธรรมและผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ในการ
ปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ต้องจัดให้ตรงช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ขัดแย้งกับการด ารงชีวิต
ประจ าวันของประชาชน๑๐๖ 

                                            
๑๐๑ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๐๒ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๐๓ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลดาวเทียม จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน 

โกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๐๖ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๖๙ 

 
๑๗. ภายหลังการปฏิบัติธรรมแล้วจะท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจท่ีดีในการด ารงชีวิต เกิดความ

มานะพยายามท าให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ท้อแท้กับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต๑๐๗ 
๑๘. พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องแสดงตนให้เป็นต้นแบบ หรือเป็นผู้น าในการสร้าง

ความแกล้วกล้า จึงจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในกิจกรรมหรือการปฏิบัติธรรม๑๐๘ 
สรุปได้ว่า ผู้ท่ีปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอหรือบ่อย ๆ จะเป็นผู้ท่ีมีความสุขุมเยือกเย็น มีบุคลิกภาพ

งดงาม การปฏิบัติธรรมจะท าให้เกิดศีล สมาธิและปัญญา มีความรอบคอบและสงบนิ่ง ซึ่งจะสร้าง
ความแกล้วกล้าให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง  ในส่วนของพระสงฆ์และพระวิปัสสนาจารย์ก็มีส่วนส าคัญในการ
สร้างความแกล้วกล้าให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ด้วยการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง ให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติธรรม
ให้มีความพากเพียรอุตสาหะและความมั่นใจ 

ตารางที่ ๔.๖  แสดงค่าความถ่ี ด้านสมุตเตชนา 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การปฏิบัติธรรมท าให้เกิดสติและปัญญา มีความ

แกล้วกล้า  
๑๒ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

๑๗,๑๘ 
๒ พระสงฆ์ต้องมีความเป็นผู้น า เป็นต้นแบบในการ

ปฏิบัติธรรม 
๑๖ ๓,๔,๕,๖,๙,๑๐,๑๑ 

๓ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมให้มาก
ขึ้น เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๗ ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗, 
๑๘ 

๔.๒.๔ ด้านสัมปหังสนา (การสร้างความร่าเริงแจ่มใส)  
๑. คนเราจะเกิดความร่าเริงแจ่มใสได้ จะต้องปราศจากความทุกข์ ไม่มีความเจ็บป่วยเกิดข้ึน 

การปฏิบัติธรรมท าให้เกิดความร่าเริงสดใสได้ เนื่องด้วยมีการปรับสมดุลท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ
ให้มีความสงบเกิดเป็นสมาธิและปัญญา สามารถมองเห็นถึงเหตุและผล รู้ท่ีมาของส่ิงท่ีท าให้เกิดทุกข์ 
สามารถขจัดความทุกข์ได้ ส่งผลให้เกิดความร่าเริงแจ่มใส๑๐๙ 

                                            
๑๐๗ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๗๐ 

 
๒. การปฏิบัติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสงบส่งผลให้มีจิตท่ีว่าง และการท่ีจิตว่าง

เปล่าก็จะมีความสดใสร่าเริงขึ้นได้๑๑๐ 
๓. ผู้ปฏิบัติธรรมจะเกิดความร่าเริงแจ่มใสได้เพราะการปฏิบัติธรรมจะท าให้เกิดความคลาย

กังวลใจ มีความสงบนิ่ง ส่งผลให้ผู้ท่ีปฏิบัติธรรมอยากท่ีจะปฏิบัติธรรมต่อไปเรื่อย ๆ สม่ าเสมอ๑๑๑ 
๔. พระสงฆ์หรือพระวิทยากรอบรมการปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ท่ีสามารถสร้างหรือหาวิธีการ

สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมรู้สึกได้ว่า การปฏิบัติธรรมสามารถท าให้เกิดความร่าเริงแจ่มใสได้ วิธีการท่ีว่า
อย่างเช่น การน าเอากิจกรรมอื่น ๆ เข้ามาใช้ประกอบการปฏิบัติธรรม๑๑๒ 

๕. การท่ีผู้ปฏิบัติธรรมท าการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ าเสมอจะเป็นผู้ท่ีมีความสงบหมดความ
กังวลใจ เมื่อมีความสงบก็จะท าให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสตามมา  อันจะเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติธรรมได้
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ๑๑๓ 

๖. การปฏิบัติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสงบ มีความสดช่ืนท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
ผู้ท่ีมีความสงบจะมีความร่าเริงสดใสได้ไม่ยากนั่นเอง๑๑๔ 

๗. ประชาชนท่ีปฏิบัติธรรมจะมีความสงบมีสมาธิ ท าให้เกิดความสดใสร่าเริงได้  ในทางท่ี
กลับกันผู้ท่ีมีความร่าเริงสดใส เมื่อเข้าปฏิบัติธรรมจะท าให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมได้ใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไปได้โดยง่าย๑๑๕ 

๘. การปฏิบัติธรรมจะท าให้เกิดความสงบ  ความสงบจะเป็นพื้นฐานของความสดใสอันจะ
น าไปสู่ความร่าเริงแจ่มใส การปฏิบัติธรรมจะท าให้คลายจากความทุกข์ความกังวล๑๑๖ 

                                            
๑๑๐ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคี รีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

ประจวบตคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.  
๑๑๔ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๗๑ 

 
๙. การปฏิบัติธรรมท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ โดยจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่ความสดใสความร่า

เริงต่อไป และเมื่อปฏิบัติธรรมได้ยาวนานขึ้น จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความสุขกายสบายใจ๑๑๗ 
๑๐. ผู้ท่ีมีความร่าเริงแจ่มใสจะท าให้ปฏิบัติธรรมได้ดี และหลังการปฏิบัติธรรมแล้วจะยิ่งท า

ให้เกิดความร่าเริงแจ่มใสท่ีมากขึ้น  หรือเมื่อเกิดความเศร้าหมองหรือความไม่สงบ เมื่อได้ปฏิบัติธรรม
แล้วจะคลายความเศร้าหมองได้ ท าให้เกิดเป็นความสงบ คลายความทุกข์ให้เบาบางลง จิตใจอาจจะ
กลับมาแจ่มใสขึ้นได้๑๑๘ 

๑๑. ความร่าเริงแจ่มใสท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติธรรมได้มาก 
ได้ต่อเนื่องสม่ าเสมอ๑๑๙ 

๑๒. การจัดกิจกรรมสันทนาการประกอบการปฏิบัติธรรม การจัดเวลาให้เหมาะสมกับวัย 
เหมาะสมกับกิจกรรม การจัดหัวข้อการปฏิบัติให้เข้ากับยุคสมัย เข้ากับบุคคลและสถานท่ีในการปฏิบัติ
ธรรมจะท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเกิดความรู้สึกร่วมในการเข้าปฏิบัติธรรม ส่งผลให้เกิดความร่าเริง
แจ่มใส๑๒๐ 

๑๓. การสร้างความร่าเริงแจ่มใสให้กับผู้เข้าปฏิบัติธรรมจะต้องประกอบด้วยวิทยากรหรือ
ผู้สอนการปฏิบัติธรรม บรรยากาศของการปฏิบัติธรรมต้องเหมาะสม  ผู้เข้าปฏิบัติธรรมสามารถมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติธรรมได้เต็มท่ี  สามารถสนทนาธรรมปุจฉาวิสัชนาธรรมได้  ตลอดถึงการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความเป็นกันเอง ไม่อึดอัด๑๒๑ 

๑๔. การก าหนดกิจกรรมท่ีใช้ในการปฏิบัติธรรมไม่ให้น่าเบื่อ ให้มีความสนุกสนาน  ให้ผู้
ปฏิบัติธรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมองเห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการปฏบิัติธรรม๑๒๒ 

                                            
๑๑๗ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน) , เจ้าคณะจ าบลไร่ใหม่-ไร่เก่า จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขัน์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, 

จังหวัดประจงบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๗๒ 

 
๑๕. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความร่าเริงแจ่มใสในการปฏิบัติธรรม  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ของ

การปฏิบัติธรรมท่ีสูงสุด  วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมควรจะมีการประชาสัมพันธ์ยกย่องประชาชน 
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีความอุสาหะเข้ารับการอบรมการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เข้า
ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ๑๒๓ 

๑๖. ควรจัดให้มีกิจกรรมท่ีมีสนุกสนานไม่น่าเบื่อหน่ายหรือยืดยาว และกิจกรรมต่าง ๆ นั้น
ต้องเหมาะสมกับวัยของผู้ปฏิบัติธรรมด้วย เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมได้อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ๑๒๔ 

๑๗. ความร่าเริงแจ่มใสท าให้ปฏิบัติธรรมได้ด้วยจิตใจท่ีผ่องแผ้ว บ ารุงจิตใจให้ช่ืนบาน ได้รับ
ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเกิดเป็นความรู้สึกสุขใจหลังการปฏิบัติธรรม๑๒๕ 

๑๘. พระวิปัสสนาจารย์ หรือวิทยากรต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยา  เน้นท่ีการฝึกฝนหรือจัดกิจกรรม
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมในลักษณะของการผ่อนคลาย เพื่อไม่ให้เกิดความเคร่งเครียด
หรือเบ่ือหน่าย๑๒๖ 

สรุปได้ว่า การปฏิบัติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสงบท้ังทางร่างกายและจิตใจ เมื่อมี
ความสงบก็จะส่งผลให้เกิดความร่าเริงแจ่มใส ความสดช่ืนท้ังร่างกายและใจขึ้นได้ ซึ่งท าให้ประชาชน
เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมควรจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีท า
ให้เกิดความผ่อนคลาย 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าความถ่ี ด้านสัมปหังสนา 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การปฏิบัติธรรมท าให้มองเห็นถึงเหตุและผล 

สามารถขจัดความทุกข์ได้ 
๑๒ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 

๑๕,๑๗,๑๘ 

                                            
๑๒๓ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๗๓ 

 
ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าความถ่ี ด้านสัมปหังสนา (ต่อ) 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๒ การปฏิบัติธรรมสามารถสร้างความสุข ความร่า

เริงไ ด้ ส่ง เสริมให้มีการปฏิบั ติธรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

๘ ๓,๕,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๕, 
๑๖, 

๓ การปฏิบัติธรรมท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย จะท าให้
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้รับผลจากการปฏิบัติตาม
ต้องการ 

๗ ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗, 
๑๘ 

๔.๒.๖. ด้านการบริหารจัดการ 
๑. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเองก็ต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีความสามารถใน

การปฏิบัติธรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ เพื่อจะได้ให้การอบรมแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้หลากหลายกลุ่ม 
การจัดการปฏิบัติธรรมจะต้องจัดกิจกรรมให้เข้าได้กับประชาชนได้ทุกกลุ่มทุกระดับ แทนการบังคับให้
ประชาชนปฏิบัติเฉพาะตามรูปแบบของส านักปฏิบัติธรรมเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น๑๒๗ 

๒. การปฏิบัติธรรมมักจะถูกจ ากัดการปฏิบัติด้วยรูปแบบเพียงสองสามรูปแบบจึงท าให้เกิด
ความเบื่อหน่าย จ าเป็นท่ีจะต้องน าเอาการสันทนาการ น าเอากิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาสอดแทรกการ
อบรมปฏิบัติธรรม ตัวอย่างอย่างเช่น การเปิดให้ถามตอบปัญหา การให้ระดมความคิด การท ากิจกรรม
อื่น ๆ สลับกับการปฏิบัติธรรม เป็นต้น๑๒๘ 

๓. รูปแบบท่ีใช้มีการอบรมการปฏิบัติธรรมจะต้องยึดเอารูปแบบท่ีถูกต้องตามท่ีมหาเถร
สมาคมได้ก าหนดไว้ และต้องใช้ขั้นระดับของการปฏิบัติให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมด้วย๑๒๙ 

                                            
๑๒๗ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑.  



๗๔ 

 
๔. รูปแบบท่ีใช้สอนในการปฏิบัติธรรมมีไม่หลากหลาย  เป็นรูปแบบเดิม ๆ จึงไม่ค่อยจูงใจ

หรือท าใหป้ฏิบัติได้ไม่ยาวนานสม่ าเสมอ  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเสริมด้วยการเอากิจกรรมสันทนาการเข้า
มาร่วมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย๑๓๐ 

๕. ถ้าก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติธรรมให้เป็นเพียงรูปแบบเดียวแต่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรม
หลายกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษา  อาจท าให้เกิดความ
เบื่อหน่ายในการปฏิบัติ  จึงจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรม การ
จัดการปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีต่าง ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความช่ืนชอบได้๑๓๑ 

๖. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดต้ังขึ้นในทุกอ าเภอ  แต่ทุก
ส านักปฏิบัติธรรมไม่ได้ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย  แต่ละส านักต่างก็บริหารจัดการกันเอง  ท าให้ไม่
สามารถจัดการรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงกลายเป็นข้อจ ากัดของการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติธรรม๑๓๒ 

๗. รูปแบบการปฏิบัติธรรมมีแนวทางท่ีจ ากัด ต้องสนับสนุนการปฏิบัติธรรมด้วยการน าเอา
กิจกรรมอื่น ๆ เข้ามาประกอบการปฏิบัติธรรม เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้มีการถาม
ตอบ น าเอาส่ืออุปกรณ์วีดีทัศน์เข้ามาใช้ เพื่อให้ได้รับความรู้ ได้สันทนาการเกิดความผ่อนคลายจาก
การปฏิบัติธรรม๑๓๓ 

๘. รูปแบบการปฏิบัติธรรมจะถูกจ ากัดด้วยแบบเดิม ๆ คือ นั่งสมาธิ ยืนสมาธิ เดินจงกรม ถึง
จะมีองค์ภาวนาท่ีต่างกัน แต่ก็จะคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน  ถ้ามีการจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติธรรม  
เปล่ียนแปลงสถานท่ีเพื่อหลีกเล่ียงความจ าเจ จะท าให้ปฏิบัติธรรมได้นานขึ้น บ่อยขึ้นได้๑๓๔ 

๙. ในปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติธรรมมีอายุน้อยลง  รูปแบบท่ีเป็นการปฏิบัติธรรมแบบล้วน ๆ มักจะ
ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่ายจนเลิกราไป  จึงมีความจ าเป็นต้องน าเอากิจกรรม
นอกเหนือการปฏิบัติธรรมแบบล้วนเข้ามาเสริมเพื่อให้ผ่อนคลาย อาจจะเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่ีใช้ใน

                                            
๑๓๐ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๗๕ 

 
การปฏิบัติธรรมในบางโอกาส ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบเชิงรุก ด้วยการน าเอาการปฏิบัติธรรมออกไปหา
ประชาชน แทนการอยู่กับท่ีแล้วเชิญชวนให้เข้ามาส านักปฏิบัติธรรม๑๓๕ 

๑๐. การจัดการรูปแบบการปฏิบัติธรรมให้มีหลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรม 
จะท าให้ปฏิบัติธรรมได้บ่อย ๆ สม่ าเสมอขึ้น อาจจะให้มีการจัดการปฏิบัติธรรมภายในหน่วยงาน ใน
องค์กร ในสถานศึกษาเป็นช่วงเวลาส้ัน ๆ แต่บ่อย ๆ ก็ได้๑๓๖ 

๑๑. เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติธรรมท่ีเต็มท่ี ต้องก าหนดรูปแบบการปฏิบัติธรรมท่ีถูกกับจริต
ของผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ใหจั้ดรูปแบบตามสถานท่ีท่ีเป็นสัปปายะ และพอเหมาะพอควรกับ
ระยะเวลา การจัดการปฏิบัติธรรมตามหน่วยงานต่างๆ ก็เป็นอีกทางเลือกท่ีสามารถท าได้ดี๑๓๗ 

๑๒. ส าหรับรูปแบบการปฏิบัติธรรม หรือการบริหารจัดการมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดควรมีระเบียบข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้ามต่าง ๆ ท่ีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจะต้อง
ปฏิบัติตาม และควรจัดให้มีแบบสอบถามและข้อเสนอแนะ เพื่อประเมินผลแล้วปรับปรุงต่อไป๑๓๘ 

๑๓. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการก าหนดกิจกรรมของการปฏิบัติธรรม รวมถึงการ
ก าหนดเวลาก าหนดสถานท่ีท่ีใช้ในการปฏิบัติธรรมด้วย๑๓๙ 

๑๔. ในการปฏิบัติธรรมหากมีการก าหนดหรือวางตารางเวลาท่ีชัดเจน  แบ่งช่วงเวลาอย่าง
เหมาะสม จะท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมสามารถวางแผนหรือจัดสรรช่วงเวลาของตนเองในการเข้าปฏิบัติ
ธรรมได้  

๑๕.ในการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติธรรม ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่ง ควรจะใช้รูปแบบ
การปฏิบัติท่ีเหมือนกัน อย่างเดียวกัน ถ้ามีการน าเอากิจกรรมท่ีเสริมความสนุกสนานบ้าง  สอดแทรก
สาระระหว่างการปฏิบัติธรรมบ้าง  จะท าให้ประชาชนมีความสนใจและเข้าปฏิบัติธรรมมากขึ้นได้๑๔๐ 

                                            
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เจต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์(วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต(ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ นายวยิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี,ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๗๖ 

 
๑๖. การปฏิบัติธรรมควรจะมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม

แต่ละกลุ่ม ให้มีการน าเอากิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมเข้ามาสอดแทรก เพื่อท าให้
เกิดความสนใจในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดการปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีต้ังวัด เช่น จัด
ปฏิบัติธรรมตามสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ในท่ีชุมชนของประชาชน เป็นต้น๑๔๑ 

๑๗. การปฏิบัติธรรมต้องอาศัยการจัดการท่ีดีมีความเหมาะสมกับสถานภาพของประชาชน 
ในแต่ละท้องถิ่นอาชีพและช่วงเวลา ซึ่งท้ังนี้ ต้องไม่กระทบต่อการด ารงชีวิตตามปกติของประชาชน
ด้วย๑๔๒   

๑๘. ควรมีการก าหนดแนวทางในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมท่ีชัดเจน  มีรูปแบบทิศทางแบบ
เดียวกัน(ครูเดียวกัน)  ไม่ใช่ว่าแต่ละส านักก็มีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน๑๔๓ 

สรุปได้ว่า วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ละแห่งจัดให้มีการ
ปฏิบัติธรรมตามท่ีพระวิปัสสนาจารย์มีความถนัด แต่ละแห่งอาจจะใช้รุปแบบท่ีแตกต่างกัน จึงควรมี
การร่วมกันก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วให้แต่ละแห่งท าการบริหารจัดการด้วยการเสริม
กิจกรรมอื่น ๆ ในการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ควรให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสในการเลือก
รูปแบบการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง เพื่อท าให้สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ตารางที่ ๔.๘ แสดงค่าความถ่ี ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ รูปแบบของการปฏิบัติธรรมต้องมีหลากหลายระดับ

เพื่อความเหมาะสมกับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมท่ีแตกต่าง
กันด้วย 

๑๓ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๙, 
๑๐,๑๑,๑๔,๑๖,๑๗ 

ตารางที่ ๔.๘ แสดงค่าความถ่ี ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

                                            
๑๔๑ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๔๒ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๗๗ 

 
๒ ในการปฏิบัติธรรมของแต่ละส านัก ควรต้องมีการ

เสริมกิจกรรมอื่น ๆ และสันทนาการเข้ามาร่วมด้วย 
๗ ๒,๔,๗,๙,๑๑,๑๕,๑๖ 

 
๓ ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่ง แยกการบริหารจัดการ

กันเองไม่มีการประสานงานกนั จึงท าให้ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๓ ๖,๑๕,๑๘ 

๔ การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีต้ังของวัด
หรือส านักปฏิบัติธรรม   

๗, ๕,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓, 
๑๖ 

๕ ควรจัดการประสานเครือข่ายระหว่างส านักปฏิบัติ
ธรรม เพื่อให้มีการประเมินผล มีการก าหนดระเบียบ
ข้อปฏิบัติของส านักปฏิบัติธรรม  

๔ ๑๒,๑๓,๑๔,๑๘ 

๔.๒.๘ ข้อเสนอแนะ  
๑. ส่ิงท่ีมีผลต่อการปฏิบัติธรรมของประชาชนประกอบด้วย ๑) โอกาสในการเข้าปฏิบัติธรรม 

๒) สถานภาพของผู้ปฏิบัติธรรม ๓) อายุ และ ๔)อาชีพ เรื่องโอกาสในการเข้าปฏิบัติธรรม ประชาชน
จะมีโอกาสท่ีแตกต่างกัน  ในกลุ่มผู้สูงอายุจะมีโอกาสเข้าวัดท าบุญ แต่ก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมท่ีปฏิบัติ
ธรรมตามแบบจริง ๆ จัง ๆ  เป็นเพียงการเข้าวัดท าบุญ ถวายภัตตาหาร  ส่วนในกลุ่มวัยท างานจะมี
โอกาสน้อย เนื่องด้วยต้องท างานประกอบอาชีพ และในกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา จะมีโอกาส
มากและมีจ านวนท่ีมาก  แต่ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมในลักษณะท่ีเป็นภาคบังคับตามหลักสูตร
การศึกษา  จึงก าหนดจ านวนครั้งและเวลาของการปฏิบัติธรรมไม่ได้ เท่ากับว่าการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนท าได้ไม่มากท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ๑๔๔ 

๒. ในการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการสร้างเครือข่ายภายในจังหวัดข้ึน เพื่อจะ
ได้ก าหนดนโยบายให้เป็นแบบเดียวกันท้ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการน าเอาการ
ปฏิบัติธรรมออกไปอบรมนอกส านักปฏิบัติธรรมหรือนอกท่ีต้ังในบางโอกาส เช่น ในงานประชุมของ
หน่วยงาน ในชุมชน ในสถานศึกษาต่าง ๆ โดยการให้การฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มี
ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์แล้วท าหน้าท่ีอบรมการปฏิบัติธรรมข้ันพื้นฐานได้๑๔๕ 

๓. ควรให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้มากก าหนดให้จัดการอบรมการปฏิบัติธรรม
ตลอดท้ังปีตามวาระต่าง ๆ  ในด้านการพัฒนาก็จัดการฝึกอบรมเพิ่มความสามารถพระวิปัสสนา  

                                            
๑๔๔ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๗๘ 

 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดก็ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปรับปรุงรูปแบบการ
ปฏิบัติธรรมให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เข้าอบรมการปฏิบัติธรรม๑๔๖ 

๔. พระสังฆาธิการควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้
พระเข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะสงฆ์อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่มากเพียงพอ ปัญหาหนึ่งคือ โครงการท่ีมีอยู่ จะเป็นการจัดการ
อบรมแบบระยะเวลานาน ท าให้พระสงฆ์ไม่ค่อยให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรม แม้แต่พระงสงฆ์
เองยังไม่ให้ความสนใจ ประชาชนเองก็ต้องด ารงชีวิตประจ าวันยิ่งให้ความสนใจน้อยกว่า๑๔๗ 

๕. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าปฏิบัติธรรมท่ีวัด
ได้เป็นประจ าทุก ๆ วัน ไม่จ าเพาะว่าต้องเป็นวันพระ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือแม้แต่พระ
วิปัสสนาจารย์เองต้องให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนท่ัวไปได้ในทุกโอกาส
ท่ีมี๑๔๘ 

๖. การปฏิบัติธรรมท่ีได้ผลดี ต้องปฏิบัติธรรมแบบต่อเนื่องสม่ าเสมอ แต่ในสภาพสังคม
ปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ท าให้ประชาชนด าเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ จึงไม่สามารถเข้าปฏิบัติ
ธรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการปฏิบัติธรรม๑๔๙ 

๗. คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรสนับสนุนให้มีโครงการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น จัดให้มี
การอบรมพระสงฆ์สามเณร ประชาชนให้เป็นประจ า อาจจะจัดท าเป็นประจ าปีหรือประจ าราย
เดือน๑๕๐ 

                                            
๑๔๖ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺญาสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง ฐิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๗๙ 

 
๘. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กรหรือสถานศึกษา 

อาจจะจัดการอบรมการปฏิบัติธรรมแบบระยะเวลาส้ัน ๆ แต่ท าให้บ่อยครั้งขึ้น หรือท าให้เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน๑๕๑ 

๙. การก าหนดรูปแบบการปฏิบัติธรรมให้เข้ากับช่วงวัยของผู้เข้าปฏิบัติธรรม พระสังฆิการ
ระดับปกครองหรือบริหารต้องก าหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้จัดท าโครงการปฏิบัติธรรมให้มาก
ขึ้นท้ังส่วนของพระสงฆ์และประชาชน๑๕๒ 

๑๐. ในสภาพสังคมปัจจุบันท่ีมีความเร่งรีบ จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมให้ทันยุคสมัยมากขึ้น คนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติธรรมน้อยลงจึงต้องน าเอานโยบาย
เชิงรุกเข้ามาใช้ ประชาชนไม่เข้าวัด ก็ให้เอาวัดไปหาประชาชน เปล่ียนสถานท่ีในการปฏิบัติธรรมจาก
ในวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดไปปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี และจ าเป็นต้องจัดโครงการให้มี
ความต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ตลอดท้ังปีด้วย๑๕๓ 

๑๑. การปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังไม่กว้างขวางท่ัวท้ังจังหวัด จึง
จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มากขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ การจัดเป็นโครงการปฏิบัติธรรมเข้าไป
เสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ สถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ น าเสนอให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติธรรมจะสามารถท าให้คนมีคุณภาพมากขึ้น๑๕๔ 

๑๒. การจะท าให้ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปฏิบัติธรรมมากขึ้น ก่อนอื่นต้องสร้างพระ
วิปัสสนาจารย์ท่ีมีความสามารถด้วยการจัดการฝึกอบรมท้ังพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีอยู่แล้วและสร้าง
พระวิปัสสนาจารย์ใหม่ ๆ  ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจังสม่ าเสมอ 
ก าหนดรูปแบบการปฏิบัติธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเสริมกิจกรรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เข้าปฏิบัติธรรม๑๕๕ 

                                            
๑๕๑ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ สิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่ใหม่ -ไร่เก่า จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๕๕ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรนันท์ วชิราวุโธ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๘๐ 

 
๑๓. การบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรมีการ

ยกระดับสถานปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้น มีการวางระเบียบข้อบังคับ มีการประเมินผลตนเอง ด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นและจัดท าแบบสอบถามจากผู้เข้าปฏิบัติธรรมแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจัดการ แก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป๑๕๖ 

๑๔. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เวลาหนึ่ง เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมจนสามารถปฏิบัติธรรมได้
ด้วยตนเองแล้วน าเอาไปฝึกปฏิบัติได้เองต่อไป๑๕๗ 

๑๕. ควรให้มีการปฏิบัติธรรมแบบระยะเวลาส้ัน ๆ แต่บ่อยครั้งตามแต่วาระและโอกาสต่าง ๆ 
ควรจัดให้มีการปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีหรือนอกวัด ต้องมีการบริหารจัดการ มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น๑๕๘ 

๑๖. ในวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมควรจัดให้มีสถานท่ีส าหรับการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสม   
แยกระหว่างท่ีพักของพระสงฆ์กับท่ีพักของคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติธรรม   และต้องแยกระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิงด้วย อีกท้ังยังท าให้เกิดความรู้สึกว่าปลอดภัย หลีกเล่ียงการเกิดปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้๑๕๙ 

๑๗. การปฏิบัติธรรมต้องด าเนินกิจกรรมให้น่าสนใจและท าให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย เช่น ลด
การใช้ค าท่ีเป็นภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต  โดยให้ใช้ค าในภาษาไทยท่ีมีความหมายเดียวกันเพื่อให้
เข้าใจได้ทันที๑๖๐ 

๑๘. ประชาชนจะเข้าปฏิบัติธรรมได้มากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  ได้แก่     
พระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากรต้องมีความพร้อม สถานท่ีของวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมต้องพร้อม 
รูปแบบการปกิบัติธรรมท่ีมีความหลากหลายพร้อมรับกลุ่มผู้ท่ีจะเข้ามาปฏิบัติธรรมท่ีหลากหลายกลุ่ม
ได้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางและควรมีการจัดอย่างสม่ าเสมอ 

                                            
๑๕๖ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพรพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๕๙ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๘๑ 

 
ตลอดท้ังปี การบริหารจัดการของคณะสงฆฺเองก็ต้องให้ความส าคัญ ต้องมีการส่งเสริมและสร้าง
มาตรฐานของส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ให้เป็นระดับเดียวกันท้ังจังหวัดด้วย๑๖๑ 

สรุปได้ว่า การปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
บริหารจัดการคณะสงฆ์  จึงเป็นความจ าเป็นท่ีวัดทุกวัดต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปปฏิบัติ
ธรรมได้  ไม่จ ากัดเวลาว่าจะเป็นวันธรรมดา วันพระ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ วัดต้อง
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้  ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องมีการสร้างเครือข่ ายของ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้นเพื่อก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารจัดการ  การปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พระสังฆาธิการเองก็ต้องให้ความส าคัญและมองเห็น
ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมด้วย เพราะพระสงฆ์เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ใน
กรอบแห่งคุณความดี การพัฒนาท้ังทางด้านบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถจะท าให้ประชาชนน าไป
เป็นแบบอย่างการพัฒนาตนเองได้นั่นเอง 

ตารางที่ ๔.๙ แสดงค่าความถ่ี ด้านข้อเสนอแนะ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมได้ตลอดท้ังปี หรือให้

มีความต่อเนื่อง 
๑๑ ๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒, 

๑๔,๑๕,๑๘ 
๒ ส่งเสริมให้มีการออกไปอบรมการปฏิบัติธรรมนอก

สถานท่ี 
๕ ๒,๘,๑๐,๑๑,๑๕ 

๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ท้ัง
ใหม่และเก่าท่ีมี เพื่อพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ 

๗ ๒,๓,๔,๗,๙,๑๒,๑๘ 

๔ คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรจัดให้มีการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติธรรม เป็นแบบมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด 

๙ ๒,๓,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๘ 

ตารางที่ ๔.๙ แสดงค่าความถ่ี ด้านข้อเสนอแนะ (ต่อ)  

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

                                            
๑๖๑ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
 



๘๒ 

 
๕ โอกาสของประชาชนท่ีจะเข้าปฏิบัติธรรมท่ีต่างกัน

เช่น อายุ หน้าท่ีการงาน สถานภาพบุคคล 
๓ ๑,๑๐,๑๘ 

 ๔.๒.๙ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
การวิจัยเชิงปริมาณเปนวิธีคนหาความรูและความจริงโดยเนนท่ีขอมูลเชิงตัวเลขมีการ

ออกแบบวิธีการวิจัยโดยมีการควบคุมตัวแปรท่ีท าการศึกษา มีการจัดเตรียมเครื่องมือรวบรวมขอมูลท่ี
มีคุณภาพ ท้ังความเท่ียงและความตรงท่ีสามารถวัดได มีการใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล ขอสรุปท่ีไดจากการวิจัยเกิดความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด ผลท่ีได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นค่าทางสถิติ เป็นตัวเลข ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จึงมีความคลาดเคล่ือนน้อย       
ต่างจากการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีอาจจะมีค่าความคลาดเคล่ือนสูงกว่า 

ก. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

สถานภาพ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม     
(n=๓๔๖) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ    ชาย ๑๔๓ ๔๑.๒ 

   หญิง ๒๐๔ ๕๘.๘ 
รวม ๓๔๖ ๑๐๐.๐ 

๒. สถานภาพ  โสด ๒๑๘ ๖๒.๘ 
   สมรส ๑๑๘ ๓๔.๐ 
   หย่า/หม้าย ๑๑ ๓.๒ 

รวม ๓๔๖ ๑๐๐.๐ 
๓. ระดับอายุ   ต่ ากว่า ๒๑ ปี ๕๕ ๑๕.๙ 
    ๒๑ – ๓๐ ปี ๑๐๕ ๓๐.๕ 
    ๓๑ – ๔๐ ปี ๗๖ ๒๑.๙ 
    ๔๑ – ๕๐ ปี ๖๙ ๑๙.๙ 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)     
(n=๓๔๖) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 



๘๓ 

 
    ๕๑ – ๖๐ ปี ๓๐ ๘.๖ 

   มากกว่า ๖๐ ปี ๑๑ ๓.๒ 
รวม ๓๔๖ ๑๐๐.๐ 

๔. ระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา ๗ ๒.๐ 
    มัธยมศึกษา ๑๑๗ ๓๓.๗ 
    อนุปริญญา ๕๐ ๑๔.๔ 
    ปริญญาตรี ๑๒๖ ๓๖.๓ 
    สูงกว่าปริญญาตรี ๔๗ ๑๓.๕ 

รวม ๓๔๖ ๑๐๐.๐ 
๕. อาชีพ   นักเรียน/นักศึกษา ๙๔ ๒๗.๑ 
    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๑๘ ๓๔.๐ 
    รับจ้าง ๑๑๕ ๓๓.๑ 
    เกษตรกร ๕ ๑.๔ 
    ค้าขาย ๓ ๐.๙ 
    อื่น ๆ ๑๒ ๓.๕ 

รวม ๓๔๖ ๑๐๐.๐ 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่าเพศของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
จ านวน ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘  เพศชาย จ านวน ๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒  

สถานภาพของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน ๒๑๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘ สถานภาพสมรส จ านวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ และสถานภาพหย่า
หรือหม้าย จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ 

อายุของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี จ านวน ๑๐๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕  อายุระหว่า ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙  อายุระหว่าง ๔๑-
๕๐ ปี จ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙  อายุต่ ากว่า  ๒๑ ปี จ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙  
อายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖ และอายุมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๑๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒  

ระดับการศึกษาของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๗  การศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔  การศึกษาระดับสูงกว่า



๘๔ 

 
ปริญญาตรี จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕ และการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน ๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ 

อาชีพของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี อาชีพข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐  อาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๑  อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑  อาชีพอื่น ๆ ท่ีไม่ระบุ 
จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕  อาชีพเกษตรกร จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔  อาชีพ
ค้าขาย จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙  

ข. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสันทัสสนา ด้านสมาทปนา ด้านสมุตเตชนาและ
ด้านสัมปหัฃงสนา ด้านสถานท่ี ด้านวิทยากรและด้านรูปแบบการปฏิบัติธรรม ซึ่งแสดงด้วยค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในตารางท่ี ๔.๑๑ – ๔.๑๘ 
ตารางที่ ๔.๑๑  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผล โดยรวม   

( n=๓๔๖) 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับความคิดเห็น 
การแปลผล 

x̅ S.D. 
๑. ด้านสถานท่ี (วัดหรือส านักปฏิบัติธรรม) ๔.๑๒ ๐.๖๕ มาก 
๒. ด้านวิทยากร (พระวิปัสสนาจารย์) ๔.๑๖ ๐.๖๑ มาก 
    ๒.๑ สันทัสสนา (ช้ีแจงให้เห็นชัด) ๔.๐๔ ๐.๖๒ มาก 
    ๒.๒ สมาทปนา (ชักจูงให้ปฏิบัติธรรม) ๔.๐๕ ๐.๖๒ มาก 
    ๒.๓ สมุตเตชนา (สร้างความแกล้วกล้า) ๔.๐๑ ๐.๖๖ มาก 
    ๒.๔ สัมปหังสนา (สร้างความร่าเริงแจ่มใส) ๔.๐๘ ๐.๕๙ มาก 
๓. ด้านรูปแบบ (การปฏิบัติธรรม) ๔.๐๙ ๐.๖๒ มาก 

ค่าเฉล่ียรวม ๔.๑๒ ๐.๕๘ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๒,  
S.D.=๐.๕๘) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้วอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการ
ปฏิบัติธรรมสูงสุด คือ ด้านวิทยากร (พระวิปัสสนาจารย์) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̅=๔.๑๖,  S.D.=๐.๖๑) 



๘๕ 

 
รองลงมา คือ ด้านสถานท่ี(วัดหรือส านักปฏิบัติธรรม) และด้านรูปแบบ(การปฏิบัติธรรม) มีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก ( x̅=๔.๐๙,  S.D.=๐.๖๒)  

ตารางที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสถานท่ี       

(n=๓๔๖) 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับความคิดเห็น 
การแปลผล 

x̅ S.D. 
๒๓. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีศาลาหรือห้องปฏิบัติธรรมท่ี 
      เหมาะสม ไม่แออัด 

๔.๑๑ ๐.๗๗ มาก 

๒๔. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีความเงียบสงบ ปราศจาก 
      เสียงรบกวน 

๔.๑๐ ๐.๗๓ มาก 

๒๕. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีความสะอาด ร่มรื่น 
 

๔.๑๘ ๐.๗๕ มาก 

๒๖. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีการรักษาความปลอดภัย มี 
      ไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ 

๔.๑๑ ๐.๗๗ มาก 

๒๗. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีท่ีพัก ห้องน้ าห้องสุขา และ 
      แยกเป็นสัดส่วน 

๔.๑๑ ๐.๗๗ มาก 

๒๘. วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีความสัปปายะและการเดิน  
      ทางไปมาสะดวกสบาย 

๔.๑๔ ๐.๗๗ มาก 

ค่าเฉล่ียรวม ๔.๑๒ ๐.๖๕ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสถานท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๒, S.D.=๐.๖๕)  
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีความสะอาดร่มรื่น 
(x̅=๔.๑๘, S.D.=๐.๗๕) รองลงมา ได้แก่ วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีความสัปปายะการเดินทางไปมา
สะดวกสบาย (x̅=๔.๑๔, S.D.=๐.๗๗)  วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมท่ีพัก ห้องน้ า ห้องสุขาและแยก
เป็นสัดส่วน (x̅=๔.๑๑, S.D.=๐.๗๗) วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีศาลาหรือห้องปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสม
ไม่แออัด (x̅=๔.๑๑, S.D.=๐.๗๗) วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมีการรักษาความปลอดภัยมีไฟฟ้าแสง
สว่างเพียงพอ (x̅=๔.๑๑, S.D.=๐.๗๗)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมี
ความเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวน (x̅=๔.๑๐, S.D.=๐.๗๓)  



๘๖ 

 
ตารางที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านวิทยากร (พระวิปัสสนาจารย์)     

(n=๓๔๖) 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับความคิดเห็น 
การแปลผล 

x̅ S.D. 
๒๙. พระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ท่ีมีความรู้ผ่านการฝึกอบรม ๔.๑๔ ๐.๖๙ มาก 
๓๐. พระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการสอน 
      การปฏิบัติธรรมได้ดี 

 
๔.๑๙ 

 
๐.๗๑ 

 
มาก 

๓๑. พระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพดี เป็นท่ีน่า 
      เล่ือมใสศรัทธา 

 
๔.๑๙ 

 
๐.๗๔ 

 
มาก 

๓๒. พระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ท่ีมีน้ าเสียงและวาจาอ่อนโยน 
      น่าฟัง 

 
๔.๑๖ 

 
๐.๖๘ 

 
มาก 

๓๓. พระวิปัสสนาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีในการอบรมการปฏิบัติ 
      ธรรมมีจ านวนเพียงพอ 

 
๔.๑๐ 

 
๐.๗๗ 

 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม ๔.๑๖ ๐.๖๑ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านวิทยากร (พระวิปัสสนาจารย์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     
(x̅=๔.๑๖, S.D.=๐.๖๑) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พระวิปัสสนาจารย์
เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพดี เป็นที่น่าเล่ือมใสศรัทธา (x̅=๔.๑๙, S.D.=๐.๗๔) รองลงมา ได้แก่ พระวิปัสสนา
จารย์เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการสอนการปฏิบัติธรรมได้ดี (x̅=๔.๑๙, S.D.=๐.๗๑) พระวิปัสสนา
จารย์เป็นผู้ท่ีมีน้ าเสียงและวาจาท่ีอ่อนโยนน่าฟัง (x̅=๔.๑๖, S.D.=๐.๖๘) พระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ผ่านการอบรม (x̅=๔.๑๔, S.D.=๐.๖๙) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ พระวิปัสสนาจารย์ท่ี
ท าหน้าท่ีในการอบรมการปฏิบัติธรรมมีจ านวนเพียงพอ (x̅=๔.๑๐, S.D.=๐.๗๗) 

 
  



๘๗ 

 
ตารางที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสันทัสสนา (การช้ีแจงชัดเจน)     

( n=๓๔๖) 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับความคิดเห็น 
การแปลผล 

x̅ S.D. 
๑. ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม 
    ท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม 

 
๔.๑๗ 

 
๐.๖๗ 

 
มาก 

๒. ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ถึงท่ีมาของธรรมะ 
 

 
๓.๙๘ 

 
๐.๗๘ 

 
มาก 

๓. ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นถึงผลของการปฏิบัติธรรม ท าให้ต้ัง     
    ตนอยู่ในศีลธรรม 

 
๔.๐๕ 

 
๐.๗๒ 

 
มาก 

๔. ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถพัฒนาตนเองในการด าเนินชีวิต 
    ได้จากการปฏิบัติธรรม 

 
๔.๐๕ 

 
๐.๗๓ 

 
มาก 

๕. ผู้ปฏิบัติธรรมมีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม 
    ไม่เกิดความคลุมเครือ 

 
๓.๙๕ 

 
๐.๗๘ 

 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม ๔.๐๔ ๐.๖๒ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสันทัสสนา(การช้ีแจงชัดเจน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=
๔.๐๔, S.D.=๐.๖๒) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ถึง
คุณประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม (x̅=๔.๑๗, S.D.=๐.๖๗) รองลงมา ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถพัฒนาตนเองในการด าเนินชีวิตได้จากการปฏิบัติธรรม (x̅=๔.๐๕, S.D.=๐.๗๓) 
ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นถึงผลของการปฏิบัติธรรมท าให้ต้ังตนอยู่ในศีลธรรม (x̅=๔.๐๕, S.D.=๐.๗๒)     
ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ถึงท่ีมาของธรรมะ (x̅=๓.๙๘, S.D.=๐.๗๘) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ          
ผู้ปฏิบัติธรรมมีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม ไม่เกิดความคลุมเครือ (x̅=๓.๙๕, S.D.=๐.๗๘) 
  



๘๘ 

 
ตารางที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมาทปนา (การเชิญชวน)      

( n=๓๔๖) 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับความคิดเห็น 
การแปลผล 

x̅ S.D. 
๖. พระวิปัสสนาจารย์มีหลักในการพูดเพื่อเชิญชวนให้ 
    ปฏิบัติตามได้ 

 
๔.๐๑ 

 
๐.๗๖ 

 
มาก 

๗. พระวิปัสสนาจารย์มีวิธีการในการน าปฏิบัติธรรมได้ท้ังใน 
    ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง 

 
๔.๐๔ 

 
๐.๗๕ 

 
มาก 

๘. พระวิปัสสนาจารย์ใช้ค าพูดเป็นท่ีประทับใจต่อผู้ปฏิบัติ 
    ธรรม ท าให้เกิดความยินดียอมรับ 

 
๔.๑๒ 

 
๐.๗๑ 

 
มาก 

๙. พระวิปัสสนาจารย์หยิบยกเอาธรรมะมากล่าวได้อย่าง 
    ถูกใจ 

 
๔.๐๓ 

 
๐.๗๗ 

 
มาก 

๑๐. พระวิปัสสนาจารย์สอนเนื้อหาท่ีเข้ากับสถานการณ์ 
      ท าให้น่าติดตาม น าไปแก้ไขปัญหาและปฏิบัติจริงได้ 

 
๔.๑๒ 

 
๐.๖๙ 

 
มาก 

๑๑. พระวิปัสสนาจารย์ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติธรรม   
      ได้เหมาะสม ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเลือกได้ 

 
๔.๐๓ 

 
๐.๗๘ 

 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม ๔.๐๖ ๐.๖๒ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านสมาทปนา (การเชิญชวน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
(x̅=๔.๐๖, S.D.=๐.๖๒) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พระวิปัสสนาจารย์
ใช้ค าพูดเป็นท่ีประทับใจต่อผู้ปฏิบัติธรรมท าให้เกิดความยินดีและยอมรับ (x̅=๔.๑๒, S.D.=๐.๗๑) 
รองลงมา ได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์สอนเนื้อหาท่ีเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันท าให้น่าติดตามน าไป
แก้ไขปัญหาและปฏิบัติได้จริง (x̅=๔.๑๒, S.D.=๐.๖๙) พระวิปัสสนาจารย์มีวิธีการในการน าปฏิบัติ
ธรรมได้ท้ังในระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง (x̅=๔.๐๔, S.D.=๐.๗๕) พระวิปัสสนาจารย์ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบั ติธรรมได้เหมาะสมท าให้ ผู้ปฏิบัติธรรมเลือกได้ (x̅=๔.๐๓, S.D.=๐.๗๘)          
พระวิปัสสนาจารย์หยิบยกเอาธรรมะมากล่าวได้อย่างถูกใจ (x̅=๔.๐๓, S.D.=๐.๗๖) และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ พระวิปัสสนาจารย์มีหลักในการพูดเพื่อเชิญชวนให้ปฏิบัติตามได้ (x̅=๔.๐๑,         
S.D.=๐.๗๖) 



๘๙ 

 
ตารางที่ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมุตเตชนา (การสร้างก าลังใจให้แกล้วกล้า)   

(n=๓๔๖) 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับความคิดเห็น 
การแปลผล 

x̅ S.D. 
๑๒. ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความกระตือรือร้นและมีก าลังใจใน 
      การปฏิบัติธรรม 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๗๗ 

 
มาก 

๑๓. ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความอุสาหะในการปฏิบัติธรรม 
 

 
๓.๙๗ 

 
๐.๗๕ 

 
มาก 

๑๔. ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
      สม่ าเสมอ 

 
๓.๙๖ 

 
๐.๘๒ 

 
มาก 

๑๕. ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถน าผลของการปฏิบัติธรรมไป 
      แก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ 

 
๓.๙๙ 

 
๐.๗๘ 

 
มาก 

๑๖. ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถน าเอาการปฏิบัติธรรมไป 
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
๔.๐๖ 

 
๐.๗๖ 

 
มาก 

๑๗. ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับการพูดปลุกปลอบใจให้มีความ 
      สดใสร่าเริง 

 
๔.๐๗ 

 
๐.๗๖ 

 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม ๔.๐๐ ๐.๖๕ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมุตเตชนา (การสร้างก าลังใจให้แกล้วกล้า) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅=๔.๐๐, S.D.=๐.๖๕) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับ
การพูดปลุกปลอบใจให้มีความสดใสร่าเริง (x̅=๔.๐๗, S.D.=๐.๗๖) รองลงมา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรม
สามารถน าเอาการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (x̅=๔.๐๖, S.D.=๐.๗๖) ผู้ปฏิบัติ
ธรรมเกิดความกระตืรือล้นและมีก าลังใจในการปฏิบัติธรรม (x̅=๔.๐๐, S.D.=๐.๗๗) ผู้ปฏิบัติธรรม
สามารถน าผลของการปฏิบัติธรรมไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ (x̅=๓.๙๙, S.D.=๐.๗๘) ผู้ปฏิบัติ
ธรรมเกิดความอุสาหะในการปฏิบัติธรรม (x̅=๓.๙๗, S.D.=๐.๗๕) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ     
ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนืองสม่ าเสมอ (x̅=๓.๙๖, S.D.=๐.๘๒) 

 



๙๐ 

 
ตารางที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสัมปหังสนา (การสร้างอารมณ์ร่าเริง)    

(n=๓๔๖) 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับความคิดเห็น 
การแปลผล 

x̅ S.D. 
๑๘. ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับฟังหัวข้อธรรมะในเชิงบันเทิง ท าให้ 
      รู้สึกร่าเริง 

 
๔.๑๒ 

 
๐.๗๑ 

 
มาก 

๑๙. ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นว่า การปฏิบัติธรรมมีผลดีสร้างความ 
      ร่าเริงสดช่ืนในการท างานได้ 

 
๔.๐๕ 

 
๐.๖๙ 

 
มาก 

๒๐. ผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถมองเห็นถึงผลเสียและความ 
      เส่ือมของการกระท าแล้วท าให้ลดความวิตกกังวลได้ 

 
๔.๐๖ 

 
๐.๗๐ 

 
มาก 

๒๑. ผู้ปฏิบัติธรรมมีความหวัง มีเป้าหมายในชีวิต ท าให้เกิด 
      ความร่าเริงเบิกบานในชีวิต 

 
๔.๐๘ 

 
๐.๖๗ 

 
มาก 

๒๒. ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความผ่อนคลายจากภาระหน้าท่ี 
      การงาน 

 
๔.๐๙ 

 
๐.๗๗ 

 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม ๔.๐๘ ๐.๕๙ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสัมปหังสนา (การสร้างอารมณ์ร่าเริง) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅=๔.๐๘, S.D.=๐.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับ
ฟังหัวข้อธรรมะในเชิงบันเทิงท าให้รู้สึกร่าเริง (x̅=๔.๑๒, S.D.=๐.๗๑) รองลงมา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรม
เกิดความผ่อนคลายจากภาระหน้าท่ีการงาน (x̅=๔.๐๙, S.D.=๐.๗๗)  ผู้ปฏิบัติธรรมมีความหวังมี
เป้าหมายในชีวิตท าให้เกิดความร่าเริงเบิกบานในชีวิต (x̅=๔.๐๘, S.D.=๐.๖๗)  ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถ
มองเห็นถึงผลเสียและความเส่ือมของการกระท าแล้วท าให้ลดความวิตกกังวลได้ (x̅=๔.๐๖,               
S.D.=๐.๗๐) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นว่าการปฏิบัติธรรมมีผลดีสร้างความร่า
เริงสดช่ืนในการท างานได้ (x̅=๔.๐๕, S.D.=๐.๖๙)  
  



๙๑ 

 
ตารางที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการบริหารจัดการ      

(n=๓๔๖) 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับความคิดเห็น 
การแปลผล 

x̅ S.D. 
๓๔. เนื้อหาของการปฏิบัติธรรมมีหลากหลายรูปแบบตาม 
      ความเหมาะสมของผู้เข้าปฏิบัติธรรม 

 
๔.๐๙ 

 
๐.๗๑ 

 
มาก 

๓๕. เนื้อหาการปฏิบัติธรรมมีล าดับข้ันตอนท่ีไม่ท าให้สับสน  
      และเข้าใจได้ง่าย 

 
๔.๑๒ 

 
๐.๗๐ 

 
มาก 

๓๖. เนื้อหาการปฏิบัติธรรมมีใจความท่ีกระชับไม่เยิ่นเย้อ ๔.๐๖ ๐.๗๕ มาก 
๓๗. เนื้อหาการปฏิบัติธรรมมุ่งสอนให้เห็นคุณค่าของการฝึก 
      ปฏิบัติ 

 
๔.๑๑ 

 
๐.๗๐ 

 
มาก 

๓๘. เนื้อหาท่ีผู้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติแล้ว สามารถน าไปใช้ 
      ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
๔.๑๒ 

 
๐.๗๖ 

 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม ๔.๑๐ ๐.๖๒ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านรูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๐, S.D.=๐.๖๒) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เนื้อหาท่ีผู้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติแล้วสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (x̅=๔.๑๒, S.D.=๐.๗๖) รองลงมา ได้แก่ เนื้อหาของการปฏิบัติธรรมมี
ล าดับขั้นตอนท่ีไม่ท าให้สับสนและเข้าใจได้ง่าย (x̅=๔.๑๒, S.D.=๐.๗๐)  เนื้อหาการปฏิบัติธรรมมุ่ง
สอนให้เห็นคุณค่าของการฝึกปฏิบัติ (x̅=๔.๑๑, S.D.=๐.๗๐) เนื้อหาของการปฏิบัติธรรมมีหลากหลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมของผู้เข้าปฏิบัติธรรม (x̅=๔.๐๙, S.D.=๐.๗๑) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุด คือ เนื้อหาการปฏิบัติธรรมมีความกระชับไม่เยิ่นเย้อ (x̅=๔.๐๖, S.D.=๐.๗๕) 
  



๙๒ 

 

๔.๓ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มหาเถรสมาคมได้ออกระเบียบของมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัด เพื่อให้วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมท่ีจัดต้ังขึ้นสามารถรองรับประชาชนท่ีสนใจการปฏิบัติ
ธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีได้รับการจัดต้ังจากมหาเถรสมาคม 
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้ 

๔.๓.๑ ด้านสถานที่(วัดหรือส านักปฏิบัติธรรม) พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมจะต้องมีสถานท่ีท่ี
เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม มีความเงียบสงบ ร่มรื่น มีอาคารสถานท่ีหรือศาลาปฏิบัติธรรมท่ีกว้างขวาง
ไม่แออัด รวมถึงการมีห้องพัก ห้องน้ าห้องสุขาท่ีเพียงพอ และต้องแบ่งแยกตามเพศของผู้ปฏิบัติธรรม
ด้วย การเดินทางไปมาสะดวก อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและสถานพยาบาล วัดทุกวัดควรจัดให้มีพื้นท่ี
ส าหรับให้ประชาชนสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา ไม่จ าเพาะว่าต้องเป็นส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาเถรสมาคมเท่านั้น  หากวัดใดมีสภาพวัด สถานท่ีท่ีเหมาะสม
ตามหลักของอาวาสสัปปายะ ก็สามารถเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมได้เช่นกัน ลักษณะของสถานท่ีท่ีมี
ความสัปปายะ ได้แก่ มีความสงบ ร่มรื่น มีพื้นท่ีปฏิบัติแยกจากท่ีพัก การเดินทางสะดวก มีความ
ปลอดภัย มีเครื่องอ านวยความสะดวกพอเหมาะแก่การเข้าปฏิบัติธรรม เป็นต้น ต้องส่งเสริมให้วัดทุก
วัดเป็นสถานท่ีท่ีสอนปฏิบัติธรรมได้ 

๔.๓.๒ ด้านวิทยากร(วิทยากรหรือพระวิปัสสนาจารย์) พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมจะต้องมี
พระวิปัสสนาจารย์ ท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์จนมี
ความสามารถสอนการปกิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติปฏิบัติดีเป็น
แบบอย่างท่ีดีงามให้แก่ประชาชนท่ัวไป พระวิปัสสนาจารย์ต้องพัฒนาความสามารถของตนเองให้
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และต้องสร้างความน่าเล่ือมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นท่ัวไป พระสังฆาธิการควรจัดให้มี
การส่งเสริมให้ฝึกพระวิปัสสนาจารย์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้อย่าง
เพียงพอ การมีพระวิปัสสนาจารย์จ านวนมาก ๆ จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเข้าปฏิบัติ
ธรรม เพราะพระวิปัสสนาจารย์แต่ละรูปก็มีความสามารถท่ีต่างกัน มีเทคนิคการสอนการฝึกอบรมท่ี
หลากหลายแตกต่างกันออกไป 

 ๑) ด้านสันทัสสนา พบว่า การปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยังมีความจ าเป็นต้องมีพระวิปัสสนาจารย์คอยให้การฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง พระวิปัสสนาจารย์เองก็
ต้องมีการพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และต้องปรับตัวให้ทันกับโลกาภิวัตน์ เพื่อเพิ่มความ
ทางเลือกให้กับประชาชนได้เข้าวัดเข้าส านักปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น 

 ๒) ด้านสมาทปนา พบว่า พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องให้ความใส่ใจและ
รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น  พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องสร้าง



๙๓ 

 
บุคลิกภาพท่ีดี เพื่อเป็นการสร้างความเล่ือมใส ความศรัทธาให้เกิดขึ้น ต้องมีการก าหนดโครงการ
ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมในวัดหรือส านักปฏิบัติธรรม หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ อาจจะเปล่ียนเป็นการปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีบ้างก็ได้ 

 ๓) ด้านสมุตเตชนา พบว่า ผู้ท่ีปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอหรือบ่อย ๆ จะเป็นผู้ท่ีมีความ
สุขุมเยือกเย็น มีบุคลิกภาพงดงาม การปฏิบัติธรรมจะท าให้เกิดศีล สมาธิและปัญญา มีความรอบคอบ
และสงบนิ่ง ซึ่งจะสร้างความแกล้วกล้าให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง  ในส่วนของพระสงฆ์และพระวิปัสสนา
จารย์ก็มีส่วนส าคัญในการสร้างความแกล้วกล้าให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ด้วยการปฏิบัติให้เห็นเป็น
แบบอย่าง ให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความพากเพียรอุตสาหะและความมั่นใจ 

 ๔) ด้านสัมปหังสนา พบว่า การปฏิบัติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสงบท้ัง
ทางร่างกายและจิตใจ เมื่อมีความสงบก็จะส่งผลให้เกิดความร่าเริงแจ่มใส ความสดช่ืนท้ังร่างกายและ
ใจขึ้นได้ ซึ่งท าให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม
ควรจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีท าให้เกิดความผ่อนคลาย 

๔.๓.๓ ด้านรูปแบบ (วิธีการปฏิบัติธรรม) พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมจะต้องส่งเสริมการ
ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ต้องน าเอาการฝึกปฏิบัติธรรมท่ีถูกต้องมาใช้ในการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน    
มีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรหรือพระวิปัสสนาจารย์ให้มีเพียงพอ ต้องมีการสร้างโครงการปฏิบัติ
ธรรมให้เป็นโครงการแบบประจ าของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด วัดหรือส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ละแห่งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมตามท่ีพระวิปัสสนาจารย์มีความถนัด 
แต่ละแห่งอาจจะใช้รุปแบบท่ีแตกต่างกัน จึงควรมีการร่วมกันก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วให้
แต่ละแห่งท าการบริหารจัดการด้วยการเสริมกิจกรรมอื่น ๆ ในการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมด้วย
ตนเอง   ควรให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสในการเลือกรูปแบบการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง เพื่อท า ให้
สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งใน
การบริหารจัดการคณะสงฆ์  จึงเป็นความจ าเป็นท่ีวัดทุกวัดต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปปฏิบัติ
ธรรมได้  ไม่จ ากัดเวลาว่าจะเป็นวันธรรมดา วันพระ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ วัดต้อง
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้  ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอยู่ท้ังหมด ๒๖ แห่ง แต่ละแห่งบริหารจัดการกันเองเป็นเอกเทศ เพื่อท าให้ส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดท้ังหมดมีมาตรฐานเดียวกัน จึงต้องมีการสร้างเครือข่ายของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดขึ้น เพื่อก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ได้ ซึ่งจะท าให้เป็นมาตรฐาน
เดียวทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 



๙๔ 

 
ด้านสถานท่ี มีความสัปปายะ คือ ต้องมีความร่มรื่น สถานท่ีพัก อาหารและห้องน้ าเพียงพอ 

มีความสะอาด และมีความปลอดภัย มีการสนับสนุนอุปถัมภ์บ ารุงสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น                
มีบรรยากาศท่ีดี มีความสงบร่มเย็นเป็นธรรมชาติ มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในอย่างเหมาะสม 

ด้านวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากร มีความส าคัญท่ีจะพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม
ให้ก้าวหน้า เป็นท่ีรู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความมีภาวะผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดการฝึกอบรม การสอนกรรมฐานให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจและรับไปปฏิบัติได้ง่าย การมีจริยวัตรท่ี
งดงามจะท าให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติได้ด้วย 

ด้านการบริหารจัดการ มีรูปแบบบริหาร ควรจัดให้มีเครือข่ายของส านักปฏิบัติธรรมเป็น
ศูนย์กลางของจังหวัด จัดให้มีการประเมินผลส านักปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ          ให้
การศึกษาการบริหารจัดการแก่บุคลากรเพื่อน าไปพัฒนาการบริหารจัดการ ก านดรูปแบบการฝึก
ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดโครงการฝึกปฏิบัติเป็นครั้งคราว เป็นช่วงระยะเวลาส้ันบ้าง 
ระยะยาวบ้าง  บางส านักท่ีสามารถเปิดรับการฝึกปฏิบัติในระดับพื้นฐาน ก็ให้เปิดส านักให้การ
ฝึกอบรมได้ตลอดเวลาทุกวัน อาจจะเป็นช่วงเวลาท าวัตรเช้า ท าสัตรเย็น และจัดการอบรมแบบท้ังวัน
ในวันพระหรือวันธรรมสวนะ 

๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึก และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสภาพท่ัวไป
ของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเสนอการพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งไดสรุป
ประเด็นท่ีส าคัญตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวแลวขางตน จากนั้นเพื่อใหไดขอมูลท่ีแนชัดในประเด็นท่ีเกี่ยวของ
จึงไดท าการสนทนากลุมเฉพาะ โดยเลือกผูรวมสนทนาท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ธรรม ได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้ังประเด็นหัวข้อการวิจัยรายด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

การปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมให้เป็น
รูปธรรมเท่าท่ีควร จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีส านักปฏิบัติธรรมกระจายอยู่ในแต่ละอ าเภอรวมกันท้ังหมด ๒๖ แห่ง  แต่ละแห่งยัง
มีประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมไม่มากนัก มีส านักปฏิบัติธรรมบางแห่งท่ีมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมมาก แต่ก็เป็น
การปฏิบัติธรรมในลักษณะของการท าเป็นโครงการของสถานศึกษาจึงท าให้มีสถิติของผู้ปฏิบัติธรรม
เป็นจ านวนมาก การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมจึงมีความส าคัญท่ีจะต้องพิจารณาถึงส่ิงท่ีเป็น
สาเหตุท่ีจะท าให้ประชาชนมีความสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมจะต้อง



๙๕ 

 
มีการบริหารจัดการท่ีดี การจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีความส าคัญท่ีต้องจัดเตรียมอาคารสถานท่ี   
เพื่อใหเกิดความพร้อมใช้งาน มีความสวยงามเปนระเบียบถูกตองตามกฎเกณฑ์ท่ีมหาเถรสมาคม
ก าหนดไว้ มีสภาพแวดลอม ส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย เป็นต้น 

การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องท่ีละเอียด เรื่องรูปแบบ กระบวนการ สถานท่ี บุคลากร และอื่น ๆ 
อีกหลายประการ จะขึ้นอยู่กับว่า แต่ละส านักปกิบัติธรรมจะบริหารจัดการ มีค าถามว่า จะท าอย่างไร
จึงจะสามารถท าให้ทุก ๆ ส านักปฏิบัติธรรมมีการบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด  ตัวอย่าง
ส านักปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อวิริยังค์ท่ีสามารถก ากับดูแลการบริหารจัดการสถานท่ีปฏิบัติธรรมให้
เป็นแบบเดียวกันท้ังหมด๑๖๒ 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับการเข้ามาปฏิบัติธรรม จะต้องเตรียมการให้
มีความพร้อมใน ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ คือ 

๑) ด้านสถานที่  
วัดทุกวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมทุกแห่งท่ีได้รับการจัดต้ังขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมจะมี

ความพร้อมในด้านสถานท่ี แต่ก็ต้องมีการปรับปรุงให้อยู่ในสภาท่ีมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา  
เจาส านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน มีการออกไปศึกษาดูงานของส านัก ท่ีมี

มาตรฐานมีความพร้อมเพรียงสมบูรณ แลวน ามาปรับปรุงส านักของตน ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดสวนใหญมีความพรอมดานสถานท่ี มีการแบงแยกท่ีพักตามเพศของผูใช  มีความสะอาด  
บรรยากาศ  รมรื่นเปนสัปปายะ มีอาคารนั่งฟงหรือปฏิบัติธรรมเพียงพอ สถานท่ีพักมีการปองกันสัตว
และแมลงท่ีเปนอันตราย มีหองน้ําหองสุขาเพียงพอ ส านักปฏิบัติธรรมควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนของ
สถานท่ีส านักใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ และมีกฎระเบียบในการเขาพักส าหรับผูมีใชบริการ ต้องมี
การส ารวจอาคารสถานท่ี เพื่อเป็นการประกันคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่อย่างสม่ าเสมอ๑๖๓ 

ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมจะต้องประกอบด้วยสัปปายะ ๗ ได้แก่ 
๑) อาวาสสัปปายะ ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัยหรือวัดหรือส านักปฏิบัติธรรม เป็นท่ีสบาย สงบ     

การเดินทางไปมาสะดวก ไม่ใกล้แหล่งชุมชนจนเกินไป อันอาจจะก่อให้เกิดความร าคาญจากการไปมา
ของผู้คน มีรั้วรอบขอบชิดปลอดภัยต่อความเป็นอยู่ เป็นสถานท่ีท่ีมีบริเวณเหมาะส าหรับการปฏิบัติ
ธรรม การเดินจงกรมเปล่ียนอิริยาบถของผู้ปฏิบัติธรรม 

                                            
๑๖๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรคีรีวงศ์ (ชรัตน์ ฐิตธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต/เจ้าส านัก

ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ ๒๓, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 



๙๖ 

 
๒) โคจรสัปปายะ คือ สถานท่ีท่ีมี่การเดินทาง ถนนหนทางไปมาได้สะดวก  ไม่ใกล้หรือไกล

มากนัก ภายในสถานท่ีปฏิบัติธรรมก็ควรมีทางเดินจงกรมท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม 
๓) ภัสสสัปปายะ ได้แก่ การสนทนาพูดคุย การฟัง การสนทนาพูดคุยกันแต่ส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ  ได้ฟังส่ิงท่ีจะท าให้เกิดสัทธา วิริยะ อุสาหะ มีความสงบระงับในการท่ีจะท า
ความเพียร มีผู้รู้ครูอาจารย์ท่ีให้การอบรมส่ังสอนกรรมฐานเพื่อการเจริญกรรมฐานก้าวหน้า ให้เว้น
การสนทนาพูดคุยในส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นสัปปายะ 

๔) ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลท่ีอยู่ร่วมกัน บุคคลท่ีติดต่อคบหา ควรเป็นผู้ต้ังมั่นในศีลธรรม 
มีความสันโดษ มักน้อย ชักจูงแนะน าไปในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเพียร ความสงบ  
และถ้าเป็นครูบาอาจารย์ หรือบุคคลท่ีเคยเจริญกรรมฐานมาแล้ว ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มาก  ให้พึงเว้น
การคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีมีจิตฟุ้งซ่าน บุคคลท่ีมากไปด้วยกามารมณ์ในทางโลกีย 

๕) โภชนสัปปายะ ได้แก่ อาหารท่ีบริโภค ควรเป็นอาหารท่ีสบายต่อความเป็นอยู่ตามแต่
อัตภาพ เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วไม่ท าให้เกิดทุกข์ เช่นปวดท้อง ท้องร่วง ต้องเป็นอาหารท่ีจะมี
คุณประโยชน์ต่อร่างกาย  

๖) อุตุสัปปายะ ได้แก ่ฤดูอันเป็นท่ีสบาย หมายถึง อากาศเป็นไปตามตามฤดูกาล ความร้อน
เย็นของอากาศ ไม่ร้อนจัด หนาวจัดจนเกินไป หรือกลางวันร้อนจัด กลางคืนหนาวจัด ซึ่งสภาพอากาศ
เช่นนี้จะท าให้เกิดการเจ็บป่วยแก่ผู้ปฏิบัติธรรม จึงต้องเลือกให้เหมาะสมแก่สภาพร่างกายด้วย 

๗) อิริยาปถสัปปายะ ได้แก่ อิริยาบถอันเป็นท่ีสบาย คือ อิริยาบถท้ัง ๔ หรือการเคล่ือนไหว  
ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถใดทีท าให้จิตสงบระงับ ก็แสดงว่าอิริยาบถนั้นสบายมีความเหมาะสม     
ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในอิริยาบถนั้น หากเมื่อจ าเป็นก็ใช้แต่น้อย 

ท้ังหมดนี้เรียกว่า สัปปายะ ซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อมส าคัญท่ีเอื้ออ านวยต่อการประพฤติปฏิบัติ
ธรรมของประชาชน๑๖๔ 

๒) ด้านวิทยากร  
บุคลากรเปนสวนส าคัญในการบริหารจัดการ ตองยอมรับวาการบริหารทรัพยากรบุคคลมี

ความส าคัญและสามารถท่ีจะเอื้อประโยชนใหองคการด าเนินงานไปสูเปาหมายได้อย่างมั่นคง       การ
บริหารงานบุคคลคือ งานท่ีคัดเลือกสรร คนดี มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติหน้าท่ีและเมื่อไดคัด
สรรใหบุคลากรเหลานี้เขามาแลว งานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยก็ไมไดหยุดอยูเพียงเทานี้      
ยังจะตองดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ ท่ี
ทันสมัยสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะความ   

                                            
๑๖๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๙๗ 

 
กาวหนาดานเทคโนโลยีท่ีจะเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ พรอมจะปฏิบัติงานท่ี       
ทาทายความรูความสามารถ สรางความส าเร็จมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการงานของส านักปฏิบัติธรรม   
ถาเจาส านัก เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคณะในการท างานท่ีเขมแข็ง ก็จะ
ช่วยส่งเสริมให้ส านักปฏิบัติธรรมด าเนินไปไดดวยดี ชวยใหส านักปฏิบัติธรรมนั้น ๆ เจริญรุงเรือง ยิ่งถ
ามีการสงบุคลากรไปศึกษาดูงาน ไปอบรมเพิ่มเติมความรู  ก็ยิ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรมตอไป๑๖๕ 

ส านักปฏิบัติธรรมจะต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ ท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของมหา
เถรสมาคม มีความสามารถสอนการปฏิบัติธรรมได้ทุกระดับ หรือหลากหลายรูปแบบเป็นอย่างดี   
และต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติปฏิบัติดีเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้แก่ประชาชนท่ัวไป พระวิปัสสนา
จารย์ต้องพัฒนาความสามารถของตนเองให้ตลอดเวลา ต้องสร้างความน่าเล่ือมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
ท่ัวไป๑๖๖ ควรจัดให้มีการส่งเสริมให้มีการฝึกพระวิปัสสนาจารย์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถรองรับผู้เข้า
มาปฏิบัติธรรมได้อย่างเพียงพอ การมีพระวิปัสสนาจารย์จ านวนมาก ๆ จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีทางเลือก
เพิ่มขึ้นในการเข้าปฏิบัติธรรม และยังต้องพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีอยู่แล้วให้มีความสามารถเพิ่ม
ยิ่ง ๆ ข่ึนด้วย  

พระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากรเองต้องเป้นผู้ท่ีมีคุณลักษณะของผู้เผยแผ่ตามหลักพุทธ
วิธี ๔ ส. คือ 

๒.๑ ด้านสันทัสสนา การปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมี
ความจ าเป็นต้องมีพระวิปัสสนาจารย์คอยให้การฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง พระวิปัสสนาจารย์เองก็ต้อง
มีการพัฒนาให้มีความ สามารถเพิ่มข้ึน และต้องปรับตัวให้ทันกับโลกาภิวัตน์ เพื่อเพิ่มความทางเลือก
ให้กับประชาชนได้เข้าวัดเข้าส านักปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น  ประชาชนจะให้ความสนใจในการปฏิบัติ
ธรรมได้มากน้อยเพียงใด ประชาชนเองจะต้องได้รับรู้ถึงผลของการปฏิบัติด้วยตัวเอง ได้รู้ถึง
คุณประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม การท่ีผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ถึงท่ีมาของ
ธรรมะท าให้ต้ังตนอยู่ในศีลธรรม สามารถพัฒนาตนเองในการด าเนินชีวิตได้จากการปฏิบัติธรรม 

ดังนั้น หากได้รับรู้ถึงผลของการปฏิบัติธรรมว่ามีประโยชน์จะท าให้ประชาชนเองมีความ
สนใจและหาเวลาและโอกาสเข้าปฏิบัติได้มากขึ้น 

                                            
๑๖๕ สนทนากลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรครีีวงศ์, เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต/เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ ๒๓, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๙๘ 

 
๒.๒ ด้านสมาทปนา พระวิปัสสนาจารย์มีหลักในการพูดเพื่อเชิญชวนให้ปฏิบัติตามได้

พระวิปัสสนาจารย์มีวิธีการในการน าปฏิบัติธรรมได้ท้ังในระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง          
พระวิปัสสนาจารย์ต้องรู้จักการใช้ค าพูดให้เกิดความประทับใจเกิดเป็นความยินดี ยอมรับในการอบรม
ท าให้น่าติดตาม สามารถน าไปแก้ไขปัญหาและปฏิบัติจริงได้ การก าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติ
ธรรมใหเ้หมาะสมกับผู้เข้าปฏิบัติจะท าให้ไม่เบื่อหน่าย ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเลือกช่วงเวลาได้ ก็
จะเป็นประโยชน์กว่า 

๒.๓ ด้านสมุตเตชนา ท่ีปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอหรือบ่อย ๆ จะเป็นผู้ท่ีมีความสุขุมเยือก
เย็น มีบุคลิกภาพงดงาม การปฏิบัติธรรมจะท าให้เกิดศีล สมาธิและปัญญา มีความรอบคอบและสงบ
นิ่ง ซึ่งจะสร้างความแกล้วกล้าให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง  ในส่วนของพระสงฆ์และพระวิปัสสนาจารย์ก็มีส่วน
ส าคัญในการสร้างความแกล้วกล้าให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ด้วยการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง ให้ก าลังใจ
ผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความพากเพียรอุตสาหะและความมั่นใจ การปฏิบัติธรรมท าให้เกิดสติและปัญญา 
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๒.๔ ด้านสัมปหังสนา  การปฏิบัติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสงบท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจ เมื่อมีความสงบก็จะส่งผลให้เกิดความร่าเริงแจ่มใส ความสดช่ืนท้ังร่างกายและใจ
ขึ้นได้ ซึ่งท าให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมควร
จัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีท าให้เกิดความผ่อนคลาย เพื่อให้ได้หนุดพักเป็นระยะ ๆ 

๓) ด้านการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติธรรมในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ท่ีเป็นท่ีนิยมและมีการน าเอามาปฏิบัติกัน

เป็นท่ีแพร่หลาย ได้แก่ ๑) การก าหนดองค์ภาวนา พุทโธ  ๒) อานาปานสติ ๓) การก าหนดองค์ภาวนา 
ยุบหนอ พองหนอ ๔) การก าหนดรูปและนาม และ ๕) การภาวนา สัมมาอรหัง  ในแต่ละองค์ภาวนาผู้
ปฏิบัติธรรมจะเลือกปฏิบัติด้วยจริตของตนเอง การสอนปฏิบัติธรรม คือ การสอนให้ท าสมาธิภาวนา
เพื่อให้ใจเป็นสมาธิและเข้าใจสภาวะตามจริงของสังขาร ประชาชนจะปฏิบัติธรรมตามท่ีพระวิปัสสนา
จารย์มีความถนัด แต่ละแห่งอาจจะมีความแตกต่างกัน จึงควรมีการร่วมกันก าหนดให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน แต่ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งนั้นก็ต้องมีความสามารถให้การอบรมการปกิบัติธรรมในแต่ละ
แบบนั้นได้ด้วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสในการเลือกรูปแบบการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ซึ่งจะท า
ให้สามารถปฏิบัติธรรมอย่างได้ผลดี และท าให้ปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีความเจริญทันสมัยขึ้น ในการปฏิบัติธรรมอาจจะต้องมีการปรับ
รูปแบบการด าเนินการให้มีความทันสมัยขึ้นด้วย เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมสูงขึ้น   
การน าเอาวิทยาการเทคโนโลยีเข้ามาประกอบเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม เช่น การใช้
เครื่องมือส่ือสาร และอุปกรณ์วีดีทัศน์ประกอบการอบรม ส านักปฏิบัติธรรมท่ีท าหน้าท่ีให้การฝึกอบรม
การปฏิบัติธรรมจะต้องน าเอาการฝึกปฏิบัติธรรมท่ีถูกต้องมาใช้ ต้องมีการจัดการฝึกอบรมบุคลากร



๙๙ 

 
หรือพระวิปัสสนาจารย์ให้มีจ านวนเพียงพอต่อปริมาณของประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ ต้องมีการสร้าง
หรือก าหนดโครงการปฏิบัติธรรมให้เป็นโครงการแบบประจ าของส านักปฏิบัติธรรม วัดหรือส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ละแห่งจัดฝึกและอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้มีความ
ถนัดท่ีหลากหลายรุปแบบ เพื่อให้สามารถให้การอบรมแก่ประชาชนได้หลากหลายทาง ในส านักปฏิบัติ
ธรรมแต่ละแห่งอาจจะใช้รูปแบบการปฏิบัติธรรมท่ีแตกต่างกัน จึงควรมีการร่วมกันก าหนดให้รุปแบบ
การปกิบัติธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วให้แต่ละแห่งท าการบริหารจัดการด้วยการเสริมกิจกรรม
อื่น ๆ ในการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ควรให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสในการเลือกรูปแบบ
การปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง เพื่อท าให้สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ในการส่งเสริมการปฏบิัติธรรม ต้องประกอบด้วย
ด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อกัน  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรม กับผลสัมฤทธิ์ของส านักปฏิบัติธรรม ต้อง
แยกให้ออกว่า เป็นความหมายใด ระหว่างผลท่ีได้จากการปฏิบัติธรรมของประชาชน หรือเป็นการ
บริหารจัดการ  แต่ถ้าส่งเสริมให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมเยอะ ๆ ก็จะเป็นการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรม
มากกว่า แต่ถ้าเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้ว สามารถรู้ เข้าใจประสบผลส าเร็จจากการปฏิบัติธรรม ก็จะเป็น
ความหมายตามช่ืองานวิจัย คือ การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมจาก
กรอบแนวคิด๑๖๗   

การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในงานวิจัยนี้ควรจะหมายถึง ส่งเสริมผลของการปฏิบัติธรรมให้
ประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพมากกว่า คือ ผลท่ีได้จากการปฏิบัติธรรมแล้วส่งผลให้มีการปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้นด้วย๑๖๘ 

๑. ด้านสถานที่  
ในด้านสถานท่ีของส านักปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปสาระส าคัญได๑๖๙ ๑)อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมีของส านักปฏิบัติธรรมต้อง
มีการวางกฎระเบียบการบริหารจัดการให้เคร่งครัดในการใช้บริการ เพื่อสร้างเป็นบรรทัดฐานของ
ส านักปฏิบัติธรรม  ๒) มีสถานท่ีพักและหองน้ าแบงแยกเพศ จัดท าให้เหมาะสมต่อจ านวนผู้เข้ามา
ปฏิบัติธรรม ๓) ส านักปฏิบัติธรรมบางแห่งมีสถานท่ีไมเพียงพอกับจ านวนผูปฏิบัติธรรม จะต้องมีการ

                                            
๑๖๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๙ สนทนากล่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 



๑๐๐ 

 
สร้างห้องปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม อาจจะสร้างเป็นห้องปฏิบัติธรรมท่ีบรรจุจ านวนไม่มาก แต่ท าเป็นหลาย 
ๆ ห้อง  ๔) สถานท่ีโดยรอบ อาคารปฏิบัติธรรม อาคารพักต้องมีความสะอาด จ านวนเพียงพอและ
แยกตามเพศของผูใช มีความเงียบสงบ รมรื่น ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก ส าหรับหองพัก ควรมี
การปองกันแมลงและสัตวท่ีจะมารบกวนหรือท าอันตรายไดอยางดี  ๕) การตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรม พรอมท้ังมีการจัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินการ เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบและน ามาพัฒนาปรับปรุงได้ 

สถานท่ีส านักปฏิบัติธรรมแตละแหง ก็จะมีการจัดสถานท่ีตามสภาพภูมิประเทศของตนเอง 
ให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหมีความรมรื่น สอดคลองตามหลักเกณฑของส านักงานพระ พุทธศาสนาแห
งชาติ ใหเปนสถานท่ีสัปปายะนาอยู นาอาศัย นาเขาไปปฏิบัติธรรม มีความเป็นระเบียบ เกิดความ
สบายตาสบายใจ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูท่ีเขามาปฏิบัติธรรม ใน
กระบวนการของแตละดาน จะส่งผลใหเกิดการเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม และสร้างความสงบกาย
สงบใจตามหลักของการปฏิบัติธรรม และเป้าหมายของการปฏิบัติธรรม๑๗๐ 

จะต้องมีการปรับปรุง แบ่งเขตพื้นท่ีการใช้งานออกจากกันให้ชัดเจน เช่น เขตพุทธาวาส ธรร
มาวาส สังฆาวาส ๑๗๑ 

ส านักปฏิบัติธรรมจะต้องมีสภาพความเป็นสัปปายะ ๗ อย่าง มีการจัดการสถานท่ี อาวาสะ  
โคจระ  ผัสสะ โภชนะ ปุคคละให้เป็นสัปปายะท่ีดี ท าให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด 
การสัปปายะ ซึ่งเป็นตัวที่หนุนหรือส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด 

๒. วิทยากร  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การให การศึกษาท่ีจะส งเสริมความรู
ความสามารถความช านาญและทักษะบุคลากร โดยมีความมงุหมายท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีอยู ในความรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น ท้ังในดานความรูความสามารถความ
ช านาญและประสบการณ์ นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังมีความหมายท่ีจะพัฒนาทัศนคติการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางท่ีดีมีก าลังใจในการท างานและมีความคิดท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี
ยิ่งขึ้น  ในการพัฒนาบุคคลเปนการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความรูประสบการณรวมท้ังแนวคิดและยัง
เป็นกระบวนการใหบุคคลเจริญในหนาท่ีให้มีทักษะในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ท าใหเกิดความช านาญใน
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ท้ังในปจจุบันและอนาคต เพราะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาจึงจ าเปนตองมี
การพัฒนาบุคลากรใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

                                            
๑๗๐ สนทนากกลุ่ม พระครูปริยัติธรรมสาร (ด ารง ปิยสีโล), เจา้อาวาสวัดสุขส าราญ/เจ้าส านักปฏิบัติ

ธรรมประจ าจงัหวัดประจวบครีีขันธ์ แห่งที่ ๒๖, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๑ สนทนากล่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 

 
การพัฒนาบุคลากรมีแนวทางในการพัฒนา ๓ แนวทาง คือ 
๑) การให้การศึกษา หรือการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ เติม

ความรู้ ปลูกฝังคุณค่าและทัศนคติให้รู้จักการใช้วิจารณญาณ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือหรือ
กระบวนการอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้เกิดคุณภาพของบุคลากร 

๒) การฝึกอบรม เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ไดเรียนรู
และเสริมสรางทักษะความช านาญ โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น   

๓) การพัฒนาบุคลากร เปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของเช่ือมโยงในผลของการปกิบัติหน้าท่ี 
จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งท่ีสูงขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร  

การพัฒนาบุคลากรนั้น เปนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ีตองการบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ท้ังนี้การพัฒนา
บุคลากรดังกลาว มีวิธีการหลายวิธีท่ีจะเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ 
การศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนา เปนตน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั้น จ าเปนตองมีการวิเคราะห
ความตองการในการพัฒนากอน โดยพิจารณาลักษณะของงานเปนหลัก จึงจะจัดการพัฒนาบุคลากร
ในรูปแบบตางๆและตองมีการประเมินติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและตองมีการประเมินติดตามผล
การพัฒนาอยางสม่ าเสมอดวย เพื่อให้รับทราบขอบกพรองในการพัฒนาเพื่อน ามาปรับปรุงในการ
จัดการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมในตอไป๑๗๒ 

ด้านวิทยากรควรจะรวมถึงบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากพระวิปัสสนาจารย์ เช่น เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอื่น ๆ เช่นแม่ครัว พนักงานต้อนรับ แม่บ้าน เป็นต้น๑๗๓การปฏิบัติธรรมยังเป็นลักษณะท่ีเป็น
นามธรรม ยากต่อการท าความเข้าใจ ต้องร่วมกันคิดว่า จะท าอย่างไรให้เป็นรูปธรรมได้๑๗๔ จะท า
อย่างไรให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบของการปฏิบัติธรรมให้
เหมาะสมกับผู้เข้าปฏิบัติธรรม๑๗๕ 

 

                                            
๑๗๒ สนทนากล่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๓ สนทนากล่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๔ สนทนากล่มเฉพาะ อาจารย์อมร พัฒน์ทอง, อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๕ สนทนากล่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 



๑๐๒ 

 
๓. การบริหารจัดการ 
การอบรมปฏิบัติธรรม มีรูปแบบการจัดการศึกษา ได้แก่ การศึกษาในระบบ คือ จัดเป็น

หลักสูตรในสถานศึกษา การปฏิบัติธรรมจึงเกิดความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ผู้ปฏิบัติรู้ถึงธรรมะตามความ
เป็นจริง ฝึกตนได้ ท าให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติธรรมมีกระบวนการเรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการการสาธิตการปฏิบัติ การบรรยายธรรม มีเนื้อหาตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร มีการ
จัดสถานท่ีปฏิบัติธรรมให้สัปปายะ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนวิปัสสนาจารย์ให้ได้รับการศึกษาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองแล้วจะได้เป็น
ประโยชน์ต่อการสอนการอบรม  

  



๑๐๓ 

 

ด้านสถานที ่
๑.สถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด 
สงบร่มรื่น 
๒.มีความเป็นสัดส่วน 
๓.มีเครื่องอ านวยความสะดวก 
๔.มีความปลอดภัย 
๕.การเดินทางไปมาสะดวก  
๖.มีการแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติ
ธรรมกับพื้นที่อื่นอย่างชัดเจน 
๗.มีความสะอาด 
๘.ความร่มรื่น และมีภูมิทัศน์
สวยงาม 
 
 

ด้านวิทยากร 
๑.เป็นแบบอย่างทีดี น่าเคารพ
เลื่อมใส 
๒.มีความรู้ มคีวามสามารถใน
การสอน 
๓.สามารถใหค้ าปรึกษา แก้ไข
ปัญหาได้ 
๔.มีการจัดรูปแบบการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับแต่ละยุคคล 
๕.มีการใชส้ื่อการสอนที่ทันสมัย 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑.ใช้รูปแบบการฝึก ปฏิบัติที่เป็น
ทางการ 
๒.มีการประยุกต์หรือปรับรูปแบบ
ให้เหมาะ 
๓.มีการเสริมกิจกรรมอย่างอื่น
เพ่ือให้ทันสมัย 
๔.มีการก าหนดเป็นโครงการ
ปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปธรรม 
๕.มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างพระ
วิปัสสนาจารย์รุ่นใหม่ และพัฒนา
รุ่นเก่าที่มีแล้ว 
๖.จัดให้มีการประเมินผล 

แผนภาพที่ ๔.๑ การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑) ควรก าหนดให้การปฏิบัติธรรมเป็นนโยบายของจังหวัด ส่งเสริมให้มีการก าหนดโครงการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ าเสมอ   
๒) จัดท าโครงการสร้างพระวิปัสสนาจารย์และพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ควรมีการจัดท าคู่มือ
การสอนกัมมัฏฐานและจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม 
๓) วางแผนงานการปฏิบัติธรรม ที่เป็นแผนงานระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือรองรับการปฏิบัติธรรมของประชาชนให้เป็น
รูปธรรม มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด 
๔) ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก น าเอาการปฏิบัติธรรมออกไปเผยแผ่ยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน 
สถานศึกษา เป็นต้น 

๓. สมุตเตชนา 
การสอนให้มี 

ความแกล้วกล้า 

๑. สันทัสสนา 
การสอนให้รู ้
อย่างแจ่มแจ้ง 

๔. สัมปหังสนา 
การสอนให้เกิด 

ความร่าเริง 

๒. สมาทปนา 
การสอนให้เกิด

ความจูงใจ 

๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



๑๐๔ 

 
องค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ดังในแผนภาพท่ี ๔.๑ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ได้ดังนี้ 

๑. ด้านสถานที่   
ส านักปฏิบัติธรรม จะต้องมีความพร้อมในการให้บริการหรือรับรองการเข้ามาปฏิบัติ

ธรรมของประชาชน รวมทั้งส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการจัดการสถานท่ีให้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม 
คุณสมบัติในด้านสถานท่ี ได้แก่  

 ๑) สถานท่ีกว้างขวาง ไม่แออัด สงบร่มรื่น 
 ๒) มีความเป็นสัดส่วน 
 ๓) มีเครื่องอ านวยความสะดวก 
 ๔) มีความปลอดภัย 
 ๕) การเดินทางไปมาสะดวก  
 ๖) มีการแบ่งพื้นท่ีในการปฏิบัติธรรมกับพื้นท่ีอื่นอย่างชัดเจน 
 ๗) มีความสะอาด 
 ๘) ความร่มรื่น และมีภูมิทัศน์สวยงาม 

๒. ด้านวิทยากร เจ้าส านักหรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ลักษณะความเป็นผู้น า มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถให้ค าปรึกษาและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้ปฏิบัติธรรมได้ รู้การประยุกต์หลักธรรมค าสอนให้น าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และทันสถานการณ์  
คุณสมบัติของเจ้าส านักหรือพระวิปัสสนาจารย์ ได้แก่ 

 ๑) เป็นแบบอย่างทีดี น่าเคารพเล่ือมใส 
 ๒.) มีความรู้ มีความสามารถในการสอน  
 ๓) สามารถให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาได้ 
 ๔) มีการจัดรูปแบบการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับแต่ละยุคคล 
 ๕) มีการใช้ส่ือการสอนท่ีทันสมัย 
 ๖) ใช้หลัก ๔ ส. พัฒนาบุคลากร โดยหลัก ๔ ส. สามารถอธิบายสนับสนุนการพัฒนา

ด้านบุคคล ได้คือ ๑) สันทัสสนา พระวิปัสสนาจารย์อธิบายให้เห็นชัดแจ้งว่าการปฏิบัติธรรมนั้น
สามารถท าให้เกิดประโยชน์ในการน าเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ๒) สมาทปนา พระวิปัสสนาจารย์
สามารถท าให้เกิดความจูงใจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรม ให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมสร้างความสุขได้  ๓) 
สมุตเตชนา พระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง สร้างความเล่ือมใสความ
ศรัทธาให้แก่ผู้ท่ีพบเห็น ๔) สัมปหังสนา พระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ท่ีมีความสงบ ความเรียบร้อย มีความ
สดใส ท าให้สร้างบรรยากาศร่าเริงร่วมกันกับผู้ปฏิบัติธรรม 



๑๐๕ 

 
๓. ด้านการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติธรรม ต้องยึดรูปแบบการปฏิบัติธรรมท่ีถูกต้อง ท่ี

เป็นทางการ อาจจะน าเอากิจกรรมอื่น ๆ เข้ามาเสริมการฝึกอบรมได้ แต่ก็ต้องเหมาะสมกับผู้เข้า
ปฏิบัติธรรม 

๑) ใช้รูปแบบการฝึก ปฏิบัติท่ีถูกต้องตามท่ีมหาเถรสมาคมก าหนดไว้  
๒) มีการประยุกต์หรือปรับรูปแบบให้เหมาะ 
๓) มีการเสริมกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อให้ทันสมัย 
๔) มีการก าหนดเป็นโครงการปฏิบัติธรรมท่ีเป็นรูปธรรม 
๕) มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์รุ่นใหม่ และพัฒนารุ่นเก่าท่ีมีแล้ว 
๖) จัดให้มีการประเมินผลการอบรม 



บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์” เป็นวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ีเข้าวัดปฏิบัติธรรม จ านวน ๓๔๖ คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบ รวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .๙๗๙ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจง
ความถี่ โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลตามสาระส าคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีก าหนดไว้ ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) จากนั้นน ามาสังเคราะห 
เบื้องตน กอนท่ีจะน าเสนอสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อใหได้ความสมบูรณ์
ขึ้นแล้วน าเสนอผลต่อเวทีประชาพิจารณ (Public Hearing) เพื่อหาขอสรุปกอนท่ีจะน าเสนอผลงาน 
วิจัยตอสาธารณะ ท้ังนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  โดยสรุปตามล าดับ ดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้จัดพื้นท่ีส าหรับให้พุทธศาสนิกชนให้เข้าไปปฏิบัติ

ธรรมได้ตลอดเวลา แต่ประชาชนท่ัวไปก็ยังเข้าปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนน้อย ยังไม่ค่อยมีใครให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติธรรมมากเป็นพิเศษ กลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะเป็นกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่งด าเนินการบริหารจัดการแยกจากกัน   
ไม่มีการประสานงานกันเป็นเครือข่าย ไม่มีศูนย์กลางในการบริหาร ท าให้ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน จึงควรการการก าหนดให้มีส านักปฏิบัติธรรมแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นหลักหรือศูนย์กลางของ
การปฏิบัติธรรม วัดแต่ละวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการปฏิบัติ
ธรรมในโอกาสต่าง ๆ ให้มากขึ้น  ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของเจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ให้สูงขึ้นเพื่อรองรับความทันสมัยกับสภาพการณ์ในปัจจุบันท่ี



๑๐๗ 

 

เปล่ียนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีสามารถ
น ามาส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับวัดหรือ
ส านักปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการของวัดหรือส านักปฏิบัติธรรม ถ้าเจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนา
จารย์เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์และบุคลากรท่ีมีคุณภาพจะท าให้ผลการปฏิบัติธรรม
ของประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นด้วย ดังนั้น เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์จะต้องมาการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนา
ตนเองเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอก็จะเป็นประโยชน์ต่อการให้การอบรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมต่อไป 

จากการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลของการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปสาระได้ดังนี้ 
๑) ประชาชนยังเข้าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังในจ านวนท่ีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นนักรียน

นักศึกษาท่ีเข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น แต่ละโครงการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเพียง
ระยะเวลาส้ัน ๆ ไม่มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดท้ังป ี

๒) วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่งแยกการบริหารจัดการกันเอง โดยไม่มี
การประสานงานกันเป็นเครือข่าย ท าให้ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีรูปแบบการปฏิบัติธรรมท่ีไม่ได้
มาตรฐานเดียวกันหรือเหมือนกัน หากมีการบริหารจัดการกันเป็นเครือข่าย จะท าให้สามารถ
เปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าการบริหารจัดการใด รูปแบบการปฏิบัติธรรมอย่างไรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อจะได้น ามาเป็นหลักในการบริหารจัดการต่อไป  

๓) การพัฒนาส่งเสริมบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมให้มีความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น 
เพื่อให้ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔) การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีงามของเจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ 
รวมทั้งพระสงฆ์รูปอื่น ๆ ในส านักปฏิบัติธรรมด้วย เพื่อสร้างความเล่ือมใสศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผู้พบเห็น
ท่ัวไป  

๕) พระวิปัสสนาจารย์น าการปฏิบัติธรรมต้องท าให้สม่ าเสมอและถูกต้องตามแบบตรงตาม
หลักธรรม  

๖) การปฏิบัติธรรม ต้องไม่จ ากัดว่าเป็นวันหยุด วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันพิเศษ
ใด ๆ ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติได้ทุกวัน ให้ปฏิบัติธรรมกันเป็นปกติ 

๗) ควรจัดให้มีการบริหารงานบุคลากรให้เป็นระบบ มีความเหมาะสม ต้องน าเอาวิธีการ
สมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการ 

๘) ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งยังไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้
กว้างขวางมากนัก ขาดการน าเอาวิทยาการท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



๑๐๘ 

 

๙) พระวิทยากรต้องเป็นผู้ท่ีมีเทคนิค วิธีการ และมีจิตวิทยาในการสอน รู้จักการประยุกต์
แบบการสอนการอบรมให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม  

๑๐) การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เจาส านักตองให้ความส าคัญกับบุคลากร
ด้วยการส่งเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ควรสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาหาความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา 
เช่น การส่งไปอบรมเพิ่มสมรรถนะ การสงเรียนในระดับสูงขึ้นไป 

๑๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากร ด้วยต าแหน่ง หน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบ ด้วยสภาวะความเป็นผู้น า จะท าให้ประชาชนปกิบัติตามได้โดยง่าย 

๕.๑.๒ องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผลจากการศึกษาการสัมภาษณ์การวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยได้

ดังนี้  
๑) ด้านสถานที่ 
วัดทุกวัดควรจัดให้มีพื้นท่ีส าหรับให้ประชาชนสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดท้ังปี ไม่

จ าเพาะว่าต้องเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาเถรสมาคมเท่านั้น  หาก
วัดใดมีสภาพวัด สถานท่ีท่ีเหมาะสมตามหลักของอาวาสสัปปายะ ก็สามารถเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมได้
เช่นกัน ลักษณะของสถานท่ีท่ีมีความสัปปายะ ได้แก่ มีความสงบ ร่มรื่น มีพื้นท่ีปฏิบัติแยกจากท่ีพัก 
การเดินทางสะดวก มีความปลอดภัย มีเครื่องอ านวยความสะดวกพอเหมาะแก่การเข้าปฏิบั ติธรรม 
เป็นต้น ต้องส่งเสริมให้วัดทุกวัดเป็นสถานท่ีท่ีสอนปฏิบัติธรรม 

วัดเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรม ด้านสถานท่ีจึงมีความส าคัญต้องมีความสัปปายะ เพื่อ
รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ อาคารสถานท่ีเพียงพอ แบ่งออกเป็นสัดส่วน
ระหว่างท่ีพักกับท่ีปฏิบัติธรรม มีความเงียบสงบ ร่มรื่น ปลอดภัยและสะดวกสบาย สถานท่ีส าหรับการ
ปฏิบัติธรรมบางแห่งบางท่ีสามารถจัดการเรื่องภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มเย็นและเป็นธรรมชาติ  

สรุปได้ว่า ด้านสถานท่ีปฏิบัตะรรมท่ีเหมาะสม ต้องมีความสัปปายะ ได้แก่ 
๑) ต้องมีความร่มรื่น สถานท่ีพัก อาหารและห้องน้ ามีอย่างเพียงพอ 
๒) มีความสะอาดและมีความปลอดภัยในการอยู่ปฏิบัติธรรม 
๓) ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีท่ีต้ังต่างกัน บางแห่งอยู่ในชุมชน บางแห่งอยู่ห่างไกล

ชุมชน  สภาพของสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการจึงแตกต่างกันด้วย  
๔) ด้านสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่นบรรยากาศดี เงียบสงบ ร่มเย็นเป็น

ธรรมชาติ 
๕. มีการน าเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีอ านวยความสะดวกเข้ามาใช้ เพื่อท าให้มีเวลาและโอกาส

ในการฝึกการปฏิบัติได้มากขึ้น  



๑๐๙ 

 

๖. น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการปฏิบัติ ท าให้เข้าใจและเข้าถึงการปฏิบัติได้รวดเร็ว
ขึ้น 

๒) ด้านวิทยากร 
พระวิปัสสนาจารย์ต้องพัฒนาความสามารถของตนเองให้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และต้องสร้าง

ความน่าเล่ือมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นท่ัวไป คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรจัดให้มีการส่งเสริมให้
ฝึกอบรมพระใหม่ ๆ ให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้มีต านวนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมได้อย่างเพียงพอ การมีพระวิปัสสนาจารย์จ านวนมาก ๆ และมีความหลากหลาย จะท าให้ผู้
ปฏิบัติมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเข้าปฏิบัติธรรม เพราะพระวิปัสสนาจารย์แต่ละรูปก็มีความสามารถท่ี
ต่างกัน มีเทคนิคการสอนการฝึกอบรมท่ีหลากหลายแตกต่างกันออกไป สามารถตอบข้อซักถาม 
สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ท่ีมีวัตรปฏิบัติท่ีดีงามน่าเล่ือมใส เป็นแบบอย่างท่ีดี 

ส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ จะต้องมีคุณลักษณะของผู้เผยแผ่ตามหลักพุทธวิธี ๔ ส. คือ 
(๑) ด้านสันทัสสนา 
การปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีความจ าเป็นต้องมีพระ

วิปัสสนาจารย์คอยให้การฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง พระวิปัสสนาจารย์เองก็ต้องมีการพัฒนาให้มี
ความสามารถเพิ่มขึ้น และต้องปรับตัวให้ทันกับโลกาภิวัตน์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายหรือทางเลือก
ให้กับประชาชนได้เข้าวัดเข้าส านักปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น  พระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนหรือผู้ปฏิบัติธรรมจะท าให้สามารถให้ความรู้ความเข้าใจ อธิบายให้เห็นชัดได้มากขึ้น ท าให้รู้
ว่าการปฏิบัติธรรมสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสุขความส าเร็จได้ 

(๒) ด้านสมาทปนา 
การปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนา

จารย์ต้องให้ความใส่ใจและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น  พระสงฆ์หรือ
พระวิปัสสนาจารย์ต้องสร้างบุคลิกภาพท่ีดี เพื่อเป็นการสร้างความเล่ือมใสให้เกิดขึ้น ก าหนดโครงการ
ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในวัด ในส านักปฏิบัติธรรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะ
เปล่ียนเป็นการปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีบ้าง 

(๓) ด้านสมุตเตชนา 
ผู้ท่ีปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอจะเป็นผู้ท่ีมีความสุขุมเยือกเย็น มีบุคลิกภาพงดงาม การปฏิบัติ

ธรรมจะท าให้เกิดศีล สมาธิและปัญญา มีความรอบคอบและสงบนิ่ง ซึ่งจะสร้างความแกล้วกล้าให้
เกิดขึ้นได้นั่นเอง  ในส่วนของพระสงฆ์และพระวิปัสสนาจารย์ก็มีส่วนส าคัญในการสร้างความแกล้วกล้า
ให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ด้วยการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง ให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความพากเพียร
อุสาหะและความมั่นใจ 

 



๑๑๐ 

 

(๔) ด้านสัมปหังสนา 
การปฏิบัติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสงบท้ังทางร่างกายและจิตใจ เมื่อมีความ

สงบก็จะส่งผลให้เกิดความร่าเริงแจ่มใส ความสดช่ืนท้ังร่างกายและใจขึ้นได้ ซึ่งท าให้ประชาชนเข้า
ปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมควรจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีท าให้
เกิดความผ่อนคลาย  

๓) ด้านการบริหารจัดการ 
ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมตามท่ีพระวิปัสสนาจารย์มีความถนัด  

แต่ละแห่งอาจจะใช้รูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป จึงควรมีการร่วมมือกันก าหนดการบริหารจัดการ
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้มีคุณภาพ เจ้าส านักและพระ
วิปัสสนาจารย์ต้องมีความรู้ในด้านการการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในการบริหารส านักปฏิบัติธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   แล้วให้แต่ละแห่งท าการบริหารจัดการด้วยการเสริมกิจกรรมอื่น ๆ ในการ
ฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ควรให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสในการเลือกรูปแบบการปฏิบัติธรรม
ด้วยตนเองเพื่อท าให้สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ท่ีสามารถท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามหลัก ๔ ส. การน าเอาหลักธรรมมาเป็นเครื่องมือสนับสนุน
จัดการการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๕.๒ การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้ 
๕.๒.๑ สภาพทั่วไปและและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์และผู้ปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมต่อส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจง โสดาดี และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปไดว่า แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานท่ี ส่ิงปลูกสร้างให้เป็นระเบียบเพียงพอต่อการด าเนินการ๑ ดวงกมล ทองคณารักษ ไดวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ท้ังสมถะและวิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยท่ีเกื้อกูลการปฏิบัติ
                                                             

๑ บรรจง โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๒. 



๑๑๑ 

 

ธรรม เช่น การตัดปลิโพธ การแสวงหากัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม 
และสัปปายะในการปฏิบัติธรรม ลวนมีผลต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม นอกจากนี้รูปแบบการปฏิบัติธรรมท่ี
เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรมของชาวต่างประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติธรรม
แยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม เช่น การจัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการ
ปฏิบัติแต่ยังไมพรอม ท่ีจะเข้าฝึกอบรมโครง การปฏิบัติธรรมเบ้ืองต้น โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ท่ี
เคยฝึกปฏิบัติมาก่อน และโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมข้ันสูง ตลอดจนการจัดบวชให้แก่ชาวต่างชาติ
ท่ีสนใจ นอกจากนี้ควรประยุกต์หลักสัปปายะ ๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม๒ 

๕.๒.๒ องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรม 
๑) ด้านสถานที่ ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนา

จารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมท่ีมีต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม ต่อด้าน
สถานท่ี โดยมีความเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท์ พิลา
พันธุ์) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศ
อังกฤษ” ผลการวิจัยพบว่า สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการ การสอนกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธใน
อังกฤษท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านสถานท่ี ด้านวิทยากร และด้านบริหารจัดการท่ีไม่เพียงพอแก่ความต้องการ 
และการบริหารจัดการยังขาดสภาพคล่องตัว เนื่องจากไม่มีทุนสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ขาด
เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน ขาดแคลนพระธรรมทูตท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านการสอน
วิปัสสนากัมมัฏฐานและด้านภาษา อีกท้ังมีกฎหมายควบคุมการเข้าประเทศอังกฤษท่ีมีผลกระทบต่อ
การเข้าไปพ านักในประเทศอังกฤษ ส่วนรูปแบบท่ีควรพัฒนา คือ ด้านสถานท่ี ควรมีการจัดให้มีความ
เป็นสัปปายะ ส าหรับจัดกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให้เพียงพอ และให้มีความอบอุ่นเพียงพอ ด้าน
วิทยากร ควรมีความรู้ดี ควรประพฤติดี และมีความสามารถน าหลักพระธรรม มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ด้านการบริหารจัดการ ได้มีการวางแผนงานระยะส้ันและระยะยาว ควรมีรูปแบบ การ
บริหารท่ีชัดเจน รวมท้ังควรมีคู่มือการสอนกัมมัฏฐานและอุปกรณ์ในการเผยแผ่๓  พระมหากังวาล 
ธีรธมฺโม (ศรชัย) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมท่ัวไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักส าคัญท่ีท าให้การบริหารจัดการ
                                                             

๒ ดวงกมล ทองคณารักษ์, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศ 
ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๙๔. 

๓ พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธ์ุ), “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลง กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘๖. 



๑๑๒ 

 

ส านักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการค านึงถึง
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก โดยตองมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีปัจจัย
สนับสนุน คือ การวางแผนโครงการเพื่อเป็นแนวทางของการท างาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา
ส่ังการ การอ านวยการ การควบคุมก ากับกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินตามแผนท่ีวางไว การรายงานผลการ
ปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ สวนการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมส าหรับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้น เน้นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเพื่อให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการ
จัดให้มีกิจกรรมท่ีส าคัญท้ังภายในและภายนอกส านักรูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด ในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ท่ีเป็นมาตรฐาน คือ ๑) เจาส านักมีวิสัยทัศน์    
มีการขวนขวายศึกษาดูงานของส านักท่ีมีมาตรฐานน ามาปรับปรุงส านักตนเอง รจัูกริเริ่มโครงงานท่ีเป็น
แก่นสารประโยชน รูจักวางแผนโครงการเพื่อปฏิบัติงานจัดท่ีพัก อาคารปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาด
พร้อมใช้งานได ๒) ด้านบุคลากร รูจักแบ่งงานและการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีการงาน รู จักประสาน
ความสามัคคีและประสานประโยชนร่วมกัน รูจักปกครองบังคับบัญชา รูจักติดตามและประเมินผลงาน
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้น า จัดการศึกษาท้ังด้านปริยัติควบคู่กับ
การปฏิบัติ หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ๓) ด้านการบริหารจัดการภายในส านัก จัดท าบัญชี รายรับ-จ่าย
ให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้บัญชีการเงินของส านักปฏิบัติธรรมควรแยก จากบัญชีวัด 
จัดท าสถิติผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม มีการต้ังทุนเพื่อการเผยแผ่ของส านักปฏิบัติธรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านทางส่ือ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับวิทยุชุมชน ทางอินเทอรเน็ต เช่น Line และ Facebook 
เป็นต้น จัดท าส่ือการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ และหนังสือคูมือการปฏิบัติพระ
กัมมัฏฐาน๔ 

๒) ด้านวิทยากร ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนา
จารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมท่ีมีต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม โดยมี
ความเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมเกียรติ สง่าศรี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านแก่นทรายส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑” พบว่า การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญแบบบูรณาการ เพื่อด าเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ และสามารถเขียนแผนการสอนได้   จัดกิจกรรม

                                                             
๔ พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ประจ า จังหวัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘๒. 



๑๑๓ 

 

การสอนได้ดีขึ้น ท าให้สามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องการสอนของครู เปล่ียนพฤติกรรมท่ีครูเน้นการ
บรรยายมาเป็นครูขยายการเรียนรู้เป็นการแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนได้คิดและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจและความถนัด ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๕

พระมหาศรณชัย มหาปญฺโ  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในยุคโลกาภิวัตน์” ผลวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ 
โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่ ได้แก่ มีการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ และ
ทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบันมีความพร้อมท้ังในการพูด การเทศน์ การบรรยาย การเขียนและ
พิมพ์ ต าราทางพระพุทธศาสนาและแต่งต าราทางวรรณคดี วรรณกรรม ต าราวิชาการ รวมถึงมีการ
มุ่งเน้น ให้ประชาชนมีน าการปฏิบัติธรรมท่ีถือว่าเป็นการส่ังสอนในภาคทฤษฏีและปฏิบัติท่ีควบคู่กันไป
จึงควรมีแผนระยะส้ันและแผนระยะยาว ในการฝึกอบรมผู้น าสงฆ์ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยการจัด
ให้มีการรับฟังนโยบาย หลักการเผยแผ่และฝึกการพูด การเทศน์ การบรรยายและการผลิตส่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้ท างานการเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๖

อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” พบว่า บุคลากรต้องการฝกอบรมใน
ด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากการ
ฝึกอบรมเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างให้บุคคลเกิดความรู ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมใดๆ ไดอย่างมี
คุณค่าและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม การท่ีจะ
ท าให้คนเรามีความรู ความเข้าใจ หรือเกิดทักษะในส่ิงหนึ่งส่ิงใดมากยิ่งขึ้น การฝกอบรมนับว่าเป็น
กระบวนการท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพไดเป็นอย่าง
ดี๗  ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การให้การศึกษาโรงเรียน
                                                             

๕ เฉลิมเกียรติ สงาศรี, “การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณา 
การ โรงเรียนบ้านแกนทราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหา สารคาม, ๒๕๔๙), หนา ๗๙. 

๖ พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกา
ภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 

๗ อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล , “การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาของมหา 
วิทยาลัยแม่โจ เพ่ือมุ่งสูประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๖). 



๑๑๔ 

 

ไดมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการการเรียนรูกับทุกสาระวิชามีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรม โรงเรียนไดส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ การประกวดโครงงาน 
จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนา โรงเรียนไดสนับสนุนพัฒนากิจกรรมต่างๆ 
มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ศีล โรงเรียนได้ให้การฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย และงานท้ัง ๔ ฝ่าย ถูกก ากับด้วยระเบียบทางราชการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียนตระหนักในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ มีการ
ส่งเสริมทักษะวิชาการ ส่งเสริมการรักการอ่าน ๓) ปัญญา โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาข้อมูลระบบ
สารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี Best Practice ของโรงเรียนและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู๘ 

๓) ด้านการบริหารจัดการ ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม   
พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมท่ีมีต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรม โดยมีความเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร.          (ศรี
ประสม) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม 
ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี” เป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน
ในวัดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมชุมชนผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีส่งผลให้ภารกิจหรือกิจกรรม
ของวัดบังเกิดผลส าเร็จเจ้าอาวาสสามารถสร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ประชาชนและพัฒนาชุมชน คือ ๑) พระสงฆ์ช้ันปกครองของวัด ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างความศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน เมื่อประชาชนเกิดความ
ศรัทธา วัดจึงสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนบังเกิดผลส าเร็จได้ในท่ีสุด ๒) มีการจัดระบบการ
บริหารงานในวัด โดยการวางระเบียบและมอบอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของวัดให้แก่
รองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในวัด ตามความรู้ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ 
ได้ตามท่ีเห็นเหมาะสมท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่ง ๓) การสร้างคติธรรมประจ าใจของเจ้าอาวาสแต่ละรูป 
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการเตือนใจส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนรอบวัดให้ยึดถือปฏิบัติ 
๔) วัดสืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  ซึ่งเป็นท่ียอมรับของชุมชนและประชาชน ให้คง
อยู่เป็นวัฒนธรรมประเพณีคู่กับวัดสืบไป ๕) วัดท าหน้าท่ีเป็นส่ือการในการโอนถ่ายระหว่างผู้ให้และ

                                                             
๘ ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระ ราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๖๔. 



๑๑๕ 

 

ผู้รับ เพื่อสร้างโอกาสผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค และเกื้อกูลกันในสังคม 
๖) การสร้างสายสัมพันธ์ในระหว่างวัดกับชุมชน และวัดกับประชาชน เป็นการดึงชุมชนและประชาชน
เข้าหาวัดแนะน าวัดสู่ชุมชนและประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ๗) การ
สร้างความรู้สึกให้เกิดแก่ประชาชนว่า “วัดเป็นแหล่งชุมชน” โดยประชาชนเข้ามาร่วมใน “ศูนย์การ
เรียนรู้ของวัด” โดยสรุป วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยมีหน้าท่ีหลักในการให้บริการแก่ชุมชนด้าน
การ ศึกษาและคุณธรรม ดังนั้นควรมีการส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ท้ังในด้านศาสนธรรมและความรู้นอกระบบอื่น ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
จิตใจและสร้างดุลยภาพการด ารงชีวิตของประชาชน๙ พระมหาสนธยา ชมพู ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์
การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกายและวัดหนองป่าพง” ผลของการวิจัย
พบว่า การประกาศการสอนธรรมะท่ีได้บ่งบอกว่า ท้ังสองวัดนี้มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับอย่างสูงต่อ
สาธารณะและมีความเป็นจริงในการติดต่อสัมพันธ์ กับสมาชิกซึ่งได้รับความส าเร็จเป็นอย่างสูงท่ัวโลก
วัดท้ังสองได้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหารวัดเป็นศูนย์การสอนสมถะและวิปัสสนาเป็นศูนย์กลาง
บ าเพ็ญบุญสุนทาน เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตท่ียิ่งใหญ่ โดยการใช้ส่ือเชิงพหุเพื่อ เช่ือมต่อเครือข่าย
สมาชิกท่ัวโลกโดยผ่านดาวเทียมและท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การใช้เทคนิคท่ีก้าวหน้าในการสอน
และการฝึกอบรมมุ่งมั่นเพื่อสร้างศักยภาพมนุษย์ความรักและความเมตตาเพื่อแบ่งปันคุณค่าในการ
สร้างสันติภาพภายในจิตใจของมนุษย์ชาติ ดังนั้นวัดท้ังสองได้กลายเป็นวัดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดใน
โลก๑๐ ฉันทนา กล่อมจิต ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัย พบว่า ด้าน
การเผยแผ่ศาสนธรรมได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต์ภายในและภายนอกประเทศ จัดการอบรม
ปฏิบัติธรรมสัญจร มีการเผยแผ่ธรรมะด้วยส่ือต่างๆ แม่บ้านผู้ปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ธรรมให้เด็ก
และเยาวชน๑๑  

                                                             
๙ พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร. (ศรีประสม), “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ”, รายงานการวิจัย, (หน่วยวิทย
บริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า 
๑๐๑. 

๑๐ พระมหาสนธยา ชมพู, “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกาย 
และวัดหนองป่าพง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิต 
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), ๒๕๕๒, หน้า ๙๑. 

๑๑ ฉันทนา กล่อมจิต, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
เลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑. 



๑๑๖ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑) ด้านสถานท่ี ต้องมีการบริหารจัดการวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อมในการท่ี

จะรองรับผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นจ านวนน้อยหรือมาก ส านักปฏิบัติธรรมเองต้องมีมาตรฐานตามท่ี
มหาเถรสมาคมก าหนดไว้  มีการปรับปรุงสถานท่ีให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา น าเอา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ส่งเสริมการอบรม ปรับปรุงสถานท่ี ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีความ
มั่นคงแข็งแรง  

๒) ด้านวิทยากร ส านักปฏิบัติธรรมต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างพระวิปัสสนาจารย์ให้มี
เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มความสามารถให้กับพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว  

๓) ด้านการบริหารจัดการ ต้องสามารถให้การฝึกอบรมปฏิบัติธรรมท่ีถูกต้องตามท่ีมหาเถร
สมาคมก าหนดไว้ ส านักปฏิบัติธรรมต้องสามารถให้การอบรมได้หลากหลายรูปแบบ  

๔) ข้อคิดเห็น คณะสงฆ์ควรสร้างศูนย์กลางของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขึ้น เพื่อให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม รวมถึงการก ากับดูแลโดยก าหนดให้มีการ
ประเมินผลส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีอยู่ เพื่อเป็นการตรวจสอบมาตรฐานประเมินผลส านักปฏิบัติให้มี
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ พร้อมให้การบริการกับประชาชนท่ัวไปได้ตลอดเวลา  จัดให้มีการอบรมปฏิบัติ
ธรรมท่ีเป็นการจัดประจ าปี ๆ ละหลายครั้ง ท้ังท่ีเป็นการปฏิบัติแบบระยะส้ัน หรือระยะยาว  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
๑) เจ้าอาวาสทุกวัดต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ท่ีสามารถให้การฝึกอบรมสอบการปฏิบัติ

ธรรมให้แก่ประชาชนได้ เพราะเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชน สามารถชักชวน
ให้เกิดศรัทธาปสาทะในการปฏิบัติธรรมได้โดยง่าย 

๒) สนับสนุนให้วัดทุกวัดสามารถเป็นส านักปฏิบัติธรรมได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวาง 

๓) เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการ
ก าหนดให้เป็นนโยบายเป็นงานของคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนา
จารย์และพระสงฆ์ท้ังหมดรับผิดบชอบร่วมกัน โดยเชิญชวนให้ฝ่ายคฤหัสถ์เข้าร่วมรับผิดชอบด้วย เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบถึงการจัดงาน 

๔) จัดให้มีการประสานงานกันระหว่างส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งให้สามารถสนับสนุน
กันเอง แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของแต่ละส านัก เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
บุคลากรขาดแคคลน 



๑๑๗ 

 

๕) สร้างเครือข่ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ความสนับสนุนกันในอนาคต เพื่อการ
แลกเปล่ียนข้อมูลองค์ความรู้และเพิ่มคุณภาพ ต่อไป 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
๑) ควรมีการศึกษาการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม เพื่อให้มี

การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชน 
๒) ควรมีการศึกษาการวิจัยเปรียบเทียบปัจัยท่ีส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชนของแต่

ละจังหวัด เพื่อเปนการน าไปสูการประยุกตใชท่ีเปนรูปธรรมในการบริหารในจังหวัดอื่น ๆ 
๓) ควรมีการศึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมวาแต่ละแห่งมีสวน

สัมพันธหรือสนับสนุนกันและกันอยางไร 



๑๑๘ 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป ฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตป ฏกํ ๒๕๐๐ . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพ๊อยส์, 
๒๕๔๕. 

ธงชัย สันติวงษ์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ. กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 

๒๕๕๒. 
บรรยงค์ โตจินดา. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน์, ๒๕๔๕. 
ประกอบ กรรณสูตร.   สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร :    

สุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
พะยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
พัชสิรี ชมพูค า. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๕. 
รัชยา ศาสติยานนท์. รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
วันชัย มีชาติ. การบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 



๑๑๙ 

 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ทิพย์
วิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 

________. การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์, 
๒๕๔๕. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารตลาดยุคใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี ๒๕๕๒. กรุงเทพมหา 
นคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๒. 

สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, ๒๕๔๕. 
สมศักดิ์ คงเท่ียง. หลักการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๔๒. 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

 (๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย : 

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน”. วิทยานิพนธพ์ุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ฉันทนา กล่อมจิต. “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ” . รายงานการวิจัย . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖ 

เฉลิมเกียรติ สงาศรี. “การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรูท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณา 
การ โรงเรียนบ้านแกนทราย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑”. รายงานการ
วิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙. 

ดวงกมล ทองคณารักษ์. “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศ 
ไทย”. วิทยานิพนธพ์ุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 
 



๑๒๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

บรรจง โสดาดี และคณะ. “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑”. รายงานการวิจัย . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์  ิตวฑฺฒโน). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานพินธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธุ์). “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”. วิทยานิพนธพ์ุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย). “การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ. “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกา 
ภิวัตน์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาสนธยา ชมพู. “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกายและ
วัดหนองป่าพง”. วิทยานพินธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน 
ศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
๒๕๕๒. 

พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม.ดร. (ศรีประสม). “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ”. 
รายงานการวิจัย. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล. “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาของมหา 
วิทยาลัยแม่โจ เพื่อมุ่งสูประชาคมอาเซียน”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
๒๕๕๖. 

  



๑๒๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๓) สื่ออเิล็กทรอนิกส์ : 

ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 
http:\\www.sptcenter.org/ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด [๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐.] 

๔ สัมภาษณ ์: 

สัมภาษณ์  พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต). เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 

 พระราชสิทธิญาน (บุญเตือน สิริธมฺโม). ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 พระราชรัตนวิสุทธิ์  (ช านาญ เขมนนฺโท). รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑.  

 พระเมธี คุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ). เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑” 

 พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ). เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

 พระครูโกศลสิภกิจ. เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 

 พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ). เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

 พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ มหาสุโภ). รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

 พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก  ชาคโร) . เจ้าคณะต าบลหนองพลับเขต ๑ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

 พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน). เจ้าคณะต าบลไร่เก่า-ไร่ใหม่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

 พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร). เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  



๑๒๒ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

  พระครูปลัดวชิรนันท์ วชิราวุโธ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๑. 

 นางยุวนิตย์ ศรศิลป์. ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
จังหวัดประจงบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

 นายวิวัฒน์ วันกุมภา. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

 นายจีรวัฒน์ พราหมณี. ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร. รองคณบดีประจ าพื้นท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓๒ 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของงส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย    ในช่องระดับควำมคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำร
ปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีตรงกับสภำพควำมเป็นจริง โดยก ำหนดระดับ
คะแนนดังนี ้
 

ข้อ
ท่ี 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏบิัติธรรม
ของส านักปฏบิตัิธรรมประจ า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ผู้เชี่ยวชาญ ท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

 
หลักพุทธธรรม : สันทัสสนา 

(การช้ีแจงชัดเจน) 
      

  

๑ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของกำร
ปฏิบัติธรรมท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ถึงท่ีมำของธรรมะ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓ ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นถึงผลของกำรปฏิบัติ
ธรรม ท ำให้ต้ังตนอยู่ในศีลธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๔ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถพัฒนำตนเองในกำร
ด ำเนินชีวิตได้จำกกำรปฏิบัติธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๕ ผู้ปฏิบัติธรรมมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
ธรรมไม่คลุมเครือ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 หลักพุทธธรรม : สมาทปนา  
(การเชิญชวน) 

      
  

๖ พระวิปัสสนำจำรย์มีหลักในกำรพูดเพื่อ
เชิญชวนให้ปฏิบัติตำมได้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๗ พระวิปัสสนำจำรย์มีวิธีกำรในกำรน ำ
ปฏิบัติได้ท้ังในระดับต้น ระดับกลำงและ
ระดับสูง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๘ พระวิปัสสนำจำรย์ใช้ค ำพูดเป็นท่ีประทับ 
ใจต่อผู้ปฏิบัติธรรม ท ำให้เกิดควำมยินดี
ยอมรับ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 



๑๓๓ 

ข้อ
ท่ี 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏบิัติธรรม
ของส านักปฏบิตัิธรรมประจ า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ผู้เชี่ยวชาญ ท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๙ พระวิปัสสนำจำรย์หยิบยกเอำธรรมะมำ
กล่ำวได้อย่ำงถูกใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๑๐ พระวิปัสสนำจำรย์สอนเนื้อหำท่ีเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ท ำให้น่ำติดตำมน ำไป
แก้ปัญหำและปฏิบัติจริงได้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๑๑ พระวิปัสสนำจำรย์ก ำหนดระยะเวลำกำร
ปฏิบัติท่ีเหมำะสม ท ำให้ผู้ปฏิบัติเลือกได้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 
หลักพุทธธรรม : สมุตเตชนา 

(แกล้วกล้า) 
      

  

๑๒ ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดควำมกระตือรือร้นและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติธรรม 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๓ ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดควำมอุตสำหะในกำร
ปฏิบัติธรรม 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๔ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถปฏิบัติธรรมได้อย่ำง
ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๕ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถน ำเอำผลของกำร
ปฏิบัติธรรมไปแก้ไขปัญหำและอุปสรรคได้ 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๖ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถน ำเอำกำรปฏิบัติ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

 
หลักพุทธธรรม : สัมปหังสนา 

(ร่าเริง) 
      

  

๑๗ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับกำรพูดปลุกปลอบใจให้
มีควำมสดใสร่ำเริง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๑๘ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับฟังหัวข้อธรรมะในเชิง
บันเทิง ท ำให้มีควำมรู้สึกร่ำเริง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๑๙ ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นว่ำกำรปฏิบัติธรรมมีผลดี
สร้ำงควำมร่ำเริงสดช่ืนในกำรท ำงำนได้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 



๑๓๔ 

ข้อ
ท่ี 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏบิัติธรรม
ของส านักปฏบิตัิธรรมประจ า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ผู้เชี่ยวชาญ ท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๒๐ ผู้ปฏิบัติธรรมจะสำมำรถมองเห็นถึงผลเสีย
และควำมเส่ือมของกำรกระท ำ แล้วท ำให้
ลดควำมวิตกกังวลได้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒๑ ผู้ปฏิบัติธรรมมีควำมหวังมีเป้ำหมำยใน
ชีวิต ท ำให้เกิดควำมร่ำเริงเบิกบำน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒๒ ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดควำมผ่อนคลำยจำก
ภำระหน้ำท่ีกำรงำน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติธรรม 

ด้านสถานที่ 
      

  

๒๓ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีศำลำหรือห้อง
ปฏิบัติธรรมท่ีมีควำมเหมำะสม ไม่แออัด 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒๔ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีควำมเงียบสงบ 
ปรำศจำกเสียงรบกวน 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒๕ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีควำมสะอำด 
ร่มรื่น 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒๖ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีกำรรักษำควำม
ปลอดภัย มีไฟฟ้ำ แสงสว่ำงเพียงพอ 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒๗ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีท่ีพักและ
ห้องน้ ำสุขำเพียงพอ และแยกเป็นสัดส่วน 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒๘ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีควำมสัปปำยะ 
กำรเดินทำงไปมำสะดวกสบำย 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติธรรม 

ด้านบุคลากร 
      

  

๒๙ พระวิปัสสนำจำรย์เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ผ่ำนกำรฝึกอบรมมำแล้ว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๐ พระวิปัสสนำจำรย์เป็นผู้ท่ีมีควำมสำมำรถ
ในสอนกำรปฏิบัติธรรมได้ดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 



๑๓๕ 

ข้อ
ท่ี 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏบิัติธรรม
ของส านักปฏบิตัิธรรมประจ า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ผู้เชี่ยวชาญ ท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๓๑ พระวิปัสสนำจำรย์เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภำพดี 
เป็นท่ีน่ำเล่ือมใสศรัทธำ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๒ พระวิปัสสนำจำรย์เป็นผู้ท่ีมีน้ ำเสียงและ
วำจำอ่อนโยนน่ำฟัง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๓ พระวิปัสสนำจำรย์ท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรอบรม
กำรปฏิบัติธรรมมีจ ำนวนเพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติธรรม 
ด้านรูปแบบ 

      
  

๓๔ เนื้อหำกำรปฏิบัติธรรมมีหลำยรูปแบบตำม
ควำมเหมำะสมของผู้เข้ำปฏิบัติธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๕ เนื้อหำกำรปฏิบัติธรรมมีล ำดับข้ันตอนไม่
ท ำให้สับสน และเข้ำใจได้ง่ำย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๖ เนื้อหำกำรปฏิบัติธรรมมีใจควำมท่ีกระชับ        
ไม่ยืดยำว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๗ เนื้อหำกำรปฏิบัติธรรมมุ่งสอนให้เห็น
คุณค่ำของกำรฝึกปฏิบัติ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๘ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 
 
  
 
 
 
 
 
  



๑๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
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๑๔๒ 
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๑๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๕๗ 

 

 

 

 

   

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 
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๑๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพถ่ายงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

        ขอความอนุเคราะห์ พระเดชพระคุณ พระวชิรธรรมคณ ี
          เกบ็ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส ารวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 



๑๗๑ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

               สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 



๑๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           สัมภาษณ์ พระครูโกศสลสุภกิจ เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี 
 
 



๑๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           พบอาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ประธานกรรมการคมุเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
 



๑๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะกรรมการสอบดุษฎีพิจารณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช มอบของท่ีระลึกแก่  
รศ.ดร.สุรพล สุยพรหม ประธานกรรมการสอบดุษฎีพิจารณ์ 



๑๗๕ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

         พระครูวิจิตรธรรมวิภัช น าเสนอผลงานวิจัยการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และเพ่ือนนิสิต พธ.ด. (กจพ.๖) 
 
 



๑๗๖ 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ค าช้ีแจง 
๑. แบบสัมภำษณ์  เรื่อง  “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรมของประชำชน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”   เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ 
ประกำร คือ  (๑) เพื่อศึกษำสภำพท่ัวไปของกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(๒) เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(๓) เพื่อเสนอแนวทำงพัฒนำปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒. แบบสัมภำษณ์นี้ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
  ตอนท่ี ๒ แบบสัมภำษณ์เชิงลึก 
แต่ละตอนจะมีค ำช้ีแจงให้ทรำบทุกขั้นตอน 

๓. ข้อมูลและค ำตอบแบบสัมภำษณ์นี้ น ำไปใช้ในกำรศึกษำวิจัยเท่ำนั้น ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
ต่อผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ และให้ถือว่ำทุกข้อควำมท่ีน ำมำใช้ในกำรวิจัยเป็นควำมรับผิดชอบของผู้วิจัย 
โปรดตอบแบบสัมภำษณ์ทุกข้อ และกรอกข้อมูลท่ีชัดเจนตรงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 

 
ขอขอบคุณท่ำนผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 

 

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ป ำวุโธ, หงษำ) 
นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต 

สำขำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 



๑๗๘ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภำษณ์ 

 ๑.๑ ช่ือผู้ให้สัมภำษณ์         

 ๑.๒ ต ำแหน่งของผู้ให้สัมภำษณ์       

 ๑.๓ วันเดือนปีท่ีสัมภำษณ์        

 ๑.๔ สถำนท่ีท่ีสัมภำษณ์        

 ๑.๕ ผู้สัมภำษณ์         

ตอนที่  ๒   ท่านมีความคิดเห็นต่อ  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรมของประชาชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
๑. ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่ำงไร 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
๒. ท่ำนมีควำมเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ด้ำนสันทัสสนำ (กำรช้ีแจงให้เห็นชัด) อย่ำงไร  

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
๓. ท่ำนมีควำมเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ในกำรปฏิบัติธรรม ของประชำชนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมาทปนา (กำรชักจูงให้ปฏิบัติตำม) อย่ำงไร 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
  



๑๗๙ 

๔. ท่ำนมีควำมเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมุตเตชนา (กำรสร้ำงควำมแกล้วกล้ำ) อย่ำงไร 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
๕. ท่ำนมีควำมเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านสัมปหังสนา (กำรสร้ำงควำมร่ำเริงแจ่มใส) อย่ำงไร 

.................................................................................................................................................................................. ................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
๖. ท่ำนมีควำมเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านสถานที่ (วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด) อย่ำงไร 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
๗. ท่ำนมีควำมเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านบุคลากร(พระวิปัสสนาจารย์) อย่ำงไร 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘. ท่ำนมีควำมเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านรูปแบบการปฏิบัติธรรม(การจัดการ) อย่ำงไร 

.......................................................................................................................................................................... ......................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... ............................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. ................................................. 
๙. ท่ำนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรมของประชำชนจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ อย่ำงไร 

................................................................................................................................................................................................................................... ................ 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 



๑๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

 
 

 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง  การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
ค าช้ีแจง 

๑. แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรศึกษำวิจัยกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติธรรม

ของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒. แบบสอบถำมนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถำมกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติธรรมของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติธรรมของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำรให้ข้อมูลตอบแบบสอบถำม

ครั้งนี้เป็นอย่ำงดี 

ขอขอบคุณ ท่ำนผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 

 

 
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ หงษำ, ป ำวุโธ) 
นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต 

สำขำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 



๑๘๒ 

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงใน  หน้ำข้อควำมท่ีตรงกับตัวท่ำน 

 ๑.๑ เพศ 
   ชำย     หญิง 

 ๑.๒ สถำนภำพ 
   โสด     สมรส 
   หม้ำย / หย่ำร้ำง 

 ๑.๓ ระดับอำยุ 
   ต่ ำกว่ำ ๒๑ ปี   ๒๑-๓๐ ปี 
   ๓๑-๔๐ ปี    ๔๑-๕๐ ปี 

 ๔๑-๖๐ ปี    มำกกว่ำ ๖๐ ปี 

๑.๔ ระดับกำรศึกษำ 
   ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำ   มัธยมศึกษำ 
   อนุปริญญำ    ปริญญำตรี 

 สูงกว่ำปริญญำตรี 

 ๑.๕ อำชีพ 
   นักเรียน / นักศึกษำ   ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
   รับจ้ำง    เกษตรกร 
   ค้ำขำย    อื่น ๆ ..................................................................... 
 
  



๑๘๓ 

ตอนที่ ๒ การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย    ในช่องระดับควำมคิดเห็นต่อกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติธรรมของส ำนัก
ปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีตรงกับสภำพควำมเป็นจริง โดยก ำหนดระดับคะแนน
ดังนี ้
 ๕  หมำยถึง  มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 ๔  หมำยถึง  มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก 
 ๓ หมำยถึง  มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ๒ หมำยถึง  มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อย 
 ๑ หมำยถึง  มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาการส่งเสริมการปฏบิัติธรรมของส านัก

ปฏิบตัิธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านสันทัสสนา (การช้ีแจงชัดเจน)      

๑ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของกำรปฏิบัติ
ธรรมท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม 

     

๒ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ถึงท่ีมำของธรรมะ 
 

     

๓ ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นถึงผลของกำรปฏิบัติธรรม 
ท ำให้ต้ังตนอยู่ในศีลธรรม 

     

๔ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถพัฒนำตนเองในกำรด ำเนิน
ชีวิตได้จำกกำรปฏิบัติธรรม 

     

๕ ผู้ปฏิบัติธรรมมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติธรรมไม่
คลุมเครือ 

     

 ๒. สมาทปนา(การเชิญชวน)      
๖ พระวิปัสสนำจำรย์มีหลักในกำรพูดเพื่อเชิญชวน

ให้ปฏิบัติตำมได้ 
     

๗ พระวิปัสสนำจำรย์มีวิธีกำรในกำรน ำปฏิบัติได้ท้ัง
ในระดับต้น ระดับกลำงและระดับสูง 
 

     



๑๘๔ 

ข้อที่ 
การพัฒนาการส่งเสริมการปฏบิัติธรรมของส านัก

ปฏิบตัิธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๘ พระวิปัสสนำจำรย์ใช้ค ำพูดเป็นท่ีประทับ ใจต่อผู้

ปฏิบัติธรรม ท ำให้เกิดควำมยินดียอมรับ 
     

๙ พระวิปัสสนำจำรย์หยิบยกเอำธรรมะมำกล่ำวได้
อย่ำงถูกใจ 

     

๑๐ พระวิปัสสนำจำรย์สอนเนื้อหำท่ีเข้ำกับสถำน 
กำรณ์ปัจจุบัน ท ำให้น่ำติดตำมน ำไปแก้ปัญหำ
และปฏิบัติจริงได้ 

     

๑๑ พระวิปัสสนำจำรย์ก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติท่ี
เหมำะสม ท ำให้ผู้ปฏิบัติเลือกได้      

 ๓. สมุตเตชนา (สร้างก าลังใจแกล้วกล้า)      
๑๒ ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดควำมกระตือรือร้นและก ำลังใจ

ในกำรปฏิบัติธรรม 
     

๑๓ ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติ
ธรรม 

     

๑๔ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถปฏิบัติธรรมได้อย่ำง
ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

     

๑๕ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถน ำเอำผลของกำรปฏิบัติ
ธรรมไปแก้ไขปัญหำและอุปสรรคได้ 

     

๑๖ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถน ำเอำกำรปฏิบัติธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้      

 ๔. สัมปหังสนา (การสร้างอารมณ์ร่าเริง)      
๑๗ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับกำรพูดปลุกปลอบใจให้มี

ควำมสดใสร่ำเริง 
     

๑๘ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับฟังหัวข้อธรรมะในเชิงบันเทิง 
ท ำให้มีควำมรู้สึกร่ำเริง 

     



๑๘๕ 

ข้อที่ 
การพัฒนาการส่งเสริมการปฏบิัติธรรมของส านัก

ปฏิบตัิธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๙ ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นว่ำกำรปฏิบัติธรรมมีผลดีสร้ำง

ควำมร่ำเริงสดช่ืนในกำรท ำงำนได้ 
     

๒๐ ผู้ปฏิบัติธรรมจะสำมำรถมองเห็นถึงผลเสียและ
ควำมเส่ือมของกำรกระท ำ แล้วท ำให้ลดควำม
วิตกกังวลได้ 

     

๒๑ ผู้ปฏิบัติธรรมมีควำมหวังมีเป้ำหมำยในชีวิต ท ำ
ให้เกิดควำมร่ำเริงเบิกบำน 

     

๒๒ ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดควำมผ่อนคลำยจำก
ภำระหน้ำท่ีกำรงำน 

     

 ๕. ด้านสถานที่ (วัดหรือส านักปฏิบัติธรรม)      
๒๓ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีศำลำหรือห้องปฏิบัติ

ธรรมท่ีมีควำมเหมำะสม ไม่แออัด 
     

๒๔ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีควำมเงียบสงบ 
ปรำศจำกเสียงรบกวน 

     

๒๕ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีควำมสะอำด ร่มรื่น      
๒๖ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีกำรรักษำควำม

ปลอดภัย มีไฟฟ้ำ แสงสว่ำงเพียงพอ 
     

๒๗ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีท่ีพักและห้องน้ ำสุขำ
เพียงพอ และแยกเป็นสัดส่วน 

     

๒๘ วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรมมีควำมสัปปำยะ กำร
เดินทำงไปมำสะดวกสบำย 

     

 ๖. ด้านบุคลากร (พระวิปัสสนาจารย์)      
๒๙ พระวิปัสสนำจำรย์เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ผ่ำนกำรฝึกอบรมมำแล้ว 
     

๓๐ พระวิปัสสนำจำรย์เป็นผู้ท่ีมีควำมสำมำรถในสอน
กำรปฏิบัติธรรมได้ดี 

     



๑๘๖ 

ข้อที่ 
การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติ

ธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓๐ พระวิปัสสนำจำรย์เป็นผู้ท่ีมีควำมสำมำรถในสอน

กำรปฏิบัติธรรมได้ดี 
     

๓๑ พระวิปัสสนำจำรย์เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภำพดี เป็นท่ี
น่ำเล่ือมใสศรัทธำ 

     

๓๒ พระวิปัสสนำจำรย์เป็นผู้ท่ีมีน้ ำเสียงและวำจำ
อ่อนโยนน่ำฟงั 

     

๓๓ พระวิปัสสนำจำรย์ท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรอบรมกำร
ปฏิบัติธรรมมีจ ำนวนเพียงพอ 

     

 ๗. ด้านรูปแบบ (การจัดการ)      
๓๔ เนื้อหำกำรปฏิบัติธรรมมีหลำยรูปแบบตำมควำม

เหมำะสมของผู้เข้ำปฏิบัติธรรม 
     

๓๕ เนื้อหำกำรปฏิบัติธรรมมีล ำดับข้ันตอนไม่ท ำให้
สับสน และเข้ำใจได้ง่ำย 

     

๓๖ เนื้อหำกำรปฏิบัติธรรมมีใจควำมท่ีกระชับ        
ไม่ยืดยำว 

     

๓๗ เนื้อหำกำรปฏิบัติธรรมมุ่งสอนให้เห็นคุณค่ำของ
กำรฝึกปฏิบัติ 

     

๓๘ ผู้ปฏิบัติธรรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

     



๑๘๗ 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๑. ด้ำนสันทัสสนำ (ควำมแจ่มแจ้ง) 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. ........................................................ 

๒. ด้ำนสมำทปนำ (ควำมจูงใจ) 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

๓. ด้ำนสมุตเตชนำ (ควำมแกล้วกล้ำ) 

................................................................................................ ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

๔. ด้ำนสัมปหังสนำ (ควำมร่ำเริง) 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

๕. ด้ำนสถำนท่ี (วัดหรือส ำนักปฏิบัติธรรม) 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

๖. ด้ำนบุคคล (พระวิปัสสนำจำรย์) 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

๗. ด้ำนรูปแบบกำรปฏิบัติธรรม (กำรจัดกำร) 

...................................................................................................................................... .................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 



๑๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 

ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรและจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง ของ Krejcie and Morgan 

 
จ ำนวน
ประชำกร 

จ ำนวนกลุ่ม
ตวัอยำ่ง 

จ ำนวน
ประชำกร 

จ ำนวนกลุ่ม
ตวัอยำ่ง 

จ ำนวน
ประชำกร 

จ ำนวนกลุ่ม
ตวัอย่ำง 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

80 

86 

92 

97 

103 

108 

113 

118 

123 

127 

132 

136 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1100 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

162 

165 

169 

175 

181 

186 

191 

196 

201 

205 

210 

214 

217 

226 

234 

242 

248 

254 

260 

265 

269 

274 

278 

285 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

15000 

20000 

30000 

40000 

50000 

75000 

100000 

291 

297 

302 

306 

310 

313 

317 

320 

322 

327 

331 

335 

338 

341 

346 

351 

354 

357 

361 

364 

367 

368 

370 

375 

377 

379 

380 

381 

382 

384 



ประวัติผู้วิจัย 

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ หงษา, ปญฺ าวุโธ) 

สังกัด  วัดบุษยะบรรพต 
ต ำบลหัวหิน อ ำ 
เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กำรศึกษำ - นกัธรรมช้ันเอก 
- เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
- พุทธศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
- พุทธศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและต ำแหน่งหน้ำท่ี 
ครูสอนพระปริยัติธรรม, เจ้ำอำวำสวัดบุษยะบรรพต, พระธรรมทูต,  
รองเจ้ำคณะต ำบลหัวหิน, เจ้ำคณะต ำบลหัวหิน, พระอุปัชฌำย์,  
รองเจ้ำคณะอ ำเภอหัวหิน, เจ้ำคณะอ ำเภอหัวหิน 

ผลงำนทำงวิชำกำร : บทควำมเรื่อง  
๑. พระครูวิจิตรธรรมวิภัช, “ศึกษำวิเครำะห์แนวคิดสันติวิธีของพระพรหมมงัคลำจำรย์ 

(ปัญญำนันทภิกขุ)”, วำรสำรสังคมปริทรรศน์(รัฐศำสตร์นครรำชสีมำ), ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ 
มกรำคม – เมษำยน ๒๕๖๓ 

๒. พระครูวิจิตรธรรมวิภัช, “ดอกบัว ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศำสนำ”, วำรสำรสังคม
ปริทรรศน์(รัฐศำสตร์นครรำชสีมำ), ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ พฤษภำคม – สิงหำคม ๒๕๖๓ 

๓. พระครูวิจิตรธรรมวิภัช, “ศึกษำกำรน ำหลักพรหมวิหำรธรรมมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี”, วำรสำรสังคมปริทรรศน์(รัฐศำสตร์นครรำชสีมำ), ปี
ท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ กันยำยน – ธันวำคม ๒๕๖๓ 

สังกัด วัดบุษยะบรรพต(เขำต้นงิ้ว) ต ำบลหัวหิน อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปีท่ีเข้ำศึกษำ   ๒๕๕๙ 
ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 


