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บทคัดย่อ 
   การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการประยุกต์หลักอิทธิ
บาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระเบียบวิธีวิจัยเป็น
แบบผสานวิธีโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงปริมาณตามล าดับ  
การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๒ รูปหรือ
คน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๓) กลุ่มประชาชน  
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion)ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๑ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ๐.๙๘๓ เ พ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบั ติ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๙๗ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑. วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมด้วยการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ด้านจุดแข็งสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยมากมีความเป็นสัปปายะมีการ
สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ต่อเนื่องมีพระวิปัสสนาจารย์ใช้หลักธรรมค าสั่งสอน
ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ด้านจุดอ่อนส านักปฏิบัติธรรมหลักๆ
ที่เป็นต้นแบบยังมีอยู่น้อยหลักการปฏิบัติธรรมยังใช้หลักสอนแบบสืบต่อกันมาจากครูบาอาจารย์ด้วย
ความเคารพและศรัทธาส่วนใหญ่นโยบายการบริหารส านักเป็นไปตามความด าริของเจ้าส านักด้าน
โอกาสคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมของส านักปฏิบัติธรรมมีการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนผ่านทางสื่อสารสนเทศ เว็บไซต์ด้านอุปสรรคส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านักมีพ้ืนฐาน
ประสบการณ์และความพร้อมแตกต่างกัน  ขาดความเป็นเครือข่ายเดียวกัน ขาดศูนย์กลาง
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ประสานงานร่วมกันและการกระจายข้อมูลข่าวสารติดตามผลไปยังเครือข่าย ขาดการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมตามหลักการ
บริหารงาน ๕ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๐๐) และตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (=๔.๑๐) 
 ๒.วิ เคราะห์ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการบริหารจัดการส านั กปฏิบัติ ธ รรมในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใช้หลักบริหาร 4m’s มีการบริหารคน บริหาร
เงินหรืองบประมาณ บริหารวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ จะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้ง
ภายในและภายนอกว่าแต่ละส านักมีพ้ืนฐานประสบการณ์และความพร้อมแตกต่างกัน ดังนั้นต้องมี
การประชุมร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนการบริหารท างานให้ชัดเจน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักจะต้อง
ให้ความส าคัญดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานร่วมกันในทุกกระบวนการ 
      ๓. น าเสนอการน าหลักอิทธิบาทธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนวทางการบริหารเครือข่ายต้องจัดการประชุมพูดคุยปรึกษาหารือ
ร่วมกันของทุกภาคส่วนเพ่ือวางแผนร่วมกันการบริหารจัดการงาน ๕ ด้าน ๑) ด้านการวางแผน      
๒) ด้านการจัดองค์กร ๓) ด้านบุคลากร ๔) ด้านอ านวยการ ๕) ด้านการก ากับดูแล และเชื่อมโยง
ต่อไปยังแผนการบริหารปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 4m’s ร่วมกัน ๑) ด้านคน ๒) ด้านเงิน ๓) ด้าน
วัสดุ ๔) ด้านการจัดการ เชื่อมโยงกับแผนการบริหารหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ร่วมกัน ๑) ฉันทะ  
๒) วิริยะ ๓) จิตตะ ๔) วิมังสาโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานมีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน มีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วนกัน มีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่ง
กันและกัน มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันและเชื่อมโยงต่อไปยังศูนย์กลางข้อมูล
ประสานงานและติดตามผลเชื่อมโยงไปยังงานประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงต่อไปยัง เจ้าส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัด เชื่อมโยงน าไปปฏิบัติในส านักของตนถ้าพบปัญหาอุปสรรคเชื่อมโยงกลับมายังศูนย์กลาง
ข้อมูลประสานงาน  
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abstract 

 Objectives of this research were to: 1. study the general context of 

Iddhipaāda Application for Meditation Centers in Ayutthaya Province, 2. study the 

factors affecting Iddhipaāda Application for Meditation Centers Administration in 

Ayutthaya Province and 3.propose the guidelines for Iddhipaāda Application for 

Meditation Centers Administration in Ayutthaya Province.  
 Methodology was the mixed methods: The qualitative research collected 

data from 22 key informants from 3 groups of experts: 1.senior Sangha, 2.state 

officers and 3.People who were stake holders, purposefully selected by in-depth-

interviewing and from 11 participants in Focus Group Discussion and analyzed data 

by descriptive interpretation. The quantitative research, the researcher has created the 

questionnaires that had the whole issue confidence value equivalent to 0.983 and 

collected data from 397 samples who were Dhamma Practitioners  in Ayudhaya 

province and analyzed data with statistics; frequency, percentage, mean and standard 

deviation: S.D. 

 Findings were as follows: 

 1. General context of Iddhipaāda Application for Meditation Centers 

Administration in Ayutthaya Province with SWOT Analysis as: Strength; Dhamma 

Practing centers most of them were suitably convenient and continuous training of 

meditation instructors who instructed directly by Buddhism scripture abiding by 

Satipatthāna 4 Weakness; The model Dhamma Practicing centers were still limited. 

The teaching methods were still followed the formers teachers’ style with faith and 

respect.The center management policy was up to the center masters. Opportunity; 

Sangha and government agencies gave support to the Dhamma practicing  program 

continuously. There were Dhamma dissemination through internet and website. 

Threat; each Dhamma practicing centers were ready at different levels without 

networking. without coordinating centers to share news and information and lacking 

of Dhamma practicing driving mechanism concretely. Opinions on the Iddhipaāda 

Application for Meditation Centers administration in five aspects by overall were at 

high level high level (X=4.0) and according to the Itthapaādha 4 was also in the high 

level (X=4.10) 
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 2. The factors that affected Iddhipaāda Application for Meditation Centers 

Administration in Ayutthaya Province were that the centers used  principle  of 4 M’s  

that were  Man , Money,Material and Management. Administration must condiser 

general environment both inside and outside. Each Dhamma Practicing centers have 

different backgrounds and experiences. Therefore all centers  should hold common 

meeting together in order to lay down the clear operational plan. Masters or abbots of 

Dhamma Practicing centers must pay attention to all operational process.    

                3.The format for Iddhipaāda Application for Meditation Centers 

Administration in Ayutthaya Province that all Dhamma Practicing centers must sit 

down to hold regular meeting  to pay down the operational plan together in 5 aspects: 

1. Planning 2. Organizing, 3. Staffing, 4. Directing, 5. Controlling, integrating with 4 

M’s; Man, Money, Materials and Management. Also integrating with Buddha 

principles,  Itthapaādha 4, 1. chanda,aspiration, 2.Viriya , effort, 3. citta, attention,and 

4.Vimamsā, examination, on the foundation of the same concept, viewpoint, vision, 

helping, cooperating of network members, supporting eachothers, interacting, creating 

public relations centers to share news and information among network members in 

every province. If the problems should occur, then coordinate with Data base centers.  
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กิตติกรรมประกาศ 

  ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยความเมตตานุเคราะห์ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทุกท่านและผู้มีส่วนส าคัญยิ่งคือพระอาจารย์พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ที่ได้
เสียสละเวลาเมตตาช่วยเหลือด้านให้ค าปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเพ่ือให้เนื้อหาของการวิจัยมี
ความถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้ศึกษาได้เริ่มท างานวิจัยด้วยความตั้งใจเต็มใจ
ปรารถนาดีตลอดมา 
 กราบขอบพระคุณและเจริญพรขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
ตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษาเนื้อหาระเบียบวิธีและตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

 กราบขอบพระคุณพระสังฆาธิการและเจริญพรขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และให้ความ
ร่วมมือในการแจกแบบสอบถามเพ่ือการท าวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป 
คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์และเป็นก าลังใจให้การสนับสนุนแก่ผู้วิจัยตลอดมา  
  คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาเป็นกตัญญู
กตเวทิตาบูชา พระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และญาติสนิทมิตรสหาย ผู้ที่เป็นก าลังใจสนับสนุน
ในทุกๆ เรื่องรวมทั้งบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษารวมทั้งญาติโยม
ผู้ที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมดทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างพ้ืนฐานทางด้านการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษามา
ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ท าให้งานวิจัยประสบผลส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 
 
                                                                        พระมหาปรีชา เขมนนฺโท (เหล่าทวีคุณ) 
                ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฉ) 
 

สารบัญ  
    เรื่อง   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ข) 
กิตติกรรมประกาศ  (ค) 
สารบัญ  (ฆ) 
สารบัญตาราง  (ง) 
สารบัญแผนภาพ  (ฉ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ    (ช) 

 
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับส านักปฏิบัติธรรม ๑๙ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ ๓๐ 
 ๒.๔ บริบทพื้นที่การวิจัย ๓๙ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
๒.๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม 

๔๙ 
๔๙ 
๕๓ 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๕๘ 
    
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๕๙ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๖๐ 
 ๓.๓ เครื่องมือในการวิจัย ๖๒ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๕ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ๖๗ 

 
    



(ช) 
 

  สารบัญ (ต่อ)  
 เรื่อง   หน้า 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๗๐ 
 ๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

๘๙ 
 ๔.๓ การน าหลักอิทธิบาทธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑๐๓ 
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๑๕๑ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๕๗ 
   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๖๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๑๗๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

๑๘๒ 
๑๘๒ 
๑๘๒ 
๑๘๒ 

บรรณานุกรม   ๑๘๔ 
ภาคผนวก   ๑๙๑ 
 ภาคผนวก ก    หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
  คุณภาพเครื่องมือวิจัย   ๑๙๒ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจความเที่ยงตรง  
  ของแบบสอบถาม ๑๙๘ 
 ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๐๐ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ  
  (IOC) ของแบบสอบถาม   ๒๑๐ 
 ภาคผนวก จ ผลการหาค่า Reliability (Alpha)    ๒๑๖ 
 ภาคผนวก ฉ ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ๒๑๙ 
 ภาคผนวก ช การสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)   ๒๔๓ 
 ภาคผนวก ซ ประมวลรูปภาพสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)  ๒๕๖ 
ประวัติผู้วิจัย   ๒๗๑ 
   
       
 



(ซ) 
 

สารบัญตาราง  
ตารางท่ี   หน้า 

๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการบริหารจัดการ  ๑๒ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ  ๑๗ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์ความเป็นมาของส านักปฏิบัติธรรม  ๒๓ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของส านักปฏิบัติธรรม  ๒๕ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานส านักปฏิบัติธรรมตามกฎเถรสมาคม      ๒๙ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของอิทธิบาท ๔  ๓๓ 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔  ๓๖ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔  ๓๘ 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าปฏิบัติธรรม ตลอดปี  พ.ศ.       

๒๕๖๐ ในส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

๖๐ 
๔.๑ สรุปสภาพทั่วไปจุดแข็งของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

๗๖ 
๔.๒ สรุปสภาพทั่วไปจุดอ่อนของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

๗๙ 
๔.๓ สรุปสภาพทั่วไปโอกาสของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

๘๓ 
๔.๔ สรุปสภาพทั่วไปอุปสรรคของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

๘๗ 
๔.๕ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ตาม

แนวคิดการบริหารปัจจัย (4M) ด้านบุคคล (Man) 
  

๙๓ 
๔.๖ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมตาม

แนวคิดการบริหารปัจจัย (4M) ด้านการเงิน (Money) 
  

๙๖ 
๔.๗ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมตาม

แนวคิดการบริหารปัจจัย (4M) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
  

๙๙ 
๔.๘ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมตาม

แนวคิดการบริหารปัจจัย (4M) ด้านการจัดการ (Management) 
  

๑๐๓ 
๔.๙ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรม ด้านการวางแผน (Planning)   
  

๑๐๘ 
 
 
 

  
 
 

  



(ฌ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)   
ตารางท่ี   หน้า 
๔.๑๐ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรม ด้านการจัดองค์กร (Organizing) 
  

๑๑๓ 
๔.๑๑ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรม ด้านงานบุคลากร (Staffing) 
  

๑๑๗ 
๔.๑๒ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรม ด้านการอ านวยการ (Directing) 
  

๑๒๑ 
๔.๑๓ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรม ด้านการก ากับดูแล (Controlling) 
  

๑๒๕ 
๔.๑๔ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ  
  

๑๒๘ 
๔.๑๕ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 
  

๑๓๐ 
๔.๑๖ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 
  

๑๓๒ 
๔.๑๗ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 
  

๑๓๔ 
๔.๑๘ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๓๕ 
๔.๑๙ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ที่มีต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 

  
 

๑๓๖ 
๔.๒๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ที่มีการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านวางแผน 

  
 

๑๓๗ 
๔.๒๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ท่ีมีการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดองค์กร 

  
 

๑๓๘ 
๔.๒๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ท่ีมีการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านงานบุคลากร 

  
 

๑๓๙ 
๔.๒๓ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ท่ีมีการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการอ านวยการ 

  
 

๑๔๐ 
  

 
  



(ญ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)   
ตารางท่ี   หน้า 
๔.๒๔ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ที่มีต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านก ากับดูแล 

  
 

๑๔๑ 
๔.๒๕ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ที่มีการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหลัก อิทธิบาท ๔ 
โดยภาพรวม 

  
 
 

๑๔๒ 
๔.๒๖ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ที่มีการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ด้านฉันทะ 

  
 
 

๑๔๒ 
๔.๒๗ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ที่มีการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ด้านวิริยะ 

  
 
 

๑๔๓ 
๔.๒๘ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ที่มีการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ด้านจิตตะ 

  
 
 

๑๔๔ 
๔.๒๙ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิต

และคฤหัสถ์ที่มีการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ด้านวิมังสา 

  
 
 

๑๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฎ) 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  
๒๕๕๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักในการ
อ้างอิง ซึ่งระบุ เล่ม/ ข้อ/ หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๕ หมายความ
ว่า การอ้างนั้นระบุถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ ข้อ
ที่ ๓๑๓ หน้าที่ ๒๙๕ เป็นต้น โดยใช้ระบบย่อค าเรียงตามล าดับค าภีร์ ดังต่อไปนี้ 
 

พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา. (บาลี) = วินยฺปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 
วิ.จู. (บาลี) = วินยฺปิฎก จูฬวคฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 
วิ.จู. (ไทย) = วินัยปิฎก จูฬวรรค     (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.สี. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (บาลี) =  สุตตันตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.นวก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.พุทธ. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์   (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.วิ. (ไทย) =  อภิธรรมปิฎก วิภังค ์     (ภาษาไทย) 
อภิ.ปุ. (ไทย) =  อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ    (ภาษาไทย) 
 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
องฺ.ติก.อ. (ไทย) =  อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
 

ปกรณวิเสส 
วิสุทธิ. (บาลี)  = วิสุทธิมคฺคปกรณ      (ภาษาบาลี) 
วิสุทธิ. (ไทย)  = วิสุทธิมรรคปกรณ์     (ภาษาไทย) 
 

 



๑ 

 

 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สมัยพุทธกาลภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่จะแสดง
ธรรมโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทรงประกาศพระธรรมที่ได้ตรัสรู้จนกระทั่งมีผู้รู้แจ้งเห็นจริงใน
พระธรรมตามที่พระพุทธองค์แสดงขณะนั้นพระอรหันตสาวกได้อุบัติขึ้นในโลก ๖๐ องค์รวมทั้งพระ
พุทธองค์ด้วยเป็น ๖๑ องค์ทรงวางหลักและวิธีปฏิบัติในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนให้แก่เหล่า
เจ้าสาวกซึ่งเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกเพ่ือถือเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระศาสนาเพ่ือให้พระธรรมค า
สอนเผยแผ่ไปในมวลมนุษยชาติเพ่ือเป็นการด ารงมั่นแห่งพระสัทธรรม โดยตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายเรา
พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมากเพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพ
และมนุษย์อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง 
และมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน
สัตว์ทั้งหลายที่มีธุรีในดวงตาน้อยมีอยู่ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วจักเป็นผู้รู้ธรรมภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จะไป
ยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม”๑ 

พระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนรากเง้าของสังคมไทยมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตค่านิยม 
และความเชื่อของคนไทยต่อเนื่องมายาวนานวัดมีบทบาทหน้าที่ส าคัญยิ่งต่อชุมชนเป็นศูนย์กลางใน
การปฏิบัติกิจกรรมด้านต่างๆทั้งพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแหล่งสืบทอดและเรียน รู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญถ่ายทอดวิชาการความรู้แก่เยาวชน มีการร่วมมือประสานการเผยแผ่ธรรมผูก
สัมพันธ์กับชุมชนและสังคมเกื้อหนุนกันในพระพุทธศาสนาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย๒ การน า
หลักพุทธธรรมมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดโลกุตตรปัญญาโดยมีจุดมุ่งหมายที่อบรมให้จิตสงบจากกิเลสนิวรณ์
เครื่องก้ันปัญญาและบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดส าหรับพุทธศาสนิกชนตามหลักค าสอน
ของพระพุทธองค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์พร้อมโดยค านึงถึงหลักพระสัทธรรม ๓ 
ประการประกอบด้วยปริยัติ (คันถธุระ) ปฏิบัติ (วิปัสสนาธุระ) และปฏิเวธซึ่งได้แก่การได้บรรลุมรรค
ผลนิพพานอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา๓ 

                                                 
๑วิ.มหา.(บาลี) ๔/๔/๔-๕. 
๒พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (ก าพล สิริภทฺโท), ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ปริญญำพุทธศำสตรดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๒. 

๓พระมหากังวาน ธีรธมฺโม (ศรชัย), การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด, 
ปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒-๓.  



๒ 

 

ความเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันได้กลายมาเป็นปัญหาทางสังคม (Global Social 
Problems) ตามยุคโลกาภิวัฒน์ประชากรแต่ละประเทศมีปัญหาทางสังคมเช่นเดียวกันเช่นปัญหา
ความยากจนซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาอาชญากรรมปัญหาโรคระบาดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นต้น ผู้คนส่วนมากได้รับผลกระทบจากปัญหามากมายเพราะความเห็นผิดเห็นความสุข
ที่แท้จริงได้มาจากวัตถุภายนอกซึ่งท าให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง มีการแสดงออกโดยการ
เอารัดเอาเปรียบกันเกิดการต่อสู้การท าลายซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมความไม่สงบสุขจึง
เกิดปัญหาตามมาปัญหาในสังคมเริ่มจากคนปัญหาคนเริ่มจากจิตเมื่อจิตมีความเห็นผิดแล้วมนุษย์ก็ไร้
ระเบียบวินัยขาดจิตส านึกที่ดีปัญหาต่างๆ ก็ตามมาเช่น ปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหา
ทุจริตคอรัปชั่นปัญหาความยากจนปัญหาว่างงานปัญหาหนี้สินปัญหาครอบครัว เป็นต้น  

พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญต่อการแก้ปัญหาและเป็นที่พ่ึงทางจิตใจได้โดยการ
แนะน าสั่งสอนให้คนเหล่านั้นให้มี ศีล สติ สมาธิ ปัญญา อบรมกรรมฐานพัฒนาจิตใจให้มีความสงบให้
มีความสุข ความสุขของคนทั่วไปที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยก็คือเรื่องกามสุขเพราะเกี่ยวข้องกับมนุษย์
ส่วนใหญ่หรือชาวบ้านชาวเมืองและมวลชาวโลกเป็นความสุขสนองผัสสะอาศัยการเสพพ่ึงพาขึ้นตรง
ต่ออามิสวัตถุเป็นความสุขจากการได้การเอาเพ่ือตนเอง ให้แก่ตนเองให้ตนเองได้เสพ ซึ่งเมื่อคนปฏิบัติ
ต่อมันไม่ถูกบริหารไม่ เป็นจัดการไม่ดีก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาสารพัดในโลกนี้ที่ขัดแย้งแย่งชิง
เบียดเบียนข่มเหงกันตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับโลกจึงต้องย้ าว่าถ้าจะแก้ปัญหาของมนุษย์ให้ตรงจุด
ให้ได้ผลต้องแก้ที่นี่ คือให้มนุษย์พัฒนาปัญญาที่รู้เท่าทันและบริหารจัดการกามสุขนี้ให้ถูกต้องให้ถู ก
ทางอย่างน้อยให้คุณเหนือโทษให้การเกื้อกูลเหนือการเบียดเบียน๔  

ปัญหาที่พบในการปฏิบัติธรรมส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารของส านักปฏิบัติธรรมไม่
เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่ได้จัดตั้งขึ้นตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคมเนื่องมาจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุจะเห็นบางส านักเมื่อจัดตั้งขึ้นเป็นส านัก
ปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีประชาชนเข้าไปปฏิบัติธรรมจึงเป็นเหตุให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญคือ การรับสนองกิจการคณะสงฆ์และพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเพราะถือว่าเป็นการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เน้นได้ตรงจุดคือการ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจให้เกิดสติปัญญาก าหนด
รู้เท่าทันสภาสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาอันแท้จริงของชีวิตดังนั้นจึงได้มุ่งส่งเสริมให้
วัดต่างๆ ด าเนินการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพ่ิมมากขึ้นครอบคลุมทุกพ้ืนที่จังหวัดโดย
จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๔๙เป็นต้นมา๕  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมทั้งหมด ๒๐ แห่ง ซึ่งส านักปฏิบัติ
ธรรมแต่ละส านักก็จะมีการจัดสถานที่และปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการปฏิบัติไปตามบริบท

                                                 

 ๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับขยำย, (ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ : กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๕๕), หน้า ๑๑๐๘.     

๕กองพุทธศาสนศึกษา, ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือกำรปฏิบัติงำน : กำรขอจัดต้ังส ำนัก
ปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๓.  

 



๓ 

 

ของแต่ละพ้ืนที่แต่ละชุมชนซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในเรื่องระดับของการปฏิบัติว่าส านักปฏิบัติ
ธรรมนี้ดีกว่าส านักปฏิบัติธรรมโน้นสะดวกสบายกว่าส านักปฏิบัติธรรมนั้นสอนดีกว่าเหล่านี้เป็นต้น  
ซึ่งเป็นปัญหาที่เห็นได้ว่าส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละส านักนั้นมีการบริหาร
แตกต่างกัน มีรูปแบบและวิธีการไม่เหมือนกันทั้งที่ยึดหลักการค าสอนในการปฏิบัติเหมือนกัน  
โดยเฉพาะแนวทางการตั้งส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดให้ประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผล มีรูปแบบเดียวกัน มีประชาชนเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานตลอดเวลาผู้บริหารจะต้องให้ความ
สนใจใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
เกิดการบริหารในพุทธศาสนาเรื่องอิทธิบาท ๔ หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความส าเร็จหรือคุณเครื่อง
ให้ถึงความส าเร็จเป็นคุณธรรมที่นาไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ ๑.) ฉันทะ 
ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท าใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ ๒.) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่น
ประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน ๓.) จิตตะ ความคิด คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท า
สิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ ๔.) วิมังสา ความไตร่ตรอง คือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจหาเหตุผล เพ่ือการบริหารจัดการเป็นรูปธรรมขึ้นและให้แต่ละส านักปฏิบัติธรรมน าไปปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องศึกษาและด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ดังนั้น ผู้วิจัยเองซึ่งเป็นพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ควรมีการพัฒนารูปแบบการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ของส านักปฏิบัติธรรมให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือทีจะน าไปประยุกต์ใช้กับสภาพ
สังคมในปัจจุบันตลอดจนได้น าเสนอผลการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์หรือปรับใช้ในการ
บริหารส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีรูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติธรรมที่สะดวกสบายสอดคล้องกับยุคปัจจุบันและเพ่ือเป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์ส่วนอ่ืนๆด้วย 
รวมถึงเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคงถาวรสืบต่อไป 

  
๑.๒ ค ำถำมวิจัย 
 ๑.๒.๑  สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ รูปแบบการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรเป็นย่างไร 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๑.๓.๒ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา    
 ๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพ่ือทราบสภาพทั่วไปและปัญหาของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรม โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย 

 ๑) วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยอาศัยคัมภีร์จากพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้อง การทบทวนหนังสือ เอกสาร 
ต ารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT ใน ๔ งาน คือ ๑) จุดแข็ง (Strengths) ๒) จุดอ่อน (Weaknesses) ๓) โอกาส
Opportunities) ๔) อุปสรรค (Threats)  

 ๒) วิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ ธรรม ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหารปัจจัย (4m’s)๖ คือ การบริหารบุคคล (Man) การเงิน 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) 

๓) รูปแบบของการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการเพ่ือน าเสนอรูปแบบการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน ๕ ด้าน๗ คือ ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การ
จัดองค์กร (Organizing) ๓) งานบุคลากร (Staffing) ๔) การอ านวยการ (Directing) ๕) การก ากับ
ดูแล (Controlling) และหลักพุทธธรรมโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔๘ ได้แก่ ๑) ฉันทะ : ความพึงพอใจใน
งาน ๒) วิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร ๓) จิตตะ : ความเข้าใจงาน ๔) วิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล 

 
                                                 

๖สมคิด บางโม, องค์กรและกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร : จูนพับลิชช่ิง, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐. 
๗พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีกำรบริหำร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕.  
๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐. 



๕ 

 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 งานศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Methods) 
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ศึกษาจากพระไตรปิฎก วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา หนังสือ วารสาร บทความ 
เอกสาร ต าราวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมที่เหมาะสมกับการ
บริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
  การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีขอบเขต ด้านประชากร/กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร (Documentary 
research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)   
ในการวิจัยในครั้งนี้ มี ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๓) กลุ่ม
ประชาชน จ านวน ๒๒ รูป/คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๑ รูปหรือคน 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติธรรมได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากสถิติผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๕๑,๓๔๙ คน๙ 
 ๑.๔.๔  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาวิจัยได้แก่ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จ านวน ๒๐ แห่ง ดังนี้ ๑) วัดตึกคชหิรัญ  
๒) วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ๓) วัดใหญ่ชัยมงคล ๔) วัดมเหยงคณ์ ๕) วัดทางหลวง ๖) วัดเจ้าเจ็ดใน   
๗) วัดบึงลัฏฐิวัน ๘) วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ๙) วัดพนัญเชิงวรวิหาร ๑๐) วัดบ้านแพน    
๑๑) วัดโคกทอง ๑๒) วัดสุทธาวาส ๑๓) วัดนครหลวง ๑๔) วัดตาลเอน ๑๕) วัดท่าการ้อง ๑๖) วัดเสา
ธง ๑๗) วัดเกาะแก้ว ๑๘) วัดสีกุก ๑๙) วัดโคก และ ๒๐) วัดเวฬุวัน 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

   ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน 

 
 

                                                 
๙ข้อมูลจาก ส านักสถิติผู้ปฏิบัติธรรมประจ าปี  ๒๕๖๐, ส านักงานกองเลขาเจ้าคณะจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (๕ เมษายน ๒๕๖๐). 



๖ 

 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรประยุกต์ หมายถึง วิธีการน าหลักธรรมในเรื่องอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ ความพอใจรัก
ใคร่ในการท างาน วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรในการท างาน จิตตะ ความเอาใจใส่ในการท างาน วิมังสา 
การไตร่ตรองหาเหตุผลในการท างาน มาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ งานโดยปรับให้เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ของตนในส านักปฏิบัติธรรม 

อิทธิบำทธรรม หมายถึง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่น ามาปฏิบัติหน้าที่ในส านักปฏิบัติ
ธรรมและการด าเนินชีวิตโดยทั่วไปแล้วท าให้เกิดความส าเร็จตามความประสงค์  มี ๔ อย่าง คือ 
    ๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการท างาน  
    ๒) วิริยะ ความพากเพียรในการท างาน  
    ๓) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการท างาน  

๔) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของการท างาน 
กำรบริหำร หมายถึง วิธีการด าเนินงานหรือการบริหารงานด้านบุคคล ด้านเงิน ด้านวัสดุ

อุปกรณ์ และการจัดการ ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของส านักปฏิบัติธรรมให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ด้วยดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรวมถึงการเชื่อโยงการบริหารรวมกลุ่มของ
ส านักปฏิบัติธรรมโดยมีการสมัครใจ มีการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลที่มีกิจกรรมคล้ายคลึง
กัน มีสมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือบรรลุจุดหมายที่ สมาชิกเห็นพ้องต้องกัน มีการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน การมีส่วนร่วมกัน การท ากิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือ มีโครงสร้างที่มี
ความสัมพันธ์กัน มีความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนความรู้กัน มีวิธีการท างานร่วมกันเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
บรรลุวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกัน 

 กำรบริหำรอิทธิบำท ๔ ในพุทธศำสนำ หมายถึง การบริหารโดยใช้อิทธิบาท ๔ ในส านัก
ปฏิบัติธรรม อิทธิบาท ๔ คือ หนทางสู่ความส าเร็จหรือคุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จเป็นคุณธรรมที่
น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ ๑.) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะ
ท าใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ ๒.) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม
เข้มแข็งอดทน ๓.) จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่   
๔.) วิมังสา ความไตร่ตรอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผล  

  กำรจัดกำร หมายถึง กระบวนการท างานของกลุ่มบุคคลร่วมกันท างานในส านักปฏิบัติ
ธรรมเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีแนวทาง ๕ ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การ
บังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน การควบคุม  

ส ำนักปฏิบัติธรรม หมายถึง ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการจัด
สอนการปฏิบัติกรรมฐานหรือสถานที่จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะปฏิบัติภาวนา ตลอดทั้งศึกษาพระ
ธรรมหรือพระไตรปิฎก สถานที่แสดงธรรมฟังธรรม และการเผยแผ่ค าสั่งสอนพระพุทธศาสนาสู่
สาธารณชน สถานที่ฝึกหัดปฏิบัติ ศีล สมาธิ ภาวนา โดยจัดให้มีความเป็นสัปปายะเอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติธรรม เช่น มีสถานทีเ่ป็นที่สบาย มีอาหารเป็นที่สบาย มีบุคคลเป็นที่สบาย มีธรรมะเป็นที่สบาย 
เพ่ือน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์และ
ความสุข  

 



๗ 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพสภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑.๖.๒ ท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีอะไรบ้าง 

 ๑.๖.๓ ได้รูปแบบการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๖.๔ น าผลที่ได้จากการวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการประยุกต์หลักอิทธิบาท
ธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในจังหวัดอ่ืนๆให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประกอบด้วยคุณธรรมที่ดตี่อไป 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการการส านักปฏิบัติธรรมซึ่งเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและ
การศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือค้นหาการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ มีระดับขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะท าการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารหลัก 4m’s 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับส านักปฏิบัติธรรม 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔  
๒.๔ บริบทของพ้ืนที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารหลัก 4m’s 
 การบริหาร (Administration) การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ร่วมกัน

ปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ค าว่าการบริหารนี้จึงใช้ก ากับแสดงให้เห็นลักษณะการบริหารงาน
แต่ละประเภทได้เสมอแล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นการท างานโดยบุคคลคนเดียวได้มีนักบริหาร นักวิชาการ
และนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ ความหมายของการบริหาร 
สังคมไทยในยุคสมัยต่างๆ เมื่อมีองค์การเกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัด

กิจกรรมที่คนท างานร่วมกันจะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระบวนการการเข้าไปดูแล
งานในด้านต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ อันจะท าให้การจัดการ
งานนั้นๆส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี๑ 

ค าว่าบริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบและ หร ธาตุใน
ความน าไปดังนั้น ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า บริหาร แปลว่า          

                                                 
๑สุรพล สุยะพรหมและคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑.  



๙ 

 

อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห  ปริหริต  สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถ
เพ่ือการออมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และน าปัญหาไป
โดยรอบหรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป ค าว่าบริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Administrator   
และ Administration แปลความหมายคือ การปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ              
จัดให้วาง ส่งเสริม และบ ารุง๒  

การให้ค านิยามของค าว่า “การบริหาร” มีผู้ให้ความหมายต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
การใช้ความคิดเห็น และความเข้าใจที่แตกต่างกัน ไม่มีค าใดเป็นมาตรฐานหรือเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปแต่ละค าให้ความหมายและความเข้าใจแก่ผู้ใช้ในลักษณะเดียวกัน เช่น  การบริหารคือ 
กระบวนการที่ท าให้งานส าเร็จลงโดยการใช้ทรัพยากรบุคคลและวัตถุเข้าด้วยกันเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การนั้น๓ การบริหารงาน เป็นการบริหารให้ทุกคนได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีงานท า
ตามความถนัดภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Put the right man on the right job.” หลักการจัดการงาน
ให้เหมาะสมกับคนเป็นเรื่องที่ยากเพราะงานบางแผนกมีคนจ านวนมากกว่างานจึงจ าเป็นต้องบริหาร
จัดการให้เหมาะสมและลงตัว๔ การบริหาร (Administration) เข้ามามีบทบาทเป็นรูปแบบหรือวิธีการ
ปกครอง การท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป
ร่วมมือกันและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างผสมผสานมีประสิทธิภาพในการท างานนั้น๕ และยังเป็น
หน้าที่ของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้องท าเพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่ร่วมกันและร่วมกัน
ท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ๖ การที่ผู้บริหารวางแผนจัดองค์กร 
การน าและควบคุมการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ๗ จ าเป็นต้องท าโดยมีหลักเกณฑ์ซึ่ง
ก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง๘ 

ในส่วนของพุทธวิธีการบริหารได้ให้ความหมายของการบริหารว่าเป็นการท างานให้ส าเร็จ
โดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other people) เมื่อว่าตามค านิยามนี้การบริหาร
ในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปประธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือวัน
อาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเรื่องแรกแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งท าให้เกิด
พระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ด ารงสืบมา
                                                 

๒สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
๓สมภพ สุกช่วง, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑),       

หน้า ๕๓. 
๔อดิศร เพียงเกษ, ศิลปะการพูด : วิธีเอาชนะใจคน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๑-๑๑๒. 
๕กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , 

๒๕๔๔), หน้า ๑๙. 
๖ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารสู่ศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : ประชุมช่าง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘. 
๗Dessler, G., Management : Principles Practices for Tomorrow’s Leaders, (Florida : 

UG/GGS Information Services, 2011), p. 3. 
๘Taylor, F.W., The Principles of Scientific Management, (New York : Harper, 2002),     

p. 27. 



๑๐ 

 

ต่อมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีการบริหาร
นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์
เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีการบริหาร การศึกษาพุทธวิธีการบริหารในครั้งนี้ขอให้หน้าที่ของ
นักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณา หน้าที่ (Function) ของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการตามค าย่อใน
ภาษาอังกฤษว่าPODSC๙ เป็นการก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการการ
สนับสนุน และการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
ได้ถูกก าหนดไว้ตามความต้องการ๑๐ อีกทั้งยังเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆเพ่ือ
น าไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วยความเที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้๑๑ 

การบริหารจึงหมายถึงการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย
ได้แก่คนเงินวัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์การบริหาร๑๒ อีกทั้งยังเป็นการด าเนินกิจกรรมร่วมกันโดย
ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด๑๓ รวมไปถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหารมา
ประกอบเป็นกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้
มองเห็นลักษณะของการบริหารได้ดังนี้ การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคล
เป็นส าคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากร การบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานการบริหารมีลักษณะการ
ด าเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคนการบริหารอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการ
อย่างมีเหตุผล๑๔ นอกจากนี้การบริหารเกี่ยวข้องกับความถนัดหรือทักษะส่วนบุคคลอันได้แก่การ
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จ
ขององค์กรที่ก าหนดไว้ ส่วนการบริหารนั้นเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้๑๕ และบูรณาการเชื่อมโยงองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของเครือข่าย ๗ ประกอบร่วมด้วย๑๖ คือ 

                                                 
๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :     

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒-๕. 
๑๐มัลลิกา ต้นสน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอกซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐.  
๑๑พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖),    

หน้า ๒. 
๑๒Koontz, H, Management : A Global Perspertive, (Heinz WEihrich : Mc Grow-Hill, 

1993), p. 146. 
๑๓รุจิร์ ภู่สาระ และจันทนี สงวนนาม, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, 

๒๕๔๕), หน้า ๔.  
๑๔สมพงษ ์เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๓.  
๑๕ประพันธ์ สุริหาร, ศัพท์เทคนิคทางการบริหาร, (ขอนแก่น : ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘.  
                       ๑๖เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, จัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖-๔๔.  



๑๑ 

 

๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกเข้ามาอยู่ในเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึก
คิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย 

๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การมองเห็นจุดหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มการมีเป้าหมายที่จะด าเนินไปด้วยกันจะช่วยลดความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่าง
ออกไป 

 ๓. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกแต่ละคนมาร่วมมือ
กันเพ่ือประสานผลประโยชน์และความต้องการ ซึ่งผลประโยชน์และความต้องการนั้นจะไม่สามารถ
บรรลุผลส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ 

 ๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวางการมีส่วนร่วมของสมาชิกมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขที่ท า
ให้เกิดการรับรู้ความคิดร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระท าอย่างแข็งขัน 

๕. กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายต้องมีการ
ประสานการท างานร่วมกันโดยใช้จุดแข็งที่อีกฝ่ายหนึ่งมีไปช่วยเหลืออีกฝ่ายที่มีจุดอ่อนซึ่งจะท าให้เกิด
การประสานผลประโยชน์ร่วมกัน 

๖. การพ่ึงพิงร่วมกัน หมายถึง การเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่ายเนื่องจากทุกฝ่าย
ต่างก็มีข้อจ ากัดในกระบวนการท างานและมีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายมีการท ากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและผลของการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกันนั้น
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามด้วย 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร
ท างาน การสั่งการ และการควบคุม โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลายได้แก่คนเงินวัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์การ
บริหารให้ดีที่สุดเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่ม
บุคคลและการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆเชื่อมโยงด้วย การรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันการ      
มีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย กระบวนการเสริมสร้างซึ่ง
กันและกัน การพ่ึงพิงร่วมกัน การเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่าย การที่สมาชิกในเครือข่ายมีการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่
วางไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการบริหารจัดการ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๙). 

การบริหารเข้ามามีบทบาทเป็นรูปแบบหรือวิธีการปกครอง 
การท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ งไว้ โดยการให้
ผู้บริหารหรือผู้จัดการตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันและใช้
ทรัพยากรการบริหารอย่างผสมผสานมีประสิทธิภาพในการ
ท างานนั้น 

ธงชัย สันติวงษ์, (๒๕๔๖, หนา้ ๑๘). เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้องท าเพ่ือให้กลุ่มต่างๆ 
ที่มีคนหมู่มากมาอยู่ ร่ วมกัน และร่วมกันท างานเ พ่ือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ 

ประพันธ์ สุริหาร, (๒๕๔๗, หน้า ๑๘). การบริหารเกี่ยวข้องกับความถนัดหรือทักษะส่วนบุคคลอัน
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการ
ควบคุม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จของ
องค์กรที่ก าหนดไว้ ส่วนการบริหารนั้นเป็นแนวทางหรือ
วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๒-๕). 

การบริหาร เป็นการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 
(Getting things done through other people) ว่าตาม
ค านิยามนี้การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นนับจาก
วันที่พระพุทธ เจ้ าตรัสรู้ นั้ นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่ อ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเรื่องแรก
แก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น 

พิทยา บวรวัฒนา, (๒๕๔๖, หน้า ๒). เป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ เพ่ือ
น า ไปปฏิบั ติ ให้ เ กิดผลด้ วยความ เที่ ย งธรรมและมี
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ 

มัลลิกา ต้นสน, (๒๕๔๔, หน้า ๑๐).  
 
                                

การบริหาร เป็นการก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่ง
การ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่ได้ถูกก าหนดไว้ตามความต้องการ 
 

 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

รุจิร์ ภู่สาระ และจันทนี สงวนนาม, 
(๒๕๔๕, หน้า ๔). 

เป็นการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สมพงษ์ เกษมสิน, (๒๕๔๓, หน้า ๓).  การบริหารต้องใช้ทรัพยากร การบริหารเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานการบริหารมีลั กษณะการด า เนินการที่ เป็น
กระบวนการ การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของ
กลุ่มคน อาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่ม
คน และมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 

สมภพ สุกช่วง, (๒๕๔๑, หน้า ๕๓). การบริหาร คือ กระบวนการที่ท าให้งานส าเร็จลงโดยการใช้
ทรัพยากรบุคคลและวัตถุเข้าด้วยกันเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การนั้น 

สิรภพ เหล่าลาภะ,  
(๒๕๔๕, หน้า ๑๔๐). 

ค าว่าบริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า 
ปริ แปลว่า รอบและ หร ธาตุในความน าไปดังนั้น ค าว่า 
บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ ค าว่าบริหาร แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า Administrator และ Administration 
ความหมายคือ การปกครอง ด า เนินการ อ านวยการ 
จัดการ จัดให้วาง ส่งเสริม และบ ารุง 

อดิศร เพียงเกษ,  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๑๑-๑๑๒). 

การบริหารงาน เป็นการให้ทุกคนได้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีงานท าตามความถนัดภาษาอังกฤษใช้
ค าว่า “Put the right man on the right job.” เพราะ
งานบางแผนกมีคนจ านวนมากกว่างานจึงจ าเป็นต้องบริหาร
จัดการให้เหมาะสมและลงตัว 

Dessler, G., (2011, p. 3) การที่ผู้บริหารวางแผนจัดองค์กร การน าและควบคุมการ
ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

Koontz, H, (1993, p. 146) การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัย
ทั้งหลายได้แก่คน เงิน วัสดุ สิ่งของเป็นอุปกรณ์การบริหาร 

Taylor, F.W., (2002, p. 27) หลักเกณฑ์ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การผลิตมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 



๑๔ 

 

๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
“การบริหาร” เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ส าหรับด้านการบริหารที่เป็นศาสตร์ (Scientific 

Management) ถือว่าเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์และจัดระเบียบแล้วในการจัดการ
ต่อกิจกรรมขององค์การอย่างมีแบบแผน เช่น ในเรื่องของการวิเคราะห์ วิธีการทางสถิติการใช้เหตุผล 
ส่วนด้านการบริหารที่เป็นศิลป์ (Artstic Management) นั้นเป็นเรื่องของการใช้ความรู้สึกทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การบริหารที่เป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์นับว่ามีความจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอันมาก ซึ่งการเลือกใช้จะใช้ด้านใดนั้นย่อมขึ้นอยู่
กับความจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอันมาก ซึ่งการเลือกใช้จะใช้ด้านใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์๑๗  

กระบวนการบริหารเกิดได้หลายแนวคิด การบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี่ ฟาโยล 
(Henry Fayol) ประกอบด้วย ๕ ประการได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม 
(Controlling) รวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC)๑๘ 

กระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” เป็นกระบวนการ
บริหารงานที่น าเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration” ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมี
กระบวนการบริหารงาน ดังนี้๑๙  

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนถึง
วิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๒.การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการแบ่ง
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. แผนการจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้าน
บุคลากรอันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน และการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

๔. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจและสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบและแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและใน
ลักษณะงานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน าและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

                                                 

 ๑๗Schwartz, David, Introduction to Management : Principles Practice and Process,  (New York : Hascourt 
Brace Jovanovich, 1980), p. 27. 

 ๑๘วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น และไทย, (กรุงเทพมหานคร : โพร์เฟช, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙. 

 ๑๙Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, 
(New York : Institute of Public Administeation, 1937), pp. 37-38. 



๑๕ 

 

๖.การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงค่าความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน  

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี  

การบริหารเป็นการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting Things Done Through 
Other people) หน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ ประการ
ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ๒๐  

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลก าหนดทิศทางขององค์กร  

๒. O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งกันท าและการกระจายอ านาจ 

๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคคลใหม่ การพัฒนาบุคลากร  
การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 

๕. C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร 

เมื่อกล่าวถึงค าว่าการบริหารส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการบริหารราชการค าศัพท์ที่ใช้              
มี ๒ ค า คือ การบริหาร  (Administration) นิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจัดการเกี่ยวกับ
นโยบาย ศัพท์อีกค าหนึ่งคือ การจัดการ ( Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการ
ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามค าว่า การบริหาร กับค าว่า การจัดการ ใช้แทนกัน
ได้มีความหมายเหมือนกัน ปัจจัยในการบริหารมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑. คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงานหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ 
จ าเป็นต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ  

๒. เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพ่ือการบริหารงานอาคาร
งบประมาณการบริหารงานของหน่วยงานก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย 

๓. ทรัพยากรหรือวัตถุ (Materials) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากร     
ในการบริหาร หน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคหรือ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน  

๔. การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา
โดยตรง คือ เป็นกลไกและตัวประสานที่ส าคัญที่สุดในการประมวล ผลักดัน และก ากับปัจจัยต่างๆ             

                                                 
๒๐พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔,  (กรุงเทพมหานคร :      

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 



๑๖ 

 

ทั้ง ๓ ประการให้สามารถด าเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่
ต้องการ๒๑   

การบริหารงานในทุกองค์การไม่ว่าจะขนาดเล็ก ปานกลาง หรือขนาดใหญ่ จ าเป็นจะต้อง
มีปัจจัยขั้นพ้ืนฐานหรือองค์ประกอบหรือทรัพยากรทางการบริหารโดยทั่วไปถือว่าปัจจัยที่ส าคัญของ
การบริหารมีอยู่ ๔ ประการ ซึ่งรู้จักกันในนามของ 4m’s ได้แก่๒๒ 

๑. คน (Man) ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์การที่ร่วมกันท างาน 
๒. เงิน (Money) ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารทุกๆส่วนขององค์การ 
๓. วัสดุสิ่งของ (Materials) ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
๔. การจัดการ (Management) ไดแ้ก่ การบริหารงานองค์การของผู้บริหาร 
ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องน ามาเข้าสู่กระบวนการของการ

บริหารในแต่ละองค์การเพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้               
คือทั้ง ๔ ประการ จะต้องเกื้อหนุนหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แต่ถ้าพิจารณาในแต่ละหลักการแล้ว
คนนับได้ว่าเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด เพราะคนเป็นผู้ใช้หรือผู้บริหารเงิน วัสดุ สิ่งของ          
และการด าเนินงานทุกอย่างในองค์กรดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ ได้กล่าวไว้
ว่า “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุกชนิด 

นอกจากนี้หลักส าคัญของการบริหารยังประกอบด้วย ๕ ลักษณะ คือ๒๓ 
๑) การบริหารการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่ร่วมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน ผู้บริหารที่จะประสบความส าเร็จ
จะต้องมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารถท างาน
เป็นทีมได้ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้  

๒) การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถ
ท าให้ส าเร็จ ประการที่สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานมีประสิทธิภาพ 
ประการสุดท้าย จะต้องบรรลุเวลาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น  

๓) การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่าประสิทธิผล 
หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่าประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอจะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการ และการ
ใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
                                                 

๒๑สมคิด บางโม, องค์กรและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : จูนพับลิชช่ิง, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐. 
๒๒จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค พอยท์, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘. 
๒๓เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑.  



๑๗ 

 

๔) การบริหารและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆ 
คือเมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์  

๕) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปผู้บริหารที่จะประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและสามารถปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้  

สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ศาสตร์หรือทักษะ
การบริหารจัดการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการด าเนินกิจกรรมที่ท าให้
ได้ผลส าเร็จที่ดีเยี่ยมหรือดีมากกว่าปกติทั่วไปโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น า
และสามารถท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส าคัญของการบริหารมีอยู่ ๔ ประการ ๑. คน (Man) ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลในองค์การที่ร่วมกันท างาน ๒. เงิน (Money) ได้แก่งบประมาณที่ใช้ในการบริหารทุกๆส่วนของ
องค์การ ๓.วัสดุสิ่งของ (Materials) ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ๔. การจัดการ 
(Management) ได้แก่ การบริหารงานองค์การของผู้บริหารรวมถึงต้นทุนหรือค่าลงทุนที่ต่ าที่สุดซึ่ง
หมายความว่า ต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างประหยัดที่สุด และได้ผลงานที่ดี
ที่สุด น าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด
กับทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นต้น 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จันทรานี สงวนนาม,               
(๒๕๔๕, หน้า ๒๘). 
 

องค์ประกอบหรือทรัพยากรของการบริหารมีอยู่  ๔ 
ประการ  ซึ่งรู้จักกันในนามของ 4m’s ได้แก่ 
 ๑. คน (Man) ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์การที่
ร่วมกันท างาน 
 ๒. เงิน (Money) ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการบริหาร
ทุกๆส่วนขององค์การ 
 ๓.วัสดุสิ่งของ (Materials)ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ 
 ๔. การจัดการ (Management) แก่ การบริหารงาน
องค์การของผู้บริหาร 

วิรัช วิรชันิภาวรรณ, (๒๕๔๕, หน้า ๓๙). กระบวนการบริหารเกิดได้หลายแนวคิด เช่น โพสต์คอร์บ 
(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเธอร์ กูลิค (Luther 
Gulick) และลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) ขณะที่
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี่  ฟาโยล 
(Henry Fayol) เรียกว่า พอคค์ (POCCC) 



๑๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕). 

หน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาให้ส าเร็จ   
มี ๕ ประการค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้  
๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน 
๒. O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร 
๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร 
๔. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ 
๕. C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล 

สมคิด บางโม, (๒๕๔๖, หน้า ๖๐). ปัจจัยในการบริหารมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
๑. คนหรือบุคคล (Man)  
๒. เงิน (Money)  
๓. ทรัพยากรหรือวัตถุ (Materials)  
๔. การบริหารจัดการ (Management)  

เสนาะ ติเยาว์, (๒๕๔๔, หน้า ๑). หลักส าคัญของการบริหารประกอบด้วย ๕ ลักษณะคือ 
๑) การบริหารการท างานกับคนและโดยอาศัยคน 
๒) การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
๓) การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผล 
    และประสิทธิภาพ 
๔) การบริหารและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง 
    จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๕) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ 
    เปลี่ยนแปลงไป 

Luther Gulick and Lyndall Urwick,  
(1937, p. 37-38). 

กระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า 
“POSDCoRB” มีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้ 
๑. การวางแผน   
๒.การจัดหน่วยงาน   
๓. แผนการจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล  
๔. การอ านวยการ   
๕. การประสานงาน   
๖.การรายงาน   
๗. งบประมาณ   

Schwartz, David, (1980 p. 27). การบริหารที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นับว่ามีความ
จ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอันมาก ซึ่งการ
เลือกใช้จะใช้ด้านใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความจ าและ
ความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 



๑๙ 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัตธิรรม 
๒.๒.๑ ความเป็นมาของส านักที่ปฏิบัติธรรม 
ในสมัยพุทธกาลระยะเริ่มแรกนั้นพระสงฆ์ยังไม่มีที่อยู่อาศัยประจ าจึงเที่ยวจาริกไปเพ่ือเผย

แผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไป เป็นการยังประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากตามที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่
ชนหมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์๒๔ 

การจาริกไปในที่ต่างๆ ย่อมท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากท าให้พระสงฆ์ได้เห็นสภาพที่
แท้จริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนและใกล้ชิดสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการเผยแผ่ที่
เหมาะสมกับสถานภาพแวดล้อมในที่นั้นๆ ท าให้การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนประสบความส าเร็จได้ดี 
และยังเป็นการละความยึดมั่นถือมั่นในสถานที่อยู่อาศัยเพราะการอยู่อาศัยเป็นประจ านั้นย่อมเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในที่อยู่อาศัยและสิ่งของต่างๆ ที่ต้องสะสมไว้ใช้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
ธรรมการจาริกจ าเป็นการฝึกปฏิบัติให้ระวังการยึดถือโดยไม่รู้ตัวแต่การจาริกไปนานๆ ก็ไม่ใช่ว่าจะมี
คุณอย่างเดียว พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงถึงโทษของการจาริกไว้เช่นกันว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของ
การของภิกษุประกอบการเที่ยวไปนานๆ เที่ยวไปไม่มีก าหนด ๕ ประการ คือ  
 ๑. ย่อมไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง  

๒. ย่อมไม่เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว  
๓. ย่อมไม่แกล้วกล้าด้วยสิ่งที่ได้ฟังแล้วบางประการ  
๔. ย่อมได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนัก  
๕. ย่อมไม่มีมิตร  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผู้ประกอบการเที่ยวไปนานโดยไม่มีก าหนด ๕ ประการเหล่านี้แล๒๕  
ครั้งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังพระราชนิเวศน์ของพระเจ้าพิมพิสาร ขณะนั้นพระเจ้าพิม

พิสารมีพระราชด าริว่า “อุทยานเวฬุวันของเรานี้ ไม่ใกล้และไม่ไกลจากหมู่บ้านนักคมนาคมสะดวกผู้
ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนสงัดเสียงไม่อึกทึกเว้นจากคนสัญจรไปมาเป็นที่
กระท ากรรมลับของหมู่มนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นเราพึงถวายอุทยานเวฬุวันแด่พระภิกษุสงฆ์           
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข” แล้วทรงน้อมถวายพระพุทธองค์องค์รับอุทยานเวฬุวันเป็นอารามแห่งแรก
ในพระพุทธศาสนาแล้วเสด็จลุกขึ้นจากท่ีประทับเสด็จกลับ ต่อมาได้ทรงแสดงธรรมเพราะเรื่องนั้นเป็น
ต้นเหตุ รับสั่งภิกษุท้ังหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม”๒๖ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเบื้องต้นของการเจริญสติแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เราควรหลีกออกจากหมู่บ้านไปอยู่ผู้เดียวเธอใช้สอยเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา
ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าทึบ ที่กลางวันแจ้งล้อมฟางที่สงัดมีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไป
มาไม่มีคนพลุกพล่านเหมาะเป็นที่หลีกเร้น เธอไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดีนั่งขัดสมาธิ ๓ ตั้งกายตรง
ด ารงสติไว้เฉพาะหน้า”๒๗ 
                                                 

 ๒๔วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๙-๔๐, (ไทย) ๔/๓๒/๓๒. 
 ๒๕อง.ปฺญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๒๑-๒๒๒/๒๘๕, (ไทย) ๒๒/๒๒๑-๒๒๒/๒๓๒-๒๓๓. 
 ๒๖วิ.ม. (บาลี) ๔/๖๓/๗๓, (ไทย) ๔/๖๓/๕๖. 
 ๒๗อง.นวก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๕๒๑. 



๒๐ 

 

 “ภิกษุนั้นอาศัยเสนาสนะที่สงัด เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ดงที่แจ้งกอง
ฟาง ที่สงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยไม่มีคนสัญจรไปมาไม่มีคนพลุกพล่านเหมาะเป็นที่หลีกเร้น
อุกฤษนั้นอยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรงด ารงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมฐาน”๒๘ 

“ภิกษุนั้นย่อมเข้าสู่เสนาสนะอันสงัด เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า กลางแจ้ง 
ล้ อมฟาง เ ธออยู่ ป่ าอยู่ โ คน ไม้ห รื ออยู่ เ รื อนว่ านั่ ง คู่ บั ลลั งก์ ตั้ ง ก ายตรงด า ร งสติ ให้ มั่ น๒๙                   
ตรัสถึงมหาโควินทพราหมณ์สนทนากล่าวสอบถามความเข้าใจถึงเป็นผู้อยู่ผู้เดียวกับสุนังกุมาร
พราหมณ์ว่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้อาศัยเสนาสนะอันสงัดคือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าชัฏ     
ที่แจ้งและล้อมฟาง๓๐ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกการใช้สอยเสนาสนะอันสงัดอันได้แก่ ป่า โคนไม้หรือ
เรือนว่าง มีซอกเขา ถ้ าในภูเขา ป่าช้า ป่าละเมาะ ที่โล่งแจ้ง ล้อมฟางที่สงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึก
น้อยไม่มีคนสัญจรไปมาไม่มีคนพลุกพล่านว่าเหมาะเป็นที่หลีกเร้นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม                 
และมีปรากฏว่า “ในพรรษาที่ ๓ ขณะประทับจ าพรรษา ณ เวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์เศรษฐีกรุง     
ราชคฤห์เลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถจึงได้ทูลขออนุญาตสร้างเสนาสนะถวาย 
ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด ได้แก่ วิหาร เรือนไม้แถบเดียวเรือนชั้นเรือนโล้นและถ้ าที่สร้างขึ้นทรง
อนุโมทนาด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่า  

“วิหารย่อมป้องกันความหนาวร้อนและสัตว์ร้ายนอกจากนั้นยังป้องกันงูยุงและคนในครา
หนาวเย็นนอกจากนั้นยังป้องกันลมและแดดอันร้อนจากที่เกิดขึ้นการถวายวิหารแก่สงฆ์
เพ่ือหลีกเร้นอยู่เพ่ือความสุขเพ่ือเพ่งพินิจและเพ่ือเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรง
สรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ”๓๑  
ดังนั้นเสนาสนะอันสงัด และเสนาสนะ ๕ ที่มีผู้สร้างถวายนับได้ว่าเป็นสถานที่เพ่ือหลีกเร้น

อยู่เพ่ือความสุขเพ่ือเพ่งพินิจและเพ่ือเห็นแจ้งกล่าวคือเพ่ือปฏิบัติธรรมนั้นเองขณะเจริญสติควรอยู่ใน
สภาพเช่นไรจึงจะท าให้การปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้า มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่า“ภิกษุ
ทั้งหลาย มีสมัยที่จิตตั้งมั่นอยู่ภายในสงบนิ่งอยู่ มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่สมาธินั้นเป็นธรรม 
สงบ ประณีต ได้ความสงบระงับถึงภาวะจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมหรือ
เครื่องปรุงแต่งและภิกษุนั้นจะน้อมจิตไปเพ่ือท าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรท าให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิ่งใดๆ เมื่อมีเหตุแห่งสติเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ” 
พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวอธิบายสมัยไว้หมายถึงการที่ได้รับสัปปายะ ความเหมาะสม ๕ ประการ 
คือ อุตุสัปปายะ อาหารสปายะ เสนาสนะสัปปายะ บุคคลสัปปายะ ธัมมัสสวนะสัปปายะ๓๒ 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ถึงลักษณะของภิกษุผู้ใส่ใจใฝ่ในการปฏิบัติธรรมว่า “เราจักพูดเรื่อง
เห็นปานนี้ คือ เรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการ
ปรารภความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมุติ เรื่องวิมุตติญาณทุสสนะซึ่งเป็นเรื่องขัด

                                                 

 ๒๘อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๐๘/๓๘๕.   
๒๙อภิ. ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๙๘/๒๒๓.  
๓๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘.  
๓๑วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๙๒. 
๓๒องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๒/๑๐๒/๒๕๔. 



๒๑ 

 

เกลากิเลสอย่างยิ่ง เป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพ่ือ
คลายก าหนัดเพ่ือดับเพ่ือสงบระงับเพ่ือตรัสรู้และเพ่ือนิพพาน”๓๓ ในอรรถกถากล่าวอธิบายว่าความ
เป็นสัปปายะแก่ความเป็นแห่งจิตหมายถึงเป็นที่สบาย และเป็นอุปการะแก่การชักน าจิตเข้าสู่สมถะ
และวิปัสสนา ๑๓ มี ๗ ประการ คือ อาวาส โคจรคาม การพูดคุย บุคคล โภชนะ ฤดู อิริยาบท     
พระด ารัสข้างต้นนั้นตรัสการปฏิบัติตนขณะปฏิบัติธรรมถึงลักษณะเรื่องที่จักพูดคุยไว้เป็นตัวอย่าง
เพราะการปฏิบัติจะเจริญก้าวหน้า ควรต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเว้นสถานที่ที่เป็นโทษและอยู่
ในสถานที่ที่สะดวกดังมีปรากฏเป็นความว่า๓๔   
 อาวาโส โคจโร ภสฺส  ปุคฺคโล โภชน  อุตุ 

อิริยาปโถติ สตฺตเต อสปฺปาเย วิวชฺชโย 
สปฺปายา สตฺต เสเวถ เอวฺหิ ปฏิบชฺชโต 
น จิเรเนว กาเลน โหติ กสฺสจิ อปฺปนาฯ  

 โยคาวจร ผู้ประสงค์จะรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ให้ดีนั้นซึ่งเว้นจากอปปายะ อันไม่ควรแก่
ภาวนาสมาธิ ๗ อย่าง คือ อาวาส (ที่อยู่อาศัย) โคจรคาม (หมู่บ้าน) หรือท้องถิ่นที่จะไปบิณฑบาต   
ภัสสะ (ถ้อยค าพูด) ปุคคละ (บุคคล) โภชนะ (อาหาร) อุตุ (อากาศ) อิริยาบถ (นั่ง นอน ยืน เดิน)   
แล้วพึงเสพแต่สัปปายะอันควรแก่ภาวนาสมาธิ ๗ อย่างนั้นเช่นกัน เมื่อได้ปฏิบัติดังกล่าวนี้บางท่านก็
อาจส าเร็จอัปปนาภาวนาในกาลไม่นานนัก๓๕  

 การที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สถานสร้างวัดถวายแก่พระภิกษุและอนุญาตให้พระภิกษุ
สงฆ์อยู่เสนาสนะในวัดก็เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาทรงแสดงคุณประโยชน์ของวิหารว่า 
“วิหารย่อมป้องกันความหนาวร้อนและสัตว์ร้ายนอกจากนั้นยังป้องกันงูยุงและฝนความหนาวเย็น 
นอกจากนั้นยังต้องกันลมและแดดอันร้อนจัดที่เกิดขึ้นการถวายวิหารแก่สงฆ์เพ่ือหลีกเร้นอยู่เพ่ือ
ความสุข เพ่ือเพ่งพินิจและเพ่ือเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ 
เพราะฉะนั้นผู้ฉลาดไม่เห็นประโยชน์ของตนเพ่ิงสร้างวิหารอันร่มรื่นถวายพระภิกษุผู้พหูสูตให้อยู่ในที่นี้
เถิด อีกประการหนึ่งผู้เป็นบัณฑิตมีจิตเลื่อมใสในภิกษุพหูสูต ผู้ปฏิบัติตรง พึงถวายข้าวน้ าผ้าและ
เสนาสนะอันควรแก่ทานเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมอันเห็นเหตุบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขาซึ่งเมื่อเขารู้
ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานได้ในชาตินี้๓๖  

 การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติธรรมให้มีความสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัย  
ให้มีความเพียบพร้อมด้วยสัปปายะ ๗ อย่าง คือ๓๗  

 ๑. อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เป็นสุขสบาย คือ ท าให้วัดเป็นที่ร่มรื่นและรื่นรมย์เป็นรมณีย์
สถานเจริญตา สบายใจแก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ   

                                                 
๓๓ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗. 
๓๔วิสุทธิ. (ไทย) ๑/๑๖๑. 
๓๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปลภาค ๑ ตอน ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๐๐. 
๓๖วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๐๓/๘๘, (ไทย) ๗/๒๐๓/๕๖. 
๓๗วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๑๖๑. ดูรายละเอียดในพระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปฺญาสิริ), การจัดการสาธารณูปการ

และสาธารณะส่งเคราะห์ของวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘), หน้า ๙.  



๒๒ 

 

 ๒. โคจรสัปปายะ ที่เที่ยวบิณฑบาตเหมาะดี คือ มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์      
อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป 

 ๓. ภัสสสัปปายะ การพูดที่ เหมาะสมคือ พูดคุยกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ และพูดแต่
พอประมาณ  

๔. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบายเป็นกัลยาณมิตรทั้งบุคคลภายในวัดหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวัดคนวัดแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา  

 ๕. โภชนสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตาตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องค านึงถึงการกิน
อาหาร การจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร  

 ๖. อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมเป็นที่สบายไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป 
เป็นต้น  

 ๗. อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถเป็นที่สบาย คือ คนบางคนถูกกับการเดินจงกรมคนบางคน
ถูกกับการนั่งตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี  

 สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีพึงเว้นจาก อสัปปายะ ๗ และพึงประกอบด้วย สัปปายะ ๗      
สัปปายะหมายถึง สิ่งที่สบาย สภาพเอ้ือ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เหมาะสม อันเกื้อกูลในการเจริญภาวนาให้
ได้ผลดีช่วยให้สมาธิตั้งมั่นไม่เสื่อมถอยซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้๓๘  

๑. อาวาส (ที่อยู่อาศัย) หมายถึง ที่อยู่ที่พักอาศัยและสถานที่ปฏิบัติมี ๒ อย่างได้แก่ 
อาวาสอสัปปายะ คือ ที่อยู่ ที่พัก ที่อาศัยและสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติผู้ปฏิบัติควรร่วมอยู่
ในอาวาสสัปปายะ ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคกล่าวอธิบายไว้ว่าเมื่อโยคาวจรนั้นอยู่ในอาวาสใด 
นิมิตที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เสื่อมหายไปสติที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นและจ าที่ยังไม่เป็นสมาธิก็
ไม่เป็นสมาธิ อาวาสนี้นับเป็นอสัปปายะ ส่วนเมื่อเธออยู่ในอาวาสใดนิมิตเกิดขึ้นและถาวรด้วยสติก็ตั้ง
มั่น จิตก็เป็นสมาธิดุจพระประธานิยติสสเถระผู้อยู่ ณ นาคบรรพตอาวาสนี้นับเป็นสัปปายะ  

๒. โคจรคาม หมายถึง หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่หาอาหารที่เที่ยวไปเข้าไปบิณฑบาตมี        
๒ อย่าง ได้แก่ โคจรอสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่ไม่เหมาะสมเพ่ือเข้าไปบิณฑบาตและโคจร 
สัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่เหมาะสมเพ่ือเข้าไปบิณฑบาตโยคาวจรคืนเลือกโคจรคาม        
สัปปายะ ในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคกล่าวอธิบายว่าหมู่บ้านหรือท้องถิ่นส าหรับไปบิณฑบาตแห่ง
ใดมีอยู่ในที่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักในระยะประมาณโกสะกึ่งประมาณ ๑,๐๐๐ ชั่วคันธนูหรือ ๒ กิโลเมตร
เป็นเสนาสนะอยู่ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้ เป็นที่มีภิกขาสมบูรณ์หาง่ายหมู่บ้านนั้นนับเป็นสัปายะถ้า
มีลักษณะตรงกันข้ามนับเป็นอสัปปายะ๓๙ ที่ว่าอสัปปายะนั้นน่าจะถือเอาด้วยสาเหตุคือไกลและการ
คมนาคมไปมาไม่สะดวกเวลาบิณฑบาตไปหรือกลับโดนแสงอาทิตย์ขึ้นสองหน้าและบิณฑบาตไม่พอแก่
การฉัน  

๓. ธัมมัสสวนะ (การพูดคุย) หมายถึง การพูดคุยหรือสร้อยค ามี ๒ อย่าง ได้แก่ ภัสสะ    
อสัปปายะ คือ การพูดคุยหรือถ้อยค าที่ไม่เหมาะสมในระหว่างปฏิบัติและภัสสะสัปปายะคือ         
การพูดคุยหรือถ้อยค าที่เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติโยคาวจรพึงปฏิบัติตนส ารวมอินทรีย์พูดน้อยใน
                                                 

                ๓๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
เอสอาร์พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๘๖. 

๓๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๑. 



๒๓ 

 

ระหว่างการปฏิบัติธรรมเพ่ือส ารวจสมาธิและปฏิภาคนิมิตในวิปัสสนานัย เล่ม ๑ แสดงอธิบายการ
ส ารวมสติไว้ว่าในระหว่างการปฏิบัติธรรมศีลต้องบริสุทธิ์บุคคลพึงยังกุศลจิตให้เกิดทางทวาร ๖    

สรุปว่า สถานที่ปฏิบัติธรรม หมายถึง เป็นที่สบาย ได้แก่ ที่อยู่ ที่พัก ที่อาศัยและสถานที่ที่
เหมาะสมแก่การปฏิบัติ ที่เป็นป่าปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยที่สงบสงัดเป็นไปเพ่ือการชักน าจิตเข้าสู่
สมถะและวิปัสสนา มี ๗ ประการ คือ อาวาส โคจรคาม ภัสสะ (ถ้อยค าพูด) ปุคคละ โภชนะ (อาหาร) 
อุตุ (อากาศ) อิริยาบถ การที่ได้รับสัปปายะความเหมาะสม ๕ ประการคือ อุตุสัปปายะ อาหารสปายะ 
เสนาสนะสัปปายะ บุคคลสัปปายะ ธัมมัสสวนะสัปปายะ ท าให้การปฏิบัติภาวนาเจริญ เป็นต้น 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์ความเป็นมาของส านักปฏิบัติธรรม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
(๒๕๕๔, หน้า ๒๘๖). 

สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีพึงประกอบด้วยสัปปายะ ๗ หมายถึง 
สิ่งที่สบายสภาพเอ้ือ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เหมาะสม อันเกื้อกูล
ในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดีช่วยให้สมาธิตั้งมั่นไม่เสื่อมถอย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. อาวาส หมายถึง ที่อยู่ที่พักอาศัยและสถานที่ปฏิบัติ 
๒. โคจรคาม หมายถึง หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่หาอาหาร 
๓. ธัมมัสสวนะ หมายถึง การพูดคุยหรือสร้อยค า 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย),  
(๒๕๕๗ หน้า ๔๘).  

การบ า เ พ็ญบุญตามวิธีการทางพระพุทธศาสนาด้วย
คุณสมบัติของสถานที่ของวัดว่าวัดใดประกอบด้วยองค์      
๕  มีความเป็นสถานที่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นักจากที่โคจรเป็น
ต้น วัดนี้ชื่อว่าเป็นส านักเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม 

มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
(๒๕๕๔, หน้า ๑๐๐). 

โยคาวจร ผู้ประสงค์จะรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ให้ดีนั้นซึ่งเว้น
จากอปปายะ อันไม่ควรแก่ภาวนาสมาธิ ๗ อย่าง คือ อาวาส 
(ที่อยู่อาศัย) โคจรคาม (หมู่บ้าน) หรือท้องถิ่นที่จะไป
บิณฑบาตภัสสะ (ถ้อยค าพูด) ปุคคละ (บุคคล) โภชนะ 
(อาหาร) อุตุ (อากาศ) อิริยาบถ (นั่ง นอน ยืน เดิน) แล้วพึง
เสพแต่สัปปายะ อันควรแก่ภาวนาสมาธิ ๗ อย่างนั้นเช่นกัน 
เมื่อได้ปฏิบัติดังกล่าวนี้ บางท่านก็อาจส าเร็จอัปปนาภาวนา 

พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปฺญาสิริ), 
(๒๕๓๘, หน้า ๙). 

การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติธรรมให้มีความสมบูรณ์ตามพระ
ธรรมวินัย ให้มีความเพียบพร้อมด้วยสัปปายะ ๗ อย่างคือ 
๑. อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เป็นสุขสบาย 
๒. โคจรสัปปายะ ที่เที่ยวบิณฑบาตเหมาะสม 
๓. ภัสสสัปปายะ การพูดท่ีเหมาะสม   
๔. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบายเป็นกัลยาณมิตร  
๕. โภชนสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตา  
๖. อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศ  
๗. อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถเป็นที่สบาย 



๒๔ 

 

๒.๒.๒ ความหมายของส านักปฏิบัติธรรม 
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้ให้โดยตรงเกี่ยวกับค าว่า  “ส านักปฏิบัติธรรม”        

แต่สามารถเทียบเคียงค าได้บ้าง เช่น “ส านักพระพุทธเจ้า”๔๐หรือ “ส านักป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”๔๑

ส านักปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาลมีลักษณะร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ดังพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า  “เขาคิชฌ
กูฏ น่ารื่นรมย์โคตมนิโครธน่ารื่นรมย์มัททกุจฉิมฤคทายวันนารื่นรมย์”๔๒ “ความรื่นรมย์เป็นไปด้วย
ความสงบมีเสนาสนะเงียบสงัด”๔๓ เหมาะแก่การฟังธรรมและบ าเพ็ญจิตตภาวนาเพราะพระพุทธองค์
ทรงเป็น “กาลวาที สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธรรมวาที วินัยวาที”๔๔ พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการสอน
ที่หลากหลาย เพ่ือความเหมาะสมแก่บุคคลและสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
คุณค่ากับการสอนหรือการปลูกฝังจริยธรรมแก่สังคมในปัจจุบันได้ดั งนั้นจึ งพอสรุปได้ว่ า               
“ส านักปฏิบัติธรรม” หมายถึง สถานที่บ าเพ็ญให้เต็มที่ในข้อปฏิบัติต่างๆ อันย่นลงแล้วเรียกว่า          
ศีลสมาธิ ปัญญา เป็นการท าลายรากเหง้าแห่งความทุกข์ อันได้แก่อวิชชาให้หมดไป๔๕ รวมถึงเป็น
สถานที่ฝึกหัดปฏิบัติตนและผู้อ่ืนโดยการน าเอาธรรมมาปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตจริงได้มากที่สุดโดยการพิจารณาอย่างแยบคายในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการใช้
สอยการซื้อหาหรือการครอบครองโดยมุ่งให้เข้าใจพิจารณาเลือกเสพคุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต
อย่างแท้จริงเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขท้ังแก่ตนและผู้อื่น๔๖  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ค าว่า
ปฏิบัติธรรม” หมายถึง ประพฤติตามธรรม เจริญภาวนา๔๗ โดยค านิยามเชิงความหมายค าว่า 
“ปฏิบัติ” หมายถึง ประพฤติ กระท า บ ารุง เลี้ยงดู ส่วนค าว่า “ธรรม” หมายถึง สภาพที่ทรงไว้ 
ธรรมดา ธรรมชาติ สภาวธรรม สัจธรรม ความจริง เหตุ ต้นเหตุ สิ่ง ปรากฏการณ์ ธรรมารมณ์ สิ่งที่ใจ
คิด ความถูกต้อง ความประพฤติชอบ หลักการ แบบแผน ธรรมเนียม หน้าที่ ความชอบความยุติธรรม 
พระธรรม, ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น๔๘ รวมถึงแนวทางในการลด
ความเครียดด้วยการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่า “จิตตภาวนา”๔๙ ซึ่งอาจจะเป็นการเจริญสมถะกรรมฐาน

                                                 
๔๐ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๒๐/๓๒๒. 
๔๑ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๗-๑๘/๗๒๐. 
๔๒ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๐/๑๒๘. 
๔๓ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑๖/๗๓. 
๔๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๙/๑๒๔-๑๒๕. 
๔๕พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), วิปัสสนาในอิริยาบถนอน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๕๖. 
๔๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, พิมพ์ครั้งที่ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๓๘), หน้า ๓.  
๔๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖๔๗.  
๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๗. 
๔๙จ าลอง ดิษยวณิช, สุขภาพจิตกับวิปัสสนา, วิปัสสนาสาร, ๔๕, (๓ พ.ค. ๒๕๔๒) : ๓๘-๔๒. 



๒๕ 

 

หรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้โดยใช้สติเป็นเครื่องก าหนด เช่น เห็นก็รู้ว่าเห็นไม่ต้องปรุงแต่งว่าเห็นแล้ว
ชอบไม่ชอบ   

สรุปว่า ส านักปฏิบัติธรรม หมายถึง แหล่งศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดปฏิบัติตนและสอนผู้อ่ืนให้
เจริญด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ทั้ง
ตนเองและผู้อ่ืนเป็นการเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้โดยใช้สติเป็นเครื่องก าหนด  
รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติตนและผู้อ่ืนโดยการน าเอาธรรมมาปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตจริงได้มากท่ีสุดและร่วมถึงคุณสมบัติส านักปฏิบัติที่ดี เช่น มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น 
มีอาคารที่ปฏิบัติไม่แออัด มีที่พัก ห้องน้ า เพียงพอแยกตามเพศและป้องกันแมลง มีพระวิปัสสนาจารย์
วิทยากรสอนตาหลักสูตรสติปัฏฐานและประยุกตก์ารสอนให้เข้าใจง่ายๆมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ 

 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของส านักปฏิบัติธรรม 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จ าลอง ดิษยวณิช,                  
(๒๕๔๒, หน้า, ๓๘-๔๒). 

แนวทางในการลดความเครียดด้วยการปฏิบัติทางจิตที่
เรียกว่า “จิตตภาวนา” ซึ่งอาจจะเป็นการเจริญสมถะ
กรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ 

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๕๖). 

“ส านักปฏิบัติธรรม” หมายถึง สถานที่บ าเพ็ญให้เต็มที่ใน
ข้อปฏิบัติต่างๆ อันย่นลงแล้วเรียกว่า ศีลสมาธิ ปัญญา 
เป็นการท าลายรากเหง้าแห่งความทุกข์ อันได้แก่อวิชชา
ให้หมดไป 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๓๘, หน้า ๓).  

สถานที่ฝึกหัดปฏิบัติตนและผู้อ่ืนโดยการน าเอาธรรมมา
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได้
มากที่สุด โดยการพิจารณาอย่างแยบคายในการด าเนิน
ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการใช้สอยการซื้อหาหรือการ
ครอบครองโดยมุ่งให้เข้าใจพิจารณาเลือกเสพคุณค่าแท้ที่
เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริง เป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขทั้งแก่ตนและผู้อื่น 

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

ค าว่า “ปฏิบัติ” หมายถึง ประพฤติ กระท า บ ารุง เลี้ยงดู 
ส่วนค าว่า “ธรรม” หมายถึง สภาพที่ทรงไว้ ธรรมดา 
ธรรมชาติ สภาวธรรม สัจธรรม ความจริง เหตุ ต้นเหตุ 
สิ่ง ปรากฏการณ์ ธรรมารมณ์ สิ่งที่ใจคิด ความถูกต้อง 
ความประพฤติชอบ หลักการ แบบแผน ธรรมเนียม 
หน้าที่ ความชอบ ความยุติธรรม พระธรรม, ค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น 

ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๖๔๗).  

“ค าว่าปฏิบัติธรรม”หมายถึงประพฤติตามธรรมเจริญ
ภาวนา การรักษา กาย วาจา ใจ 

 



๒๖ 

 

๒.๒.๓ เกณฑ์มาตรฐานส านักปฏิบัติธรรมตามกฎเถรสมาคม 
มหาเถรสมาคมมีนโยบายให้คณะสงฆ์ของแต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกวัดที่มีความ

เหมาะสมในด้านวิปัสสนาธุระ เสนอขอจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดให้ครอบคลุมทุก
จังหวัดการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้นต้องด าเนินการตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบ
มหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ระบุไว้ว่า “การจัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดคัดเลือกวัดที่เหมาะสมให้เจ้าอาวาสที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมยื่นหนังสือขอ
จัดตั้งตามแบบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอคณะกรรมการจัดตั้งส านั กปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดพิจารณาแล้วให้ประธานคณะกรรมการรายงานเสนอเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่
พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติเพ่ือมีพระบัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรมให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด”๕๐  

นับแต่มีระเบียบมหาเถรสมาคมที่ผ่านมาสถานการณ์การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดตราดไม่เพ่ิมข้ึนเพื่อให้การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ
และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น กองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงก าหนดขั้นตอน
เสนอเรื่องขอจัดตั้งส านักปฏิบัติปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๙ ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดคัดเลือกวัดที่เหมาะสม แล้วแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ยื่นหนังสือขอจัดตั้งต่อคณะกรรมการจัดตั้งตามแบบที่ก าหนด (แบบ สธจ. ๑) 

ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าคณะจังหวัดประธานกรรมการจัดตั้งรายงานเสนอเจ้าคณะภาคตามแบบ
ที่ก าหนด (แบบ สธจ. ๒)  

ขั้นตอนที่ ๔ เจ้าคณะภาคพิสดารอารมณ์น าเสนอความเห็นและรายงานเสนอต่อเจ้าคณะ
ใหญ่ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 

ขั้นตอนที่ ๕ เจ้าคณะใหญ่พิจารณาลงนามเสนอความเห็นน าเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม
ด้วยตนเองในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่งหรือส่งเรื่องโดยตรงให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือส่งเรื่องคืนไปให้เจ้าคณะจังหวัดด าเนินการจัดส่งให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการจัดท าวารสารน าเสนอท่ีประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ  

ขั้นตอนที่ ๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมน าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณามีมติ
อนุมัติจากตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

ขั้นตอนที่ ๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดท ามติมหาเถรสมาคมแจ้งให้เจ้าคณะ
จังหวัดทราบ และขึ้นทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  

ขั้นตอนที่ ๘ เจ้าคณะจังหวัดแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่เป็นสถานที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดทราบเพ่ือด าเนินกิจกรรมจัดการศึกษาปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธบริษัทต่อไป  
                                                 

                ๕๐กองพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น  ๔๕  ส านัก พุทธศักราช ๒๕๔๔, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๕. 



๒๗ 

 

ขั้นตอนที่ ๙ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกองพุทธศาสนศึกษาจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนประจ าปีตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรมมหาเถร
สมาคมปกครองดูแลคณะสงฆ์ วัดเป็นเสมือนนิมิตบุคคลตามกฎหมายมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด        
มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดอ านาจหน้าที่
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาเถรสมาคมและในมาตรา ๓๕ และเจ้าอาวาสในมาตรา ๓๗๕๑ 

ปัจจุบันมีการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นถึงประมาณ 
๑,๕๑๐ ส านัก๕๒ กระจายครอบคลุมทุกจังหวัดตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมแต่ปัญหา
ที่เกิดตามมาเนื่องจากส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ที่ตั้งขึ้นแล้วด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดของ
วัด ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วจะเห็นว่ายังคงมีลักษณะต่างคนต่าง ท าขาดการประสานความร่วมมือ
กันระหว่างส านักท าให้ขาดความเป็นเอกภาพไม่มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติส าหรับ
การติดตามและประเมินผลรวมทั้งขาดการสนับสนุนส่งเสริมด้านองค์ความรู้บุคลากรการบริหารจัด 
การงบประมาณและขาดการกระตุ้นส่งเสริมให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเป็น
รูปประธรรมทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวและไม่มีการก าหนด
ระเบียบหรือมาตรการบังคับหรือส่งเสริมใดๆ ที่ชัดเจนนี้จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส านักปฏิบัติธรรมส่วน
ใหญ่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ภาคปริยัติและประสบการณ์ตรงที่ได้รับจาก
การปฏิบัติตลอดจนความรู้ความสามารถในการอบรมสั่งสอนประชาชนหรืออาจเป็นเพราะปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนในการด าเนินงานตามบทบาทที่พึงประสงค์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมในฐานะส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ก าหนดคุณสมบัติของวัดที่จะขอจัดตั้งเป็นส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบั ติธรรมประจ า
จังหวัดโดยได้ก าหนดไว้ ๓ ด้าน คือ  

๑. ด้านสถานที่  
  ๑.๑ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  

๑.๒ มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรม
และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ไม่แออัดเกินไป  

๑.๓ มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ส าหรับ
ห้องพัก ควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี  

๒ ด้านบุคลากร  
๒.๑ มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือมีความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถะ
วิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างดี สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์
กรรมฐานได ้

                                                 
๕๑ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 
๕๒กองพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๕๖, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๒๐๙. 



๒๘ 

 

๒.๒  มีพระวิทยากรผู้ บรรยายธรรมที่ ผ่ านการฝึกอบรมหลักสู ตรการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือมีความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้หูฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและ
สามารถที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้  

๒.๓ พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบสามารถปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ด ี 

๓. ด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑ เจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของ

การศึกษาปฏิบัติและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง  
๓.๒ มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนเป็นระบบ  
๓.๓ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม 

ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรม  
๓.๔ มีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรมและบริเวณ

โดยรอบในกรณีมีผู้ปฏิบัติธรรมจ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วย
อาสาสมัครเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 

๓.๕ มีการดูแลสุขอนามัย กล่าวคือมีตู้ยาสามัญไว้ประจ าหรือมีเจ้าหน้าที่สามารถให้การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้ เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมากมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จาก
สถานพยาบาลมาดูแลกรณีถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถน าส่งสถานพยาบาลได้ทันทีถ้าหากไม่ได้
จัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลมาอยู่ดูแลประจ าต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียงให้สามารถ
เป็นพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทัน 

๓.๖ มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านักที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารเผยแพร่
หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณท่ีเห็นได้โดยชัดเจน  

๓.๗ มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดในรูปแบบของ
คณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆ เป็นต้น  

๓.๘ มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ และจะต้องไม่
เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจ  

๓.๙ มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้
โดยสะดวก๕๓  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

                ๕๓กองพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น
ประจ าปี ๒๕๕๓, หน้า ๒๐๐-๒๐๑. 



๒๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานส านักปฏิบัติธรรมตามกฎเถรสมาคม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กองพุทธศาสนา  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
(๒๕๕๔, หน้า ๕). 

การจัดตั้ งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้นต้อง
ด าเนินการตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถร
สมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ระบุไว้ว่า “การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานประชุม
คณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
คัดเลือกวัดที่เหมาะสม ให้เจ้าอาวาสที่จัดตั้งส านักปฏิบัติ
ธรรม ยื่นหนังสือขอจัดตั้ งตามแบบของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอคณะกรรมการการจัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพิจารณาแล้วให้ประธาน
คณะกรรมการรายงานเสนอเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะ
ใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ เพ่ือมี
พระบัญชาการตั้ งส านักปฏิบัติ ธรรมให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัด 

กองพุทธศาสนา  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
(๒๕๕๔, หน้า ๒๐๐-๒๐๑). 

คุณสมบัติของวัดที่จะขอจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการ
จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดโดยได้ก าหนดไว้  
๓ ด้าน คือ  
๑. ด้านสถานที่ 
๒ ด้านบุคลากร  
๓. ด้านการบริหารจัดการ 

กองพุทธศาสนา  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
(๒๕๕๗, หน้า ๒๐๙). 

ปัจจุบันการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมกระจายครอบคลุม
ทุกจังหวัด ปัญหาที่เกิดตามมาเนื่องจากส านักปฏิบัติ
ธรรมที่ตั้งข้ึนส่วนใหญ่ด าเนินกิจการภายใต้กรอบแนวคิด
ของวัด หากมองในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าต่างคนต่างท า
ขาดการประสานร่วมมือกันระหว่างส านักขาดการ
สนับสนุนส่งเสริมด้านองค์ความรู้ บุคลากร การบริหาร
จัดการ การงบประมาณ และขาดการกระตุ้นส่งเสริมใน
กิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม 

 
 
 



๓๐ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ 
๒.๓.๑ ความหมายของอิทธิบาท ๔ 
ค าว่า อิทธิบาท มาจากค าว่าอิทธิ + บาท ซึ่งค าว่า อิทธิ หรือฤทธิ์  หมายถึงฤทธิ์หรือ 

ความส าเร็จความรุ่งเรืองและค าว่า บาท หมายถึง ฐาน เชิงรอง หรืออุบายเครื่องบรรลุดังนั้น อิทธิบาท 
จึงหมายถึง ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จหรือหลักการปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรค และปัญหา
ต่างๆ ซึ่ งจะท าให้บรรลุถึ งความส าเร็จและความก้าวหน้าในการท า งานตามที่มุ่ งหวั งไว้                 
ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) วิริยะ (ความเพียรพยายามท า ในสิ่งนั้น) จิตตะ 
(ความคิดจดจ่อหรือการเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น) และวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) 

พระพุทธองค์ได้ให้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปัณณาสก์๕๔ ไว้ว่าสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้  

๑) เจริญอิทธิบาท อันประกอบไปด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะ
ความเพียรสร้างสรรค์)  

๒) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะความ 
เพียรสร้างสรรค์)  

๓) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร สมาธิที่เกิดจากจิตตความ 
เพียรสร้างสรรค์  

๔) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสา 
สมาธิความเพียรสร้างสรรค์) ประการนั้นแล สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ 
อภิญญาบารมีอยู่ 

 ดังนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสใน สุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้
ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท ๔ ประการนี้และเพ่ือ
เพ่ิมพูนความส าเร็จเพื่อให้ช านาญในเรื่องความส าเร็จเพ่ือพลิกแพลงให้เกิดความส าเร็จ๕๕ 

 หลักอิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุ
ให้ประสบความส าเร็จหรือแปลง่ายๆ ว่าทางแห่งความส าเร็จมี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ ความพึงพอใจ 
วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความคิดจดจ่อ และวิมังสา ความสอบสวนไตร่ตรอง แปลให้จ าง่ายตามล าดับ
ว่ามีใจรักพากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน๕๖ อิทธิบาทแยกออกเป็นอิทธิ แปลว่า 
ความส าเร็จบาท แปลว่า ฐาน เชิงรอง ดังนั้น อิทธิบาทจึงแปลว่ารากฐานแห่งความส าเร็จซึ่ง มี ๔ 
อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา๕๗ อิทธิบาท ๔ เป็นคุณ ๔ อย่างถ้ามีบริบูรณ์แล้วจะชักน าให้
บุคคลถึงสิ่งที่ต้องการซึ่งไม่เหลือวิสัยจนกล่าวไว้ว่าอิทธิบาท ๔ เป็นทางแห่งความส าเร็จให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตามความประสงค์ มี ๔ ประการ คือ 
                                                 

๕๔ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒.  
๕๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๙. 
๕๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป ยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้ง ที่๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๘๔๒. 
๕๗พุทธทาสภิกข,ุ การท างานที่เป็นสุข, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๗), หน้า ๙๐.  



๓๑ 

 

(๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการท างาน  
(๒) วิริยะ ความพากเพียรในการท างาน  
(๓) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการท างาน  
(๔) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของการท างาน  
อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่ไม่เคยล้าสมัยหรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความส าเร็จ    

หรือทางแห่งความส าเร็จ ๔ ประการ ที่ในปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่าคืออะไรแต่ถ้าหากได้
ย้อนร าลึกกันบ้างว่ามีอะไร และคืออะไรจะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ ๒ พันกว่าปีนี้ไม่มีคราวใดที่จะ
เรียกว่าล้าสมัย  

 ๑) ฉันทะ เพราะเหตุว่าทรงรักสิ่งที่ทรงท าจึงได้ท าสิ่งที่ท าอยู่ในขณะนี้  
 ๒) วิริยะ คือความพากเพียรความพยายามไม่ย่อท้อ  
 ๓) จิตตะ คือ ความเอาพระหทัยจดจ่อในสิ่งที่ทรงท าเพราะฉะนั้นท่านจึงท าได้ 
 ๔) วิมังสา ท างานแล้วไม่ทิ้งคอยตรวจสอบทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา 

ดังนั้น หลักความส าเร็จปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการที่เรียกว่า 
อิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) ซึ่งมี ๔ ข้อ คือ 

๑) ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรักพอใจจะท าสิ่งนั้น      
และท าด้วยใจรักต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ท ามิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จๆ หรือ
เพียงเพราะอย่างได้รางวัลหรือผลก าไร  

๒) วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คือ พากเพียรท าขยัน     
หมั่นประกบหมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาธุระไม่ทอดทิ้งไม่ท้อถอยก้าวไป
ข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ  

๓) จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ตั้งจิต 
รับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยใช้ความคิดในเรื่องนั้น
บ่อยๆ เสมอๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ  

๔) วิมังสา : ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข)     
ใช้ ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่ง
หย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ท านั้นโดยรู้จักทดลองวางแผนวัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง    
เป็นต้น เพ่ือจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป๕๘ 

สูตรส าเร็จของชีวิต ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายจิต
ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายส าเร็จได้ด้วยจิตเพราะฉะนั้นความส าเร็จจึงอยู่ท่ีใจไม่ว่าเราจะต้อง
การอะไรหากเราตั้งใจก าหนดจิตไว้มั่นคงทุกสิ่งจะส าเร็จได้ดังใจและอิทธิบาท ๔ ให้ถึงขั้นคือท าสิ่ง
ต่างๆ ด้วยใจรักด้วยความพากเพียรด้วยใจจดจ่อและใช้ปัญญาไต่สวนอย่างสม่ าเสมอแล้วความส าเร็จ
จะไม่หนีไปไหน๕๙ 
                                                 

๕๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐. 

๕๙สนอง วรอุไร, ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อัมรินทร์, 
๒๕๕๐), หน้า ๙๗. 



๓๒ 

 

อิทธิบาท ๔ กล่าวเป็น ๒ นัย คือ นัยแห่งพระสูตรและนัยแห่งพระอภิธรรมจะแสดงหนัก
ไปทางโลกุตตระในที่นี้เป็นการแสดงตามนัยแห่งพระสูตรความหมายของอิทธิบาทมีดังนี้ความพอใจ 
การท าความพอใจความใคร่เพ่ือจะท าความฉลาดความพอใจในธรรมนี้ เรียกว่า ฉันทะความปรารถนา
ความเพียรทางใจความขะมักเขม้นความบากบั่นความตั้งหน้าความพยายามความอุตสาหะความ
อดทน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะไม่ทอดทิ้งธุระ 
ความประคับประคองธุระไว้ด้วยดี วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ นี้เรียกว่า วิริยะ จิต มโน 
มานัส มโน วิญญาณธาตุ นี้เรียกว่า จิต ปัญญา กิริยา ที่รู้ชัด ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ 
นี้เรียกว่า วิมังสา๖๐ 

สรุปได้ว่า อิทธิบาท ๔ หมายถึง หลักธรรมหรือค าสอนคือคุณเครื่องให้ส าเร็จความ
ประสงค์ ๔ อย่าง ได้แก่ ๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการท างาน ๒) วิริยะ ความพากเพียรในการ
ท างาน ๓) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการท างาน ๔) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของการ
ท างานเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จเป็นบันไดแห่งความสุขและความส าเร็จ หลัก
ความส าเร็จปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการที่เรียกว่า อิทธิบาทคนเราเมื่อมี
ความรัก ความพอใจ ขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอจิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย
จิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายส าเร็จได้ด้วยจิตเพราะฉะนั้นความส าเร็จจึงอยู่ที่ใจไม่ว่าเรา
จะต้องการอะไรหากเราตั้งใจก าหนดจิตไว้มั่นคงการท างานย่อมมีประสิทธิภาพและการท างานก็ย่อมมี
ความสุข เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖๐ปัญญา ใช้บางยาง, ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 

๒๕๔๘), หน้า ๕๐. 



๓๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของอิทธิบาท ๔ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ปัญญา ใช้บางยาง,  
(๒๕๔๘, หน้า ๕๐). 

อิทธิบาท ๔ อธิบายเป็น ๒ นัย คือ นัยแห่งพระสูตรและนัย
แห่งพระอภิธรรมจะแสดงหนักไปทางโลกุตตระ ความหมาย
ของอิทธิบาทมีดังนี้ ความพอใจ การท าความพอใจความ
พอใจในธรรม เรียกว่า ฉันทะ ความอุตสาหะ ความอดทน 
เรียกว่า วิริยะ จิต มโน วิญญาณธาตุ เรียกว่า จิต ปัญญา 
กิริยาที่รู้ชัด สัมมาทิฏฐิ เรียกว่า วิมังสา 

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๓๗, หน้า ๙๐). อิทธิบาท แยกออกเป็น อิทธิ แปลว่า ความส าเร็จบาท 
แปลว่า ฐาน เชิงรอง ดังนั้น อิทธิบาท จึงแปลว่ารากฐานแห่ง
ความส าเร็จซึ่ง มี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะและ
วิมังสา 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป ยุตฺโต), 
(๒๕๔๕, หน้า ๔๐). 

ทางแห่งความส าเร็จให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตาม
ความประสงค์ มี ๔ ประการ คือ 
(๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการท างาน  
(๒) วิริยะ ความพากเพียรในการท างาน  
(๓) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการท างาน  
(๔) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของการท างาน  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป ยุตโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๘๔๒). 

หลักอิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือ
ความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จหรือ
แปลง่ายๆ ว่าทางแห่งความส าเร็จมี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ 
(ความ พอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ(ความคิดจดจ่อ) 
และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) แปลให้จ าง่าย
ตามล าดับว่ามีใจรักพากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญา
สอบสวน 

สนอง วรอุไร, (๒๕๕๐, หน้า ๙๗). 
 

สูตรส าเร็จของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตเป็น
รากฐานของสิ่งทั้งหลายจิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่ง
ทั้งหลายส าเร็จได้ด้วยจิตเพราะฉะนั้นความส าเร็จจึงอยู่ที่ใจ
ไม่ว่าเราจะต้องการอะไรหากเราตั้งใจก าหนดจิตไว้มั่นคงทุก
สิ่งจะส าเร็จได้ดังใจ ใจที่ฝึกดีแล้วตั้งไว้ชอบแล้วย่อมน า
ความส าเร็จมาให้ การด าเนินชีวิตให้มีความส าเร็จต้องปฏิบัติ
ตามค าสอนในทางพระพุทธศาสนาให้สมควรแก่ก าลังของตน
และต้องมีความสมาธิควบคุมจิตใจให้ได้ 

 
 

 



๓๔ 

 

๒.๓.๒ องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 
ในความหมายทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของอิทธิ

บาท ๔  ที่เป็นแก่นแท้ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความส าเร็จไว้ ๔ ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ      
และวิมังสา ไว้ดังนี้ 

๑. ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมาย
ของสิ่งที่ท านั้นอยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุพูดง่ายๆว่ารักงานและรัก
จุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ ของงานนั้นอยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดี งามนั้นเมื่อเห็นสิ่งนั้นหรืองาน
นั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็เกิดปีติเป็นความเอิบอ่ิมใจครั้นสิ่งหรืองานที่ท านั้นบรรลุจุดหมายก็รับ
โสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต 
ถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดอย่างแรงกล้าเกิดความรักในคุณค่าความดีงาม ความสมบูรณ์ของสิ่ง
นั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้วคนก็จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้นเมื่อรักแท้ก็มอบใจให้
อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได้ เมื่อมีฉันทะน าแล้วก็ต้องการท าสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้ส าเร็จผล
อย่างดีที่สุดของสิ่งนั้นของงานนั้นไม่ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทนทั้งหลายจิตใจก็มุ่งแน่วแน่
มั่นคงในการด าเนินสู่จุดหมายเดินเรียบสม่ าเสมอไม่ซ่านไม่ส่ายฉันทสมาธิจึงเกิดขึ้นโดยนัยนี้และพร้อม
กับปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วย  

๒. วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่อ 
อุปสรรคและความยากล าบากเมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว 
แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนักมีอุปสรรคมากหรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เ ดือนเขาก็ไม่ 
ท้อถอยกลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จคนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุน 
เวลาท างานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมายสมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่า
เป็นวิริยสมาธิพร้อมทั้งมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน  

๓. จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าคิด
เรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
งานอย่างใดอย่างหนึ่งคนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆไม่สนใจแต่ถ้าพูดเรื่อง
งานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันทีบางทีจัดท าเรื่องนั้นงานนั้นขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เอาใจใส่
ร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจเรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ๆบางที่ก็ไม่รู้ท าจนลืมวันลืมคืน 
ลืมกินลืมนอนความมีใจฝักใฝ่เช่นนี้ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้นจิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ท ามีก าลัง
มากเฉพาะส าหรับกิจนั้นเรียกว่าเป็นจิตตสมาธิพร้อมกันนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียร 
สร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนไปด้วย  

๔. วิมังสา แปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ท ารู้จัก
ทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักน าสมาธิซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคนมี 
วิมังสาเป็นพวกชอบคิดค้นหาเหตุผลชอบสอบสวนทดลองเมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไป เช่น   
คิดว่าผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไรท าไมจึงเป็นอย่างนี้ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้
เท่านั้นลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้วไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมายเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขที่จุดไหน 



๓๕ 

 

เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณาไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกและมีก าลังเรียกว่า วิมังสา
สมาธิ ซึ่งจะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วยเช่นเดียวกับสมาธิข้อ อ่ืนๆ๖๑ 

องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ได้แก่  
๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความพอใจด้วยความรักใน

สิ่งนั้นท าสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจไม่เบื่อหน่ายในกิจที่ท า ( เต็มใจ )  
๒. วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วย

ความพยายามเข้มแข้งอดทนไม่ทอดทิ้งกิจที่ท านั้น (แข็งใจ)  
๓. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ คือ เมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จั ก 

ไตร่ตรองท าด้วยปัญญารู้จักพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (เข้าถึง)  
๔. วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นเมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จัก 

ไตร่ตรองรู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ (เข้าใจ)๖๒ 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จ

ตามประสงค์ โดยหวังความส าเร็จในสิ่งใดต้องท าตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่ เรียกว่า อิทธิบาทมี            
๔ ประการคือ ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความพอใจด้วยความรัก
ในสิ่งนั้น ท าสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจไม่เบื่อหน่ายในกิจที่ท า ( เต็มใจ ) ๒. วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่ง
นั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความพยายามเข้มแข้งอดทน ไม่ทอดทิ้งกิจที่ท า
นั้น (แข็งใจ) ๓. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ คือ เมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จัก 
ไตร่ตรอง ท าด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (เข้าถึง)๔. วิมังสา 
ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นเมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จักไตร่ตรองรู้จักพิจารณา
ใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

๖๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๔๒ - ๘๔๔. 

๖๒พิทูร มลิวัลย์, แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา , 
๒๕๔๐), หน้า ๑๙ - ๒๐. 



๓๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ทองคูณ หงส์พันธุ์,  
(๒๕๔๑, หน้า ๓๕๘). 

การฝึกหัดตนให้ เป็นคนขยันขันแข็งและมีความเพียร
พยายามซึ่งอาจจะฝึกได้ดังต่อไปนี้    
๑. ให้เป็นคนที่ชอบนิสัย “ท าเดี๋ยวนี้”  
๒. มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
๓. รู้จักศิลปะในการท างาน รักงานที่ท า  
๔. ไม่อ้างเหตุใดๆ เพ่ือจะได้ไม่ต้องท างาน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ป ยุตฺโต), 
(๒๕๔๒, หน้า ๘๔๒ – ๘๔๔). 

องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔  ที่เป็นแก่นแท้ในการปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุถึงความส าเร็จไว้ ๔ ประการ คือ  
๑. ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ 
๒. วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า 
๓. จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ 
๔. วิมังสา แปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง 

พิทูร มลิวัลย์, (๒๕๔๐, หน้า      
๑๙- ๒๐). 

องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ได้แก่  
๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ( เต็มใจ )  
๒. วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น (แข็งใจ)  
๓. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ (เข้าถึง)  
๔. วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผล (เข้าใจ) 

สวัสดิ์ พันโญศรันยา และคณะ, 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๐). 

ความพึงพอใจในการท างานของตนและสามารถท างานได้
อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนั้นจะต้องด าเนินการ ดังนี้    
๑. ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่  
๒. สภาพที่ท างานที่ดี  
๓. โอกาสที่จะก้าวหน้า  
๔. วัตถุประสงค์ที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริง 

 
๒.๓.๓ ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔  
อิทธิบาท ๔ เป็นธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรคต่อความส าเร็จและเป็นแรงเสริมก าลังใจที่

คอยผลักดันการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดังนี้  

๑. ประโยชน์ของฉันทะ คือ เป็นข้าศึกกับความเบื่อหน่ายท าให้ไม่เบื่องานไม่ท้อแท้มี
ก าลังใจต่อสู้ป้องกันสร้างสรรค์สิ่งที่ตนรักท าให้งานหลักกลายเป็นงานเบาที่ยากก็กลายเป็นง่ายถ้าขาด
ฉันทะ ท าให้ขาดก าลังใจเบื่องานทอดทิ้งงานกลายเป็นคนจับจดไม่ก้าวหน้า  

๒. ประโยชน์ของวิริยะ คือ ก าจัดความเกียจคร้านท าให้งานต่อเนื่องถ้าขาดวิริยะจะเป็น
คนอ่อนแอหนีที่ยากไปหาแต่ที่ง่ายท าอะไรไม่ส าเร็จขาดความก้าวหน้ามีแต่งานค้างกลายเป็นคนหย่อน
สมรรถภาพ 



๓๗ 

 

๓. ประโยชน์ของจิตตะ คือ ท าให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอเมื่อมีปัญหาสามารถ
แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีถ้าขาดจิตตะงานอาจเสียหายได้โดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวเมื่อสายเกินแก้เสียแล้ว  

๔. ประโยชน์ของวิมังสา คือ ช่วยให้ท างานไม่ผิดพลาดและท าให้มองเห็นลู่ทางที่จะท างาน
ให้ได้ผลดีถ้าขาดวิมังสาจะท างานผิดๆ ถูกๆ เปลืองทุนเปลืองแรงเปลืองเวลาและท าให้โง่เขลา๖๓ 

อิทธิบาท ๔ มีความส าคัญเป็นอย่างมากทั้งนี่ก็เพราะว่าการฝึกหัดคนให้มีคุณธรรมตาม
หลักอิทธิบาท ๔ นี้จัดเป็นการใช้ปัญญาในการพิจารณาหาเหตุผลและกระบวนการท างานโดยวิมังสา
เป็นผลของจิตตะ คือ เมื่อตรวจตราดูแล้วเห็นว่าการท างานของตนยังบกพร่องอยู่หรือผิดวัตถุประสงค์
อีกอย่างหนึ่ง คือ พิจารณาหาเหตุผลในการท างานตามขั้นตอนงานที่ลงมือท าแล้วนั้นได้ผลเป็นขั้นๆ 
อย่างไร เป็นการทบทวนผลว่าเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่ถ้าได้ผลไม่เป็นที่น่าพึงพอใจหรือได้ผลที่ไม่พึง
ปรารถนาก็จัดการแก้ไขหรือปรับปรุงตามกระบวนการอิทธิบาท ๔ นั้น๖๔ ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะ
ขัดขวางให้การท างานนั้นล้มเหลวหรือไม่ประสบความส าเร็จมีหลายทาง คือ เกิดจากตัวเองก็มีเกิดจาก
เหตุการณ์แวดล้อมก็มี เกิดจากเนื้องานที่ท านั้นเองก็มีแต่อุปสรรคที่ส าคัญอย่างยิ่งที่เกิดจากตัวเราที่
ท างานให้ล้มเหลวมี ๔ อย่าง คือ ความเบื่อหน่าย ความเกียจคร้าน ความทอดธุระ ความโง่เขลา 
ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีท างานไว้มี ๔ ข้อ เรียกว่า อิทธิบาท แปลว่า ทางแห่งความส าเร็จคือ 
ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความใส่ใจ วิมังสา ความคิดค้น ถ้ามีอิทธิบาท ๔ นี้ครบ
แล้ว ย่อมบรรลุถึงความส าเร็จได้สมประสงค์หากสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัย๖๕  

อิทธิบาท ๔ นอกจากจะเป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จในงานที่ท าแล้วอิทธิบาทยังเป็น
อายุวัฒนะธรรม คือ ธรรมเป็นเหตุให้คนมีอายุยืนยาวอีกด้วยดังที่มีพุทธด ารัสรับรองไว้ในมหา
ปรินิพพานสูตรว่า “ยสฺส กสฺสจิอานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิ ปาทา” เป็นต้น แปลความว่า “อานนท์ อิทธิ
บาท ๔ บุคคลใดเจริญ ท าให้มากท าให้เป็นดุจยานท าให้เป็นพ้ืนฐานตั้งไว้อบรมเริ่มไว้ดีแล้วบุคคลนั้น
เมื่อปรารถนาก็พึงด ารงชีวิตอยู่ตลอดกัปหรือเกินกว่ากัป” พระอรรถกถาจารย์ อธิบายว่าการเจริญ
อิทธิบาทท าให้คนมีชีวิตอยู่ตลอดอายุกัป หมายถึง มีชีวิตอยู่ได้จนครบเกณฑ์อายุขัยประมาณได้ ๑๐๐ 
ปีหรือมากกว่านั้น๖๖  

ความส าคัญของอิทธิบาท ๔ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าฉันทะและวิริยะเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วย
ให้บุคคลมีความรักในงานและมีความพากเพียรบากบั่นเพ่ิมความสามารถในการเผชิญปัญหา        
และอุปสรรคในการท างานได้เป็นอย่างดีโดยมีจิตตะและวิมังสาเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เอาใจใส่ในงานและตรวจสอบการท างานอย่างต่อเนื่องยึดหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะ
ท าให้เจ้าหน้าที่มีความรักใคร่ในงานปฏิบัติงานด้วยความพากเพียรบากบั่นด้วยความเอาใจใส่ในงาน 
และมีการตรวจสอบความส าเร็จในงานอยู่เสมอ อยู่เย็นเป็นสุข ความเป็นอยู่ดีขึ้นและพ่ึงตนเองได้ใน
ที่สุด  

                                                 
๖๓พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๘๔๘. 
๖๔สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๓๙.  
๖๕ปิ่น มุทุกันต์, “ปฏิบัติตามธรรมะประสบความส าเร็จ”, มงคลสาร, ๒๕๓๙ : ๑๐.  
๖๖พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “อิทธิปาฐกถา” พุทธจักรโลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วย

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐. 



๓๘ 

 

สรุปได้ว่า หลักอิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมที่ส าคัญมากต่อการด ารงชีพและการปฏิบัติธรรม
คือ ๑) ประโยชน์ของฉันทะ คือ เป็นข้าศึกกับความเบื่อหน่ายท าให้ไม่เบื่องานไม่ท้อแท้มีก าลังใจต่อสู้
ป้องกันสร้างสรรค์สิ่งที่ตนรักท าให้งานหลักกลายเป็นงานเบาที่ยากก็กลายเป็นง่ายถ้าขาดฉันทะท าให้
ขาดก าลังใจเบื่องาน ทอดทิ้งงานกลายเป็นคนจับจดไม่ก้าวหน้า ๒) ประโยชน์ของวิริยะคือก าจัดความ
เกียจคร้านท าให้งานต่อเนื่องถ้าขาดวิริยะจะเป็นคนอ่อนแอหนีที่ยากไปหาแต่ที่ง่ายท าอะไรไม่ส าเร็จ
ขาดความก้าวหน้า มีแต่งานค้างกลายเป็นคนหย่อนสมรรถภาพ ๓) ประโยชน์ของจิตตะคือท าให้ทราบ
ความเป็นไปของงานอยู่เสมอเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีถ้ าขาดจิตตะงานอาจ
เสียหายได้โดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวเมื่อสายเกินแก้เสียแล้ว ๔) ประโยชน์ของวิมังสาคือช่วยให้ท างานไม่
ผิดพลาดและท าให้มองเห็นลู่ทางที่จะท างานให้ได้ผลดี ถ้าขาดวิมังสาจะท างานผิดๆถูกๆ เปลืองทุน
เปลืองแรงเปลืองเวลาในการปฏิบัติงานท าให้ผู้ปฏิบัติมีความรักใคร่ในงานปฏิบัติงานด้วยความ
พากเพียรบากบั่นด้วยความเอาใจใส่ในงานและมีการตรวจสอบความส าเร็จในงานอยู่เสมอผลก็คือช่วย
ให้บุคคลมีความรักในงานและมีความพากเพียรบากบั่นเพ่ิมความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานได้เป็นอย่างดีการท างานหรือการด ารงชีวิตในอยู่ในปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จต้องน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ไปปฏิบัติให้ครบมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เพราะเป็น
ธรรมที่เกี่ยวข้องกันถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดไปผลของความส าเร็จของการท างานนั้นๆก็ไม่ส่งผลเต็ม
บริบูรณ ์เป็นต้น 
ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปิ่น มุทุกันต์, (๒๕๓๙ : ๑๐). พระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีท างานไว้มี ๔ ข้อ เรียกว่า อิทธิ

บาท แปลว่า ทางแห่งความส าเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจ 
วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความใส่ใจ วิมังสา ความคิดค้น 
ถ้ามีอิทธิบาท ๔ นี้ครบแล้ว ย่อมบรรลุถึงความส าเร็จได้
สมประสงค์ หากสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัย 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ป ยุตฺโต),   
(๒๕๔๒, หน้า ๘๔๘). 

ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้  
๑. ประโยชน์ของฉันทะ คือ เป็นข้าศึกกับความเบื่อหน่าย  
๒. ประโยชน์ของวิริยะ คือ ก าจัดความเกียจคร้านท าให้
งานต่อเนื่อง  
๓. ประโยชน์ของจิตตะ คือ ท าให้ทราบความเป็นไปของ
งานอยู่เสมอ  
๔. ประโยชน์ของวิมังสา คือ ช่วยให้ท างานไม่ผิดพลาด
และท าให้มองเห็นลู่ทางท่ีจะท างานให้ได้ผลดี 

 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๐). 

ในมหาปรินิพพานสูตรว่า “ยสฺส กสฺสจิอานนฺท จตฺตาโร 
อิทฺธิ ปาทา” เป็นต้น แปลความว่า “อานนท์ อิทธิบาท 
๔ บุคคลใดเจริญ ท าให้มาก ท าให้เป็นดุจยาน ท าให้เป็น
พ้ืนฐานตั้งไว้ อบรม เริ่มไว้ดีแล้ว บุคคลนั้นเมื่อปรารถนา
ก็พึงด ารงชีวิตอยู่ตลอดกัป หรือเกินกว่ากัป” 

สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, (๒๕๕๐, หน้า ๒๓๙).  การฝึกหัดคนให้มีคุณธรรมตามหลักอิทธิบาท ๔ นี้จัดเป็น
การใช้ปัญญาในการพิจารณาหาเหตุผลและกระบวนการ
ท างาน โดยวิมังสาเป็นผลของจิตตะ คือ เมื่อตรวจตราดู
แล้วเห็นว่าการท างานของตนยังบกพร่องอยู่หรือผิด
วัตถุประสงค์ อีกอย่างหนึ่ง คือ พิจารณาหาเหตุผลในการ
ท างานตามขั้นตอน งานที่ลงมือท าแล้วนั้นได้ผลเป็นขั้นๆ 
อย่างไร 

๒.๔ บริบทพื้นที่การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพพ้ืนที่ที่จะท าการวิจัยทั้งจากทางเอกสารและ

ข้อมูลด้านอื่นๆ สรุปได้ดังนี้ 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจุดประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน      

คือ ช่วยกันแก้ปัญหาสภาพจิตใจของคนในสังคมที่ประสบกับปัญหาในปัจจุบันและอนาคตโดยเป็น
เสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในสังคมส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ๒๐ แห่งซึ่งแต่ละแห่งมีการจัดอบรมวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นประจ าท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส านัก       
ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งนั้นมีข้อมูลและรายละเอียดดังนี้๖๗ 

๑. วัดตึกคชหิรัญ 
วัดตึกคชหิรัญ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

แห่งที่ ๑ ด้านสถานที่ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ด้านบุคลากรมี
พระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
เป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือมีความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน  
ด้านการบริหารจัดการเจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของ
การศึกษาปฏิบัติและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริงตามมติที่ประชุมมหา
เถรสมาคม  

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านปากคลองผักไห่อมฤต ถนนผักไห่ป่าโมก หมู่ที่ ๗ ต าบลอมฤต 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ชาวบ้านอ าเภอผักไห่เรียกสั้นๆว่า 

                                                 
๖๗กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๗๘. 



๔๐ 

 

“วัดตึก” เหตุที่มาก่อนจะเป็นวัดนั้นสถานที่ตั้งวัดแห่งนี้เดิมผู้เป็นเจ้าของบ้านมีนามว่า หลวงอภัย
เภตรา (ช้าง) และนางอภัยเภตรา (เงิน) ได้สร้างบ้านเป็นตึกแบบเก๋งจีนคนทั่วไปเรียกว่า บ้านตึกต่อมา
ท่านทั้งสองเกิดศรัทธาอุทิศบ้านตึกพร้อมที่ดินยกให้เป็นวัดและวัดนี้จึงมีชื่อตามบ้านตึกนี้ว่า “วัดตึก” 
จากนั้นหลวงอภัยเภตราก็ถึงแก่กรรม 

ส่วนค าว่า “คชหิรัญ” หรือวัดตึกคชหิรัญ เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวเสด็จพระราชด าเนินมาพระราชทานผ้าพระกฐินที่วัดตึก
แห่งนี้ เพ่ือให้เป็นอนุสรณ์แด่ผู้เป็นเจ้าของบ้านที่ได้อุทิศบ้านพร้อมที่ดินให้เป็นวัด ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ปัจจุบันพระครูพิพัฒน์วรวิทย์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๒. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร 
วัดกษัตราธิ ราชวรวิหารได้ รับแต่ งตั้ ง ให้ เป็นส านักปฏิบัติ ธรรมประจ าจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๒ ด้านสถานที่ มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยก
ตามเพศของผู้ใช้ส าหรับห้องพัก มีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี 
ด้านบุคลากรมีพระวิทยากรผู้บรรยายธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือมีความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถที่น าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ด้านบริหารจัดการมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่
ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรมตาม
มติที่ประชุมมหาเถรสมาคม 

เป็นวัดโบราณสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า กระษัตรา หรือ วัดกระษัตราราม เป็น
วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์จึงได้ชื่อว่า  
วัดกษัตรา หรือวัดกษัตราราม หมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ ต่อมากลายเป็นวัดร้าง
ภายหลังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เปลี่ยนนามใหม่ว่า วัดกษัตราธิราช ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๓๒๘ - ๒๓๔๙ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทอง
อิน) สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ในรัชกาลที่ ๑ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ปี
พุทธศักราช ๒๓๔๙ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) ทิวงคตแล้ว สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้า
กรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ส่วนนามวัดกษัตราธิราช สันนิษฐานว่าได้เปลี่ยนนาม
ในรัชกาลที ่๕ ตามจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พุทธศักราช ๒๔๓๑ ครั้งเสด็จพระราชด าเนินมายัง
วัดนี้ ซึ่งได้กล่าวถึงวัดกษัตราธิราชไว้และได้รับพระราชทานให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๒๐ โดยมีพระราชธานินทราจารย์ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๓. วัดใหญ่ชัยมงคล 
วัดใหญ่ชัยมงคล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๓ ด้านสถานที่ มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยาย
ธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ไม่แออัดเกินไป ด้านบุคลากรมีพระวิทยากรผู้บรรยายธรรมที่
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรม
ให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้  ด้านบริหารจัดการ  
มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และ
การอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรมตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม 



๔๑ 

 

ตั้ งอยู่ เลขที่  ๔๐๓ ถนนอยุธยา -บางปะอินหมู่ที่  ๓ ต าบลคลองสวนพลู  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ ทรงเชื่อว่า วัดป่าแก้วสร้างข้ึนในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าอู่ทอง 
คือ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นที่อยู่ของพระสังฆราช คือ สมเด็จพระวันรัต และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลสร้าง
ขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลักจากทรงท ายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช เมื่อ พ.ศ. 
๒๑๓๕ หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าวัดใหญ่ชัยมงคลได้กลายสภาพเป็นวัดร้างเกือบ ๑๕๐ปี กรม
ศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘ ในปี พ.ศ. 
๒๕๐๐ พระครูภาวนารังสี (เปลื้อง เริงเชียร) ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดใหญ่ชัยมงคลเพ่ือคง
สภาพใช้บ าเพ็ญกุศลได้และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๐ ปัจจุบันพระครูพิสุทธิ์
บุญสารด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๔. วัดมเหยงคณ์ 
วัดมเหยงคณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

แห่งที่ ๔ ด้านสถานที่ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก มีอาคารหรือ
ศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ได้ไม่แออัดเกินไปมีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ส าหรับ
ห้องพัก มีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี  ด้านบุคลากรมีพระ
วิทยากรผู้บรรยายธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือมีความสามารถใน
การเทศนาและบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบสามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ด้านบริหารจัดการเจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็น
ความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริงมีการ
จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย ที่ชัดเจนเป็นระบบมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแล
ด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรมมีการ
ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบในกรณีมีผู้ปฏิบัติ
ธรรมจ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยอาสาสมัครเพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงมีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดในรูปแบบของ
คณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆเป็นต้น  มีการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่เป็นในลักษณะเชิงธุรกิจ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมเดิมเป็นพระอารามหลวงและกลายเป็นวัดร้างไปภายหลัง
กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ วัดนี้ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๕ ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่นอกเขตเมืองมาทางทิศตะวันออกถ้าเดินมาจากถนนสายเอเชียแยกเข้า
สู่ถนนโรจนะเพ่ือมุ่งเข้าเกาะเมืองพอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้มเลี้ยวขวาอ้อมวงเวียนมาตามถนน
ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ก็จะถึงทางเข้าวัดมเหยงคณ์ ท่านจะมองเห็นผนังอุโบสถก่อด้วยอิฐ
สีแดงตระหง่านแต่ไกลปัจจุบันนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดมเหยงคณ์เป็นโบราณวัตถุ 



๔๒ 

 

โบราณสถานของชาติ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ปัจจุบันพระภาวนาเขมคุณ วิ. ด ารง
ต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๕. วัดทางหลวง 
วัดทางหลวง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

แห่งที่ ๕ ด้านสถานที่ มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยาย
ธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ไม่แออัดเกินไป  ด้านบุคลากรมีพระวิปัสสนาจารย์และ
วิทยากรผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนา
จารย์ มีความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐาน
สูตรเป็นอย่างดี ด้านบริหารจัดการ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก 
อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขท่ี ๖๙ บ้านทางหลวง หมู่ที่ ๔ ต าบลปลายกลัด 
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ไม่ระบุที่มาประวัติวัดได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ปัจจุบันพระครูศรทัธาบุญกิจด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๖. วัดเจ้าเจ็ดใน 
วัดเจ้าเจ็ดใน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

แห่งที่ ๖ ด้านสถานที่ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกมีอาคารหรือ
ศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ได้ไม่แออัดเกินไป ด้านบุคลากรมีพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตต
ภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์  มีความรู้ความสามารถในการสอนการ
ปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร ด้านบริหารจัดการ เจ้าอาวาสหรือผู้เป็น
เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริงมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนเป็นระบบ 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ บ้านเจ้าเจ็ด หมู่ที่ ๓ ต าบลเจ้าเจ็ด 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ปัจจุบันพระครูปลัดอนงค์ สุมงฺคโล ด ารงต าแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส 

๗. วัดสีกุก 
วัดสีกุก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๗ 

ด้านสถานที่ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกมีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติ
ธรรม ด้านบุคลากรมีพระวิทยากรผู้บรรยายธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและ
สามารถที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ด้านบริหารจัดการเจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริงมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนเป็นระบบมีบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวย
ความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 



๔๓ 

 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ บ้านสีกุก ถนนอยุธยา-เสนาหมู่ที่ ๒ 
ต าบลน้ าเต้า อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๐ และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๐ ปัจจุบันพระครูชินธรรมาภรณ์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๘. วัดบึงลัฏฐิวัน 
วัดบึงลัฎฐิวัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

แห่งที่ ๘ ด้านสถานที่ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกมีอาคารหรือ
ศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ได้ไม่แออัดเกินไป ด้านบุคลากรมีพระวิทยากรผู้บรรยายธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและ
สามารถที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมีความ
ประพฤติดีปฏิบัติชอบสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านบริหารจัดการมีการประชาสัมพันธ์การ
จัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่เป็นในลักษณะเชิงธุรกิจ มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้า
รับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ นางบุญ นายกัน และนายแจ่มบริจาคท่ีดินให้เป็นที่สร้างวัด 
แล้วเรียกว่า “วัดใหม่ทางหลวง” หรือ “วัดใหม่ทางเรือ” ต่อมาสมัยพระอาจารย์เอ่ียมปกครองวัดได้
เปลี่ยนนามวัดมาเป็นวัดบุญกันนาวาส ชื่อบริจาคที่ดินได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวั นที่ ๒๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ปัจจุบันพระครูโอภาสวุฒิกร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๙. วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร 
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหารได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๙ ด้านสถานที่ มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยก
ตามเพศของผู้ใช้ส าหรับห้องพัก มีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี 
ด้านบุคลากร พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านัก มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบสามารถปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านบริหารจัดการ มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดใน
รูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆ 
เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่เปน็ในลักษณะเชิงธุรกิจ 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า      
วัดทะเลหญ้า หรือ วัดท าเลหญ้า เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้าต่อมาเป็นวัดร้างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ได้บูรณปฏิสังขรณ์และถวายเป็นพระอารามหลวงใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ และมีนามใหม่ว่า วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต่อมาอาคารเสนาสนะได้ช ารุดทรุดโทรม
ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ พระพจนโกศลเจ้าอาวาสได้บูรณปฏิสังขรณ์โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากตระกูลมาลากุลตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันพระญาณไตรโลก ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

 
 
 



๔๔ 

 

๑๐. วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
วัดพนัญเชิงวรวิหารได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๑๐ ด้านสถานที่ มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้
ส าหรับห้องพัก มีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี  ด้านบุคลากร
พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การเป็นพระวิปัสสนาจารย์ มีความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานตาม
หลักมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างดี สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กรรมฐานได้ ด้านบริหาร
จัดการ มีกฎข้อบังคับ มีระเบียบปฏิบัติของวัด และมีส านักที่จัดพิมพ์เอกสารเพ่ือเผยแผ่ธรรม มีการ
ประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดในรูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆ เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
ปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่เป็นในลักษณะเชิงธุรกิจ มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติ
ธรรมอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก  

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เป็นวัดโบราณตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้า
สายน้ าผึ้งทรงสร้างพระอารามนี้ขึ้นในที่พระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมาก พระอัครมเหสี 
วัดนี้จึงมีนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่าวัดพแนงเชิงบ้างวัดพระเจ้าพแนง
เชิงบ้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามว่าวัดพนัญเชิงต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จาก
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีองค์ต่อๆ มาโดยล าดับ 

ในปีพุทธศักราช ๒๓๓๙ รัชกาลที่ ๔ เสด็จมาทรงปิดทองพระพุทธรูปวัดพนัญเชิงและ
พระราชทานนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก และเสด็จมาติดพระเนตรถมปัดอีกครั้งได้โปรดให้พระ
ยาโชฎึกราชเศรษฐีจัดตั้งเครื่องสังเวยตามแบบธรรมเนียมจีนในสมัยต่อมาเจ้าอาวาสของแต่ละยุคได้
สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุตลอดมาตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ต าบลกระมัง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเทพรัตนากร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบัน 

๑๑. วัดบ้านแพน 
วัดบ้านแพน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

แห่งที่ ๑๑ ด้านสถานที่ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกมีอาคารหรือ
ศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ได้ไม่แออัดเกินไป มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้      
ด้านบุคลากรมีพระวิปัสสนาจารย์ และวิทยากรผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ มีความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนา
กรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร ด้านการบริหารจัดการเจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้าน
วิปัสสนาธุระอย่างแท้จริงมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนเป็นระบบ 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ บ้านสามกอ หมู่ที่ ๑ ต าบลสามกอ 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี เหตุที่ได้ชื่อ
ว่าวัดบ้านแพน สืบเนื่องมาจากบริเวณนี้ก่อนสร้างวัดเป็นป่ามีนกยูงมากเวลาร าแพนปีกหางสวยงาม



๔๕ 

 

มาก และเรียกชื่อว่า บ้านยูงร าแพนและต่อมาชาวบ้านได้เรียกชื่อวัดว่า “วัดจันทคูวาสน์”โดยมิทราบ
สาเหตุต่อมาชาวบ้านได้เรียกว่า “วัดบ้านแพน” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ 
ปัจจุบันพระครูสุวรรณศีลาธิคุณ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๑๒. วัดโคกทอง 
วัดโคกทอง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ 

๑๒ ด้านสถานที่ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก มีอาคารหรือศาลา
ปฏิบัติธรรม ด้านบุคลากร มีพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตต
ภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์  มีความรู้ความสามารถในการสอนการ
ปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน ด้านบริหารจัดการมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่
ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านกุฎี หมู่ที่ ๑๒ ต าบลกุฎี อ าเภอผัก
ไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐ เดิมตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ าน้อยและสถานที่ตั้งวัด
เป็นที่เนินสูง เรียกว่า “โคก” เป็นที่เลี้ยงวัวควายของชาวบ้านเมื่อได้สร้างวัดขึ้นมาแล้ว ได้เรียกว่า 
“วัดโคกทอง” ต่อมาได้ย้ายวัดมาตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ าน้อยที่ตั้งในปัจจุบันในสมัยของพระครูบวรสังฆกิจ
วัดโคกทอง ได้ผูกพัทธสีมา ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่          
๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ปัจจุบันพระครูสังฆรักษ์สมคิด จนฺทวณฺโณ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๑๓. วัดสุทธาวาส 
วัดสุทธาวาส ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

แห่งที่ ๑๓ ด้านสถานที่ มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้
ส าหรับห้องพัก ควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตราย   ด้านบุคลากรมีพระ
วิทยากรผู้บรรยายธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือมีความสามารถใน
การเทศนาและบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ ด้านบริหารจัดการมีกฎข้อบังคับ มีระเบียบปฏิบัติของวัด และมีส านักที่จัดพิมพ์เอกสารเผยแผ่
ธรรม มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดในรูปแบบของคณะกรรมการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆ  

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตะพังโคลน ถนนบ้านตะพังโคลนหมู่
ที่ ๔ ต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ และ
ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  ปัจจุบันพระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ ด ารง
ต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๑๔. วัดนครหลวง 
วัดนครหลวง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

แห่งที่ ๑๔ ด้านสถานที่ มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ด้านบุคลากรมี
พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ด้านการบริหารจัดการเจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความ
สนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่าง
แท้จริง มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนเป็นระบบ  



๔๖ 

 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๗   
ปัจจุบันพระครูกิตติปัญญาวัฒน์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๑๕. วัดตาลเอน 
วัดตาลเอน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา     

แห่งที่ ๑๕ ด้านสถานที่มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก มีอาคารหรือ
ศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ได้ไม่แออัดเกินไป มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด ด้านบุคลากรมีจ านวนเพียงพอ มีพระวิทยากร
ผู้บรรยายธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความสามารถในการเทศนา
และบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ด ีด้านบริหารจัดการ มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนเป็นระบบ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวก
ต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรม มีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรมและบริเวณ
โดยรอบในกรณีมีผู้ปฏิบัติธรรมจ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วย
อาสาสมัครเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตาลเอน ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑ 
ต าบลตาลเอน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ ค าปริศนาของวัด
ตาลเอนที่เล่าสืบต่อกันมา คือ “วัดตาลเอนเจ้าเณรสร้างมีทองสองอ่างอยู่ระหว่างคนโทษกาอยู่นอก
กระรอกอยู่ในใครคิดได้ไปเอาที่กา” ไม่ระบุประวัติที่มาของวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑  ปัจจุบันพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๑๖. วัดท่าการ้อง 
วัดท่าการ้อง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

แห่งที่ ๑๖ ด้านสถานที่มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้
ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ไม่แออัดเกินไป มีที่พัก ห้องน้ า 
ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ส าหรับห้องพัก มีการป้องกันแมลงและ
สัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี ด้านบุคลากร มีพระวิปัสสนาจารย์ และวิทยากรผู้สอน
การปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์  มีความรู้
ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างดี 
สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กรรมฐานได้ ด้านการบริหารจัดการเจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้า
ส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคั ญของการศึกษาปฏิบัติและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริงมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนเป็นระบบมี
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และ
การอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรมมีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านัก
ปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบในกรณีมีผู้ปฏิบัติธรรมจ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยอาสาสมัครเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 



๔๗ 

 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมตั้ งอยู่บ้านท่า หมู่ที่  ๖ ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า
ผู้ใดเป็นผู้สร้างเพราะอยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวัง สันนิษฐานว่าคงจะเป็นวัดราษฎรสร้างขึ้นและคง
มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๔ และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๕  ปัจจุบันพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ด ารงต าแหน่งเจ้า
อาวาส 

๑๗. วัดเสาธง 
วัดเสาธง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ 

๑๗  ด้านสถานที่มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก มีอาคาร หรือศาลา
ปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ไม่
แออัดเกินไป มีพระวิทยากรผู้บรรยายธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือมีความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้หูฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถที่น าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านบริหารจัดการมีกฎข้อบังคับ มีระเบียบปฏิบัติของวัดและ
ส านักที่จัดพิมพ์ เอกสารเผยแผ่ธรรม มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดใน
รูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆ 
เป็นต้น 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขท่ี ๗๐ หมู่ที่ ๕ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๗ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 
๒๒๙๒  ปัจจุบันพระครูวิบูลจริยากร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๑๘. วัดเกาะแก้ว 
วัดเกาะแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

แห่งที่ ๑๘ ด้านสถานที่มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก มีอาคารหรือ
ศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ได้ไม่แออัดเกินไป มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ส าหรับ
ห้องพัก มีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี ด้านบุคลากรมีพระ
วิปัสสนาจารย์และวิทยากรผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
เป็นพระวิปัสสนาจารย์ มีความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามหลัก
มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างดี สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กรรมฐานได้พระภิกษุสามเณร
หรือบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ด้านการ
บริหารจัดการ เจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของ
การศึกษาปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง มีการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนเป็นระบบ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก 
อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรม  

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ถนนวัดกล้วย-ป่าโต หมู่ที่ ๑๒ ต าบลกระมัง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ สมัยก่อนทางทิศตะวันตกของ



๔๘ 

 

วัดเกาะแก้ว คือ ทางด้านแม่น้ าป่าสัก ในปัจจุบัน มีอาณาเขตกว้างขวางเนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ าและที่
ปากคลองข้าวสาร เมื่อถึงฤดูน้ า น้ าจะไหลแรงท าให้อุโบสถหลักเก่าถูกน้ ากัดเซาะพังลงไปในแม่น้ าทั้ง
หลัง ท าให้บริเวณท่ีตั้งของวัดแคบลงปัจจุบันวัดได้รวบรวมอาณาเขตของวัดร้างบริเวณใกล้เคียงอีกวัด
เข้าด้วยกัน คือ วัดปราสาทและยังมีซากอุโบสถเหลือแต่ผนัง ซุ้มประตูหน้าต่างปรากฏอยู่ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๓๑๐ วัดเกาะแก้วเคยเป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพไทยใน ๙ ทัพและเป็นค่ายที่พระเจ้า
ตากสินประทับอยู่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑  ปัจจุบันพระ
มหารุ่ง สุขุมาโล ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๑๙. วัดโคก 
วัดโคก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๙  มีอาคาร 

หรือศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานได้ไม่แออัดเกินไป มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ ด้านบุคลากรมีพระ
วิปัสสนาจารย์ และวิทยากรผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
เป็นพระวิปัสสนาจารย์ มีความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน      
ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างดี สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กรรมฐานได้       
ด้านบริหารจัดการมีกฎข้อบังคับ มีระเบียบปฏิบัติของวัด และมีส านักที่จัดพิมพ์เอกสารเพ่ือเผยแผ่
ธรรม  มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดในรูปแบบของคณะกรรมการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆ เป็นต้น  

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขท่ี ๑ บ้านพุทเลา ถนนอ่างทอง-อยุธยา หมู่ที่ ๔ 
ต าบลพุทเลา อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๐ ผู้มีจิตศรัทธาถวาย
ที่ดิน คือ นายธงชัย สัมฤทธิ์  นายเอ้ืออังกูร กรเกษมและนางสาวอุดมมีคุณธรรมและได้รบ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐  ปัจจุบันพระครูรัตนกิจจารักษ์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

๒๐. วัดเวฬุวัน 
วัดเวฬุวัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๒๐ ด้าน

สถานที่มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกมีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรม 
ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ไม่แออัดเกินไป  
มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้  ด้านบุคลากรมีพระ
วิปัสสนาจารย์และวิทยากรผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
เป็นพระวิปัสสนาจารย์ มีความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน มีพระ
วิทยากรผู้บรรยายธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความสามารถใน
การเทศนาและบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ ด้านการบริหารจัดการเจ้าอาวาสหรือผู้เป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็น
ความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระ มีการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนเป็นระบบ มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ 
และจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจ มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่าง
เป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก มีการดูแลสุขอนามัย กล่าวคือมีตู้ยาสามัญไว้ประจ าหรือมี
เจ้าหน้าที่สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมากมีการ



๔๙ 

 

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลมาดูแลกรณีถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถน าส่งสถานพยาบาล
ได้ทันทีถ้าหากไม่ได้จัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลมาอยู่ดูแลประจ าต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาล
ใกล้เคียงให้สามารถเป็นพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทัน 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านโรงช้าง หมู่ที่ ๒ ต าบลโรงช้าง อ าเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ เดิมชื่อวัดตาไม้ไผ่เพราะพ้ืนที่ตั้งวัดเป็นป่า
ไผ่ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่ “วัดเวฬุวัน” ในสมัยพระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยคได้
ด าเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีพระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค 
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการ 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่านและได้

น าเสนอดังนี้ 
 ยัง กุนอก ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาหลักศรัทธาที่มีต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของชาว
พุทธในจังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า คุณค่าของอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมแห่งความส าเร็จแก่ผู้น าไป
ปฏิบัติที่ทันสมัยอยู่เสมอนอกจากจะเป็นคุณธรรมน าไปสู่ความส าเร็จในการงานแล้วยังเป็นอายุ
วัฒนธรรมคือความเป็นเหตุให้คนมีอายุยืนยาวด้วย นอกจากนั้น อิทธิบาท ๔ ยังมีสาระที่เกื้อหนุนการ
ปฏิบัติ เมื่อเกิดฉันทะมีใจรักแล้วก็ให้พากเพียร เมื่อพากเพียรแล้วก็เอาใจใส่เสมอและเปิดช่องให้
ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ
หลักธรรมที่ช่วยให้ท างานได้ส าเร็จ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการเรียนรู้การพัฒนาจิตใจ หน้าที่และ
การงานการเรียนรู้ต้องดูแลการเรียนให้ดี วิริยะ ความเพียรพยายามในการเรียนการพัฒนาจิตใจและ
การท างาน คือตั้งใจท าและมีความรับผิดชอบสูงการท างานการเรียนรู้และการพัฒนาจิตใจนั้นจะ
ออกมาดีและมีคุณภาพ จิตตะการเอาใจใส่คือความคิดเอาใจจดจ่อในการท างาน การเรียนการและ
พัฒนาจิตใจ และวิมังสา การพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรอง คือต้องปรับปรุงอยู่เสมอ  บุคคลต้องมีพอใจ
ในงานที่ท าและมีความเพียรพยายามเอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยการพินิจพิจารณา
อย่างรอบคอบรอบด้านการศึกษาเล่าเรียนจะประสบผลส าเร็จพัฒนาขึ้นการพัฒนาจิตใจคือการ
ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนาหน้าที่การงานให้ดีขึ้นได้นั้นต้องมีธรรมประจ าใจ 

 อิทธิบาท ๔ ประการเป็นหลักธรรมส าหรับพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่ดีของสังคมท าให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกอบด้วย ฉันทะ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรท า จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ 
วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวนหลักธรรมดังกล่าวเปรียบเสมือนต้นทุนชีวิตช่วยให้ประสบความส าเร็จในทุก
กิจการที่กระท าทั้งทางด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจการประกอบการงานการด ารงชีวิตท าให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อิทธิบาทเป็นชื่อของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อิทธิความส าเร็จความรุ่ง
เรื่องงอกงามอ านาจที่จะท าอะไรได้อย่างวิเศษ อิทธิบาทคุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จคุณเครื่องส าเร็จ
สมประสงค์ทางแห่งความส าเร็จมี ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความพยายาม
ท าสิ่งนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๔. วิมังสา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น
จ าง่ายๆว่ามีใจรักพากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวนการปฏิบัติธรรมอิทธิบาท ๔ นี้ผู้ปฏิบัติ



๕๐ 

 

ต้องมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาจึงจะสัมฤทธิ์ผลเพราะศรัทธาหรือความเชื่อมีความส าคัญเนื่องจากเป็นเรื่อง
ของจิตศรัทธาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้แสดงออกทางกายด้วยการกระท าแสดงออกทางวาจาด้วยการ
พูด๖๘

 

 อรวิภา จรูญจารุวัฒนา ได้ท าวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการ
สอนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่” 

 ผลการวิจัยพบว่า ๑) บริบทการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสผู้พลาดโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุและประชากรวัยแรงงานโดยจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ
พัฒนาทักษะชีวิตการพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาสังคมและชุมชนที่เน้นผู้เรียนและชุมชนให้  มีส่วน
ร่วมใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ผู้เรียน  

 ๒) แนวคิดหลักค าสอนอิทธิบาท๔ กับการเรียนการสอน เป็นแนวทางน าไปสู่ ความส าเร็จ
ในการเรียนและช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนส าเร็จตามความมุ่งหมายประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจ มี
ใจรักในการเรียน วิริยะ คือ ความเพียรพยาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอยในการเรียน  จิตตะ คือ ความ
ตั้งใจสนใจในการเรียน วิมังสา คือ การไตร่ตรองใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขปัญหาในการเรียนอย่างมี
เหตุผล 

 ๓) การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย์การ ศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยน าหลักอิทธิบาท ๔ ไปสอดแทรกในแผนการเรียนรู้และเนื้อหาของ
รายวิชาต่าง ๆ จัดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่างๆเช่น การอบรมจริยธรรมในชั้นเรียนค่ายคุณธรรมการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจหลักอิทธิบาท ๔ ภายหลังการ 
บูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกับผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าขาดเรียนบ่อยไม่ตั้งใจเรียนส่งการบ้านช้า พบว่า  ผู้เรียนสามารถ
แก้ไขปัญหาในการเรียน มีความสนใจในการเรียน มีความเพียรตั้งใจท ากิจกรรมในชั้นเรียนและมีผล
การเรียนดีขึ้น๖๙

 

ลักขณา สริวัฒน์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูระดับประถมศึกษา” 

                                                 

 
๖๘ยัง กุนอก, “ศึกษาหลักศรัทธาที่มีต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในจังหวัด

อุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย, (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๓), หน้า ๒๕. 

 
๖๙อรวิภา จรูญจารุวัฒนา, “การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),     
หน้า ๕๖. 



๕๑ 

 

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ โดยรวม
และรายด้านในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูระดับประถมศึกษาโดยรวมและจ าแนก
ตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูระดับประถมศึกษาที่สอน
ในโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม    
เขต ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๙๑ คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ๕ ระดับ เกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้อิทธิบาท  ๔ ในการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน ๔ ด้านได้แก่ ด้านฉันทะ 

ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านละ ๙ ข้อ และด้านวิมังสา ๘ ข้อ รวม ๓๕ ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๘๘ สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย 

 ผลการวิจัยพบว่า การ ประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญแยกตามด้านวิริยะ, จิตตะ วิมังสา และโดยรวมทั้ง ๔ ด้านของครูระดับประถมศึกษาโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านฉันทะอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาตามเพศ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การสอน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวม และแต่ละด้านยกเว้นด้านวิริยะของครูเพศ
หญิงอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านฉันทะตามประสบการณ์  การสอนที่อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
เปรียบเทียบตามตัวแปรทั้ง  ๓ ตัวแปรพบว่า ครูปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี และครูมี
ประสบการณ์การสอนต่ า กว่า ๒๕ ปีและ ๒๕ ปีขึ้นไปมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ โดยรวมและราย
ด้านในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่แตกต่างกันส่วนครูเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่าง
กันในรายด้านแต่แตกต่างกันโดยรวมที่ครูเพศหญิงมีการประยุกต์ใช้มากกว่าครูเพศชายอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๗๐

 

ณรงค์ เพชรประเสริฐ, สิริพร ยอดกมลศาสตร์ และคณะ ได้ท าวิจัยเรื่อง “สถานการณ์คน
จนและการจัดการแก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ” พบว่า  พระพุทธศาสนาได้เน้นให้
มนุษย์มีการพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองโดยยึดหลักการพ่ึงตนเองให้มีความสามารถพัฒนาตนเอง
ครอบครัว สังคมชุมชนให้มีความเจริญทั้งในด้านการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะทางด้าน
เศรษฐกิจ พระพุทธศาสนาได้มีหลักธรรมที่สามารถน้อมน ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้
ประสบความส าเร็จ หลักธรรมดังกล่าวที่ส าคัญได้แก่หลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้าง
ความส าเร็จในการประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงอันได้แก่ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ 
(ความหมั่นเพียร) จิตตะ (ความคิด) วิมังสา (ความไตร่ตรอง) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพใดๆ 
หากใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ด้วยการเอาจิตฝักใฝ่ ใจรัก ท าด้วยความพยายามด้วยเอาจิต
พยายามอาชีพนั้นๆให้บรรลุผลส าเร็จใช้ปัญญาตรวจสอบในงานที่ท า ตรึกตรองหาเหตุผล และหมั่น
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในอาชีพของตนอย่างสม่ าเสมอ ก็จะเสริมสร้างความส าเร็จในทางเศรษฐกิจ
ได้เป็นอย่างดี ประชาชนมีความต้องการทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                 

 
๗๐ลักขณา สริวัฒน์, “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู

ระดับประถมศึกษา”, รายงานการวิจัย , (ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์          
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, พ.ศ.๒๕๕๙), หน้า ๑๖๔. 

 



๕๒ 

 

ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับความพอเพียงว่า “ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหาร ของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันมากเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ
จะต้องมีการเงินการคลังมาเนิ่นนานส่งผลให้ภาครัฐและธุรกิจเอกชน เช่น อุตสาหกรรมการเงินและ
การบริการต้องล่มสลาย ปิดกิจการท าให้การลงทุนหยุดชะงักประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทาง
การเงินจนต้องทยอยปิดกิจการ ท าให้เกิดภาวการณ์ว่างงานขึ้นอย่างรุนแรง มีคนว่างงานจ านวน
มาก๗๑ 

 สรุปได้ว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการคือ พระพุทธศาสนาได้มี
หลักธรรมที่สามารถน้อมน ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้ประสบความส าเร็จ หลักธรรม
ดังกล่าวที่ส าคัญได้แก่หลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความส าเร็จในการประกอบ
กิจการงานน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงอันได้แก่ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความหมั่นเพียร) จิตตะ 
(ความคิด) วิมังสา (ความไตร่ตรอง) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพใดๆ หากใช้หลักธรรมอิทธิบาท 
คุณค่าของอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมแห่งความส าเร็จแก่ผู้น าไปปฏิบัติที่ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากจะ
เป็นคุณธรรมน าไปสู่ความส าเร็จในการงานแล้วยังเป็นอายุวัฒนธรรมคือความเป็นเหตุให้คนมีอายุยืน
ยาวด้วย นอกจากนั้น อิทธิบาท ๔ ยังมีสาระที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ เมื่อเกิดฉันทะมีใจรักแล้วก็ให้
พากเพียร เมื่อพากเพียรแล้วก็เอาใจใส่เสมอและเปิดช่องให้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง  แนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือหลักธรรมที่ช่วยให้ท างานได้ส าเร็จ ฉันทะ 
ความพอใจรักใคร่ในการเรียนรู้การพัฒนาจิตใจ หน้าที่และการงานการเรียนรู้ต้องดูแลการเรียนให้ดี 
วิริยะ ความเพียรพยายามในการเรียนการพัฒนาจิตใจและการท างาน คือตั้งใจท าและมีความ
รับผิดชอบสูงการท างานการเรียนรู้และการพัฒนาจิตใจนั้นจะออกมาดีและมีคุณภาพ จิตตะการเอาใจ
ใส่คือความคิดเอาใจจดจ่อในการท างาน การเรียนการและพัฒนาจิตใจ และวิมังสา การพิจารณา
ใคร่ครวญไตร่ตรอง คือต้องปรับปรุงอยู่เสมอ บุคคลต้องมีพอใจในงานที่ท าและมีความเพียรพยายาม
เอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านการศึกษาเล่า
เรียนจะประสบผลส าเร็จพัฒนาขึ้นการพัฒนาจิตใจคือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนา
หน้าที่การงานให้ดีขึ้นได้นั้นต้องมีธรรมประจ าใจ คืออิทธิบาท ๔ ประการเป็นหลักธรรมส าหรับพัฒนา
บุคคลให้เป็นบุคคลที่ดีของสังคมท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกอบด้วย ฉันทะ มีใจรัก 
วิริยะ พากเพียรท า จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวนหลักธรรมดังกล่าวเปรียบเสมือน
ต้นทุนชีวิตช่วยให้ประสบความส าเร็จในทุกกิจการที่กระท าทั้งทางด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจการ
ประกอบการงานการด ารงชีวิตท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อิทธิบาทเป็นชื่อของหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา อิทธิความส าเร็จความรุ่งเรื่องงอกงามอ านาจที่จะท าอะไรได้อย่างวิเศษ อิทธิบาทคุณ
เครื่องให้ถึงความส าเร็จคุณเครื่องส าเร็จสมประสงค์ทางแห่งความส าเร็จมี ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความ
พอใจรักใคร่สิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความพยายามท าสิ่งนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๔. วิมังสา 

                                                 
๗๑ณรงค์ เพชรประเสริฐ, สิริพร ยอดกมลศาสตร์ และคณะ, “สถานการณ์คนจนและการจัดการ

แก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ”, รายงานการวิจัย, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 



๕๓ 

 

ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้นจ าง่ายๆว่ามีใจรักพากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญา
สอบสวนการปฏิบัติธรรมอิทธิบาท ๔ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่านและได้

น าเสนอดังนี้ 
พระมหาธรทิพย์ ธมฺมโลโก ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมและการท าบุญ

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ปีการศึกษา 
๒๕๔๘ โดยใช้ประสบการณ์จริงในการศึกษาวิชาปรัชญาและศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า การเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาและศาสนาที่ก่อให้เกิดผู้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้แก่ การเป็นตัวแบบที่ดี
และมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการท าดีได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมการปฏิบัติโดยใช้ประสบการณ์จริงให้ได้จึงจะสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนเกิดความรู้จักคิดตาม
เหตุและผลที่เป็นจริงได้และสามารถน ามาประกอบยกตัวอย่างในพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการ
พบพูดคุยกับนักศึกษากลุ่มใหญ่ได้อีกต่อไปในขณะมีการประชุมในอดีตการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
และศาสนาหรือวิชาอ่ืนๆ ก็ดีผู้เรียนส่วนใหญ่จะรับฟังเฉพาะการบรรยายเพียงอย่างเดียวผู้เรียนอาจไม่
ตั้งมั่นในสมาธิมีความวอกแวกขาดความอดทนเว้นแต่ผู้รักความรอบรู้ผู้คงแก่เรียนและนักปราชญ์
เท่านั้นที่สามารถจะท าได้ฉะนั้นคณะผู้สอนจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาผลปฏิบัติธรรมการท าบุญของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนรู้และวิชาปรัชญาและศาสนาในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยใช้
ประสบการณ์จริงซึ่งประยุกต์จากทฤษฎีที่ได้ศึกษาไป๗๒  

ดวงกมล คงคณารักษ์ ไดว้ิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาว
ต่างประเทศในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาททั้ง     
สมถะและวิปัสสนาตลอดจนปัจจัยที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม เช่น การตัดปลิ โพธการแสวงหา
กัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม และสัปปายะในการปฏิบัติธรรมล้วนมี
ผลต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรมนอกจากนี้รูปแบบของการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรมของ
ชาวต่างประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติธรรมแยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม เช่น 
การจัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการปฏิบัติแต่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรม
โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อนและโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมชั้นสูงตลอดจนการจัดควรให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจนอกจากนี้ควรประยุกต์
หลักสัปปายะ ๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม๗๓ 

                                                 
๗๒พระมหาธรทิพย์ ธมฺมโลโก, “การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมและการท าบุญของนักศึกษาพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยใช้ประสบการณ์จริงใน
การศึกษาวิชาปรัชญาและศาสนา”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ , 
๒๕๔๘), หน้า ๓๒.  

๗๓ดวงกมล คงคณารักษ์, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศ
ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 



๕๔ 

 

บรรจง  โสดาดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ผลการวิจัยพบว่า ๑) แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานที่ยังไม่พร้อมด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสิ่งปลูกสร้างควรปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมและ
อาคารสิ่งปลูกสร้างให้เป็นระเบียบเพียงพอต่อการด าเนินการโดยรัฐกับคณะสงฆ์และคนในชุชนให้
ความร่วมมือกับส านักปฏิบัติธรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ๒) แนวทางพัฒนาด้านบุคลากร 
ท าได้โดยรัฐและคณะสงฆ์ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมขั้น
พ้ืนฐานส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วให้ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นการสร้างจิตส านึกสร้างแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญและคุณค่าการปฏิบัติธรรม
แนวทางที่เป็นรูปธรรม ๓) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยรัฐและคณะสงฆ์ร่วมก าหนด
เป้าหมายทิศทางชัดเจน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและเชื่อมโยงกันมีการก ากับ
ควบคุมตรวจสอบประเมินการด าเนินการได้ให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ระดับต าบลขึ้นไปอาจจัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ ๔) แนวทางพัฒนาด้าน
รูปแบบปฏิบัติ/วิธีฝึกปฏิบัติโดยน ารูปแบบและหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นแม่บทปรับให้เหมาะสมกับวิธีปฏิบัติเดิมของส านักปฏิบัติธรรมโดยคณะสงฆ์มีการ
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการตามเกณฑ์ในพระไตรปิฎก ๕) แนวทางพัฒนาด้านงบประมาณ
โดยรัฐจัดสรรงบประมารสนับสนุนการด าเนินการขั้นพ้ืนฐานให้เพียงพอเป็นหลักส่วนต้นทุนทางสังคม
อย่างอ่ืนเป็นส่วนเสริมให้อิสระในการบริหารงบประมาณของส านักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้โดยชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือบนพื้นฐานของพระธรรมวินัย๗๔ 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพแวดล้อมทั่วไปในปัจจุบันมีจุด
แข็ง คือ มีการส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรมและอบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุ
สามเณรภายในส านัก เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่ในการเผยแผ่พระธรรมคณะสงฆ์สนับสนุน
การอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนจุดอ่อน คือ บางส านักมีอาคารไม่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติ
ธรรมจ านวนมากได้ อาคารที่พักมีสภาพเก่าทรุดโทรมเครื่องอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอเจ้าส านัก
บางแห่งขาดวิสัยทัศน์ในการปรับปรุงสถานที่ขาดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการพระวิทยากรขาด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน ขาดการประสานความร่วมมือเรื่องวิทยากรกับส านักปฏิบัติ
ธรรมอ่ืน ด้านปัญหาอุปสรรค คือ มีสัตว์รบกวนมาก เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก่ เป็นต้น ๒. ปัจจัย
หลักส าคัญท่ีท าให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม คือ การค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกโดยต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมีปัจจัยสนับสนุนคือการวางแผน
โครงการเพ่ือเป็นแนวทางของการท างาน การจัดองค์กรการบังคับบัญชาสั่งการการด าเนินการและ 
การควบคุมก ากับกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินตามแผนที่วางไว้การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน 
การจัดท างบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบส่วนการบูรณาการหลักคุณธรรมส าหรับการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้นเน้นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการจัดให้มีกิจกรรมที่
                                                 

๗๔บรรจง  โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ก-ข.  



๕๕ 

 

ส าคัญทั้งภายในและภายนอกส านัก ๓. รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่
เป็นมาตรฐาน คือ ๑) เจ้าส านักมีวิสัยทัศน์มีการขวนขวายศึกษาดูงานของส านักที่มีมาตรฐานน ามา
ปรับปรุงส านักตนเองเจ้าส านักรู้จักก าหนดวัตถุประสงค์รู้จักริเริ่มโครงการที่เป็นแก่นสารประโยชน์ 
รู้จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงานจัดที่พักอาคารปฏิบัติธรรมให้มีความสะอาดพร้อมใช้งานได้  ๒) 
ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการมอบหมายอ านาจหน้าที่การงาน รู้จักประสานความสามัคคีและ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน รู้จักปกครองบังคับบัญชารู้จักติดตามและประเมินผลงานพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้น าจัดการศึกษาทั้งด้านปริยัติควบคู่กับการปฏิบัติ หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ๓) ด้านการบริหารจัดการภายในส านักจัดท าบัญชีรายรับ - จ่ายให้เป็นระบบ 
โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ บัญชีการเงินของส านักปฏิบัติธรรมควรแยกจากบัญชีวัดจัดท าสถิติผู้เข้า
รับการปฏิบัติธรรมมีการตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่ของส านักปฏิบัติธรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน
ทางสื่อ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทางอินเตอร์เน็ต เช่น  LINE และ Facebook เป็นต้น 
จัดท าสื่อการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ หนังสือคู่มือการปฏิบัติพระกรรมฐาน๗๕  

เปรมฤดี ศรีวิชัย ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา” ผลการวิจัยพบว่า         
การประเมินโครงการในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากทั้ง ๔ ด้าน 
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมมีค่าเฉลี่ยระดับมากท้ัง ๔ ด้านเช่นกัน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เป็น
ผลจากการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมด้านต่อไปนี้ ได้แก่ด้านการเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีและความ
เป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อ่ืน ด้านกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนโยนกระตือรือร้นด้านการยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านการร่วมแรงร่วมใจด้านการมีจิตส านึกในการให้บริการ ด้านการเป็นสมาชิกที่ดี
ของวิชาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๔.๓๑ ถึง ๔.๓๔ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง ๐.๕๖ ถึง ๐.๕๙ 
ยกเว้นด้านคิดอย่างมีวิจารณญาณสร้างสรรค์ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๔.๓๐ ส่วนคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๘๗๖  

พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดเพ่ือ
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้านคือ 
๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้านการเผยแผ่ ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์       
๕) ด้านการสาธารณูปการและ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ แบบ 5M ได้แก่ (๑) บุคคล(M : Man) 
(๒) เงิน (M2 :Money) (๓) วัสดุอุปกรณ์ (M4 : Material) (๔) การจัดการ(M4 : Management) 
และ (๕) คุณธรรม (M5 : Moral) เป็นการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ

                                                 
๗๕พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๒. 

๗๖เปรมฤดี ศรีวิชัย, “การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ช้ันปีท่ี ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา”, รายงานการวิจัย, (กลุ่มพัฒนาการศึกษา : สถาบันบรมราชชนก, 
๒๕๕๑), หน้า ๔๐.  



๕๖ 

 

ความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญเจ้าอาวาสซึ่งเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่างๆเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น า
เบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้
ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นต้องมีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตามเจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดทางอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนรวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัยจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธา
ความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชนซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดย
การบริหารจัดการวัดที่ดีมีคุณภาพจึงเป็นหลักท าให้พระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืนสืบต่อไป๗๗ 

ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่” ได้ข้อสรุปว่า พระนิสิตต้องการพัฒนา
จิตการปฏิบัติธรรมและการจัดรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมโดยใช้หลักภาวนา ๔ คือ  

๑) กิจกรรมกายภาวนา คือการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติที่หลากหลายเพ่ือฝึก
การควบคุมส ารวมระวัง ในอินทรีย์สังวรทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในระหว่างที่เรียนและปฏิบัติทั้งใน
อิริยาบถใหญ่ คือ ยืนเดิน นั่ง นอน และอิริยาบถย่อย เช่น การบริโภคอาหาร น้ าดื่ม ขับถ่ายเป็นต้น 
หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกซ่ึงสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวทางกาย  

๒) กิจกรรมศีลภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในกฎระเบียบ
ตามที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัดตลอดถึงการสร้างความตระหนักรู้ในข้อปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของ
ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติ การรักษาศีล และพระวินัย  

๓) กิจกรรมจิตภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติได้อบรมปฏิบัติทางจิต 
เพ่ือพัฒนาสติให้เกิดสมาธิตั้งมั่นจดจ่อในระหว่างที่เรียนและฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกแช่มชื่น  
และสนใจในการสอนและการฝึกปฏิบัติโดยมีกิจกรรมการฝึกสมาธิ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับจริตของผู้ปฏิบัติ  

๔) กิจกรรมปัญญาภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติเกิดความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตรการเรียนรู้อย่างชัดแจ้ง๗๘ 

สรุปได้ ว่า  การปฏิบัติ ธรรม คือการประพฤติตนตามหลักพระธรรมวินัยของ
พระพุทธศาสนาได้แก่การ ฝึกการเจริญสติควบคุมส ารวมระวัง ในอินทรีย์สังวรทาง ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ผู้ปฏิบัติได้อบรมปฏิบัติทางจิตเพ่ือพัฒนาสติให้เกิดสมาธิตั้งมั่นการถือศีล ๘ หรือศีลอุโบสถเพ่ือ
ลดกิเลสให้เบาบางสร้างความสุขทางใจให้เกิดสมาธิและปัญญาซึ่งนอกจากการปฏิบัติธรรมจะเป็น

                                                 
๗๗พระครูวิสุทธานันทคุณ,  (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , ๒๕๕๘),  
หน้า ๒. 

๗๘ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๕๔. 



๕๗ 

 

วิธีการหรือธรรมเนียมปฏิบัติแล้วยังมีหลักที่ เป็นองค์ประกอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือ         
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นเครื่องปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง และการน าเอาธรรม
ใช้บริหาหรตนตามหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาตนเองคือ  

๑) กิจกรรมกายภาวนา คือการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติที่หลากหลายเพ่ือฝึก
การควบคุมส ารวมระวัง ในอินทรีย์สังวรทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย  

๒) กิจกรรมศีลภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในกฎระเบียบ 
๓) กิจกรรมจิตภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติได้อบรมปฏิบัติทางจิต 

เพ่ือพัฒนาสติให้เกิดสมาธิตั้งมั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
งานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยน ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ได้ดังนี ้

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิเคราะห์สภาพท่ัวไปและปัญหาของการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ

ธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4m’s  

        ๑. คน (Man)            

   ๒. เงิน (Money) 

๓. วัสดุอุปกรณ์ (Materials) 

๔. การจัดการ (Management) 

 

หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : อิทธิบาท ๔ 

   ๑. ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
   ๒. วิริยะ  : ความพยายามท าสิ่งนั้น     
   ๓. จิตตะ  : ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
   ๔. วิมังสา  :  ความใคร่ครวญหาเหตุผล 

 

การประยุกต์หลักอิทธิธรรมเพื่อการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

หลักบริหาร 4m’s 
๑. คน (Man)          
๒. เงิน (Money) 
๓. วัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
๔. การจัดการ (Management) 

หลักอิทธิบาท ๔ 

๑. ฉันทะ : ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
๒. วิริยะ  : ความพยายามท าสิ่งนั้น     
๓. จิตตะ  : ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
๔. วิมังสา  :  ความใคร่ครวญหาเหตุผล 
 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group) ระเบียบวิธีวิจัย(Rescarch methodology) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวกับการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Methods)       
จึงก าหนดตัวแปรไว้ ๒ ส่วน คือ 

๑) ตัวแปรของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ การศึกษาพระไตรปิฎก วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เอกสาร ต าราวิชาการ แผนพัฒนางานคณะสงฆ์ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
เครือข่าย แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าส านักปฏิบัติธรรม  
พระวิปัสสนาจารย์ บุคลากรส านักปฏิบัติธรรม กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและผู้ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและการสนทนากลุ่มย่อยกับเจ้าส านักปฏิบัติธรรม       
พระวิปัสสนาจารย์ บุคลากรส านักปฏิบัติธรรม กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 

๒) ตัวแปรของกำรวิจัยเชิงปริมำณ  ประกอบด้วยความคิดเห็นของพระสงฆ์ใน                
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์บุคลากรส านักปฏิบัติธรรม        
และผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๕ ด้าน คือ ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การจัดองค์กร 
(Organizing) ๓) งานบุคลากร (Staffing) ๔) การอ านวยการ (Directing)  ๕) การก ากับดูแล 
(Controlling) และหลักพุทธธรรมโดยใช้หลักหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ๑) ฉันทะ : ความพึงพอใจใน



๖๐ 
 

งาน ๒) วิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร ๓) จิตตะ : ความเข้าใจงาน ๔) วิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล 
๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๕๑,๓๔๙ คน๑  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๓๙๗ คน โดยค านวณ
ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้๒ 
 
 
 

โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด 51,349 รูป เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  

 

 
 

 
 
 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 397 คน  
จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของผู้เข้าปฏิบัติธรรมในส านัก

ปฏิบัติธรรมดีเด่นประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม ๓๙๗ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 
ตำรำงที่ ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าปฏิบัติธรรม ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส านัก 
    ปฏิบัติธรรมดีเด่นประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ล ำดับ กลุ่มประชำกรที่ศึกษำ จ ำนวน รูป/คน กลุ่มตัวอย่ำง รูป/คน 

๑ พระภิกษุ ๔,๓๙๖  
๒ สามเณร ๒๑๗ ๓๙๗ 
๓ คฤหัสถ์ ๔๖,๗๓๖  
 รวม ๕๑,๓๔๙  

                                                 
๑ข้อมูลจากส านักสถิติผู้ปฏิบัติธรรมประจ าปี  ๒๕๖๐, ส านักงานกองเลขาเจ้าคณะจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, (๕ เมษายน ๒๕๖๐). 
๒สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบนัราชภัฏเทพสตร,ี 

๒๕๕๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
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๖๑ 
 

 ๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ    
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยในครั้งนี้  มี ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพระสังฆาธิการกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่มประชาชน จ านวน ๒๒ รูปหรือคน ดังนี้ 
 ๑. พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒. พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส) รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑ 
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร 
 ๓. พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาส     
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร 
 ๔. พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล) เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว 
 ๕. พระครูสิริชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล 
 ๖. พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมร สี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ 
 ๗. พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต) เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 
 ๘. พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) เจ้าอาวาสวัดตาลเอน 
 ๙. พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน 
 ๑๐. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง 
 ๑๑. นายประดับ โพธิกาญจนวัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๑๒. นางโกสุม สอนดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม) 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 ๑๓. นายนิพนธ์ ธูปบูชา นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ 
 ๑๔. นางวิภาวรรณ เทียมปาน  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 ๑๕. นางนฤดี น้อยศิริ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 ๑๖. คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๑๗. คุณสาลี่ อินทสังข์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 
 ๑๘. คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฎิปันโนวัดมเหยงคณ์ 
 ๑๙. คุณเพลินพิศ สืบพานิช ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา
เฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) 
 ๒๐. ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ประธานชมรมกัลยาณธรรม  
 ๒๑. ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 
 ๒๒. นายสมพงษ์ คงสิริถาวร ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์ 
 
 
 
 



๖๒ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 ๓.๓.๑ เครื่องมือส ำหรับงำนวิจัยเชิงคุณภำพได้แก่ 

    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน ๔ ชุด ประกอบด้วย แบบส ารวจ แบบสังเกต
การณ แบบสัมภาษณ์ และแบบประชุมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งรายละเอียดในการสร้างเครื่องมือ และ
พัฒนาเครื่องมือจากการไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจะไดน า
แนวคิดและทฤษฎีมาสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้   

๑) แบบส ารวจภาคสนาม (A field survey) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการวิจัยทาง 
สังคมศาสตร์ เชิงคุณภาพเพ่ือบันทึกรายละเอียดของพ้ืนที่วิจัยประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพ
ทั่วไปของพ้ืนที่ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ เป็นต้น   

๒) แบบสังเกตการณ (Observation) ใช้ส าหรับสังเกตสภาพทั่วๆ ไปของผู้เกี่ยวข้องและ
ชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตามสภาพสังคมที่ปรากฏ เช่น สภาพสังคมโดยรวมวัฒนธรรมการ
ด าเนินชีวิตของพระสงฆ์การประกอบกิจกรรมด้านต่างๆ ของพระสงฆ์ ตลอดถึงเหตุการณโดยทั่วๆ   
ไปของชุมชนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนเป็นต้นว่างานประเพณีท้องถิ่นงานเทศกาล
ประเพณีท่ีชาวบ้านยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานโดยจะใช้วิธีการสังเกตการณ แบง่เปน็ ๒ คือ 

(๑) สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)    
(๒) สังเกตแบบไมมีส่วนร่วม (Non - Participant Observation)     
๓) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้กลุ่มผู้รู้ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาการประยุกต์หลัก
อิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้หลักพุทธ
ธรรมเป็นฐานและผู้เกี่ยวขอ้งและแบบสัมภาษณ์แบง่เปน็ ๒ ลักษณะ คือ    

(๑) แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)     
(๒) แบบไมมีโครงสร้าง (Non - Structured Interview)              
๔) แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือทางการวิจัยแบบ

คุณภาพใช้ส าหรับการจัดกลุ่มการสนทนาในกลุ่มผู้น า เช่น พระสังฆาธิการ ข้าราชการ ผู้น าท้องถิ่น 
เพ่ือหาการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของผู้บริหาร 
 ๒. กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิ
บาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ด้วยรูปแบบ
การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
และข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ซึ่งเกิดจากการสนทนาพูดคุยมีประเด็นปัญหาที่
เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ กลุ่มเจ้าส านักปฏิบัติธรรม กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์            
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
จ านวนทั้งสิ้น ๒๒ รูปหรือคน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด
เรียบร้อยแล้วดังนั้นการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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 ๓. กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประยุกต์
หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วน ามา
ร่างข้อค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ต่อจากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์และข้อค าถามในการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๓.๒ เครื่องมือส ำหรับงำนวิจัยเชิงปริมำณ 
 การศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย เชิ งปริ มาณ                  
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนลักษณะและการตรวจสอบเครื่องมือดังนี้ 
 ๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท
ธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสาร และผลงานการ
วิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 
 ๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 ๑.๔ สร้างเครื่องมือ 
 ๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๑.๖ น าเครื่องการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 ๑.๗ ปรับปรุงแก้ไข 
 ๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของมูลที่ต้องการทราบการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 
๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ 
สถานภาพ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์
หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๕ ด้าน 
ได้แก่ ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การจัดองค์กร (Organizing) ๓) งานบุคลากร (Staffing)      
๔) การอ านวยการ (Directing) ๕) การก ากับดูแล (Controlling) และหลักพุทธธรรม คือ หลักอิทธิ
บาท ๔ ได้แก่ ๑) ฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน ๒) วิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร ๓) จิตตะ : ความ
เข้าใจงาน ๔) วิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็น  รายละเอียดดังนี้ 
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 แนวคิดการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการ 
 ๑) ด้านการวางแผน (Planning) จ านวน ๕ ข้อ  
 ๒) ด้านการจัดองค์กร (Organizing) และวัตถุประสงค์ จ านวน ๕ ข้อ 

๓) ด้านงานบุคลากร (Staffing) จ านวน ๕ ข้อ 
๔) ด้านการอ านวยการ (Directing) จ านวน ๕ ข้อ 
๕) ด้านการก ากับดูแล (Controlling) จ านวน ๕ ข้อ 
หลักพุทธธรรม คือ หลักอิทธิบาท ๔ 
๑) ฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน จ านวน ๕ ข้อ 
๒) วิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร จ านวน ๕ ข้อ 
๓) จิตตะ : ความเข้าใจงาน จ านวน ๕ ข้อ 
๔) วิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล จ านวน ๕ ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  ส านักปฏิบัติธรรมได้มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง  ส านักปฏิบัติธรรมได้มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  ส านักปฏิบัติธรรมได้มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  ส านักปฏิบัติธรรมได้มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  ส านักปฏิบัติธรรมได้มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๓  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความว่าระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่าระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความว่าระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความว่าระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความว่าระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหาร

จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 

๓) กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่

สร้างไว้  
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ

กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม 
รูปแบบของแบบสอบถามตลอดจนภาษาที่ใช้ เพ่ือให้เกิดความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) 
                                                 

๓ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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และผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญน ามาค านวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-objective Congruent) : IOC๔  

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ IOC ของแบบสอบถามเรื่องการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่า
ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปทุกข้อจึงบ่งชีให้เห็นว่าค าถามแต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา น าแบบทดสอบนี้ไปหา
ค่าความเชื่อม่ันได้      

๓.  หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ “ครอนบาค (Cronbach)”๕  

 การหาค่า “สัมประสิทธ์ของความเชื่อมั่น” (coefficient of reliability) โดยปกติในการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์เกณฑ์ยอมรับอยูที่  ๐.๗ ขึ้นไปและในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ 
เชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๘๓ จึงเป็นเครื่องท่ีมีความเหมาะสมมีคุณภาพมีความเชื่อถือได้   

๔.  น าแบบสอบถามทีได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือ
ขอความเห็นชอบและจดัพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ งำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
 ๑) กำรวิเครำะห์เชิงเอกสำร ศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆจากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐ พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า      
สิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ 

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือวารสารบทความ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดย
หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดถึงบทความงานวิจัยในวารสาร 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วท าให้เห็นกรอบแนวคิดประเด็นปัญหาของการวิจัยจากเอกสารที่ได้มีการทบทวน
ก่อนหน้านี้หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้วผู้วิจัยได้สร้างเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ผู้วิจัยจะได้
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

                                                 
๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 
๕สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิง จ ากัด

,๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑.  



๖๖ 
 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมอืตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In–depth 
Interview Guide) แยกระหว่างกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

(๒ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการวางแผนด้านการจัด
องค์กร เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้
หรือไม ่

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุญาตและขอความร่วมมือ         
ถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมายและเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารหัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าสัมภาษณ์ 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
๒) กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมดจึงมี
ขัน้ตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนั้นผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียงเตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด ำเนินกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะที่สัมภาษณ์ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลต่างๆที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับหากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้
บันทึกเสียงในช่วงใดผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย 
 ๓) กำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นกรอบแนวคิดที่ได้
ก าหนดไว้ในเบื้องต้นเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิ
บาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ รูปหรือคน ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการสนทนากลุ่มโดยมีขั้นตอนตาม
ระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยจะท าการนัดหมายวันเวลาที่
จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 



๖๗ 
 

 (๒) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้วคณะผู้วิจัยจะเดินทางไปยังพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายก่อน
อย่างน้อย ๑ วัน ทั้งนี้เพ่ือตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
 (๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มโดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของกิจกรรม 
 (๔) ขณะสนทนากลุ่มมีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก (Recorder)   
และภาพ (Camera) 
 (๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่ม 
รำยช่ือผู้สนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๑ รูปหรือคน ดังนี้  
 ๑. พระอุดมสิทธินายก, ป.ธ. ๙ ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์   
 ๒. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
 ๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
 ๕. พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร. เจ้าคณะต าบลส าเภาล่ม เจ้าอาวาสวัดส าเภาล่ม 
 ๖. พระมหาประสาน อนุวตฺโต, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทรพุทธรังสี 

 ๗. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
    ๘. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 ๙. ดร.ประเสริฐ ธลิาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑๐. นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 ๑๑. ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว ผู้แทนปฏิบัติธรรม 
 ๓.๔.๒ งำนวิจัยเชิงปริมำณ สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 

(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์กร เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้
หรือไม ่

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมายและเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารหัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 

๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ( Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 



๖๘ 
 

๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group)   
ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็น
ระบบจากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ 
โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้งเมื่อประเด็นใด
วิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้นเพ่ือตอบค าถาม
หลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูลเพียงพอ
แล้วหรือยังข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันผู้วิจัย
จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ ใช้กันมากในการ
วิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบสาม (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้น
ถูกต้องหรือไม่วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูลแหล่งที่มาที่จะพิจารณาในการ
ตรวจสอบได้แก่ ๑) แหล่งเวลาถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ ๒) แหล่งสถานที่ถ้า
สถานที่ต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ ๓) แหล่งบุคคลถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูล
จะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 

(๒) การตรวจสอบ (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยลง
ไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลสนามผู้วิจัย
ได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 

(๓) การตรวจสอบ (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่าถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีที่
แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

(๔) การตรวจสอบ (Methodology Triangulation) คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกันนั้นก็คือ
การศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วยนั้นเอง 

(๕) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุปเป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทาง
วิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่งโดยเน้นความเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่
การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
  ๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิง
ปริมำณ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๑) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis) เป็นหลัก
โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน ๓๙๗ ชุด น ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) 
หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพ่ือความถูกต้องอีก ๑ ครั้งแล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัส
ทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ 



๖๙ 
 

๒) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการใช้

การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเ พ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้ 

(๑) สถานภาพส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมที่มีต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:  S.D.) 
 (๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดน ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อวิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis  techniques) น าเสนอข้อมูลโดย
เขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
 (๔) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้๖ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความว่าระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่าระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความว่า ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความว่าระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความว่าระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

                                                 
๖ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๗ ชุด เมื่อเก็บข้อมูลแล้วเสร็จได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary research) และสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๒ รูปหรือ
คน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมและการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๑ 
รูปหรือคน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
อรรถาธิบายและพรรณนาความ ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ๔.๑ สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
 ๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

๔.๓ การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ   
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
๔.๑ สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
๒๒ รูป/คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีจริงได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๒๒ รูป/คน
ที่มีผลงานปรากฏชัดด้านการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลจึงได้ตั้งประเด็นค าถามตามล าดับขั้นตอนเพ่ือศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้           
 ๑) จุดแข็ง ของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีส านักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งและมีพระวิปัสสนา
จารย์อยู่ประจ าแล้วจ านวน ๒๐ ส านัก เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรม       



๗๑ 
 

วัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิ
ราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดท่าการ้อง ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว และในแต่ละส านักก็จะเป็นคุณูปการของเจ้าส านัก
ในการที่จะเชิญชวนประชาชนเข้ามาปฏิบัติเสียเป็นส่วนใหญ่โดยเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติ ต่างๆ ทั้งการ
ดูแลผู้ปฏิบัติธรรม การดูแลสถานที่รวมถึงพระวิปัสสนาจารย์และเรื่องของสัปปายะอ่ืนๆ๑  

 ๒. สถานที่ปฏิบัติธรรมต้องมีความร่มรื่นโดยจัดสถานที่ให้มีต้นไม้ มีสวนป่า สระน้ า สนาม
หญ้า ซึ่งดูแล้วร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีความสงบ สะดวก สะอาด มีถนนหนทางไปมาสะดวกไม่มี
กิจกรรมอย่างอ่ืนที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเข้ามาแทรก เช่น มหรสพ การละเล่นต่างๆ การจัดสร้าง
วัตถุมงคล เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสี
กุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัด
ใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง ส านักปฏิบัติธรรม
วัดเกาะแก้ว เพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะมาเบียดเบียนหรือมารบกวนต่อการปฏิบัติธรรม๒  

 ๓. มีอาคารที่พักอาศัยสัปปายะกับสภาพทัว่ไปของวัดมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุกส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัย
มงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง ส านักปฏิบัติธรรมวัด
เกาะแก้ว๓  

 ๔. สถานที่พัก ห้องน้ า โรงครัวทุกอย่างต้องพร้อมเพ่ือรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจ านวน
มาก มีแม่ครัวประจ าอยู่ตลอด เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่ากา
ร้อง ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว๔  

  ๕. คณะสงฆ์และหน่วยงานรัฐสนับสนุนการจัดปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม 
สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เอาใจใส่ในการเผยแผ่พระธรรม ส่งเสริมให้มีการศึกษา
ปริยัติธรรม และอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนวกภูมิ พระสงฆ์มีความขวนขวายหาความรู้ๆโดย
เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสงฆ์มาก เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรม

                                                           

                 ๑สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
                 ๒สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมร สี), เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดระนครศรีอยุธยา, 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
                 ๓สัมภาษณ์  พระครูประสิทธ์ิธรรมานุ โยค  (ประสิทธิ์  กตปุญฺ โญ) ,  เจ้ าอาวาสวัดเวฬุวัน จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
                 ๔สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๗๒ 
 

วัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรม 
วัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง๕ 

 ๖. มีปัจจัยต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพร้อมและเอ้ือต่อการพัฒนาถ้ามีการ
ท างานอย่างจริงจังให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เห็นและร่วมกันบริจาคทุนสนับสนุนเพ่ือการท างานของ
เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ในวัดที่ท างานกันจริงจังญาติโยมก็เกิดศรัทธาสนับสนุนเงินทุนเข้ามาช่วยเหลือ
การบริหารจัดการภายในส านักปฏิบัติธรรมควรจะแบ่งหน้าที่ให้เป็นสัดส่วนเพราะโดยส่วนใหญ่หน้าที่
ส าคัญทุกอย่างจะไปรวมอยู่ที่เจ้าส านักแต่เพียงผู้เดียวถึงแม้จะมีการแบ่งหน้าที่ให้ดูแลแต่การตัดสินใจ
จะไปอยู่ที่เจ้าส านักแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเมื่อมีการแบ่งหน้าที่กันแล้วอย่างน้อยก็ควรให้ผู้ที่รับหน้าที่นั้น
เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบเช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรม
วัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิ
ราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดท่าการ้อง๖  

 ๗. ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม 
เหมาะสมกับการมาปฏิบัติธรรม เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่ากา
ร้อง๗  

 ๘. สภาพทั่วไปของสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องเป็นเอกเทศหรือเป็นที่เฉพาะไม่มีอะไรวุ่นวาย
ในการปฏิบัติมีคนบริหารจัดการในการดูแลความสะอาด สิ่งแวดล้อม เครื่องอ านวยความสะดวกใน
ส านักปฏิบัติธรรมที่ดี มีความสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่ควรมีสัตว์เลี้ยงท าให้มีปัญหาเพราะไปรบกวนสมาธิแก่
ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมมีความปลอดภัยในทรัพย์สินที่น าติดตัวมาอาหารต้องสะอาดถูกสุขลักษณะมี
ปริมาณเพียงพอรวมถึงสถานที่พักที่ปฏิบัติ ห้องน้ ามีความสะอาดเพียงพอเพ่ือรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติ
เหมาะสม เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสี
กุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัด
ใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง๘  

 ๙. สถานที่ปฏิบัติธรรมนับว่าเป็นสิ่งส าคัญต้องกว้างขวาง สงบ ร่มเย็น ร่มรื่น สะอาด 
สะดวกสบาย เพ่ือให้ผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมมีจิตใจที่เบิกบาน มีความเป็นสัปปายะมีความปลอดภัยท าให้ผู้
มาปฏิบัติมีจิตใจดีผ่องแผ้วเมื่อเข้าไปแล้วรู้สึกที่อยากจะปฏิบัติธรรมเปรียบเหมือนเป็นบ้านแห่งที่สอง

                                                           

                  ๕สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๖สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธ รรม)
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๗สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๘สัมภาษณ์ นายนิพนธ์  ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
๓ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๓ 
 

ของเขามีความสุขในการปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระศาสนา เช่นส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่ากา
ร้อง๙  

 ๑๐. มีบริเวณกว้างขวางไม่คับแคบไม่อยู่ในที่อับจะได้ไม่อึดอัดเวลาปฏิบัติกัมมัฏฐานต้องมี
ความสะอาดมีต้นไม้ร่มรื่นรู้สึกผ่อนคลาย สะดวกสบายมีห้องน้ าเพียงพอ ปลอดภัย มีการถ่ายทอด
ธรรมชัดเจนเข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติธรรม เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัด
ตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิ
ราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดท่าการ้อง๑๐  

 ๑๑. มีความสงบร่มรื่นมีความสัปปายะในการปฏิบัติที่ส าคัญคือค าสอนต้องตรงตามที่
พระพุทธเจ้าสอนโดยมีสติปัฏฐานสูตรหรือไมบ่ิดเบือนค าสอน สถานที่ตั้งต้องไปมาสะดวกและสามารถ
เข้ากับชุมชนรอบข้างได้ดี เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง ๑๑  

 ๑๒. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมโดยรวมสถานที่ต้องมีความสะอาดเรียบร้อย    
มีความสงบเพราะถือว่าในส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติมีความรู้สึกไม่มี
สิ่งใดมารบกวนเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ในส่วนของพระวิปัสสนาจารย์ที่จะมาให้ความรู้แก่ญาติโยม
ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจะต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ค าแนะน าด้านต่างๆ แก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม 
กล่าวคือบุคลากรต้องมีความพร้อมพ่ีจะดูแลอ านวยความสะดวกในทุกด้านในส่วนของค าสอนต้องแบ่ง
ให้ชัดเจนว่าเหมาะสมกับกลุ่มผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหรือไม่ เช่น กลุ่มเด็กก็ควรจะเป็นค าสอนที่ฟังแล้วเข้าใจ
ง่าย เป็นต้น หรือแบ่งรูปแบบการสอนเหมาะสมกับการสอนระดับอุบาสกอุบาสิกาหรือวัยของผู้ที่เข้า
ปฏิบัติ เช่น รูปแบบการสอนระดับเด็กรูปแบบการสอนระดับนักศึกษารูปแบบควรแบ่งให้ชัดเจน เช่น 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง๑๒ 
 ๑๓. ส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปมีการจัดแยกอบรมการปฏิบัติธรรมระหว่างผู้ใหญ่และ
เด็กอย่างชัดเจนเพ่ือน าหลักธรรมไปในชีวิตประจ าวันได้  เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านัก

                                                           
๙สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐สัมภาษณ์ นางนฤดี น้อยศิริ , นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,         

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๗๔ 
 

ปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง๑๓ 
 ๑๔. การบริหารส านักปฏิบัติธรรมต้องน าวิธีการสอนปฏิบัติธรรมที่เข้าง่ายและเป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันด้วย เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัด
ตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัย
มงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง๑๔ 
 ๑๕. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเป็นส านักปฏิบัติต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเป็นการกรอกแบบฟอร์มมีชื่อท่ีอยู่อายุการท างานเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรม เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก  
ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญ ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่
ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง๑๕ 
 ๑๖. การบริหารส านักปฏิบัติธรรมของสภาพทั่วไปของส านักนั้นต้องมีการวางแผนงานใน
ส านักให้ชัดเจนและครอบคลุมงานทั้งหมดโดยภาพรวมของการบริหารจัดการเช่น ส านักปฏิบัติธรรม
วัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิ
ราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดท่าการ้อง๑๖ 
 ๑๗. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีการแบ่งหน้าที่ของคนในการ
ท างานหลายอย่างโดยไม่ซ้ าซ้อนและช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหาอุปสรรค เช่น ส านักปฏิบัติธรรม      
วัดมเหยงคณ์ ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิ
ราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดท่าการ้อง ม๑๗ 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๓สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑    

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖สัมภาษณ์  พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม) ,  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล  จ ัง ห ว ัด

พระนครศรีอยุธยา , ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๗สัมภาษณ์ คุณสมพงษ  ค งสิริถ า ว ร , ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,            
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๗๕ 
 

 ๑๘. การบริหารส านักปฏิบัติธรรมของสภาพทั่วไปของส านักนั้นเจ้าส านักต้องประสานงาน
และติดตามงานว่างานที่ใช้ให้ท าส าเร็จหรือไม่อย่างไร เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ ส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิงวรวิหาร ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง๑๘ 
 สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปจุดแข็งของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีส านักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งและมีพระวิปัสสนา
จารย์อยู่ประจ าทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสัปปายะความร่มรื่นโดยจัดสถานที่ให้มีต้นไม้ มีสวนป่า 
สระน้ า สนามหญ้า ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีความสงบ สะดวก สะอาด มีถนนหนทางไปมาสะดวกมีที่
เป็นเอกเทศหรือเป็นที่เฉพาะไม่มีอะไรวุ่นวายในการปฏิบัติ มีคนบริหารจัดการในการดูแลความ
สะอาด สิ่งแวดล้อม เครื่องอ านวยความสะดวกในส านักปฏิบัติธรรมที่ดีท าให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติมี
ความรู้สึกไมม่ีสิ่งใดมารบกวนเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมรวมถึงที่ห้องพัก ห้องน้ า โรงครัวทุกอย่างต้อง
พร้อมเพ่ือรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมเพียงพอสนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ส่งเสริมให้
มีการศึกษาปริยัติธรรมแก่พระนวกภูมิ มีหลักธรรมค าสอนตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนมีการรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานเป็นการกรอกแบบฟอร์มมีชื่อที่อยู่อายุการท างานเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าปฏิบัติธรรมมี
การแบ่งหน้าที่ของคนในการท างานหลายอย่างโดยไม่ซ้ าซ้อนและช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหาอุปสรรค 
แต่ละส านักปฏิบัติธรรมมีจุดเด่นๆ เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ มีผู้เข้ามาบวชเนกขัมมะปฏิบัติ
ธรรมจ านวนมากตลอดปี มีสถานที่ลานธรรมเป็นป่า มีการคมนาคมสะดวกมาก หลวงพ่อเจ้าส านัก
สอนการปฏิบัติธรรมเป็นที่ชอบใจของคนทั่วไป  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน มีผู้เข้ามาบวชปฏิบัติ
ธรรมจ านวนมากตลอดปี ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก มีการอบรมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนเป็น
ส่วนมาก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญมีผู้เข้ามาบวชปฏิบัติธรรมจ านวนมากบางเทศกาล ส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร มีการคมนาคมสะดวก ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคลมีผู้เข้า
มาบวชปฏิบัติธรรมตลอดปี มีสถานที่ลานธรรมเป็นป่า มีการคมนาคมสะดวกมาก ส านักปฏิบัติธรรม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร มีการอบรมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนเป็นส่วนมาก มีการคมนาคมสะดวก  
ส านักปฏิบัติธรรมวัดท่าการ้อง มีการอบรมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนเป็นส่วนมาก ส านักปฏิบัติธรรม
วัดเกาะแก้ว มีผู้เข้ามาบวชปฏิบัติธรรมบางเทศกาล มีการอบรมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนระดับ
ต่างๆเป็นส่วนมากและจัดอบรมตลอดปี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๑๘สัมภาษณ์ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๗๖ 
 

ตารางที่  ๔.๑ สรุปสภาพทั่วไปจุดแข็งของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด         
พระนครศรีอยุธยา 
                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

                                                                         จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 

๑) ส านักปฏิบัติธรรมมีการแต่งตั้งพระวิปัสสนาจารย์อยู่ประจ า         
   และดูแลการปฏิบัติ มีหลักธรรมตรงตามพระพุทธเจ้าสอน   ๒       ๑๑,๑๖ 
๒) สถานทีมี่ความสัปปายะ สงบ สะดวก สะอาด  
   ปลอดภัย คมนาคมไปมาสะดวก                                  ๗       ๔,๖,๗,,๙,๑๓,๑๔,๑๔ 
๓) คณะสงฆ์ หน่วยงานรัฐสนับสนุนจัดปฏิบัติธรรมและ 
   ส่งเสริมการเผยแผ่อย่างสม่ าเสมอ                               ๒       ๑,๑๒ 
๔)มีการบริหาร มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงาน มีการวางแผนงาน 
   มีรูปแบบการสอนเหมาะสมกับผู้เข้ามาปฏิบัติ                          ๕       ๒,๕,๑๗,๑๘,๒๑ 
๕) มีการจัดองค์กรแบ่งหน้าที่ของบุคลากร ท างานไม่ซ้ าซ้อน 
   ช่วยเหลือร่วมมือกันประสานงานกันระหว่างส านักบ้าง                ๒       ๒๐,๒๒ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 ๒) จุดอ่อน ของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑. ปัจจุบันส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมหลักๆ 
โดยรวมแล้วมีอยู่แค่ ๒ ส านักที่เป็นต้นแบบหลักการปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจากครูบา
อาจารย์ จึงน่าจะน ามาประสานให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ในการปฏิบัติ      
โดยให้พระวิปัสสนาจารย์ในจังหวัดเข้าปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างน้อยคนละ ๔๕ วัน เพ่ือศึกษาการ
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน๑๙  
 ๒. การบริหารส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปจะเป็นไปตามแนวคิดของเจ้าอาวาสโดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของท่าน เจ้าอาวาสสรุปได้ว่า
นโยบายส่วนใหญ่เป็นไปตามด าริของเจ้าอาวาสประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านเจ้าอาวาส๒๐ 
  ๓. การบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่มีเครือข่าย
ของส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจน๒๑  
 ๔. พระวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ ขาดประสบการณ์ในการน าปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน 
เจ้าส านักปฏิบัติบางแห่งขาดแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีบางส านักมีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอกับ
ผู้มาปฏิบัติหรือมีสภาพทรุดโทรมหรือไม่มีการปรับปรุงเครื่องอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพออีกทั้งยัง
ขาดการประสานความร่วมมือกับส านักปฏิบัติธรรมอ่ืนในเรื่องวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ 
                                                           

๑๙สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑    
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๐สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๗๗ 
 

เทคโนโลยีและกระแสสังคมโลกดึงความสนใจพระพุทธบริษัทออกไปจากการเข้าวัดศึกษาปฏิบัติ      
มีสัตว์รบกวนมาก เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก่ เป็นต้น๒๒  
 ๕. การบริหารส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปจะเป็นไปตามแนวคิดของเจ้าอาวาสโดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของท่านเจ้าอาวาสโดยรวมได้ว่า
นโยบายส่วนใหญ่เป็นไปตามด าริของเจ้าอาวาส อย่างเช่นเจ้าอาวาสวัดใดที่มีส านักปฏิบัติธรรมภายใน
วัดที่ตนเองดูแลก็จะจัดอาวาสให้มีความสัปปายะ เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมสัปปายะต่อการ
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านเจ้าอาวาส๒๓ 
 ๖. การบริหารส านักปฏิบัติธรรมนั้นแต่ละส านักยังไม่มีตารางเวลากิจกรรมในการจัดอบรม
ปฏิบัติธรรมที่ชัดเจน๒๔ 
 ๗. ยังไม่มีการแยกการอบรมปฏิบัติธรรมระหว่างผู้ใหญ่และเด็กว่าต้องสอนวิ ธีอย่างไร
เพ่ือให้เข้าใจง่าย๒๕ 
 ๘. การบริหารส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปนั้นยังขาดห้องพยาบาลส าหรับผู้ที่เจ็บป่วยอย่าง
กะทันหันในเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล๒๖ 
 ๙.  ส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปไม่มีบุคลากรดูแลความปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติธรรม๒๗ 
 ๑๐. การบริหารส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปยังขาดการดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาด
ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ๒๘ 
 ๑๑. ส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปมีเงินทุนน้อยส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคจากญาติโยม
ที่มาปฏิบัติธรรมจะพัฒนาเรื่องสัปปายะอะไรก็ล าบากล่าช้า๒๙ 
 ๑๒. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมขาดการเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมให้เป็นทะเบียนตรวจสอบได้๓๐ 
                                                           

๒๒สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๓สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,    
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๔สัมภาษณ์  พระภาวนาเขมคุณ วิ .  (สุ รศักดิ์  เขมร สี ) ,  เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๕สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑.  

๒๖สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๗สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๘สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์ นายนิพนธ์  ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๘ 
 

 ๑๓. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมโดยสภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติไม่ค่อยมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของส านักให้สอดคล้องตามสภาพปัจจุบัน๓๑ 
 ๑๔. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเจ้าส านักหรือเจ้าอาวาสไม่ค่อย
มีการติดต่อเชื่อมโยงซึ่งกันและกันขาดการส่งเสริมช่วยเหลือกันเท่าที่ควร๓๒ 
 ๑๕. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมทางส านักไม่มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคจากผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม๓๓ 
 ๑๖. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักเป็นน าสั่งการ
เองทั้งหมดไม่ค่อยมีการประชุมปรึกษาหารือกันไม่ค่อยตั้งคณะกรรมการมาช่วยกันท างาน๓๔ 
 ๑๗.สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีวัตถุประสงค์ และ
อุดมการณ์ที่จะร่วมกันคิดร่วมกันท าให้เป็นการจัดการที่มีความเสียสละต่อการเผยแผ่ที่จริงใจต่อกัน๓๕ 
 สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปจุดอ่อนของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมหลักๆ 
โดยรวมแล้วมีอยู่ ๒ ส านักที่เป็นต้นแบบ และหลักการปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจาก     
ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพและศรัทธาส่วนใหญ่จะไม่ได้นั่งคุยกันระหว่างส านักกับส านักให้ชัดเจน 
นโยบายส่วนใหญ่เป็นไปตามด าริของเจ้าอาวาสปฏิบัติตามแนวทางของท่านเจ้าอาวาสการบริหาร
เครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมยังไม่มีเครือข่ายของส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนขาดการประสานความ
ร่วมมือกับส านักปฏิบัติธรรมอื่นในเรื่องวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากรและพระวิปัสสนา
จารย์ ขาดประสบการณ์ในการน าปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน และขาดแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีไม่มี
ตารางเวลากิจกรรมในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนส านักปฏิบัติไม่ค่อยมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของส านักให้สอดคล้องตามสภาพปัจจุบันเจ้าส านักหรือเจ้าอาวาสไม่ค่อยมี
การติดต่อเชื่อมโยงซึ่งกันและกันขาดการส่งเสริมช่วยเหลือกันและเป็นน าสั่งการเองทั้งหมดไม่ค่อยมี
การประชุมปรึกษาหารือกันไม่ค่อยตั้งคณะกรรมการมาช่วยกันท างาน เป็นต้น 
 

                                                                                                                                                                      
๓๐สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ,  เทียมปาน นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๓๑สัมภาษณ์ นางนฤดี  น้อยศิริ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,        

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๓๒สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๓สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์  พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม) ,  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๓๕สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,            

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



๗๙ 
 

ตารางที่  ๔.๒ สรุปสภาพทั่วไปจุดอ่อนของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                    จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 

๑) ส านักปฏิบัติธรรมที่เป็นต้นแบบมีน้อย           
    การบริหารตามแนวที่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา    ๔           ๒,๕,๑๑,๑๘ 
๒) ไม่มีการบริหารเครือข่ายของส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจน             ๓       ๑๖,๑๗,๒๑ 
๓) พระวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์ ขาดประสบการณ์                 ๒            ๑,๑๓ 
๔) ไม่มีตารางเวลาและกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมที่ชัดเจน  ๓     ๖,๙,๒๒  
๕) ขาดห้องพยาบาลเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล   ๓     ๔,๗,๑๒ 
๖) ขาดการปรับปรุงกฎระเบียบของส านัก             ๒     ๑๔,๑๕ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 

 ๓) โอกาส ของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑. คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของส านักปฏิบัติธรรม 

ให้การสนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์  เจ้าส านักปฏิบัติธรรมเอาใจใส่ในการเผยแผ่
พระธรรม ส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรมและอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนวกภูมิ  พระสงฆ์มี
ความขวนขวายหาความรู้ๆ โดยเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสงฆ์มากข้ึน๓๖  

 ๒. เจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่มีบุคลากรที่เป็นทายาทต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะถ้าเจ้า
ส านักเก่งคนเดียวและไม่มีทายาทสืบทอดต่อไปส านักนั้นจะไม่มีความมั่นคงเพราะไม่ได้สร้างทายาท
การสร้างทายาทคือการปลูกฝังศีลปลูกฝังธรรม ยิ่งเจ้าส านักสามารถปลูกฝังทายาทได้มากเท่าไหร่
นับเป็นศักยภาพของส านักนั้นที่จะมีทายาทสืบต่อเพราะมนุษย์เรามีความเจ็บป่วยมีเวลาไม่เหมือนกัน
หรือมีเวลาที่แตกต่างกันเมื่อเราสร้างทายาทได้แล้วก็ให้ทายาทเหล่านั้นท าหน้าที่สืบต่อจากเราถึงแม้
การท าหน้าที่อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเรายังอยู่เบื้องหลังก็คอยแนะน าสิ่งที่ขาดตกบกพร่องเพ่ือเพ่ือช่วย
เติมเต็มให้การท างานเกิดความสมบูรณ์ขึ้น๓๗  

 ๓. ปัจจัยต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพร้อมและเอ้ือต่อการพัฒนาทุกอย่าง
ถ้ามีการท างานอย่างจริงจังให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เห็นและร่วมกันบริจาคทุนสนับสนุนเพ่ือการ
ท างานของพระสงฆท์ี่ท างานกันจริงจังญาติโยมก็เกิดศรัทธาสนับสนุนเงินทุนเข้ามาช่วยเหลือ๓๘ 

 ๔. ความพร้อมของส านักแต่ละส านักมีมากหรือน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าส านักเป็น
ส าคัญพระเจ้าส านักมีผู้คนศรัทธาเยอะสัปดาห์หน้าจะมีความพร้อมเพราะมีผู้คนเข้ามาปฏิบัติธรรม
การพัฒนาก็จะตามมา เช่น เสนาสนะ ตัวบุคลากรเพ่ือรองรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ๓๙  
                                                           

๓๖สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๗สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑    
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๓๘สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๘๐ 
 

 ๕. ส านักปฏิบัติธรรมใช้พ้ืนที่ให้ตรงตามความประสงค์ของผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมมารับการ
อบรม ประการแรกคือ มีค าสอนที่ถูกตรงตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการปฏิบัติการ
เจริญภาวนา มีการสอนที่ถูกต้องที่ตรงหลักธรรมโดยเฉพาะหลักสติปัฏฐาน ๔ ทั้งหมดนี้นับว่าเป็นส่วน
ส าคัญเพราะค าสอนเหล่านี้เมื่อเผยแผ่ออกไปทางสื่อสารสนเทศผ่านทางเว็บไซให้คนที่สนใจได้ฟังเขา
จะรู้สึกว่ามันใช่มันตรงและถูกต้องแม้แต่ผู้ที่อยู่ไกลหรืออยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสได้ฟังค าสอนเหล่านี้ 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่ท าให้ผู้คนสนใจเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรม๔๐  

 ๖. ความเป็นส านักปฏิบัติธรรมต้องมีความสงบ สะอาด มีความปลอดภัย สิ่งอ านวยความ
สะดวกพร้อม เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ ฝึกอบรมในเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง
ท าให้ชาวบ้านเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ปัจจัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน  
ด้านบุคลากรก็จะตามมาด้วยศรัทธา๔๑  

 ๗. ต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการเข้ามาปฏิบัติภายในวัดเพ่ือ
ความเป็นระเบียบสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวาย๔๒ 

 ๘. ผู้บริหารหรือเจ้าส านักต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในทุก
ด้าน ความพร้อมในเรื่องอาหารถือว่าเป็นสิ่งส าคัญประการแรกคืออาหารต้องเพียงพอต่อผู้ที่เข้ามา
ปฏิบัติธรรม มีโรงทานที่สะอาดมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้คนจ านวนมากไม่แออัดมีเจ้าหน้าที่
ดูแลทั่วถึง๔๓  

 ๙. มีความร่วมมือในการสื่อสารในการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น มีบุคลากร 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะสามารถเอ้ือต่อการปฏิบัติงานมีการจัดกิจกรรมที่สม่ าเสมอเพ่ือให้
ประชาชนได้ประโยชน์ในกิจกรรมนั้น๔๔  

 ๑๐. มีสถานที่ สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบ พระภิกษุสามเณรภายในส านักมีความ
พฤติดี ปฏิบัติชอบ มีระเบียบวินัย น่าเลื่อมใส๔๕  

 ๑๑. รูปแบบสถานที่ของส านักปฏิบัติธรรมโดยพื้นฐานที่เห็นอยู่ในปัจจุบันดีอยู่แล้วแต่การ
พัฒนาคือการท าให้ดียิ่งขึ้นไป สิ่งที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นอาจจะเป็นในส่วนของสถานที่ต้องมีความ

                                                                                                                                                                      
๓๙สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม) ,  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๐สัมภาษณ์ ,  พระภาวนาเขมคุณ  วิ . (สุ รศักดิ์  เขมร สี ) ,  เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๑สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,            

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๒สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๓สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ์ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๕สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๘๑ 
 

เป็นสัปปายะมากยิ่งขึ้น มีความสะอาดมีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น รวมถึงอาหารซึ่งในส่วนของอาหารจะ
ครอบคลุมถึงสุขภาพของทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกาด้วย ในปัจจุบันพระสงฆ์จะ
ฉันอาหารที่ญาติโยมน ามาถวายเป็นส่วนใหญ่โดยญาติโยมที่น าอาหารมาถวายหลายท่านก็ไม่มีความรู้
ด้านหลักโภชนาการหรืออาจจะท าตามที่ตนเองปรารถนาเพ่ืออุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ วชอบ 
โดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีกะทิเป็นส่วนผสมนั้นจะท าให้สุขภาพเสียจึงต้องมีการดูแลให้ความส าคัญ
กับเรื่องโภชนาการเป็นส าคัญ๔๖  

 ๑๒. ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ ที่พัก ห้องน้ า โรงครัวทุกอย่างต้อง
พร้อมเพ่ือรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมากเพราะถ้ามาแล้วไม่ได้รับความสะดวกสบาย       
การอบรมจะไม่ได้ผลแต่ถ้ามีความพร้อมในทุกด้านก็จะมีความเรียบร้อยการอบรมเป็นไปด้วยดี จึงต้อง
เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่แรกเมื่อเริ่มเป็นศูนย์วิปัสสนาเรื่องอาหารทางวัดจะมีแม่ครัวประจ าอยู่
ตลอดเวลาในปัจจุบันผู้ที่เข้ามาปฏิบัติจะเป็นนักเรียนนักศึกษาโดยส่วนใหญ่จะเข้าปฏิบัติในระยะสั้น
คือ ๒ คืน ๓ วัน โดยให้เรียนรู้ เรื่องศีล เรื่องธรรม เพ่ือน ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน๔๗ 

 ๑๓. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเจ้าส านักหรือเจ้าอาวาสต้องมี
การส่งเสริมร่วมมือกันช่วยเหลือกันในการสร้างเครือข่ายให้แข็งแรงกว่านี้๔๘ 

 ๑๔. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเมื่อเจ้าส านักมีอุดมการณ์ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิม๔๙ 

 ๑๕. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมตามสภาพทั่วไปนั้นเจ้าส านักหันมาใส่ใจใน
กฎระเบียบของคณะสงฆ์มากขึ้นน ามาใช้มากข้ึน๕๐ 

 ๑๖. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเจ้าส านักหือเจ้าอาวาสมีการท า
ทะเบียนประวัติพ้ืนฐานของผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นระบบมากขึ้น๕๑ 

 ๑๗. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมตามสภาพทั่วไปนั้นทางส านักเริ่มมีการเปิดรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคจากผู้มาปฏิบัติมากขึ้น๕๒ 

                                                           
๔๖สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิม

เกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวั ด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๔๙สัมภาษณ์ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๕๑สัมภาษณ์ นายนิพนธ์  ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๒สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๘๒ 
 

 ๑๘. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้ความสนใจติดต่อกับสมาชิก
กับส านักปฏิบัติธรรมอื่นๆมากข้ึนมีการเชื่อมโยงระหว่างกันเพ่ิมข้ึน๕๓ 

 ๑๙. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเจ้าส านักมีการประเมิน
ความส าเร็จของการท างานและปัญหาอุปสรรคของงานที่ท ามีอะไรบ้างตอลดทั้งติดตามผลงานให้
รวดเร็วมากขึ้น๕๔ 
 สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปโอกาสของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรมให้การสนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรมและ
อบรมกรรมฐาน มีค าสอนถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการปฏิบัติธรรม การเจริญ
ภาวนา โดยเฉพาะหลักสติปัฏฐาน ๔ มีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนผ่านทางสื่อสารสนเทศ เว็บไซต์ 
ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติท าให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้เรียนรู้ เรื่องศีลเรื่องธรรมเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริงรูปแบบสถานที่ของส านักปฏิบัติธรรมมีสัปปายะดีอยู่แล้วมีการใช้พ้ืนที่ตรงตาม
ความประสงค์ของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ไม่มีสิ่งมาเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการปฏิบัติ เช่น มหรสพ 
การละเล่นต่างๆ การจัดสร้างวัตถุมงคล เป็นต้นการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้ความสนใจ
ติดต่อกับสมาชิกกับส านักปฏิบัติธรรมอ่ืนๆมากขึ้นมีการเชื่อมโยงระหว่างกันเพ่ิมขึ้น มีการส่งเสริม
ร่วมมือกันช่วยเหลือกันใส่ใจในกฎระเบียบของคณะสงฆ์มากขึ้นและมีท าทะเบียนประวัติพ้ืนฐานของผู้
ปฏิบัติมีประเมินความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคงานที่ท าตลอดทั้งมีความพร้องทางด้านสถานที่พัก 
ห้องน้ า โรงครัว เพ่ือรองรับผู้มาปฏิบัติเป็นจ านวนมาก เจ้าส านักมีการประเมินความส าเร็จของการ
ท างานและปัญหาอุปสรรคของงานที่ท ามีอะไรบ้างตอลดทั้งติดตามผลงานให้รวดเร็ว  ในส่วนของ
อาหารถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการและสะอาดปลอดภัย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๕๓สัมภาษณ์ นางนฤดี น้อยศิริ , นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,         

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๔สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



๘๓ 
 

ตารางที่  ๔.๓ สรุปสภาพทั่วไปโอกาสของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ในจังหวัด        
พระนครศรีอยุธยา 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                       จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 

๑) คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน   ๒             ๑,๒ 
๒) มีค าสอนถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา           ๑             ๕ 
๓) มีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนผ่านทางสื่อสารสนเทศ  ๑             ๕ 
๔) รูปแบบสถานที่ของส านักปฏิบัติธรรมมีสัปปายะดี             ๓             ๖,๑๐,๑๒ 
๕) มีความพร้อมด้านสถานที่ ที่พัก ห้องน้ า โรงครัว             ๓             ๓,๑๑,๑๒          
๖) มีบริหารจัดการที่ดีมีกฎระเบียบที่ชัดเจน                ๒      ๑๔,๑๕ 
๗) มีการส่งเสริมร่วมมือกันช่วยเหลือกัน    ๓      ๑๓,๑๗,๑๘ 
๘) ใส่ใจในกฎระเบียบของคณะสงฆ์มากขึ้น    ๒      ๗,๑๕ 
๙) ท าทะเบียนประวัติพื้นฐานของผู้ปฏิบัติ    ๑      ๑๖ 
๑๐) ประเมินความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคงานที่ท า  ๑      ๑๙    
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 

 ๔) อุปสรรค ของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑. โดยทั่วไปการบริหารส านักปฏิบัติธรรมจะขึ้นอยู่กับเจ้าส านักเสียเป็นส่วนใหญ่ 
กล่าวคือ เจ้าส านักได้รับการถ่ายทอดการศึกษามาจากอาจารย์ในยุคก่อนๆ อย่างไรเจ้าส านักต้อง
ยึดถือปฏิบัติตามครูและอาจารย์ของตนเองมาเช่นนั้นจึงหาความเป็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นแบบอย่าง
เดียวกันของทุกส านักไม่ได้และความพร้อมของส านักแต่ละส านักมีมากหรือน้อยต่างกันอย่างไรก็
ขึ้นอยู่กับที่ตัวเจ้าส านักเป็นส าคัญพระเจ้าส านักมีผู้คนศรัทธามากจะมีความพร้อมเพราะมีผู้คนเข้ามา
ปฏิบัติธรรมการพัฒนาก็จะตามมาเช่นเสนาสนะก็จะตามมาตัวบุคลากรก็จะตามมาเพ่ือรองรับผู้ที่เข้า
มาปฏิบัติ๕๕  
 ๒. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละส านักมีพ้ืนฐานประสบการณ์ 
และความพร้อมด้านต่างๆ ไม่เหมือนกัน ซึ่งมีผลต่อการจัดสถานที่การปรับรูปแบบและวิธีการในการ
ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่แต่ละชุมชนปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมจึงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก๕๖  

                                                           
๕๕สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑    

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์, พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๔ 
 

 ๓. ส านักปฏิบัติธรรมได้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมจากความต้องการของญาติโยมเอง
ไม่ได้มีการติดต่อประสานงานหรือมีการประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด จึงกลายเป็นการขาดความร่วมมือ
ระหว่างวัดกับชุมชนท าให้การปฏิบัติธรรมขาดความม่ันคง๕๗  
 ๔. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะกลุ่มผู้ปฏิบัติบางกลุ่มเมื่อเข้า
มาปฏิบัติเพียงวันเดียววันต่อไปก็เกิดความท้อแท้ที่เกิดจากการปวดเมื่อยแข้งขาไม่สามารถปฏิบัติต่อ
ได้ ส่วนของการบริหารถ้าจะท าอย่างจริงจังต้องมีปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์เป็นฐานรองรับอาจจะ
เริ่มต้นจากน้อยไปมาก ปัญหาอีกประการคือผู้ปฏิบัติแสวงหาสถานที่ปฏิบัติที่ถูกกับจริตของตนจึงเข้า
ส านักนั้นออกส านักนี้จึงเป็นปัญหาว่าเราจะหาวิธีใดที่จะท าให้การปฏิบัติเป็นที่พอใจของบุคคลเหล่านี้ 
สถานที่ต้องมีความร่มรื่น มีที่พักอาศัยเหมาะกับสภาพของวัดมีความสะอาด๕๘  
 ๕. สถานทีจ่ัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีความสงบ สะอาด มีความปลอดภัยสิ่งอ านวย
ความสะดวกพร้อม ท่านเจ้าอาวาสต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ ฝึกอบรมในเรื่องการปฏิบัติ
ธรรมที่ถูกต้องท าให้ชาวบ้านเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา การบริหารส านักปฏิบัติธรรม
มักจะประสบปัญหาทางด้านปัจจัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านบุคลากร เมื่อขาดสิ่ง
เหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการบริหารส านักปฏิบัติธรรม๕๙  
 ๖. ใช้การบริหารตามแนวที่ครูบาอาจารย์ที่ เป็นเจ้าส านักโดยใช้บารมีทางความรู้
ความสามารถ ความเคารพนับถือ ความไว้วางใจปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยความเคารพและศรัทธา   
ส่วนใหญ่จะไม่ได้นั่งคุยกันระหว่างส านักกับส านักให้ชัดเจน๖๐  
 ๗. ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีจุดยืนเป็นหลักของตนเองไม่ควรสนใจสิ่งที่มารบกวนหรือมา
กระทบท าให้แนวคิดของเราเสียไปเพราะแนวทางปฏิบัติของแต่ละที่ต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ
เป็นธรรมดา๖๑  
 ๘. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือความเป็น
หนึ่งเดียวของส านักปฏิบัติธรรมจึงขาดการเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายด้านข้อมูลข่าวสารของส านัก
ปฏิบัติธรรมไปสู่ประชาชนที่จะสามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติได้ตามอัธยาศัยตามความชอบของตนเอง 
จึงกลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อถือของตัวเจ้าส านักเองเสียเป็นส่วนใหญ่และยังขาดความเป็น

                                                           
๕๗สัมภาษณ์  พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม) ,  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๘สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ ธ รรมานุ โยค  (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๙สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,             

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๐สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์  (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๑สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ ธ รรมานุ โยค  (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๘๕ 
 

เอกภาพในเรื่องของการบริหารจัดการ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอีกประการหนึ่งก็คือยังขาดการจัดตั้ง
ศูนย์กลางของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มีคุณภาพ๖๒  
 ๙. ปัจจัยที่ส าคัญของการบริหารส านักปฏิบัติธรรม คือ บุคลากรที่มีความรู้ในการท างาน 
มีความศรัทธาและปัญญาเสมอกันแต่มีอยู่หนึ่งจุดที่อาจจะนึกไม่ถึงและเป็นสิ่งที่ส าคัญคือการใช้ปิย
วาจาที่ไม่มีอัตตาหรือเป็นค าพูดที่สร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาองค์กรต้อง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีความคิดที่ถูกต้อง๖๓ 
  ๑๐. ปัญหาอีกประการหนึ่งคือตัวเจ้าอาวาสที่รับนโยบายจากคณะสงฆ์มาจะต้องมา
ขับเคลื่อนการท างานหรือการปฏิบัติในวัดอย่างไรมีบุคลากรหรือไม่ มีเงินทุนที่จะบริหารหรือไม่ เพราะ
บางวัดที่เป็นวัดขนาดเล็กอาจยังขาดบุคลากรในการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่ก็จะขอความร่วมมือจาก
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดแต่ก็มาอาจช่วยได้ตลอดเวลาแม้แต่ชาวบ้านที่เข้ามาปฏิบัติธรรม
เองก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมจ านวนเท่าเดิมไม่มีการขยายหรือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนภายของได้รับรู้ว่า
ภายในวัดจัดกิจกรรมอะไรบ้างเพราะไม่มีบุคลากรทางการเผยแผ่มาช่วยขับเคลื่อนให้เป็นที่รู้จักของ
คนทั่วไป๖๔  
 ๑๑. ส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปยังขาดหรือมีไม่เพียงพอในสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พ้ืนฐานต่อผู้ที่มาปฏิบัติธรรม เช่น พัดลม ที่นอน หมอน เป็นต้น๖๕ 
 ๑๒. ส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีจิตอาสาที่เสียสละมาช่วยงานต่างๆท า
ให้การดูแลผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเกิดความพึงพอใจ๖๖ 
   ๑๓. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมยังขาดเงินทุนในการพัฒนาใน
เรื่องความเป็นสัปปายะด้านต่างๆเช่น อาคาร สถานที่  อาหาร บุคลากร อุปกรณ์ เป็นต้น              
ให้เพียงพอ๖๗ 
 ๑๔. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเจ้าส านักเจ้าอาวาสยังไม่ให้
ความใส่ใจเท่าที่ควรต่อการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาขับเคลื่อนให้เป็นเครือข่ายร่วมกัน๖๘ 

                                                           
๖๒สัมภาษณ์ นายประดับ  โพธิก าญจนวัตน , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๓สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิม

เกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วั ดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,            

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๕สัมภาษณ์  พระภาวนาเขมคุณ  วิ . (สุ รศักดิ์  เขมร สี ) ,  เจ้ าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๖สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์  (ประยูร ชินปุตฺโต), เ จ้าคณะอ า เภอบางบาล  เจ้าอาวาส   

วัดสีกุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๖๘สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๘๖ 
 

 ๑๕. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมสภาพทั่วไปบางส านักเจ้าอาวาสยังไม่มีการ
ส่งเสริมสมาชิกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างจริงใจ๖๙ 
 ๑๖. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมยังขาดการประเมินและติดตาม
การท างานที่ผ่านมาว่าผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมมีความส าเร็จและมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่ต้องมาแก้ไข
ต่อไป๗๐ 
 ๑๗. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมสภาพทั่วไปของแต่ละส านักมีกฎระเบียบสืบ
ทอดต่อกันมาตามครูบาอาจารย์ไม่มีการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันจึงท าให้ผู้เข้า
มาปฏิบัติธรรมลดน้อยลง๗๑ 
 ๑๘. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมยังขาดพระวิปัสสนาจารย์ที่สอน
ปฏิบัติเก่งๆที่สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความเลื่อมใสและดึงคนเข้ามาวัดมากขึ้น๗๒ 
 ๑๙. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมสภาพทั่วไปนั้นเจ้าส านักหรือเจ้าอาวาสยังเป็น
ผู้น าในเรื่องทั้งหมดของวัดไม่ค่อยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบในงานบริหารทั้งภายในและ
งานภายนอกบางครั้งมีการบริหารผิดพลาดโดยไม่มีเจตนาท าให้การบริหารงานส่วนรวมเสียหายไป
ด้วย๗๓ 
 สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปอุปสรรคของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเจ้าส านักได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์อย่างไรก็ยึดถือปฏิบัติตามครูและ
อาจารย์ของตนเอง จึงหาความเป็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นแบบอย่างเดียวกันของทุกส านักไม่ได้ส านัก
ปฏิบัติธรรมแต่ละส านักมีพ้ืนฐานประสบการณ์ความพร้อมด้านต่างๆไม่เหมือนกันมีผลต่อการจัด
สถานที่การปรับรูปแบบวิธีการในการปฏิบัติธรรม ขาดความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนท าให้การ
ปฏิบัติธรรมขาดความม่ันคง ส านักปฏิบัติธรรมสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมไม่
ดีพอขาดความรู้ความสามารถฝึกอบรมในเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องขาดความไว้วางใจขาดความ
เคารพและศรัทธาส่วนใหญ่จะไม่ได้นั่งคุยกันระหว่างส านักกับส านักขาดความเป็นหนึ่งเดียวของส านัก
ปฏิบัติธรรมขาดการเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายด้านข้อมูลข่าวสารของส านักปฏิบัติธรรมไปสู่
ประชาชนปัญหาอีกประการหนึ่งคือตัวเจ้าอาวาสที่รับนโยบายจากคณะสงฆ์มาจะต้องมาขับเคลื่อน
การท างานหรือการปฏิบัติในวัดอย่างไร มีบุคลากรหรือไม่ มีเงินทุนที่จะบริหารหรือไม่เพราะบางวัดที่
เป็นวัดขนาดเล็กอาจยังขาดบุคลากรในการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่ก็จะขอความร่วมมือจากชาวบ้าน 
                                                           

๖๙สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

๗๐สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๗๑สัมภาษณ์ นางนฤดี น้อยศิริ , นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,        
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.  

๗๒สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๗๓สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 



๘๗ 
 

ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดแต่ก็มาอาจช่วยได้ตลอดเวลาแม้แต่ชาวบ้านที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเองก็ยังคง
เป็นกลุ่มเดิมจ านวนเท่าเดิมไม่มีการขยายหรือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนภายของได้รับรู้ว่ าภายในวัด
จัดกิจกรรมอะไรบ้างเพราะไม่มีบุคลากรทางการเผยแผ่มาช่วยขับเคลื่อนให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
และแต่ละส านักมีกฎระเบียบสืบทอดต่อกันมาตามครูบาอาจารย์ไม่มีการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เป็นต้น 
ตารางที่  ๔.๔ สรุปสภาพทั่วไปอุปสรรคของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด  

พระนครศรีอยุธยา 
                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                      จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 

๑) การบริหารส านักปฏิบัติธรรมขึ้นอยู่กับเจ้าส านัก                         
ยึดถือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์     ๓             ๒,๘,๙  
๒) ส านักปฏิบัติธรรมมีพ้ืนฐานประสบการณ์ 
ความพร้อมด้านต่างๆไม่เหมือนกันมีผลต่อการ 
แบบวิธีการในการปฏิบัติธรรม       ๓             ๑,๑๙,๑๒ 
๓) ขาดความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนท าให้การ 
ปฏิบัติธรรมขาดความม่ันคง              ๓             ๕,๗,๑๓ 
๔) ส านักปฏิบัติธรรมสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน 
ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมไม่ดีพอ              ๒             ๙,๖ 
๕) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมขาดความรู้ 
ความสามารถอบรมการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง             ๒             ๒๒,๑๖ 
๖) ขาดความเป็นหนึ่งเดียวของส านักปฏิบัติธรรม    
ขาดการเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายด้านข้อมูลข่าวสาร            ๒             ๑๑,๑๔ 
๗) รับนโยบายจากคณะสงฆ์มาขับเคลื่อนการท างาน 
แต่ไมม่ีบุคลากรหรือเงินทุนที่จะบริหาร    ๒             ๒๒,๔ 
๘) กฎระเบียบไม่มียึดหยุ่นให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  ๑      ๑๕   
๙) ไม่มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในงานบริหาร  ๑      ๑๗  
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

- แต่งตั้งและมีพระ
วิปัสสนาจารย์อยู่
ประจ า เป็นผู้ดูแลการ
ปฏิบัติงาน    
- สถานทีมี่ความสัปปา
ยะมีความสงบ สะดวก 
สะอาด              
- มีคนบริหารจัดการใน
การดูแล                                         
- มีห้องพัก ห้องน้ า โรง
ครัวพร้อมรองรับผู้
ปฏิบัติ                
- สนับสนุนการอบรม
หลักสูตรพระวิปัสสนา                    
- หลักธรรม ตรงตามที่
พระพุทธเจ้าสอน                        
- จัดแยกอบรมปฏิบัติ
ธรรม ผู้ใหญ่และเด็ก 
- ส านักปฏิบัติมีการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ปฏิบัติ                      
- มีแผนงานในส านัก
ชัดเจนและครอบคลุม
งาน   
- เจ้าส านักดูแล
ประสานงานและ
ติดตามงาน  

- ส านักปฏิบัติธรรม 
ต้นแบบมีน้อย                           
- การบริหารตามแนวที่
ครูบาอาจารย์ที่สืบต่อ
กันมา 
- การบริหารเครือข่าย
ของส านักปฏิบัติ
ธรรมทยังไมช่ัดเจน              
- พระวิทยากร พระ
วิปัสสนาจารย์      
มีประสบการณ์น้อย                  
- นโยบายส่วนใหญ่
เป็นไปตามด าริของเจ้า
อาวาส                
- มีตารางเวลากิจกรรม
อบรมปฏิบัติธรรมไม่
ชัดเจน  
- ขาดห้องพยาบาล
เบื้องต้นของการปฐม
พยาบาล  
- ไม่ค่อยมีการปรับปรุง
กฎระเบียบของส านัก 
- ไม่ค่อยมีการติดต่อ
เชื่อมโยงซึ่งกันและ
ส่งเสริมช่วยเหลือกัน 
- ขาดคณะกรรมการมา
ช่วยกันท างาน  

- คณะสงฆ์ หน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุน 

- ค าสอนถูกต้องตาม
หลักพระพุทธศาสนา            
- การเผยแผ่หลักธรรม 
ผ่านทางสื่อสารสนเทศ 

- รูปแบบสถานที่ส านัก
ปฏิบัติธรรมมีสัปปายะ 

- มีความพร้อมสถานที่ 
ที่พัก ห้องน้ า โรงครัว     
- มีบริหารจัดการดีมี
กฎระเบียบที่ชัดเจน 

- มีการส่งเสริมร่วมมือ
กันช่วยเหลือกัน 

- ใส่ใจในกฎระเบียบ
ของคณะสงฆ์มากข้ึน 

- ท าทะเบียนประวัติ
พ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติ 
- ประเมินความส าเร็จ
และปัญหาอุปสรรค
งานที่ท า 

- การบริหารส านัก 
ขึ้นอยู่กับเจ้าส านัก
ยึดถือปฏิบัติตามครูบา
อาจารย์ 
- ส านักปฏิบัติธรรมมี
พ้ืนฐาน ความพร้อม
ด้านต่างๆไม่เหมือนกัน
มีผลต่อวิธีการในการ
ปฏิบัติธรรม 

- ขาดความร่วมมือ
ระหว่างวัดกับชุมชน  
 ขาดความมั่นคง 

- ส านักปฏิบัติธรรม  
ให้ความพึงพอใจ
ประชาชนผู้ปฏิบัติ
ธรรมยังไม่ดีพอ  
- เจ้าส านักปฏิบัติธรรม
ขาดความรู้ความ 
 สามารถอบรมปฏิบัติ
ธรรมที่ถูกต้อง 

- ขาดความเป็นหนึ่ง 
ของส านักปฏิบัติธรรม 

-ขาดการเป็นศูนย์ 
กลางข้อมูลข่าวสาร 

- รับนโยบายจากคณะ
สงฆ์มาขับเคลื่อนแต่ไม่
มีบุคลากรเงินทุนจะ
บริหาร 

 
   

 แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงสภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
 



๘๙ 
 

๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๔.๒ .๑  ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการบริหารจั ดการส านั กปฏิ บั ติ ธ รรม ในจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหารปัจจัย 4m’s 

 ๑) ด้านการบริหารบุคคล (Man) 
 ๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละส านักมีพ้ืนฐานประสบการณ์

และความพร้อมด้านต่างๆ ไม่เหมือนกัน การจัดสถานที่การปรับรูปแบบ และวิธีการในการปฏิบัติ
ธรรมให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่แต่ละชุมชน การบริหารส านักปฏิบัติธรรมจึงต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก คือ เจ้าส านัก ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีศรัทธา   
ปสาทะและทัศนคติที่ดีต่อการท างาน พระวิปัสสนาจารย์ให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมการ
ประสานร่วมมือความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายต่างๆ มีการประชุมวางแผนการท างาน 
มีการมอบหมายสั่งการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้๗๔  

 ๒. เจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่มีบุคลากรที่เป็นทายาทต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะถ้าเจ้า
ส านักเก่งคนเดียวและไม่มีทายาทสืบทอดต่อไปส านักนั้นจะไม่มีความมั่นคงเพราะไม่ได้สร้างทายาท 
การสร้างทายาทคือการปลูกฝังศีล ปลูกฝังธรรม ยิ่งเจ้าส านักสามารถปลูกฝังทายาทได้มากเท่าไหร่
นับเป็นศักยภาพของส านักนั้นที่จะมีทายาทสืบต่อเพราะมนุษย์เรามีความเจ็บป่วยมีเวลาไม่เหมือนกัน
หรือมีเวลาที่แตกต่างกันเมื่อเราสร้างทายาทได้แล้วก็ให้ทายาทเหล่านั้นท าหน้าที่สืบต่อจากเราถึงแม้
การท าหน้าที่อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเรายังอยู่เบื้องหลังก็คอยแนะน าสิ่งที่ขาดตกบกพร่องเพ่ือช่วยเติม
เต็มให้การท างานเกิดความสมบูรณ์ขึ้น๗๕  
 ๓. บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรด้วยการฝึกพระใน
วัดแต่ก็ยังไม่เพียงพอและไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่สั่งสอนญาติโยมได้ เพราะการที่พระสงฆ์จะท าหน้าที่
พระวิปัสสนาจารย์ได้ต้องใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองเป็นเวลานานหลายปีเพื่อสั่งสมความรู้และสามารถ
น ามาสั่งสอนประชาชนให้รู้และเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องได้๗๖  
 ๔. การจัดฝึกอบรมบุคลากรให้เก่งมีความสามารถก าหนดความรับผิดชอบให้คนเหมาะสม
กับงาน๗๗  
 ๕. บุคลากรที่ได้จากพระภิกษุสามเณรภายในวัดที่ได้สร้างหรือฝึกอบรมขึ้นมาและ
พระสงฆ์จากวัดวัดอ่ืนที่รู้จักมักคุ้นมาช่วยงานกันบ้างเป็นครั้งคราว๗๘  

                                                           
๗๔สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๕สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑    

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๖สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๗สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด

กษัตราธริาชวรวิหาร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๗๘สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์  (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๐ 
 

 ๖. บุคคลากรหรือพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถอบรมสั่งสอนการปฏิบัติ
ธรรมได้ถูกต้องเข้าใจง่ายมีบุคลากรเพียงพอในการท าหน้าที่ต่างๆ๗๙  
 ๗. ส าหรับวิทยากรจะมีพระนิสิตจาก มจร. มาช่วยงานร่วมกับพระสงฆ์ที่วัดและวิทยากรที่
ผ่านการอบรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงพระวิปัสสนาจารย์มาช่วยในการอบรม๘๐  
 ๘. การบริหารบุคลากรเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อน
ที่สุดจะต้องใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หลักจิตวิทยาและปรัชญามาใช้ทุกระบวนการของศาสตร์
ทั้งหมดนี้มาใช้มาใช้ทั้งสิ้น เพราะคนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่ต่างกันการที่จะให้คน
หลายๆ คนที่มาอยู่ร่วมกันมาท างานร่วมกันนั้นหมายความว่าต้องมีการใช้หลักการใช้ค าพูดใช้ความรัก
ความเมตตาถึงจะท าให้กระบวนการหรือกองทับของคนที่จะท างานเพ่ือพระพุทธศาสนาเดินไป
ข้างหน้าได้๘๑  
 ๙. บุคลากรในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบต้องมีความจริงใจและเสียสละในการรับผิดชอบ
หน้าที่ของตน โดยให้ความส าคัญกับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติให้เปรียบเสมือนส านักปฏิบัติเป็นบ้านหลังที่สอง
ของตน ช่วยกันพัฒนาส่งเสริมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป๘๒  
 ๑๐. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวและมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ
รองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม๘๓  
 ๑๑. ปัญหาจะมีหรือไม่คงต้องเริ่มจากตัวเจ้าอาวาสที่รับนโยบายจากคณะสงฆ์มาจะต้อง
มาขับเคลื่อนการท างานหรือการปฏิบัติในวัดอย่างไรมีบุคลากรหรือไม่๘๔  
 ๑๒. ส านักปฏิบัติธรรมขาดบุคลากรที่จะมาช่วยบริหารจัดการงบประมาณในส านักก็มี
น้อย กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของญาติโยมก็เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องจะมีการปฏิบัติธรรมเฉพาะวันพระ
โดยมีญาติโยมมาค้างคืนคือศีลอุโบสถและท ารายงานส่งจังหวัดทุกปี๘๕  
 

                                                           
๗๙สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๑สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิม

เกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๒สัมภาษณ์ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๔สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๑ 
 

 ๑๓. วัดต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีห้องพยาบาล
และมีพยาบาลหรือจิตอาสาประจ าในกรณีที่มีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมากเพ่ือไว้รองรับเหตุ
ฉุกเฉิน๘๖  
 ๑๔. เจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องรู้ว่าบุคลากรในส านักของตนมีความสามารถในด้านใดและ
จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน๘๗  
 ๑๕. บุคลากรที่มาช่วยงานของวัดต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เสียสละอุทิศตนท างานด้วยใจโดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทนท าด้วยใจโดยผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือต้องมีความพร้อมทางฐานะความเป็นอยู่ของ
ตนเองในทุกด้าน๘๘  
 ๑๖. บุคลากรซึ่งจะเป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถ
เป็นวิทยากรในการอบรมสั่งสอนสามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมได้๘๙  
 ๑๗. ปัจจัยส าคัญคือเจ้าอาวาสต้องเป็นที่ศรัทธาของชุมชนรอบข้างและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติที่
เดินทางมาจากที่อ่ืนเมื่อเกิดความศรัทธาแล้วความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ก็จะตามมา๙๐ 
  ๑๘. สภาพแวดล้อมเริ่มต้นตั้งแต่วัดบุคคลผู้บริหารวัดหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ
รวมถึงชุมชน๙๑  
 ๑๙. ผู้บริหารหรือเจ้าส านักต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในทุก
ด้าน ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและมีก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบายของส านัก
ปฏิบัติธรรม ปัจจัยส าคัญในการบริหารส านักปฏิบัติธรรมนั้นด้านความพร้อมในเรื่องอาหารถือว่าเป็น
สิ่งส าคัญประการแรกคืออาหารต้องเพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม มีโรงทานที่สะอาดมีความพร้อม
ในการให้บริการแก่ผู้คนจ านวนมากไม่แออัดมีเจ้าหน้าที่ดูแลทั่วถึง๙๒   
 

                                                           
๘๖สัมภาษณ์ นางนฤดี น้อยศิริ , นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,         

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๗สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ์  พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม) ,  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๒สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๒ 
 

 ๒๐. ปัจจัยทางด้านการบริหารเท่าที่มองเห็นจะมีอยู่ คือ การจัดบุคลากรที่ เข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการและรองรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม๙๓ 
 สรุปได้ว่า การบริหารบุคลากรเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและ
ละเอียดอ่อนที่สุดจะต้องใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หลักจิตวิทยาและปรัชญามาใช้ทุ ก
กระบวนการของศาสตร์ทั้งหมดนี้มาใช้มาใช้ทั้งสิ้นการจัดบุคลากรที่ช่วยในการบริหารจัดการและ
รองรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม เจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องรู้ว่าบุคลากรในส านักของตนมีความสามารถใน
ด้านใด และจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละบุคคลให้ชัดเจนส านักปฏิบัติธรรมที่
มีบุคลากรที่เป็นทายาทต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะถ้าเจ้าส านักเก่งคนเดียวและไม่มีทายาทสืบ
ทอดยิ่งเจ้าส านักสามารถปลูกฝังทายาทได้มากเท่าไหร่นับเป็นศักยภาพของส านักนั้นที่จะมีทายาทสืบ
ต่อ เพราะคนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่ต่างกัน การที่จะให้คนหลายๆ คนที่มาอยู่ร่วมกัน
มาท างานร่วมกันนั้นหมายความว่าต้องมีการใช้หลักการใช้ค าพูดใช้ความรักความเมตตาถึงจะท าให้
กระบวนการหรือกองทับของคนที่จะท างานเพ่ือพระพุทธศาสนาเดินไปข้างหน้าได้ผู้บริหารหรือเจ้า
ส านักต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในทุกด้านซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความ
เชื่อมั่นและมีก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบายของส านักปฏิบัติธรรม เจ้าส านักต้องให้
ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในทุกด้าน ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบายของส านักปฏิบัติธรรม ปัจจัยส าคัญในการบริหารส านัก
ปฏิบัติธรรมนั้นด้านความพร้อมในเรื่องอาหารถือว่าเป็นสิ่งส าคัญประการแรกคืออาหารต้องเพียงพอ
ต่อผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม มีโรงทานที่สะอาดมีความพร้อมในการให้บริการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๙๓สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๓ 
 

ตารางที่  ๔.๕ วิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ ธรรม ในจังหวัด       
พระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหารปัจจัย (4m’s) ด้านบุคคล 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                      จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 
๑) ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านักมีพ้ืนฐานประสบการณ์ 
และความพร้อมด้านต่างๆไม่เหมือนกันการบริหารส านัก 
จึงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก 
มีการประชุมวางแผนการท างานที่ชัดเจน    ๕         ๑,๑๐,๗,๒๒,๑๘ 
๒) ส านักปฏิบัติธรรมต้องสร้างบุคลากรเป็นทายาท 
ต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ส าคัญท าให้เกิดความม่ันคง             ๒         ๒,๑๒ 
๓) บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
จ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม    ๓         ๔,๓,๘ 
๔) การบริหารบุคลากรเป็นเรื่องท่ียากท่ีสุดจะต้อง 
ใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หลักจิตวิทยา 
และปรัชญามาใช้ทุกระบวนการ               ๓         ๑๙,๒๑,๑๔ 
๕) บุคลากรในแต่ละส่วนงานต้องมีความจริงใน 
 เสียสละและรับผิดชอบหน้าที่ของตน    ๓         ๒๐,๑๕,๑๓ 
๖) ส านักปฏิบัติธรรมขาดบุคลากรท่ีจะมาช่วย 
บริหารจัดการ                  ๑         ๙ 
๗) เจ้าอาวาสต้องเป็นที่ศรัทธาของชุมชน 
รอบข้างและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ     ๒         ๑๖,๕ 
๘ )ผู้บริหารหรือเจ้าส านักต้องให้ความส าคัญ 
ต่อการดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในทุกด้าน            ๑         ๑๗ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 ๒) ด้านการเงิน (Money) 

 ๑. ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานคือต้องมีทุนเป็นหลักในการด าเนินงานเพราะนโยบาย
หลักของส านักปฏิบัติธรรมคือจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ที่เข้ามาปฏิบัตินอกจากผู้มีจิตศรัทธา
สนับสนุนเงินทุนไว้และก็ได้รับบริจาคจากญาติโยมส าหรับวิทยากรจะมีพระนิสิตจาก มจร. มาช่วยงาน
ร่วมกับพระสงฆ์ที่วัด และวิทยากรที่ผ่านการอบรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงพระวิปัสสนา
จารย์มาช่วยในการอบรม๙๔  

 ๒. ปัจจัยหรือเงินทุนส่วนใหญ่ได้รับบริจาคจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาเพราะการสนับสนุน
จากภาครัฐมีน้อยมาก๙๕ 
                                                           

๙๔สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๙๕สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด
กษัตราธิราชวรวิหาร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๔ 
 

 ๓. งบประมาณส่วนใหญ่ของส านักปฏิบัติธรรมได้รับบริจาคจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธา 
สถานที่ สะอาด สงบ มีที่พักพร้อมอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร มีพร้อมที่จะรองรับผู้มา
ปฏิบัติ๙๖  

 ๔. ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการจัดระบบการบริหารด้านงบประมาณภายในส านักงาน
อย่างชัดเจน๙๗  

 ๕. การประชาสัมพันธ์และด าเนินการปฏิบัติธรรมเป็นประจ าและต่อเนื่องมีการรายงานผล
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เผยแผ่สู่สังคมสาธารณชนมีการจัดท างบประมาณบัญชีการใช้จ่าย สามารถ
ตรวจสอบได้๙๘  

 ๖. ผลกระทบด้านงบประมาณจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการท าอะไรมากน้อยแค่ไหน เช่น 
เราต้องการจัดกิจกรรมอะไรที่ใหญ่เกินตัวแต่งบประมาณไม่เพียงพอก็จะเกิดความเดือดรอนกับตนเอง
จึงต้องท าแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน๙๙  

 ๗. เรื่องของงบประมาณเป็นส่วนส าคัญเพราะในส านักปฏิบัติธรรมเมื่อมีการรับบริจาค
ต้องมีการท าบัญชีที่ชัดเจนเพราะถ้าเป็นงบประมาณที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจนเพราะการดูแลบัญชีค่าใช้จ่ายของวัดในปัจจุบันเป็นเรื่องส าคัญ๑๐๐   

 ๘. ปัจจัยเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอีก
ส่วนหนึ่งถ้ามีองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ช่วยสนับสนุนตรงนี้จะเป็นต้นทุนให้กับวัดได้เป็นอย่าง
ดี ถ้าเป็นส านักปฏิบัติธรรมที่มีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องไปช่วยเหลื่อส านักปฏิบัติ
ธรรมที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์๑๐๑   

 ๙. งบประมาณถือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ได้มา
จากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาในตัวท่านเจ้าส านักส่วนราชการมีงบประมาณมาสนับสนุนเล็กน้อย๑๐๒ 

 ๑๐. งบประมาณที่จะสนับสนุนส านักปฏิบัติธรรมทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อาจจะมีบ้างที่มาสนับสนุนในส่วนนี้แต่เป็นส่วนน้อยไม่เพียงพอในการบริหารจัดการส่วนใหญ่ทาง

                                                           
๙๖สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์  (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๗สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ์,พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๙สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๐สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๑สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ  เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัพระนครศรีอยุธยา, 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๕ 
 

ส านักปฏิบัติธรรมจะได้งบสนับสนุนมาจากการบริจาคของญาติโยมที่มีจิตศรัทธาหรือผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่๑๐๓ 

 ๑๑. งบประมาณเป็นส่วนส าคัญล าดับต้นๆของการบริหารเพราะต้องยอมรับว่าการที่เรา
จะท างานให้ได้ผลเราจะต้องมีงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในส านักปฏิบัติธรรมหลายๆที่มี
ปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ถามว่างบประมาณนั้นหายากไดไม่ยากถ้าส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งสร้าง
ศรัทธาให้เกิดขึ้นและศรัทธานั้นเสมอกับปัญญางบประมาณก็เกิดขึ้นได้แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความศรัทธาของประชาชน ในส่วนของงบประมาณนั้นอาจจะมาจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลอยู่อย่าง 
เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาองค์กรเอกชนที่มีงบประมาณส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรืออาจจะมา
จากชุมชนโดยรอบวัดก็ถือว่าเป็นงบประมาณทั้งสิ้น๑๐๔  

 ๑๒. เงินต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยหลักได้รับการสนับสนุนจากศรัทธาของประชาชนที่เข้าปฏิบัติ
ธรรมต้องจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้๑๐๕  

 ๑๓. เงินทุนในการบริหารส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น
ด้านอาหาร ด้านที่พักให้เพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมล้วนต้องมีเงินทุนสนับสนุนทั้งสิ้น๑๐๖  

 ๑๔. ปัจจัยส าคัญคือด้านการเงินต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า
ประปาสาธุพวกต่างๆ ภายในวัดรวมถึงห้องน้ าห้องส้วมที่มีมาตรฐานเพ่ือรองรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม 
ซึ่งว่าจะต้องพ่ึงพาตนเองในเรื่องการเงินและหน่วยงานราชการไม่มีงบประมาณสนับสนุนในด้านนี้
ส าหรับการปฏิบัติธรรมถึงจะมีก็เป็นส่วนน้อย ดังนั้นเงินจึงถือเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ในการจัดการงาน
ในทุกด้าน๑๐๗  

 ๑๕. บางวัดที่เป็นวัดขนาดเล็กไม่มีเงินทุนที่จะบริหารเพราะอาจยังขาดบุคลากรในการ
ด าเนินงานโดยส่วนใหญ่ก็จะขอความร่วมมือจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดแต่ก็มาอาจช่วย
ได้ตลอดเวลา๑๐๘ 

 
 
 

                                                           
๑๐๓สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๔สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา

เฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๕สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๖สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๗สัมภาษณ์ นางนฤดี น้อยศิริ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,       

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๘สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,           

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๖ 
 

 สรุปได้ว่า งบประมาณเป็นส่วนส าคัญล าดับต้นๆ ของการบริหารเพราะต้องยอมรับว่าการ
ที่เราจะท างานให้ได้ผลเราจะต้องมีงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญเงินทุนในการบริหารส านัก
ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านที่พักให้เพียงพอต่อผู้ที่เข้ามา
ปฏิบัติธรรมล้วนต้องมีเงินทุนสนับสนุนทั้งสิ้นงบประมาณที่จะสนับสนุนส านักปฏิบัติธรรมทาง
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจจะมีบ้างที่มาสนับสนุนในส่วนนี้แต่เป็นส่วนน้อยไม่เพียงพอใน
การบริหารจัดการงบประมาณส่วนใหญ่ของส านักปฏิบัติธรรมได้รับบริจาคจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธา 
สถานที่ สะอาด สงบ มีที่พักพร้อมอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร มีพร้อมที่จะรองรับผู้มา
ปฏิบัติส านักปฏิบัติธรรมเมื่อมีการรับบริจาคต้องมีการท าบัญชีที่ชัดเจนเพราะถ้าเป็นงบประมาณที่
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน เพราะการดูแลบัญชี
ค่าใช้จ่ายของวัดในปัจจุบันเป็นเรื่องส าคัญ เป็นต้น 

ตารางที่  ๔.๖  วิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ในจังหวัด   
พระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการบริหาร ปัจจัย (4M) ด้านงบประมาณ 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                      จ านวน(รูป/คน)     ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 
๑) การด าเนินงานจะต้องมีทุนส ารอง 
เป็นหลักของส านักปฏิบัติธรรม     ๔            ๗,๘,๑๕,๑๘ 
๒) เงินทุนส่วนใหญ่ได้รับบริจาคจากญาติ 
โยมที่มีจิตศรัทธา        ๕           ๓,๑๓,๑๔,๑๗,๑๙ 
๓) ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการจัดระบบ 
การบริหารด้านงบประมาณที่ชัดเจน    ๒           ๑๐,๙ 
๔) การประชาสัมพันธ์ต้องด าเนินการปฏิบัติธรรม 
เป็นประจ าและต่อเนื่องจึงมีเงินทุน               ๑           ๑     
๕) งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้     ๑           ๑๒ 
๖) เงินสนับสนุนจากศรัทธาของประชาชน 
ต้องจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นระบบ     ๑           ๒๑ 
๗) วัดขนาดเล็กไม่มีเงินทุนที่จะบริหารจัดการ 
ต้องขอความร่วมมือ               ๑           ๒๒ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 
   
 
 
 
 



๙๗ 
 

 ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

 ๑. ปัจจุบันส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ยังใช้วัสดุอุปกรณ์ของเดิมที่มีอยู่ยังไม่มีการจัดหามา
เพ่ิมเติม๑๐๙  
 ๒. อุปกรณ์ ต้องมีให้พร้อม รวมถึงสื่อการเผยแพร่ต่างๆ ก็ต้องให้สอดคล้องกับยุคสมัย๑๑๐ 
 ๓. สถานที่ในส านักปฏิบัติต้องร่มรื่นต้องร่มรื่น ที่พักสะอาดปัจจัยหลักคือต้องมีคนมา
ปฏิบัติโดยเริ่มจากน้อยไปหามากทุนใช้แบบเศรษฐีพอเพียงวัสดุอุปกรณ์ มีเหมาะสมกับสภาพ๑๑๑   
 ๔. ด้านการจัดเตรียมอาหารที่พัก ที่นอน ห้องน้ า ทางวัดมีความพร้อมในการรองรับตาม
จ านวนที่ทางวัดก าหนด๑๑๒  
  ๕. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของส านักปฏิบัติธรรมต้องมีทุกอย่างครบ เช่น เครื่องเสียง 
โปรเจคเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น๑๑๓  
 ๖. ดังนั้นจึงต้องหมั่นตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ภายในส านักปฏิบัติธรรม เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น เพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา๑๑๔  
 ๗. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่จ าเป็นต้องมีให้เพียงพอจัดให้เป็นระบบ
ระเบียบ มีการจัดการให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่สะดวกในการใช้งาน สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดการปฏิบัติธรรมก็ควรให้เหมาะสม รวมทั้งมุ้ง หมอน ที่นอน และอุปกรณ์ท าครัวต้องมี
เพียงพอแก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม๑๑๕  
 ๘. วัสดุอุปกรณ์จะต้องมีความพร้อมเพราะบางส านักที่จัดปฏิบัติธรรมเป็นปกติก็จะไม่มี
ปัญหาในเรื่องนี้แต่บางส านักจัดโครงการโดยมีเด็กเข้ามาปฏิบัติธรรมต้องมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และ
สื่อการสอน๑๑๖  
 ๙. ต้องมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้เพียงพอส าหรับผู้เข้ามา
ปฏิบัติ๑๑๗  

                                                           
๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด

กษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๒สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๕สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๖สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติ ธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๘ 
 

 ๑๐. อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ญาติโยมที่สนใจใน
เรื่องการปฏิบัติธรรมได้รับรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ระบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ 
อินเตอร์เน็ต ไลน์ และเฟสบุ๊ค เป็นต้น ถ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์สื่อสารด้าน
นี้ก็จะท าให้การเผยแพร่ข้อมูลในส านักปฏิบัติธรรมขยายกว้างออกไปได้เร็วขึ้น๑๑๘  
 ๑๑. สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้เพียงพอเตรียมพร้อมรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญท่ีส านักปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมพร้อม๑๑๙  
 ๑๒. ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ นั้นก็จะได้มาจากงบประมาณของทางส านักปฏิบัติธรรม
เสียเป็นส่วนใหญ่ หรืออจาจะมาจากความศรัทธาขององค์กรหรือญาติโยมบริจาคให้๑๒๐   
 ๑๓. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีพร้อมเพ่ือรองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมากได้๑๒๑

 

 สรุปได้ว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักปฏิบัติธรรมที่มีความส าคัญในอันดับแรก คือ อุปกรณ์
ทางด้านการสื่อสารที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ญาติโยมที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมได้รับรู้ 
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ระบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ อินเตอร์เน็ต ไลน์และเฟสบุ๊ค 
เป็นต้น ท าให้การเผยแพร่ข้อมูลในส านักปฏิบัติธรรมขยายกว้างออกไปได้เร็วขึ้นมีการจัดการให้เป็น
ระบบเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการใช้งานสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดการปฏิบัติธรรมก็ควรให้
เหมาะสม รวมทั้งมุ้ง หมอน ที่นอน และอุปกรณ์ท าครัวต้องมีเพียงพอแก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม     
ต้องหมั่นตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ภายในส านักปฏิบัติธรรม เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ส านักงาน เป็น
ต้น เพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
๑๑๗สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๘สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๙สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๐สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา

เฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๑สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๙ 
 

ตารางที่  ๔.๗ วิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ ธรรม ในจังหวัด   
พระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหารปัจจัย (4m’s) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                         จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 
๑) ปัจจุบันส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ 
ยังใช้วัสดุอุปกรณ์ของเดิม       ๑            ๘ 
๒) อุปกรณ์ ต้องมีให้พร้อมสอดคล้องกับยุคสมัย             ๑            ๓ 
๓) ทุนใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงวัสดุอุปกรณ์ มีเหมาะสมกับสภาพ      ๒            ๙,๑๙ 
๔) การจัดเตรียมอาหารที่พัก ที่นอน ห้องน้ า  
ทางวัดมีความพร้อมในการรองรับ                ๔           ๔,๑๔,๑๘,๒๑ 
๕) มีวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ เครื่องถ่ายสาร 
คอมพิวเตอร์ ต้องมีพร้อม       ๓           ๗,๑๐,๑๒           
๖) ระบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ 
 อินเตอร์เน็ต ไลน์ และเฟสบุ๊ค เป็นต้น เพ่ือใช้ในด้านประชาสัมพันธ์    ๒           ๑๓,๑๗    
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 ๔) ด้านการจัดการ (Management) 
 ๑. ทุกวันนี้ส านักปฏิบัติธรรมได้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมจากความต้องการของญาติโยม
เองไม่ได้มีการติดต่อประสานงานหรือมีการประชาสัมพันธ์แต่อย่างใดจึงกลายเป็นการขาดความ
ร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนท าให้การปฏิบัติธรรมแก้ไขโดยสร้างกลไกการจัดการและองค์ความรู้๑๒๒  
 ๒. การท างานอาจจะมีหนักบ้างเบาบ้างเหตุเพราะบุคลากรมีจ านวนน้อยแต่ก็สามารถ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้จากการช่วยเหลือจากบุคลากรจากภายนอกที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือ
กิจการภายในวัด๑๒๓ 
 ๓. ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านักต้องมีความเป็นสัปปายะ อาคาร สถานที่ สะอาด สะดวก 
น่ารื่นรมย์มีความเป็นระเบียบเพียงพอกับการรับรองผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ๑๒๔  
 ๔. การประชุมวางแผนการท างานมีเป้าหมายที่ชัดเจน มอบหมายและสั่งการที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมและปฏิบัติได้มีฐานข้อมูลและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง๑๒๕  
 ๕. การประชุมระดมความคิดโดยเจ้าส านักเป็นผู้ตัดสินใจก ากับดูแลด้วยตัวเองมีการใช้
หลักอิทธิบาท ๔  ในการท างาน เช่น งานสอนผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมีใจรักมีความสุขในการท างานทุ่มเท 

                                                           
๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๓สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๔สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด

กษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๐ 
 

พากเพียร อุตสาหะ มีจิตใจที่ตั้งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้และต้องติดตามผลการปฏิบัติธรรมของญาติ
โยมตลอดเวลา๑๒๖  
 ๖. ระบบการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้มีประสิทธิภาพ  
เช่น มีการประชุมวางแผนการท างานมีการมอบหมายสั่งการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้มีการ
ให้การศึกษาอบรมพัฒนาติดตามช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจแก่บุคลกร๑๒๗ 
 ๗. สภาพแวดล้อมเริ่มต้นตั้งแต่วัดบุคคลผู้บริหารวัดหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ
รวมถึงชุมชนเช่นวัดที่ตั้งในเขตเทศบาลนั้นๆ ผู้บริหารเคยรับทราบหรือไม่ว่าในเขตปกครองของตนเอง
มีวัดที่เปิดเป็นส านักปฏิบัติธรรมและเคยจับเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติธรรมหรือไม่เพราะในการวางแผน
ด าเนินการของส านักปฏิบัติธรรมเคยได้มีการพบปะพูดคุยกับฝ่ายผู้บริหารบ้านเมืองหรือไม่ เคยมีการ
เชิญมาร่วมพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส านักปฏิบัติธรรมจัดขึ้นหรือไม่ถ้ามีการพบปะพูดคุยกัน
อย่างจริงจังก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือกันได้ไม่มากก็น้อย ทุกวันนี้ส านักปฏิบัติธรรมได้ญาติโยมเข้ามา
ปฏิบัติธรรมจากความต้องการของญาติโยมเองไม่ได้มีการติดต่อประสานงานหรือมีการประชาสัมพันธ์
แต่อย่างใด จึงกลายเป็นการขาดความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนท าให้การปฏิบัติธรรมขาดความ
มั่นคง๑๒๘  
 ๘. ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีค าสอนที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนามีสถานที่ ร่มรื่น
เหมาะสมมีความเป็นสัปปายะ มีบุคลากรช่วยกันดูแลประสานงานในด้านต่างๆ มีความพร้อมในทุก
ด้านเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ขามาปฏิบัติธรรม๑๒๙ 
 ๙. สถานที่ในส านักปฏิบัติต้องร่มรื่นต้องร่มรื่น ที่พักสะอาดปัจจัยหลักคือต้องมีคนมา
ปฏิบัติโดยเริ่มจากน้อยไปหามากทุนใช้แบบเศรษฐีพอเพียงวัสดุอุปกรณ์ มีเหมาะสมกับสภาพและใน
ปัจจุบันส านักปฏิบัติธรรมที่ขาดการสนับสนุนส่งเสริมด้านองค์ความรู้ขาดประสบการณ์๑๓๐  
 ๑๐. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขาดความเป็นหนึ่งเดียว จึงขาดการเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายด้านข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนที่จะ
สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติได้ตามอัธยาศัยตามความชอบของตนเองจึงกลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับความ
เชื่อถือของตัวเจ้าส านักเองเสียเป็นส่วนใหญ่และยังขาดความเป็นเอกภาพในเรื่องของการบริหาร
จัดการ ซึ่งทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีความพยายามที่จะบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามระเบียบของมหาเถรสมาคม คือมีการจัดประชุมเพ่ือพูดคุยกันในทุก๒เดือนหรือ

                                                           
๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๗สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๙สัมภาษณ์  พระภาวนาเขมคุณ  วิ . (สุรศักดิ์  เขมร สี ) ,  เจ้ าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๑ 
 

ในกรณีเร่งด่วนก็สามารถพูดคุยกันได้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอีกประการหนึ่งก็คือยังขาดการจัดตั้ง
ศูนย์กลางของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มีคุณภาพ๑๓๑  
 ๑๑. คณะสงฆ์จัดให้มีองค์กรกลางจัดประชุมเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ในกรณีเกิดปัญหาของ
ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งเพราะถ้าเกิดปัญหาหรือท าอะไรสอนอะไรไปผิดไปจากหลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีการแก้ไขไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบหรือปล่อยปะละเลยให้ปฏิบัติอยู่
เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของคณะสงฆ์ได้๑๓๒  
 ๑๒. การจัดการต้องให้มีความโปร่งใสโดยเฉพาะผู้น าหรือเจ้าส านักต้องมีความรู้
ความสามารถทางด้านศาสนาและมีความพร้อมในการบริหารงาน มีภาวะผู้น าสูง๑๓๓  
 ๑๓. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีการบริหารจัดการงานที่ดีเมื่อมีประชาชนมาติดต่อก็จะได้
ความรู้ มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในการบริการเมื่อมีผู้มาติดต่อมีร้านค้าหรือร้านสหกรณ์
ภายในวัดเพ่ือจัดจ าหน่ายเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติแต่ไม่ได้เตรียมมาเพ่ือความสะดวกในการจัดหา
หรืออาจเป็นเสื้อผ้าที่มีผู้บริจาคไว้ให้ส าหรับผู้ที่ไม่ได้จัดเตรียมมาไว้สวมใส่รวมทั้งสบู่ ยาสีฟัน ไว้คอย
ให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม๑๓๔  
 ๑๔. ปัจจัยส าคัญ คือ เจ้าอาวาสต้องเป็นที่ศรัทธาของชุมชนรอบข้างและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ
ที่เดินทางมาจากที่อ่ืนเมื่อเกิดความศรัทธาแล้วความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ก็จะตามมาต้องมีระบบ
การจัดการที่ดีมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการเข้ามาปฏิบัติภายในวัดเพ่ือความเป็นระเบียบสงบเรียบร้อย
ไม่วุ่นวาย๑๓๕  
 ๑๕. ด้านการจัดการเจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องมีความสนใจแท้จริงมีการจัดท าบัญชีรับ
จ่ายเงิน จัดเจ้าหน้าที่เพียงพอ เมื่อเจ็บป่วยมีการดูแลรักษา ดูแลความปลอดภัย จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
มีกฎระเบียบชัดเจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์จัดท าข้อมูลสถิติ วัดและ
การมอบหมายงานด้านต่างๆ ตามความสามารถของบุคลากรภายในวัดทั้งพระสงฆ์และอุบาสก
อุบาสิกามีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน๑๓๖  
 ๑๖. ในการวางแผนนั้นต้องยึดหลักค าโบราณที่ว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเพราะฉะนั้นใน
การวางแผนงานทุกอย่างจะต้องมีการรวมตัวกันเป็นทีมงานยิ่งมีมากยิ่งดีเพราะถือว่ามีหลากหลาย
ความคิดหลากหลายประสบการณ์ ก็จะท าให้เกิดความได้เปรียบทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารหรือ
                                                           

๑๓๑สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๓๒สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๓๓สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๓๔สัมภาษณ์ นางนฤดี น้อยศิริ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,       
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๕สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๓๖สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๒ 
 

ประสบการณ์จากหลากหลายท่านมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปท าให้
สามารถท างานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ท า
ให้รับทราบถึงปัญหาที่หลากหลายเพราะผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านย่อมผ่านประสบการณ์ทั้งความส าเร็จ
และความล้มเหลว มาแลกเปลี่ยนหรือบอกเล่าให้เราฟัง๑๓๗  
 ๑๗. การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับนโยบายของท่านเจ้าส านักมีการรับรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความ
สนใจร่วน สร้างส่วนร่วมของสมาชิกมีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนกัน เป็นส่วนใหญ่การ
ปฏิบัติจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน๑๓๘  
 ๑๘. การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมสร้างสิ่ง
ต่างๆ ในส านักปฏิบัติธรรมโดยมีระบบสื่อสารที่ดี๑๓๙  
 ๑๙. ปัญหาจะมีหรือไม่คงต้องเริ่มจากตัวเจ้าอาวาสที่รับนโยบายจากคณะสงฆ์มาจะต้อง
มาขับเคลื่อนการท างานหรือการปฏิบัติในวัดอย่างไร มีบุคลากรหรือไม่ มีเงินทุนที่จะบริหารหรือไม่ 
เพราะบางวัดที่เป็นวัดขนาดเล็กอาจยังขาดบุคลากรในการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่ก็จะขอความ
ร่วมมือจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดแต่ก็มาอาจช่วยได้ตลอดเวลา แม้แต่ชาวบ้านที่เข้ามา
ปฏิบัติธรรมเองก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมจ านวนเท่าเดิมไม่มีการขยายหรือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนภาย
ของได้รับรู้ว่าภายในวัดจัดกิจกรรมอะไรบ้างเพราะไม่มีบุคลากรทางการเผยแผ่มาช่วยขับเคลื่อนให้
เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป๑๔๐ 
 สรุปได้ ว่า  ปัจจัยที่ ส่ งผลกระทบต่อการบริหารส านั กปฏิบัติ ธ รรมในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของส านักปฏิบัติธรรมขาดการเป็นศูนย์กลางที่จะกระจาย
ด้านข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีค าสอนที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา  
มีสถานที่ร่มรื่นเหมาะสมมีความเป็นสัปปายะ มีบุคลากรช่วยกันดูแลประสานงานในด้านต่างๆ มีความ
พร้อมในทุกด้านเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ขามาปฏิบัติธรรม มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปรับรู้และผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมสร้างสิ่งต่างๆ ในส านักปฏิบัติธรรม  ด้านการจัดการ
เจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการมอบหมายงานด้านต่างๆมีระบบกลไกการจัดการเพ่ิมองค์ความรู้ตาม
ความสามารถของบุคลากรภายในวัดทั้งพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา เป็นต้น 
 
 
 

                                                           
๑๓๗สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา

เฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๘สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๙สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๐สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร,  ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,           

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๓ 
 

ตารางที่  ๔.๘ วิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ ธรรม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหารปัจจัย (4m’s) ด้านการจัดการ 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                         จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 

๑) ส านักปฏิบัติธรรมได้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติไม่มี 
การติดต่อประสานงานหรือมีการประชาสัมพันธ์จึงขาด 
การเป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน   ๓            ๕,๕,๑๑ 
๒) บุคลากรมีน้อยได้รับการช่วยเหลือจากบุคลากร 
ภายนอกที่มีจิตอาสา                ๒            ๔,๙ 
๓) ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีความเป็นสัปปายะ อาคาร 
 สถานที่ สะอาด สะดวก มีความเป็นระเบียบ    ๔            ๖,๙,๑๐,๑๕      
๔) มีการประชุมวางแผนการท างานมีเป้าหมาย 
ที่ชัดเจนมีการมอบหมายงานด้านต่างๆตามความสามารถ 
ของบุคลากรภายในวัด                ๔            ๑,๓,๑๗,๑๙     
๕) เจ้าส านักเป็นผู้ตัดสินใจก ากับดูแลด้วยตนเองมีความรู้ 
ความสามารถ มีภาวะผู้น าเป็นที่ศรัทธาของชุมชน             ๔           ๘,๑๔,๑๖,๒๑ 
๖) คณะสงฆ์จัดให้มีองค์กรกลางจัดการประชุมเพ่ือไขปัญหา  
มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนรับรู้    ๒            ๑๓,๑๘  
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 

๔.๓ การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๔.๓.๑ การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน ๕ ด้าน 
 ๑) ด้านการวางแผน (Planning)   

 ๑. การวางแผนที่ดีในส านักปฏิบัติธรรมนั้นเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ที่สั่งงาน แบ่งงาน กระจาย
งาน ตลอดทั้งก ากับดูแลเองต้องใช้คนให้ถูกกับงานเพราะรู้จักและเข้าใจคนในองค์กรดีจึงท าให้งาน
เดินหน้าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ในปัจจุบันการวางแผนการท างานของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ยังเป็นการท าแบบส านักใครส านักมันยังขาดการเชื่อมโยงแบ่งปันความรู้
ให้แก่กันจึงมองว่าเครือข่ายยังไม่เข้มแข็ง๑๔๑  

 ๒. มีการจัดหาวัดที่เป็นต้นแบบโดยวัดต้นแบบสามารถที่จะกระจายความรู้ถ่ายทอด
ออกไปตามวัดต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนวัดสาขาได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการในรูปแบบนี้ซึ่ง
รูปแบบที่ท าอยู่ทุกวันนี้ก็คือต่างคนต่างท าวัดใครวัดมันจึงไม่มีจุดยืนในการปฏิบัติที่แน่นอนเพราะไม่รู้

                                                           
๑๔๑สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๔ 
 

จะประสานงานกับใครทางคณะสงฆ์ต้องมีการจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกวัดต้นแบบเพ่ือเป็นจุดศูนย์กลาง
ประสานความร่วมมือกันระหว่างส านักปฏิบัติธรรมภายในจังหวัดเพ่ือสร้างเครือข่ายให้เกิดข้ึน๑๔๒  

 ๓. จัดให้ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาประชุมพูดคุยก าหนดนโยบาย
ว่าจะด าเนินการไปในทางไหน น าความรู้ของแต่ละส านักมาบูรณาการร่วมกันเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติให้
ไปในทิศทางเดียวกัน๑๔๓  

 ๔. สิ่งที่ต้องมี คือ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมคิด
ร่วมจัดท า สิ่งต้องปรับปรุง คือ การวางแผนโครงการเพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในด้านต่างๆที่
ชัดเจนดังนี้การจัดองค์กร การอ านวยการ การบังคับบัญชา มอบหมาย สั่งการ การให้การศึกษาอบรม
และพัฒนาบุคลากร การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานการจัดท างบประมาณบัญชีการใช้
จ่ายเงิน และตรวจสอบ๑๔๔  

 ๕. เจ้าส านักปฏิบัติธรรมขาดความรู้ในด้านการวางแผนที่ดีควรจะต้องศึกษาจากส านักที่มี
การด าเนินงานที่ดี มีขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพ่ือน ามาปรับใช้ในการวางแผนการด าเนินงานใน
ส านักปฏิบัติธรรมของตนเองเพราะข้ันตอนการปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์วางแผนการ
ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนแต่ขั้นเริ่มต้นให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้ปฏิบัติมาก่อนจนถึงขั้นสูงขึ้นไปให้กับผู้ที่ได้
เคยปฏิบัติมาแล้วหลายครั้งเพราะการปูพ้ืนฐานให้กับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนนั้นต้องปูพ้ืนฐาน
จากการปฏิบัติที่ง่ายแล้วค่อยเลื่อนระดับให้สูงขึ้นไป๑๔๕  

 ๖. ส านักปฏิบัติธรรมบางส านักไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพียงแห่งเดียวแต่มีสาขากระจายอยู่ทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัด จึงต้องมีการจัดส่งพระวิปัสสนาจารย์ไปประจ าอยู่ตามสาขาต่างๆ เพ่ือดูแลการ
ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันรวมถึงการจัดสถานที่ให้เป็นไปรูปแบบเดียวกันก่อสร้าง
สถานที่โดยเริ่มจากสิ่งที่มีความส าคัญก่อน เช่น อาคารสถานที่ต่างๆ มีห้องน้ าที่เพียงพอแต่ทั้งนี้ต้อง
พยายามใช้ธรรมชาติที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องเสียง
ทางการสอนเพื่ออ านวยความสะดวกในการบรรยายให้กับพระวิปัสสนาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ให้มีความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการติดต่อกับสาขาต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
ในปัจจุบัน๑๔๖  

                                                           
๑๔๒สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๓สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด

กษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๔สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร, เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๕สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๖สัมภาษณ์  พระภาวนาเขมคุณ  วิ . (สุรศักดิ์  เขมร สี ) ,  เจ้ าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 
 

 ๗. ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมเป็นจ านวนมากมากเกินก าลังที่จะรับได้จะมีการประสานกับวัด
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงที่พอช่วยได้รับไปช่วยดูแล๑๔๗  

 ๘. การวางแผนในเรื่องของอาคารสถานที่ ตัวผู้สอนการอ านวยความสะดวกมีบุคลากร
ดูแลพร้อมพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ที่มาสอนมีความรู้ที่จะถ่ายทอด ให้ผู้มาอบรมปฏิบัติธรรมได้เข้าใจและ
วางแผนรองรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมว่าเมื่อเคยเข้ามาแล้วกลับมาอีกจะต้องเห็นได้ว่าวัดมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เช่น เมื่อกลับมาอีกการปฏิบัติจะเห็นสภาวธรรมได้ดีกว่ามาครั้งแรก๑๔๘ 

  ๙. มีศูนย์กลางการปฏิบัติถ้าใครจะท าต้องไปติดต่อแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งทางวัดต้อง
รับผิดชอบในส่วนนี้ส่วนใหญ่ถ้าทางวัดมีงบประมาณ มีบุคลากรอยู่แล้วก็จะด าเนินการเองแต่ในส่วน
ของวัดที่ไม่มีงบประมาณ ไม่มีบุคลากร การที่จะด าเนินการก็ไม่มีส่วนใดมาช่วยสนับสนุนเพราะไม่ มี
เครือข่ายสนับสนุนจึงมาสามารถด าเนินการได้ เพราะในบางอ าเภอมีส านักปฏิบัติธรรมอยู่เพียงแห่ง
เดียวจึงไม่มีการสนับสนุนจากส่วนใด๑๔๙  

 ๑๐. วางแผนงานโดยการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความสามารถของตนได้เต็มความสามารถท่ีตนมีอยู่๑๕๐ 

 ๑๑. ปัจจุบันการท างานหรือการด าเนินการของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดระนครศรี
อยุธยาเป็นไปในรูปแบบต่างคนต่างท า โดยรูปแบบการปฏิบัติของแต่ละวัดแตกต่างกันไป ไม่มีความ
เชื่อมโยงหรือการประสานความร่วมมือกันเท่าที่ควรพระแต่ละส านักมีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่าง
กันไปจึงไม่สามารถประสานความร่วมมือกันได้เท่าที่ควร๑๕๑  

 ๑๒. การวางแผนเพ่ือการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมให้มีประสิทธิภาพจะท า 
อย่างไรให้เกิดเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติ
ธรรมได้ และเป็นศูนย์รวมการบริหารที่เป็นเอกภาพ๑๕๒  

 ๑๓. การวางแผนงานเครือข่ายควรมีองค์กรหรือหน่วยกลาง เช่น ส านักพุทธช่วยเหลือ
ควบคุมวางรูปแบบการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีการจัดองค์กรให้มีรูปแบบที่ชัดเจนเพราะทุก

                                                           
๑๔๗สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๙สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๐สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๑สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๒สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๖ 
 

วันนี้ต่างคนต่างท าตามรูปแบบของตนเองหรือถ่ายทอดกันมาตามรูปแบบของอาจารย์ที่ตนเองนับถือ 
บางส านักก็ยังไม่มีความพร้อมในสิ่งอ านวยความสะดวกทุกด้านจึงมีผู้เข้าปฏิบัติน้อย๑๕๓  

 ๑๔. หนว่ยงานภาครัฐเป็นศูนย์กลางจัดท าท าเนียบไว้ว่าภายในจังหวัดมีส านักปฏิบัติธรรม
กี่แห่ง มีการจัดการประชุมปีละหนึ่งครั้ง จัดตั้งประธาน กรรมการ เหรัญญิก เป็นต้น ประจ าศูนย์
ปฏิบัติธรรมเพ่ือท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานภายในศูนย์โดยขึ้นตรงกับส านักงานพระพุทธศาสนา 
คอยอ านวยการหรือเป็นศูนย์ประสานงานให้ส านักงานมาประชุมกันจัดตั้งคณะท างานดูส านักปฏิบัติ
ธรรมที่ดีแล้วมีความพร้อมให้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือกัน ติดตามผลและช่วยกัน
ประเมินผลงานที่ร่วมกันท ามาเพ่ือส่งเสริมให้งานบรรลุตามเป้าหมาย๑๕๔  
 ๑๕. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมควรบริหารไปในแนวทางเดียวกันวันมีการจัด
ประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งเพ่ือพบปะพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันวางแผนการปฏิบัติให้
สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ โดยส่วนใหญ่การ
วางแผนการท างานจะเป็นการท าแบบวัดใครวัดมัน โดยวัดไหนประสบความส าเร็จก็จะมีผู้ศรัทธาเข้า
ปฏิบัติเป็นจ านวนมากวัดใดที่มีการวางแผนไม่ดีก็จะมีคนเข้าปฏิบัติน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยกลายเป็น
การแข่งขันกันมากกว่าการเป็นการประสานความร่วมมือกันหรืออีกประการหนึ่งเป็นการมองว่าส านัก
ปฏิบัติธรรมมีการจัดการดีอยู่แล้วจึงไม่มีการเคลื่อนไหวหรือการพัฒนาการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้มีการ
เชื่อมโยงกันทั่วทั้งจังหวัดเพราะขาดหน่วยงานกลางเป็นตัวประสานความร่มมือระหว่างวัดดังนั้นผู้มี
อ านาจดูแลจึงต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด๑๕๕  

 ๑๖. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังขาดการ
ประสานงานกัน ไม่รู้จักกัน ไม่มีการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์กลางเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผน
หรือนโยบายที่เป็นมาตรฐานภายในจังหวัด๑๕๖  

 ๑๗. การก าหนดจากเจ้าคณะปกครองว่าต้องมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างส านักปฏิบัติ
ธรรมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าในรอบปีนี้มีการจัดปฏิบัติ
ธรรมขึ้นกี่ครั้งและเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างเพราะการบริหารจัดการย่อมเกิดปัญหาตลอดเวลา         
ซ่ึงปัญหาของแต่ละที่จะมีมากหรือน้อยมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับพ้ืนที่และปัจจัยในการ
บริหารและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปฏิบัติของแต่ละที่เพ่ือหาข้อดีข้อด้อยและช่วยกันปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต่อไป๑๕๗  
                                                           

๑๕๓สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๕๔สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๕๕สัมภาษณ์ นางนฤดี น้อยศิริ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,       
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๕๖สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๕๗สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๗ 
 

 ๑๘. โดยภาพรวมทั้งจังหวัดบางส านักมีการวางแผนมีเป้าหมายของการตั้ งส านักปฏิบัติ
ธรรมไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงมีการวางแผนที่จะบริหารจัดการส านักปฏิบัติ แต่บางส านักอาจจะ
มีการวางแผนยังไม่เพียงพอซึ่งอาจเกิดจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางการบริหารจึงมุ่งแต่เพียงจะ
ให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมจึงไม่มีแผนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตการวางแผน
จึงเป็นเรื่อส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ด าเนินการตามแผนที่วางไว้๑๕๘  

 ๑๙. มีการวางแผนล่วงหน้าเพราะการวางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารเป็น
อุปกรณ์ส าคัญในการพัฒนาองค์กร เพราะการวางแผนให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เปรียบเหมือนการออกเดิน
ทางเข้าป่าหรือการเดินทางทางน้ าเราจะต้องศึกษาภูมิประเทศและสภาพดินฟ้าอากาศให้ดีการพัฒนา
องค์กรหรือส านักปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเราจึงต้องมีการวางแผนในทุกมิติไม่ใช่มิติใดมิติหนึ่งต้องมองให้
รอบด้านทั้งบุคลากร สถานที่ วันเวลาที่จะจัดปฏิบัติธรรม เพราะถ้าหากจัดปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่มี
พายุเข้า มีฝนฟ้าคะนอง มีน้ าท่วมน้ าหลาก ก็ไม่อาจจะปฏิบัติได้ เพราะในบ้านเรามี ๓ ฤดูจึงต้องมีการ
วางแผนก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมดังนั้นการที่จะพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมจึงต้อง
มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ๑๕๙   

 ๒๐. ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและทราบว่าเป้าหมายของเราคือ
อะไร ต้องมีการประชุมหารือกันว่าสิ่งใดที่ท าอยู่แล้วและสิ่งใดที่ยังไม่ได้ท าเพ่ือน าข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไขให้การท างานเป็นระบบหรือมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่เหมาะสม๑๖๐  

 ๒๑. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่มีเครือข่ายของ
ส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนทุกส านักต้องมีการจัดระบบในการวางแผนงานที่ดีร่วมกันก าหนดวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน๑๖๑  

 ๒๒. การวางแผนงานของส านักปฏิบัติธรรมต้องจัดท ามาตั้งแต่แรกที่ตั้งส านัก ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานภายในส านักหรือทางส านักสาขาก็มีการวางแผนวางเป้าหมายของการท างานมาตลอด
ท่านเจ้าอาวาสจะลงมาก ากับดูแลและขับเคลื่อนงานด้วยตนเองเพ่ือให้งานถูกต้องเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้๑๖๒ 

 สรุปได้ว่า การวางแผนงานของส านักปฏิบัติธรรมต้องจัดท ามาตั้งแต่แรกที่ตั้งส านักไม่ว่า
จะเป็นการบริหารงานภายในส านักหรือทางส านักสาขาต้องมีการวางแผนวางเป้าหมายของการท างาน 
เพ่ือให้งานถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะการวางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร

                                                           
๑๕๘สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๙สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา

เฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๐สัมภาษณ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๑สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๒สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร,  ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,           

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 
 

เป็นอุปกรณ์ส าคัญในการพัฒนาองค์กร มีการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์กลางเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การวางแผนหรือนโยบายที่เป็นมาตรฐานภายในจังหวัดการวางแผนที่ดีในส านักปฏิบัติธรรมนั้นเจ้า
อาวาสจะเป็นผู้ที่สั่งงาน แบ่งงาน กระจายงานตลอดทั้งก ากับดูแลเองต้องใช้คนให้ถูกกับงานเพราะ
รู้จักและเข้าใจคนในองค์กรดีจึงท าให้งานเดินหน้าพัฒนายิ่งขึ้นไป การวางแผนล่วงหน้าเพราะการ
วางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการพัฒนาองค์กร เพราะการวางแผน
ให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เปรียบเหมือนการออกเดินทางเข้าป่าหรือการเดินทางทางน้ าเราจะต้องศึกษาภูมิ
ประเทศและสภาพดินฟ้าอากาศให้ดีการพัฒนาองค์กรหรือส านักปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเราจึงต้องมีการ
วางแผนในทุกมิติไม่ใช่มิติใดมิติหนึ่งต้องมองให้รอบด้านทั้งบุคลากร สถานที่ วันเวลาที่จะจัดปฏิบัติ
ธรรม เพราะถ้าหากจัดปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่มีพายุเข้า มีฝนฟ้าคะนอง มีน้ าท่วมน้ าหลาก ก็ไม่
อาจจะปฏิบัติได้ เพราะในบ้านเรามี ๓ ฤดูจึงต้องมีการวางแผนก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม ท่านเจ้า
อาวาสจะลงมาก ากับดูแลและขับเคลื่อนงานด้วยตนเองเพ่ือให้งานถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ตารางที่ ๔.๙ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน (Planning)  

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                          จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 

๑) การวางแผนที่ดีในส านักปฏิบัติธรรมเจ้าส านัก 
จะเป็นผู้ที่สั่งงาน แบ่งงาน ใช้คนให้เหมาะกับงาน 
การกระจายงานทั้งภายในสาขาตลอดทั้งก ากับดูแล 
เพราะเข้าใจคนในองค์กรดีจึงท าให้งานเดินหน้าพัฒนาขึ้นไป  ๖         ๒,๔,๖,๘,๑๐,๒๒ 
๒) คณะสงฆ์จัดประชุมร่วมทุกฝ่ายเพ่ือดัดเลือกวัดต้นแบบ 
เพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางประสานความร่วมมือกันวางแผนแม่บท          ๑๑         ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑ 

 ๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๒๐ 
๓) รูปแบบการปฏิบัติของแต่ละวัดแตกต่างกันไปไม่มีความ 
เชื่อมโยงหรือการประสานความร่วมมือกันเท่าที่ควร   ๓         ๑๒,๑๖,๑๘ 
๔) การวางแผนล่วงหน้าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร  
เป็นอุปกรณ์ส าคัญในการพัฒนาองค์กร             ๑         ๑๙ 
๕) ส านักปฏิบัติธรรมยังไม่มีการบริหารจัดการเครือข่ายที่จัดเจน       ๑         ๒๑ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 

 ๒) ด้านการจัดองค์กร (Organizing)  
 ๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจังหวัดหลายแห่ง ยังไม่มีการจัดองค์กรเพ่ีอการบริหารที่ชัดเจน
ยังคงใช้ระบบองค์กร ตามรูปแบบของคณะสงฆ์ ในการด าเนินการด้านต่างคือมีเจ้าอาวาสเป็นเจ้า
ส านักปฏิบัติธรรมมีพระภิกษุภายในวัดที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมสมควรจะสนองด้านใดได้ก็จะได้รับการแต่งตั้ง



๑๐๙ 
 

ให้เป็นผู้รับผิดชอบในด้านนั้นๆ ปัญหาส าคัญของการจัดองค์กร คือไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะจัด
มอบหมายแต่งตั้งให้รับผิดชอบให้ครบกับงานส าคัญๆ ทุกด้าน๑๖๓  
 ๒. การจัดองค์กรนั้นการสร้างทีมงานเป็นเรื่องส าคัญถ้าทีมงานมีความเข้มแข็งความ     
สัปปายะในเรื่องอ่ืนก็เป็นเรื่องรองแต่ถ้าทีมงานไม่เข้มแข็งต่อให้มีเสนาสนะที่สัปปายะเพียงใดก็ไม่
สามารถดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมได้เพราะถ้าทีมงานเข้มแข็งต่อให้เสนาสนะยังไม่มี
ความสัปปายะเท่าไหร่ก็สามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาปฏิบัติได้เพราะให้ความสัปปายะกับธรรมะ
มากกว่าเสนาสนะนั่นเอง๑๖๔  
 ๓. จัดให้บุคลากรมีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมและฝึกการเผยแผ่ธรรมควบคู่กันไปจนสามารถ
สัมผัสผลแห่งการปฏิบัติและสามารถแนะน าเผยแผ่ไปพร้อมกันด้วยความรับผิดชอบและจิตใจที่
เสียสละพร้อมที่จะท างานอุทิศเพ่ือพระพุทธศาสนา๑๖๕  
 ๔. สิ่งส าคัญคือต้องวางคนให้ถูกกับงานตัวอย่างเช่น ถ้าเราให้พระวิทยากรไปอบรมเด็ก
เล็กถ้าเขาไม่ชอบการท างานก็จะเกิดปัญหาในการสอนและการปฏิบัติจึงต้องสรรหาผู้ที่ชอบเด็ก   
คลุกคลีอยู่กับเด็กได้รับรู้ และเข้าใจพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กจึงจะไม่ เกิดปัญหา               
เพราะพระวิทยากรบางท่านอาจชอบการบรรยายการสอนกับกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่าเพราะมองว่า
สามารถบอกสอนได้ง่ายกว่า๑๖๖  
 ๕. การจัดตั้งแม่ข่ายเพ่ือนเป็นศูนย์กลางการบริหารส านักปฏิบัติธรรมภายในจังหวัด   
เพ่ือเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกันเครือข่ายในการจัดองค์กรเพ่ือการบริหารส านักปฏิบัติธรรม  
เมื่อเกิดการจัดตั้งศูนย์กลางการบริการบริหารส านักปฏิบัติธรรมขึ้นมาแล้วก็จะมองเห็นภาพว่าใน
จังหวัดเรามีส านักปฏิบัติธรรมอยู่เท่าไหร่ เมื่อมีข้อมูลชัดเจนก็จะสามารถให้รายละเอียดแก่ผู้ที่สนใจ
เข้าปฏิบัติธรรมในส านักต่างๆได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด๑๖๗  
 ๖. การวางแผนร่วนกันน้อยมากเพราะไม่มีศูนย์รวมส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดส่วน
ใหญ่จะเป็นไปแบบต่างคนต่างท า โดยปกติส านักปฏิบัติธรรมจะมีการจัดประชุมกันทุกปีโดยศูนย์กลาง
จะอยู่ที่จังหวัดราชบุรี แต่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นยังไม่มีจึงไม่มีการประสานการท างานร่วมกัน
จะมีบ้างก็คือมีงานส่วนรวม เช่น งานอบรมพระสังฆาธิการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ เป็นต้นก็จะมาร่วมกัน

                                                           
๑๖๓สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๔สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๕สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด

กษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๖สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๗สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล  (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๐ 
 

ของพระวิปัสสนาจารย์โดยมีการติดต่อประสานกับส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดผ่านทางคณะสงฆ์แต่ก็
เป็นการท างานร่วมกันเป็นครั้งคราวไม่ได้ต่อเนื่อง๑๖๘  
 ๗. การด าเนินการจัดส่งพระไปอบรมเพ่ิมความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งอบรมพระนักเทศอบรม
พระวิปัสสนาจารย์ เพ่ือจะได้กลับมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็จะขอความ
ช่วยเหลือจากวัดต่างๆ หรือรุ่นพี่รุ่นน้องท่ีเคยผ่านการอบรมมาด้วยกัน๑๖๙  
 ๘. ปัจจุบันแต่ละวัดวัดจะแบ่งเป็นกลุ่มงานหลัก และแบ่งเป็นแผนกย่อยออกไป         
เช่น ด้านกัมมัฏฐานอยู่ในกลุ่มงานเผยแผ่และแบ่งย่อยออกเป็น ด้านคันถะธุระ ด้านวิปัสสนา เป็นต้น
โดยการจัดองค์กรภายในวัดจัดแบบคณะสงฆ์ประสานกับการจัดการสมัยใหม่๑๗๐  
 ๙. การสร้างเครือข่ายร่วมกันและจัดธรรมะสัญจรร่วมกับญาติโยมเพ่ือให้เขาถึงชุมชน
อย่างแท้จริง ปัจจุบันการจัดตั้งเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมยังไม่มีการด าเนินการใดๆและไม่มีผู้คิดริเริ่ม
ทั้งยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ แม้แต่ทางคณะสงฆ์เองและการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังก็
ยังไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ บวชเนกขัมมะ เสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นการจัด
ในระยะเวลาสั้นๆ จึงมองว่าเป็นการหารายได้เข้าวัดมากกว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง๑๗๑  
 ๑๐. สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกส านักปฏิบัติ
ธรรม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ๑๗๒ 
 ๑๑. การจัดองค์กรควรจะต้องมีส านักงานหลักโดยมีการจัดตั้งประธานรองประธาน      
มีกรรมการ มีเลขานุการ โดยด าเนินการที่เกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรมโดยตรงมีการก าหนดกรอบทิศ
ทางการบริหารให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าแต่ละส านักมีรูปแบบการ
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลในพ้ืนที่หรือต่างพ้ืนที่สามารถเลือกได้ว่า
ต้องการปฏิบัติแบบใดจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ๑๗๓   
 ๑๒. จัดตั้งเครือข่ายให้เป็นหลักก่อนแล้วจึงวางแผนงานก าหนดเป้าหมายในการ
บริหารงานให้เป็นไปในแนวเดียวกัน๑๗๔  

                                                           
๑๖๘สัมภาษณ์  พระภาวนาเขมคุณ  วิ . (สุรศักดิ์  เขมร สี ) ,  เจ้ าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๙สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๐สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๑สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๒สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๓สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๔สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๑ 
 

 ๑๓. มีระเบียบรูปแบบมีมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจนจากมหาเถรสมาคมหรือส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีคณะกรรมการกลางในการท างานประสานความช่วยเหลือสร้างเครือข่าย
ในการแก้ปัญหากระจายออกไปให้ทั่วจังหวัดจัดให้มีการประชุมระหว่างส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
เพ่ือให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึนของแต่ละส านักเพ่ือช่วยกันแก้ไข๑๗๕  
 ๑๔. หน่วยราชการเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย มี วิทยากรกลางประจ าที่มีความรู้ 
ความสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนพ่ีสอนน้องโดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ส านักปฏิบัติ
ธรรมขนาดใหญ่ที่ดีแล้วมีความพร้อมให้มาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือกับส านักปฏิบัติ
ธรรมขนาดเล็กที่ยังขาดความพร้อมโดยการชักชวยหรือแนะน าประชาชนให้เข้าไปปฏิบัติในส านัก
เหล่านั้น๑๗๖  
 ๑๕. โดยพื้นฐานการจัดองค์กรนั้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อนนั้นคือด้านบุคลากรควรต้องใช้
คนให้ถูกกับงานเพราะการที่เราจะท างานใหญ่ได้เราจะต้องมีหน่วยงานเล็กๆเข้ามารองรับเปรียบ
เหมือนการเมืองก็จะต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาแล้วเราก็ต้องรู้จักเลือกว่าจะให้ท างานในจุดไดว่า
ถูกต้องตามความถนัดและประสบการณ์ของแต่ละคนหรือไม่จึงจะท าให้การพัฒนาไปได้ดีและไปได้เร็ว
ขึ้น๑๗๗ 
 ๑๖. มีการประชุมพบปะกัน พูดคุย เชื่อมความสัมพันธ์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการ
เชื่อมโยงประสานงานกับของทุกส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดจะท าให้การบริหารงานเครือข่าย
ขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดี๑๗๘  
 ๑๗. การจัดองค์กรต้องมีผู้ที่เป็นศูนย์รวมของจังหวัดที่จะกระจายข่าวสารว่าในแต่ละ
ส านักว่าต้องด าเนินการอย่างไรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีฝ่ายธุรการเป็นผู้ประสานว่าใน
แต่ละส านักปฏิบัติธรรมมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง ฝ่ายวิชาการเป็นผู้วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลว่า
ในรอบปีส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีแผนการสอนหรือใช้หลักธรรมค าสอนอย่างไรเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาจัดรูปแบบการสอนให้กับส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไปกลุ่มของพระ
วิทยากรหรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องหลักธรรมค าสอนว่า
ประชาชนหรือผู้เข้าปฏิบัติกลุ่มใดควรจะใช้หลักธรรมใดในการอบรมสั่งสอนเพ่ือให้เหมาะสมแก่
พ้ืนฐานของแต่ละหมู่คณะ๑๗๙  
 ๑๘. การบริหารองค์กรก็ไม่ต่างจากการบริหารคนโดยพ้ืนฐานการจัดองค์กรนั้นเริ่มต้นจาก
จุดเล็กๆ ก่อนนั้นคือด้านบุคลากรควรต้องใช้คนให้ถูกกับงานเพราะการที่เราจะท างานใหญ่ได้เรา
                                                           

๑๗๕สัมภาษณ์ นายนิพนธ์  ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๗๖สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๗๗สัมภาษณ์ นางนฤดี น้อยศิริ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,       
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๗๘สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๗๙สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๒ 
 

จะต้องมีหน่วยงานเล็กๆเข้ามารองรับเปรียบเหมือนการเมืองก็จะต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาแล้วเรา
ก็ต้องรู้จักเลือกว่าจะให้ท างานในจุดไดว่าถูกต้องตามความถนัดและประสบการณ์ของแต่ละคนหรือไม่ 
จึงจะท าให้การพัฒนาไปได้ดีและไปได้เร็วขึ้น๑๘๐  
 ๑๙. วัดที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมต้องรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรมส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องพ่ึงทางส านักงานพระพุทธศาสนาก็ได้และจัดให้มีการประชุมเดือนละ     
๑ ครั้งโดยให้เจ้าอาวาสหรือตัวแทนของแต่ละส านักเข้าประชุมเพ่ือเสนอแนะข้อปฏิบัติและให้ความ
ช่วยเหลือกับวัดที่เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนพระวิทยากรไปช่วยในการบรรยายและการ
ปฏิบัติหรือระดมทุนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ยังขาดแคลน เป็นต้น๑๘๑  
 ๒๐. คณะสงฆ์ควรจัดระบบการศึกษาเพ่ือสร้างพระภิกษุสามเณรให้สามารถเป็นศาสน
ทายาท พร้อมทั้งมีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมและฝึกการเผยแผ่ธรรมควบคู่กันไปด้วย๑๘๒  
 ๒๑. การท างานประสานกันหลายฝ่ายเช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการในการให้
ข้อมูลความรู้ ฝ่ายจัดหารายได้ เป็นต้น และมีผู้บริหารเป็นผู้ประสานให้แต่ละฝ่ายท างานได้สะดวก๑๘๓  
 ๒๒. การวางแผนแล้วก็น าแผนงานนั้นมาจัดองค์กรเพ่ือให้การด าเนินงานมีเส้นทางที่
ชัดเจนมีการแบ่งส่วนงานแบ่งหน้าที่ว่าแผนกใดมีความจ าเป็นก่อนหลังว่าส่วนไหนจะต้องท าอะไร ส่วน
ไหนรองรับอะไรเพราะถ้าแผนงานวางมาแล้วการจัดองค์กรไม่มีความชัดเจนการด าเนินงานอาจจะมี
ปัญหาได้๑๘๔  
 สรุปได้ว่า การจัดองค์กรต้องมีผู้ที่เป็นศูนย์รวมของจังหวัดที่จะกระจายข่าวสารว่าในแต่
ละส านักว่าต้องด าเนินการอย่างไรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีฝ่ายธุรการเป็นผู้ประสานว่า
ในแต่ละส านักปฏิบัติธรรมมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง ฝ่ายวิชาการเป็นผู้วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
ว่าในรอบปีส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีแผนการสอนหรือใช้หลักธรรมค าสอนอย่างไรเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาจัดรูปแบบการสอนให้กับส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการประชุม
พบปะกันพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเชื่อมโยงประสานงานกับของทุก
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดจะท าให้การบริหารงานเครือข่ายขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีการวางแผน
แล้วก็น าแผนงานนั้นมาจัดองค์กรเพ่ือให้การด าเนินงานมีเส้นทางที่ชัดเจน มีการแบ่งส่วนงานแบ่งหน้า
ที่ว่าแผนกใดมีความจ าเป็นก่อนหลังว่าส่วนไหนจะต้องท าอะไร ส่วนไหนรองรับอะไรเพราะถ้าแผนงาน

                                                           
๑๘๐สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา

เฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๑สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,           

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๒สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๘๓สัมภาษณ์ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๘๔สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๓ 
 

วางมาแล้วการจัดองค์กรไม่มีความชัดเจนการด าเนินงานอาจจะมีปัญหาได้ และมีผู้บริหารเป็นผู้
ประสานให้แต่ละฝ่ายท างานได้สะดวก เป็นต้น 

ตารางท่ี ๔.๑๐ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการจัดองค์กร (Organizing) 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                          จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 

๑) ปัญหาส าคัญของการจัดการองค์คือไม่มีบุคลากร 
เพียงพอที่จะมอบหมายแต่งตั้งให้รับผิดชอบให้ 
ครบกับส าคัญๆทุกด้าน               ๒           ๑,๖ 
๒) การจัดองค์กรนั้นการสร้างทีมเป็นเรื่องส าคัญ 
ต้องวางให้ถูกกับงาน อบรมพระวิปัสสนาจารย์  
แบ่งกลุ่มงานหลักงานย่อย                ๙           ๒,๓,๔,๗,๘ 

  ๑๕,๑๙,๒๑,๒๒ 
๓) จัดตั้งแม่ข่ายเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประสาน 
ความร่วมมือกันในการจัดองค์กรเพ่ือการบริหาร 
ส านักปฏิบัติธรรมให้มีประสิทธิภาพ     ๕          ๕,๙,๑๐,๑๓,๑๖ 
๔) การจัดองค์กรจะต้องมีส านักงานหลักโดยมีการก าหนด 
กรอบทิศทางการบริหารให้สอดคล้องกันจัดให้มีฝ่ายธุรการ 
เป็นผู้ประสานงาน ฝ่ายวิชาการเป็นผู้วางแผนเก็บข้อมูล           ๖           ๑๑,๑๒,๑๔ 

  ๑๗,๑๘,๒๐   
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 

 ๓) ด้านงานบุคลากร (Staffing)  
 ๑. งานบุคลากรถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะการจัดสรรบุคลากรไปประจ าในแต่ละส านัก

ถ้าขาดการประสานความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายแล้วการท างานก็จะเกิดอุปสรรคในการบริหารแต่
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีจ านวน ๒๐ ส านักยังขาดการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายที่ดีจึงเกิดปัญหาในการบริหารและการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน๑๘๕  

 ๒. การมอบหมายหน้าที่การท างานให้กับบุคลากรตามความสามารถของแต่ละบุคคลจัด
ให้มีการการศึกษาอบรมด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ๑๘๖  

 ๓. ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการฝึกอบรบปฏิบัติธรรมให้มาก มีสถานที่อาคารที่พักให้
เพียงพอกับผู้ปฏิบัติธรรม มีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการสอน๑๘๗  

                                                           
๑๘๕สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๖สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา             

รูปที ่๑  เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๔ 
 

 ๔. การวางแผนงาน มีเป้าหมายก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจนมีการจัดตั้ง
ศูนย์รวมของบุคลากรที่มีความสามารถ เช่น พระวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์เพ่ือคอยช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนให้กับวัดต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายในกรณีที่ขาดบุคลากรในการบรรยายหรือการปฏิบัติธรรมใน
กรณีท่ีมีผู้เข้ามาปฏิบัติเป็นจ านวนมากจนเกินขีดความสามารถของบุคลากรภายในวัดจะรับไหว๑๘๘ 

 ๕. จัดฝึกอบรมให้บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการ
จัดท าสื่อการสอน มีวีดีทัศน์ในการฝึกอบรม มีทีมงานเผยแพร่เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติและประชาชนรับรู้ เข้าใจ 
ค าสอนมีจิตศรัทธามุ่งมั่นเข้ามาปฏิบัติธรรม๑๘๙  

 ๖. มีการจัดอบรมจะมีการประชุมบุคลากรภายในวัดเพ่ือแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน๑๙๐ 
 ๗. ความเป็นไปได้ในปัจจุบันถ้าคณะสงฆ์หรือส านักปฏิบัติธรรมสามารถรวมกลุ่มกันได้ก็

จะเกิดการและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของพระวิปัสสนาจารย์ของแต่ละส านักได้แต่ใน
ปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ยังคงเป็นการด าเนินการแบบส านักใครส านักมันจึงไม่เกิดการ
รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายหรืออาจเป็นเพราะแนวทางของแต่ละส านักไม่เหมือนกันจึงยากต่อการ
ประสานความร่วมมือกัน๑๙๑  

 ๘. บางวัดเมื่อมีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมจากหน่วยงานหรือโรงเรียนจะมีบุคลากร
ของหน่วยงานหรือโรงเรียนนั้นๆมาคอยช่วยอ านวยความสะดวกในการควบคุมดูแลความเรียบร้อย
ในขณะมีการปฏิบัติธรรม๑๙๒  

 ๙. สร้างความสามัคคี ในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกส านัก      
ปฏิบัติธรรม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ๑๙๓  

 ๑๐. บุคลากรโดยส่วนใหญ่เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่างๆด้วย
ตนเองยังขาดการมอบหมายงานให้บุคลากรในส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนเพราะโดยส่วนใหญ่การ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จะข้ึนอยู่กับเจ้าส านักแต่เพียงผู้เดียว๑๙๔  

                                                                                                                                                                      
๑๘๗สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด

กษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๘สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๙สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ  วิ .  (สุรศักดิ์  เขมร สี ) ,  เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๙๐สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๙๑สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๙๒สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๙๓สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๑๙๔สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสน, จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๕ 
 

 ๑๑. ส านักปฏิบัติธรรมที่มีประชาชนเข้ามาปฏิบัติเป็นจ านวนมากส่วนหนึ่งเกิดจากความ
ศรัทธาในตัวเจ้าส านักหรือเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าส านักไม่มีการสร้างเครือข่าย
ของบุคลากรทางการปฏิบัติและการเผยแผ่ให้เกิดขึ้นความศรัทธาก็จะรวมตัวอยู่จุดเดียวไม่สามารถ  
ขยายออกไปยังส านักอ่ืนได้๑๙๕  

 ๑๒. มีระเบียบรูปแบบมีมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจนจากมหาเถรสมาคมหรือส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีคณะกรรมการกลางในการท างานประสานความช่วยเหลือสร้างเครือข่าย
ในการแก้ปัญหากระจายออกไปให้ทั่วจังหวัดจัดให้มีการประชุมระหว่างส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
เพ่ือให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึนของแต่ละส านักเพ่ือช่วยกันแก้ไข๑๙๖  

 ๑๓. ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถรองรับเพื่อให้การอบรมแก่เด็กและ
เยาวชน เพราะเด็กส่วนใหญ่สมาธิสั้นถ้าวิทยากรไม่มีสิ่งโน้มน้าวให้เป็นที่น่าสนใจการปฏิบัติก็ไม่เกิดผล 
เพราะส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จัดกิจกรรมส าหรับเด็กน้อยมาก๑๙๗  

 ๑๔. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้ามารับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
ทางส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการวางแผนสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน๑๙๘ 

 ๑๕.  ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการปฏิบัติธรรมโดยตรง
อยู่แล้วไม่ใช่จะเป็นเพียงแต่เจ้าส านักเพียงรูปเดียวต้องมีการมอบหมายงานให้กับพระภิกษุที่มีความรู้
ทางด้านการปฏิบัติธรรมซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานได้และ
บุคลากรเหล่านี้ต้องมอบหมายงานที่ชัดเจนว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างซึ่งผู้ที่จะมาท างานด้านนี้
ต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาที่จะมาท างานด้านนี้มีความเสียสละสูงทุ่มเทให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ๑๙๙  

 ๑๖. บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนงานเพราะการที่จะท างานให้ได้ตามแผน
หรือการแบ่งหน้าที่ในการท างานถ้าเราไม่มีบุคลากรที่ช านาญหรือมีความสามารถเฉพาะก็ไม่สามารถ
จะด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้เพราะการบริหารส านักปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วน
ต่างๆ บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลในส่วนต่างๆ เช่น ผู้ท าหน้าที่รับบริจาค ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายท าบัญชีฝ่าย
ดูแลผู้ที่เข้ามาปฏิบัติต้องมีความชัดเจนว่าเรามีผู้ท าหน้าที่ในในส่วนงานนั้นๆ๒๐๐  

                                                           
๑๙๕สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๖สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙๗สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๘สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๙สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๐สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 
 

 ๑๗. การวางแผนพัฒนาบุคลากรและสถานที่ทุกอย่างล้วนต้องมีวางแผนเพราะอยู่ๆ 
สถานที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเราจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนจัดหาสถานที่ มีการวางแผนที่จะจัดเตรียม
บุคลากรการพัฒนาเครือข่ายเพราะถือว่าการวางแผนเป็นสิ่งส าคัญ๒๐๑  

 ๑๘. สิ่งส าคัญประการแรกคือผู้ที่เข้ามาท างานด้านนี้ต้องมีใจรักมีศรัทธาที่จะเข้ามา
ช่วยงานในพระพุทธศาสนาจริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษามาฝึกอบรมจิตใจ
ของตนเพ่ือให้มีมาตรฐานทางความคิดตั้งใจท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจึงจะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ๒๐๒ 

  ๑๙. มีความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรในวัดที่ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างชัดเจนท าให้งานด าเนินไปด้วยดี๒๐๓  

 ๒๐. การจัดสรรบุคลากรให้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญพระวิปัสสนาจารย์และ
วิทยากรที่มาช่วยงานต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมมาแล้วการท างานจึงจะประสบ
ความส าเร็จ๒๐๔ 
 สรุปได้ว่า บุคลากรถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะการจัดสรรบุคลากรไปประจ าในแต่ละ
ส านักถ้าขาดการประสานความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายแล้วการท างานก็จะเกิดอุปสรรคในการบริหาร 
บุคลากรโดยส่วนใหญ่เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองยังขาดการ
มอบหมายงานให้บุคลากรในส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนเพราะโดยส่วนใหญ่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
จะขึ้นอยู่กับเจ้าส านักแต่เพียงผู้เดียว บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนงานเพราะการที่จะ
ท างานให้ได้ตามแผนหรือการแบ่งหน้าที่ ในการท างานถ้ าเราไม่มีบุคลากรที่ช านาญหรือมี
ความสามารถเฉพาะก็ไม่สามารถจะด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้เพราะการบริหารส านักปฏิบัติ
ธรรมนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆการวางแผนพัฒนาบุคลากรและสถานที่ทุกอย่างล้วนต้องมี
วางแผนเพราะอยู่ๆ สถานที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเราจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนจัดหาสถานที่ผู้ที่เข้ามา
ท างานด้านนี้ต้องมีใจรักมีศรัทธาที่จะเข้ามาช่วยงานในพระพุทธศาสนาจริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมี
ความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษามาฝึกอบรมจิตใจของตนเพ่ือให้มีมาตรฐานทางความคิดตั้งใจท างานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 

 

 

 

                                                           
๒๐๑สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา

เฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๒สัมภาษณ์ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๓สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๔สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,            

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ด้านงานบุคลากร (Staffing) 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                          จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 

๑)งานบุคลากรถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะการจัดสรร 
บุคลากรไปท างาน ถ้าขาดการประสานความร่วมมือกัน 
เป็นเครือข่าย การท างานจะเกิดอุปสรรคในการบริหาร        ๕            ๔,๘,๑๐,๑๒,๑๓ 
๒)การมอบหมายหน้าที่การท างานให้กับบุคลากรที่ 
ชัดเจน อบรมพัฒนาให้มีความรู้คามสามารถให้มีคุณภาพ        ๑๑           ๒,๓,๕,๖,๗,๑๔ 

           ๑๖,๑๗,๑๘,๒๑,๒๒ 
๓)แนวทางของแต่ละส านักไม่เหมือนกันบุคลากร 
ส่วนใหญ่เจ้าส านักจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่างๆ 
ด้วยตนเองขาดการมอบหมายงาน            ๒            ๙,๑๑ 
๔)การวางแผนบุคลากรล้วนต้องมีการวางแผน 
เพ่ือให้มีมาตรฐานท างานอย่างมีคุณภาพ                   ๒           ๑๙,๒๐  
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 ๔) ด้านการอ านวยการ (Directing)   
 ๑. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละส านักก็มุ่งแต่
พัฒนาในส านักของตนเองไม่มีการมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มี
ศูนย์กลางที่จะติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือท าให้บางส านักมีการพัฒนาการปฏิบัติธรรมที่
ล่าช้าขาดประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด๒๐๕  
 ๒. คณะสงฆ์ควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดโดยประธานฝ่าย
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเพ่ือให้ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ได้ประชุมปรึกษาหารือพบปะแลกเปลี่ยนประสานความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน๒๐๖ 
  ๓. ผู้บริหารต้องสอดส่องดูแลการท างานอยู่ตลอดเพราะบางทีผู้ปฏิบัติงานจะมองแค่การ
ท างานตามหน้าที่ของตนเองแต่ไม่ได้มองในภาพรวมว่าเกิดปัญหาในจุดใดบ้างผู้บริหารจึงต้องคอย
ก ากับดูแลว่าการท างานเกิดปัญหาในจุดใดบ้างและน ามาแก้ไขในทางปฏิบัติให้ดีขึ้น๒๐๗  
 ๔. ผู้บริหารต้องมีการตัดสินใจโดยวิเคราะห์แยกแยะปัญหาแล้วจึงตัดสินใจโดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับส่วนรวมเป็นหลัก สามารถปฏิบัติได้ ให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการสั่งการ 
เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้เช่น ค าสั่ง ประกาศ          
                                                           

๒๐๕สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๐๖สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑  
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๐๗สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๘ 
 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรทุกคนเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานสร้างขวัญ
และก าลังใจด้วยการให้ความส าคัญและให้เกียรติให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมการจัดหาสวัสดิการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กันและกัน แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรม 
หน่วยงาน องค์กรรัฐ เพ่ือให้รู้ให้เข้าใจและให้การสนับสนุน๒๐๘  
 ๕. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรม๒๐๙  
 ๖. จัดสัดส่วนของการอ านวยการให้ถูกต้อง ก ากับดูแล ฝึกอบรมพัฒนา ให้งานส าเร็จ
บรรลุเป้าหมายจัดระบบการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และต้องติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง๒๑๐  
 ๗. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานดูแลส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดมีการพิจารณาว่า
ส านักไหนมีผลงานหรือด าเนินการดีอยู่แล้วมาเป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบในการบริหารให้ส านักอ่ืนๆ 
มาศึกษาดูงานมาเรียนรู้เพื่อน าแนวทางท่ีได้ศึกษากลับไปพัฒนาส านักของตนเอง๒๑๑  
 ๘. ในส่วนของการอ านวยการทางวัดจะใช้วิธีระดมความคิดของบุคลากรภายในวัดแต่โดย
หลักใหญ่ก็จะเป็นเจ้าส านักจะเป็นผู้ที่ริเริ่มงานในทุกด้านและจัดประชุมสอบถามความเห็นเมื่อมี
โครงการใหม่เกิดขึ้นว่าควรจะบริหารจัดการอย่างไรการท างานควรเป็นไปในทิศทางใดปัจจุบันนี้งาน
ปฏิบัติธรรมจะไปรวมอยู่กับงานด้านเผยแผ่มีการตั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ        
แต่ยังไม่มีการด าเนินการหรือขับเคลื่อนในเรื่องใดให้เป็นรูปธรรมเลย เช่น เมื่อมีการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายแล้วผู้เข้าปฏิบัติอยากฝึกในเรื่อรูปนาม หรือฝึกปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอ 
เพราะจริตในการฝึกของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนี้แต่ละส านักจะสามารถช่วยแนะน าให้
ผู้ที่สนใจไปฝึกตามรูปแบบที่ต้องการตามส านักต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายได้ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันอีทางหนึ่ง๒๑๒  
 ๙. ต้องมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้รู้ทั่วถึง จัดให้มีศูนย์กลางของเครือข่ายท างาน
เป็นขบวนการกระจายคนปฏิบัติธรรมไปตามส านักเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมรู้จัก
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน๒๑๓ 
 ๑๐. ปัจจุบันนี้สื่อเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งค าว่า “สื่อ” ก็คือ สื่อสาร เป็นการสื่อสาร
ในทางท่ีสร้างสรรค์นักปฏิบัติธรรมหลายแห่งมีครูบาอาจารย์ดี สถานที่ก็ดี แต่ไม่ค่อยมีญาติโยมเข้าไป
                                                           

๒๐๘สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๐๙สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด
กษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑๐สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัด ใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑๑สัมภาษณ์  พระภาวนาเขมคุณ  วิ .  (สุรศักดิ์  เขมร สี ) ,  เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑๒สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑๓สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๙ 
 

ปฏิบัติธรรมเพราะขาดการสื่อสารขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีอีกทั้งยังขาดกัลยาณมิตรที่จะไป
ปรึกษาหารือ ขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดี คือ พูดไม่เป็นบอกไม่เป็นจึงน าไปสู่การถามไม่เป็นคือไม่กล้าถาม
การพัฒนาจึงท าได้ช้าเหตุผลอาจจะเป็นเพราะกลัวว่าถ้าไปแล้วจะไม่มีคนบอกหรือแนะน าจึงเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้๒๑๔ 
 ๑๑. ไม่มีการจัดตั้งเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้หรือปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในส านักปฏิบัติธรรม อันจะเป็นการท าให้วัดมีการสื่อสารหรือสานสัมพันธ์กัน
ระหว่างวัดที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมน าไปสู่การจัดตั้งเป็นเครือข่ายภายในจังหวัด เพราะถ้าแต่ละวัดต่าง
คนต่างท าการท่ีจะเกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมานั้นคงยากล าบาก๒๑๕  
 ๑๒. การอ านวยการเพ่ือติดตามดูแลติดตามผลประเมินผลเพ่ือให้งานเครือข่ายส านัก
ปฏิบัติธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด๒๑๖ 
 ๑๓. การอ านวยการในการที่จะวางแผนการจัดองค์กรภายในส านักปฏิบัติธรรมว่ามีฝ่าย
ทะเบียนฝ่ายอาหารฝ่ายที่จะดูแลความปลอดภัยหรือไม่มีหลักสูตรการอบรมอย่างไรมีการแบ่งขั้นตอน
การปฏิบัติแก่ผู้ที่เข้าปฏิบัติหรือไม่เพราะส่วนใหญ่เมื่อมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมก็จะให้ปฏิบัติร่วมกันโดย
ไม่สอบถามว่าแต่ละคนมีพ้ืนฐานการปฏิบัติมาอย่างไรฉะนั้นงานในส่วนนี้จะต้องดูแลสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติอย่างครบถ้วนเช่น ด้านอาหาร น้ าปานะ ที่พัก ห้องน้ าด้านวิทยากรด้านพระ
วิปัสสนาจารย์รวมถึงความสะดวกในการสัญจรไปมาของผู้เข้าปฏิบัติธรรมด้วย๒๑๗    

 ๑๔. จัดให้มีหน่วยงานกลางในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด 
เช่น เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละส านักมีวิทยากรส่วนกลางช่วยสนับสนุน 
เป็นต้น๒๑๘   

 ๑๕. จึงต้องเริ่มจากผู้น าที่มีผู้ศรัทธามากจึงจะสามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่
ยอมรับของคนจ านวนมากจึงจะสามารถชักน าผู้คนให้เข้ามาปฏิบัติรวมถึงมีหลักธรรมค าสอนที่เป็น
มาตรฐานในการอบรมสั่งสอนให้กับประชาชน๒๑๙  

 ๑๖. ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการภายในแต่งตั้งให้มีผู้บริหารส านัก
ปฏิบัติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการอ านวยการหรือเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานในทุกด้านทั้งการ
รับเรื่องและออกค าสั่งในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของตนเอง๒๒๐   
                                                           

๒๑๔สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา
เฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑๕สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑๖สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติ ธรรม)
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑๗สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑๘สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๑๙สัมภาษณ์ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๐ 
 

 ๑๗. เชื่อมโยงคอยสนับสนุนงานปฏิบัติธรรมในจังหวัดสนับสนุนทั้งบุคลากร อุปกรณ์ใน
การสอน เป็นต้น ให้กับส านักปฏิบัติธรรมในเครือข่าย๒๒๑  

 ๑๘. ศูนย์กลางส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดจะท าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าแก่ประชาชน
ที่มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมและแนะน าส านักปฏิบัติธรรมที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดที่เหมาะสม
กับหมู่คณะที่ต้องการจะเข้าปฏิบัติธรรมเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกรูปแบบ
หนึ่ง๒๒๒  

 ๑๙. ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมและแนะน าส านัก
ปฏิบัติธรรมที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดที่เหมาะสมกับหมู่คณะที่ต้องการจะเข้าปฏิบัติธรรมเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง๒๒๓  

 ๒๐. ต้องมีผู้ที่เข้ามาประสานงานส าหรับเครือข่ายอย่างเช่นถ้ามีสาขาขยายออกไปใน
ต่างจังหวัดเราจะต้องมีผู้เชื่อมโยงระหว่างต้นทางท่ีเป็นส านักปฏิบัติธรรมหลักเปรียบเหมือนส านักงาน
ใหญ่ต้องสามารถเชื่อมโยงกับสาขาได้เพ่ือให้เป็นระบบของการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นไปในทาง
เดียวกันตามนโยบายหลัก๒๒๔  

 ๒๑. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่มีการ
ขับเคลื่อนในเรื่องของเครือข่ายภายในจังหวัดเท่าที่ควรได้แต่รับนโยบายมาปฏิบัติกันเองตามแนวทาง
ของแต่ส านัก๒๒๕ 

 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละส านักก็
มุ่งแต่พัฒนาในส านักของตนเอง ไม่มีการมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มี
ศูนย์กลางที่จะติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือท าให้บางส านักมีการพัฒนาการปฏิบัติธรรมที่
ล่าช้าขาดประสิทธิภาพต้องมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการส านักปฏิบัติธรรมรับผิดชอบในการอ านวยการ
หรือเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานในทุกด้าน สามารถเชื่อมโยงกับสาขาได้เพ่ือให้เป็นระบบของการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นไปในทางเดียวกันตามนโยบายหลักก ากับดูแลว่าการท างานเกิดปัญหาในจุด
ใดบ้างและน ามาแก้ไขในทางปฏิบัติให้ดีขึ้น เป็นต้น 
 

                                                                                                                                                                      
๒๒๐สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๑สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๒สัมภาษณ์ นางนฤดี  น้อยศิริ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,      

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๒๒๓สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๔สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๕สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,           

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการอ านวยการ (Directing) 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                         จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 
๑) การบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมมุ่งแต่พัฒนา 
ส านักของตนเองไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน ไม่มีศูนยก์ลางติดต่อประสานงาน 
ของความช่วยเหลือ               ๓         ๙,๑๖,๒๒ 
๒) ควรตั้งศูนย์กลางประสานงานส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด  ๘         ๒,๓,๖,๑๐,๑๙ 

 ๑๔,๑๕,๑๘ 
๓) ผู้บริหารต้องก ากับดูแลอ านวยการ ติดตามผล 
เพ่ือความเข้าใจตรงกัน        ๘         ๑,๔,๕,๘ 
          ๑๑,๑๒,๑๓,๒๑ 
๔) ผู้น าที่สร้างศรัทธาได้มากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็น 
ที่ยอมรับของคนจ านวนมากและน าคนเข้ามาปฏิบัติได้มาก            ๒         ๑๗,๒๐    
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 

 ๕) ด้านการก ากับดูแล (Controlling)  
 ๑. ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็นเครือข่ายที่ไม่เข้มแข็งเพราะ

ส านักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายยังมีอีกหลายวัดยังขาดการรวมตัวและ
การประชาสัมพันธ์ให้กับวัดที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมด้วยกันให้ประชาชนทราบส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เฉพาะวัดของตนเอง๒๒๖  

 ๒. การก ากับดูแลเพ่ือการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมที่ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 
จัดตั้งคณะกรรมการทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์ เป็นผู้ก ากับดูแลคณะสงฆ์โดยเจ้าคณะผู้ปกครอง
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เข้าไปตรวจตราและก ากับดูแลจัดท า
แบบแสดงความคิดเห็นให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านทุกขัน้ตอนน าผลมาบูรณการปรับปรุงในการจัดท าแผนการด าเนินการในปีต่อไป๒๒๗  

 ๓. จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาจุดศูนย์กลางเพ่ือก ากับดูแลการบริหารส านักปฏิบัติธรรมภายใน
จังหวัด  เพ่ือให้ส านักปฏิบัติธรรมมีการประสานเชื่อมโยงการให้ข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ข่าวสาร

                                                           
๒๒๖สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๗สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฏล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๒ 
 

ของแต่ละส านักในการจัดกิจกรรมต่างๆ และประสานขอความร่วมมือในกรณีที่ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน๒๒๘  

 ๔. สร้างพระนวกะให้คนเห็นแล้วเกิดศรัทธาเป็นพระในดวงใจและต้องพัฒนาจิตใจให้
สืบเนื่อง เจ้าส านักต้องปลูกฝัง ศีล สมาธิ  ให้กับทายาทผู้สืบทอดโดยวางแผนสร้างคนให้มีคุณภาพ 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนคอยก ากับดูและอยู่เบื้องหลัง เมื่อได้คนดีมีคุณภาพแล้ว๒๒๙  

 ๕. มีกฎระเบียบไว้ให้ปฏิบัติ มีการก ากับดูแลให้ทั่วถึงเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย๒๓๐  
 ๖. จัดตั้งศูนย์ประสานงานเกิดขึ้นก็จะมีการประสานความช่วยเหลื่อซึ่งกันและกันภายใน

จังหวัดท าให้งานวิปัสสนามีความก้าวหน้าไปได้เพราะบางวัดที่มีความมั่นคงหรือมีความพร้อมเป็นที่
รู้จักของบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างจังหวัดจะมีประชาชนหรือหมู่คณะจองคิวเป็นจ านวนมากจึงมีผู้เข้า
ปฏิบัติตลอดทั้งปี๒๓๑  

 ๗. ผู้บริหารต้องมีการสั่งงาน แบ่งงานตามหน้าที่ของผู้ปฏิบัติและติดตามก ากับดูแลผลงาน
ที่ปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าส านักเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์๒๓๒  

 ๘. สร้างเครือข่ายศูนย์กลางเพ่ือให้ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
เข้มแข็ง การเผยแพร่ธรรมจะได้พัฒนาและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อพระศาสนาซึงเป็นมรดกอันล้ าค่าให้อยู่
ตลอดไป๒๓๓  

 ๙. ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็นเครือข่ายที่ไม่เข้มแข็งเพราะ
ส านักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายยังมีอีกหลายวัดขาดการประชาสัมพันธ์
ให้กับวัดที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมด้วยกันให้ประชาชนทราบส่วนใหญ่จะเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ เฉพาะวัดของตนเอง๒๓๔  

 ๑๐. ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนยังเป็นการท าตามความคิดของบุคคลไม่มีการจัดตั้งกรรมการ
ขึ้นมาคอยช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงาน๒๓๕   

                                                           
๒๒๘สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๙สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑  

เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๐สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด

กษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๑สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ  วิ .  (สุรศักดิ์  เขมร สี ) ,  เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๒สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๓สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๔สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๕สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๓ 
 

 ๑๑. การก ากับดูแลส านักปฏิบัติธรรมควรเริ่มต้นจากเจ้าคณะปกครองในจังหวัดร่วมกับ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าไปก ากับดูแลติดตามผลดูแลผลการปฏิบัติงานของส านักปฏิบัติ
ธรรมว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง๒๓๖  
 ๑๒. การจัดการให้เริ่มที่คณะสงฆ์จังหวัดมาด าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือมาก ากับดูแลให้การ
ท างานของส านักปฏิบัติธรรมทุกส านักมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกันมีปัญหาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะท า
ให้งานปฏิบัติธรรมภายในจังหวัดพัฒนาขึ้น๒๓๗  
 ๑๓. ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเมื่อพบเจอสถานที่ไม่สะอาดมีสัตว์เลี้ยงวุ่นวายจึงมองว่าเป็นการ
รบกวนในการปฏิบัติธรรม ด้านสถานที่เมื่อผู้เข้ามาปฏิบัติเข้ามาแล้วรู้สึกปลอดภัยเรื่องทรัพย์สิน    
เงินทองของตนเรื่องท่ีนอนที่พักห้องน้ ามีเพียงพอเรียบร้อยสามารถรองรับเพียงพอกับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ
ให้พอดี๒๓๘  
 ๑๔. ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีระบบการจัดการที่ดีทางวัดมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่
ดีให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติได้รับทราบและท าความเข้าใจ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจะได้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย๒๓๙  
 ๑๕. จัดอบรมให้ความรู้โดยให้เจ้าส านักท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารว่ามีวิธีการดูแล
ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างไรจึงสามารถประสบความส าเร็จสามารถจูงใจให้ประชาชน
เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมากได้เพ่ือให้ส านักต่างน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้ประสบความส าเร็จมี
ความเข้มแข็งต่อไป๒๔๐  
 ๑๖. ปัจจุบันการก ากับดูแลส านักปฏิบัติธรรมจะขึ้นอยู่กับเจ้าคณะจังหวัด แต่มองว่ายังไม่
มีการขับเคลื่อนการบริหารเครือข่ายที่เป็นรูปประธรรมเพราะส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดส่วนใหญ่ที่มี
การด าเนินการอย่างจริงจังจะมีอยู่เพียงไม่ก่ีส านัก ส่วนที่เหลือจะเป็นการจัดปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราว
หรือตามเทศกาลหรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ในส่วนแนวคิดของการขับเคลื่อนให้ส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามารวมตัวกันเป็นเครือข่ายนั้นยังไม่มีหน่วยงานใดริเริ่มท าใน
เรื่องนี้๒๔๑ 
 ๑๗. ในแต่ละส านักปฏิบัติธรรมในปัจจุบันมีเพียงแค่การท ารายงานส่งคณะสงฆ์เพราะ
ส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์ในจังหวัดจึงมีเพียงแต่การท ารายงานจ านวนผู้เข้า
                                                           

๒๓๖สัมภาษณ์ นายประดับ  โพธิกาญจนวัตน,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๓๗สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๓๘สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๓๙สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๔๐สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๔๑สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๔ 
 

ปฏิบัติเท่าไรจัดกิจกรรมอะไรเพียงเท่านี้ นโยบายส่วนใหญ่ทางคณะสงฆ์ก็จะให้เอกสิทธิ์แก่ผู้บริหาร
หรือผู้อ านาจในวัดนั้นๆ ในการบริหาร แต่ยังไม่มีการช่วยเหลือหรือก ากับดูและในด้านใดเลยซึ่งถ้า
เป็นไปได้ว่าหากมีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท างานของส านักปฏิบัติธรรมก็จะเป็นไปในแนวทาง
ของคณะสงฆ์โดยรวมหรือเป็นนโยบายของคณะสงฆ์ที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่ต่างคนต่างท าเหมือนใน
ปัจจุบันนี้แต่ต้องเป็นการก ากับดูแลเพ่ือเป็นการประคับประคองเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ไม่ใช่เข้ามาเพ่ือจับผิดการบริหาจัดการในส านักปฏิบัติธรรม๒๔๒  
 ๑๘. ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องมีการเกื้อกูลกันต้องมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมทั้งบุคลากรส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านัก ต้องมีการสร้างความสามัคคีให้
เกิดข้ึนระหว่างส านัก โดยมีการประชุมผู้น าหรือประธานของสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันส านัก
ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งขาดการปฏิสัมพันธ์ ขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจึงต้องมีการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือจัดตั้งผู้ประสานงานระหว่างส านักปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพ่ือประสานความ
ร่วมมือจัดท ากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักปฏิบัติธรรม
นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายที่ดีอีกประการหนึ่ง๒๔๓  
 ๑๙. มีการนัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
เป็นอย่างไรบ้างเพ่ือจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขในทางปฏิบัติต่อไปรวมถึงขอความคิดเห็นจากผู้ที่เข้ามา
ปฏิบัติเพ่ือจะได้ทราบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานของแต่ละส านักเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๒๔๔  
 ๒๐. การก ากับดูแล ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของท่านเจ้าอาวาส
ลงมาดูเอง๒๔๕  
 ๒๑. ส านักงานพระพุทธศาสนาต้องมีการประเมินมาตรฐานของส านักปฏิบัติธรรมในแต่
ละปีเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือไม่และมี
ปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขเพ่ือปรับปรุงทั้งกระบวนการบริหารและการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น๒๔๖ 
 
 
 

                                                           
๒๔๒สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๓สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา

เฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๔สัมภาษณ์ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๕สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๖สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,            

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๕ 
 

 สรุปได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็นการจัดการยังไม่เข้มแข็ง
ส านักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายยังมีอีกหลายวัดยังไม่มีการขับเคลื่อนการบริหาร
เครือข่ายที่เป็นรูปประธรรม การด าเนินการอย่างจริงจังจะมีอยู่เพียงไม่ก่ีส านักส านักปฏิบัติธรรมต้องมี
ระบบการจัดการที่ดี ทางวัดมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ดีให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติได้รับทราบและท า
ความเข้าใจผู้บริหารต้องมีการสั่งงาน แบ่งงานตามหน้าที่ของผู้ปฏิบัติและติดตามก ากับดูแลผลงานที่
ปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์การจัดการให้เริ่มที่คณะสงฆ์จังหวัดมา
ด าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือมาก ากับดูแลให้การท างานของส านักปฏิบัติธรรมทุกส านักมีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกันมีปัญหาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะท าให้งานปฏิบัติธรรมภายในจังหวัดพัฒนาขึ้นมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมทั้งบุคลากรส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านัก ต้องมีการสร้างความสามัคคีให้
เกิดข้ึนระหว่างส านัก โดยมีการประชุมผู้น าหรือประธานของสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันส านัก
ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งขาดการปฏิสัมพันธ์ ขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจึงต้องมีการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือจัดตั้งผู้ประสานงานระหว่างส านักปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพ่ือประสานความ 
การร่วมมือจัดท ากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกัน เป็นต้น 
 
ตารางที่ ๔.๑๓ วิเคราะห์ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านการก ากับดูแล (Controlling) 
                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                          จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 
๑) ส านักปฏิบัติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็น 
เครอืข่ายไม่เข็มแข็งบางแห่งข้ึนทะเบียนแล้ว 
แต่ยังไม่เป็นทีรู่้จักแพร่หลาย     ๓        ๑,๔,๔ 
๒) จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นศูนย์กลางเพ่ือก ากับดูแล 
การบริหารเครือข่ายและมีการประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆ          ๗        ๒,๕,๖,๙,๑๒,๑๙,๒๐ 
๓) มีกฎระเบียบไว้ให้ปฏิบัติ มีการก ากับดูแล 
ให้ทัว่ถึงเพ่ือการท างานบรรลุเป้าหมาย     ๓        ๓,๑๓,๑๖ 
๔) ผู้บริหารต้องมีการสั่งงาน แบ่งงานตามหน้าที่  
และติดตามก ากับดูแลผลงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์           ๖        ๗,๘,๑๑,๑๔,๒๑,๒๒  
๕) ยังไม่การขับเคลื่อนให้การบริหารเครือข่าย 
เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง               ๒        ๑๗,๑๘ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 
 ๔.๓.๒ การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔  

 ๑) ฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน  
 ๑. ฉันทะ ความพอใจกับงานที่ท าอยู่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายภายในส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าหรับเจ้าส านักปฏิบัติธรรมพระวิทยากรพระวิปัสสนาจารย์มีฉันทะ 
ความพอใจกับการสอนธรรมน าปฏิบัติสูงแต่ด้วยภาระหน้าที่และอายุที่มากขึ้นจึงต้องมอบหมายให้
พระภิกษุสามเณรที่มีความสามารถถนัดในงานด้านนี้ขึ้นมามีส่วนรับผิดชอบด าเนินการบุคลากรที่เข้า
มาสนองงานใหม่ของส านักปฏิบัติธรรมก็อาจจะมีความพร้อมในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะต้องปลูกฉันทะให้
พอกพูนยิ่งขึ้นไป ในส่วนของประชาชนศิษย์ของส านักและผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมมีฉันทะพอใจกับการ
เข้ามารับการปฏิบัติปานกลางแต่เมื่อผ่านการปฏิบัติจนได้สัมผัสแล้วย่อมยังฉันทะให้สูงขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเหตุปัจจัยประกอบโดยเฉพาะปฏิปทาสัมมาปฏิบัติของเจ้าส านักปฏิบัติธรรมพระวิทยากร        
พระวิปัสสนาจารย์ และบุคลากรของส านักนั้นๆการด าเนินการที่เป็นประจ าต่อเนื่องระบบการบริหาร
จัดการที่ดีและเอ้ือให้เกิดสับปายะต่อการปฏิบัติ๒๔๗  
 ๒. ไม่อยากหยิบจับท าอะไร ซึ่งในจุดนี้ตัวผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรมต้องใช้ความรอบคอบ
ในการเลือกคนที่จะมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่แท้จริงจึงจะไม่เกิดปัญหา๒๔๘

 

 ๓. ส านักปฏิบัติธรรมมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถท าให้
หน่วยงานหรือผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยงานเพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนาช่วยให้ทางวัดเกิดการพัฒนา
และด าเนินงานต่อไปเรื่อยๆ๒๔๙  

 ๔. พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความพอใจมีเป้าหมายของตนเองอยู่แล้วว่าเราท างานเพ่ือ
ต้องการจะถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนในการประพฤติปฏิบัติให้กับญาติโยมได้รับรู้เพ่ือน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดผลอย่างแท้จริง๒๕๐  
 ๕. การท างานได้ดีต้องท าเพราะมีใจรักพอใจมีความพากเพียรอดทนเอาใจใส่ ไตร่ตรอง 
ปรับปรุงแก้ไขการท างานอยู่ตลอดเวลา๒๕๑  

 ๖. มีความพอใจในงานนั้นในการกระท านั้นๆจิตใจต้องมีความจริงใจตั้งใจ๒๕๒  
                                                           

๒๔๗สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฏล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๔๘สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัพระนครศรี
อยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๔๙สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๕๐สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๕๑สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๕๒สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ  วิ .  (สุรศักดิ์  เขมร สี ) , เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๗ 
 

 ๗. บุคลากรถ้าขาดความพึงพอใจในการท างานเมื่อท าไปแล้วก็เกิดความเบื่อหน่าย  
ความพอใจจึงเป็นส่วนส าคัญเพราะถ้าไม่รักไม่ชอบการที่จะเกิดส านักปฏิบัติธรรมนั้นคงยาก เพราะผู้ที่
จะมาท างานด้านนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละและมีความรับผิดชอบสูง ต้องคอยดูแลญาติโยมที่เข้ามา
ปฏิบัติไม่ให้ขาดตกบกพร่องในสิ่งต่างๆฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในส านักปฏิบัติธรรมได้นั้นต้องมี
ความพอใจในงานนี้๒๕๓

  

 ๘. ผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในส านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้มีใจรักมีความเสียสละเพราะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนต้องมีความรักความเมตตา ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาและเข้ามาขอค าปรึกษา
ในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ๒๕๔  
 ๙. บุคลากรต้องไปจิตอาสามีความพอใจเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายไม่เกี่ยงงาน   
ให้ความส าคัญกับงานที่ได้รับมอบหมายทุ่มเทแรงกายแรงใจท างานอย่างเต็มที่โดยคิดถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก๒๕๕

  

 ๑๐. เพราะการท างานต้องมีความพอใจ มีความสุขในการท างานเพราะถ้าเราไม่พอใจใน
การท างาน ไม่พอใจในส านักปฏิบัติธรรมถ้าไม่พอใจที่จะท างานสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพียงแค่ขาด
ความพอใจอย่างเดียวเราก็ไม่อยากท าไม่อยากเข้ามาร่วมงาน ฉะนั้นบุคลากรต้องมีความพอใจในการ
ท างานการด าเนินการต่างๆ งานถึงจะประสานกันได้และเดินไปได้๒๕๖   
 สรุปได้ว่า ฉันทะ ความพอใจกับงานที่ท าอยู่ ส านักปฏิบัติธรรมมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ท าให้หน่วยงานหรือผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยงานเพ่ือสืบสาน
พระพุทธศาสนาช่วยให้ทางวัดเกิดการพัฒนาและด าเนินงานต่อไปเรื่อยๆ  พระวิปัสสนาจารย์ต้องมี
ความพอใจมีเป้าหมายของตนเองอยู่แล้วว่าเราท างานเพ่ือต้องการจะถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนในการ
ประพฤติปฏิบัติให้กับญาติโยมได้รับรู้เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดผลอย่างแท้จริง การท างาน
ได้ดีต้องท าเพราะมีใจรักพอใจมีความพากเพียร อดทน เอาใจใส่ ไตร่ตรอง ปรับปรุงแก้ไขการท างาน
อยู่ตลอดเวลา ผู้มีจิตอาสามีความพอใจเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายไม่เกี่ยงงานให้ความส าคัญกับ
งานที่ได้รับมอบหมายทุ่มเทแรงกายแรงใจท างานอย่างเต็มที่โดยคิดถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๕๓สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๔สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธ รรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๕สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๖สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ ์เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ฉันทะตามหลักอิทธิบาท ๔  

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                         จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 
๑) ฉันทะ ความพอใจกับงานท่ีท าอยู่เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายผู้บริหารส านักต้องใช้ความรอบครอบ 
เลือกคนที่มาปฏิบัติงานให้เหมาะสม    ๔         ๑,๕,๔,๖ 
๒) ส านักปฏิบัติมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติอย่าง 
เต็มก าลังความสามารถช่วยให้วัดเกิดการพัฒนา 
และด าเนินงานต่อไปเรื่อยๆ      ๓        ๗,๑๗,๑๘ 
๓) พระวิปัสสนาจารย์มีความพอใจน าหลักธรรม 
ค าสอนในการประพฤติปฏิบัติให้ญาติโยมน าไป 
ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดผลอย่างแท้จริง     ๑        ๘ 
๔) ผู้ที่จะท างานด้านนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ  
และมีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้มีใจรัก มีความเมตตา             ๒        ๑๑,๑๒ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 ๒) วิริยะ : ความขยันหม่ันเพียร  
 ๑. วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรกับงานท่ีรับผิดชอบ ภายในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรที่มีความวิริยะหยัน
หมั่นเพียรกับงานที่รับผิดชอบอยู่ในส านักนั้นๆแต่มีจ านวนไม่มากท าให้บางส านักมีจ านวนบุคลากรผู้
ขยันและสามารถไม่เพียงพอต่อการรองรับกับงานของส านักปฏิบัติธรรม๒๕๗  
 ๒. ความเพียรเป็นสิ่งส าคัญเพราะถ้าขาดสิ่งนี้งานทุกอย่างจะไม่ประสบความส าเร็จได้
เพราะการก่อตั้งส านักปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสถานที่ตั้งวัดในแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางพ้ืนที่
มองว่าไม่สามารถจะท าเป็นส านักปฏิบัติธรรมได้ ต้องมีความพยายามในการชักชวนหรือจูงใจ
ประชาชนรอบด้านโดยเฉพาะเด็กนักเรียนให้เข้ามาฝึกมาปฏิบัติภายในวัดซึ่งจะเป็นการช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้รู้จักขยายออกไป๒๕๘  
 ๓. ผู้มีความพรากเพียรอุตสาหะที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปได้
จนบรรลุเป้าหมายของงานที่ท า๒๕๙  

                                                           
๒๕๗สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฏล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕๘สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๙สัมภาษณ์  พระภาวนาเขมคุณ  วิ . (สุ รศักดิ์  เขมร สี ) , เจ้ าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 
 

 ๔.ในปัจจุบันบุคคลที่มีความขยันขันแข็งในการท างานนั้นค่อนข้างจะหาได้ยากโดย
เฉพาะงานด้านการปฏิบัติธรรมซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความอดทนสูงมีความพากเพียรบากบั่นไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคใดๆ๒๖๐  
 ๕. พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีทุ่มเทแรงกายคือไม่เบื่อหน่ายในการสอน๒๖๑  
 ๖.ให้ความใส่ ใจกับผู้ ที่ เข้ ามาปฏิบัติ ให้ ได้ รับความรู้ ในหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้จริง ให้ผู้ปฏิบัติมั่นคงอยู่ในศีลธรรมให้มั่นคง
ในการเรียนรู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเวรเรื่องกรรมเป็นสิ่งส าคัญรู้ถึงโทษถึงคุณของการปฏิบัติท าให้มีสติ
รู้ว่าสิงใดควรท าไม่ควรท าจึงมีความจ าเป็นต้องให้ผู้เข้าปฏิบัติได้เรียนรู้ในหลักธรรมค าสอนในเบื้องต้น
ก่อน๒๖๒ 
 ๗. มีความเพียรพยายามที่จะท าให้ส านักปฏิบัติธรรมประสบความส าเร็จเป็นที่รู้จักของ
บุคคลทั่วไป แม้จะเกิดอุปสรรคปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องด้านการบริหาร ทั้งปัจจัยสนับสนุนที่จะมาใช้ใน
การบริหาร ก็มีความอดทนไม่ย่อท้อหรือล้มเลิกความตั้งใจกลางคัน๒๖๓  
 ๘. พระวิปัสสนาจารย์และพระวิทยากรในส านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้มีความอดทนไม่
เกี่ยงงาน ไม่เลือกงานท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๒๖๔  
 ๙. ต้องท างานที่ตนเองรับผิดชอบไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นหลักการท างานต้องมี
ปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะท าอย่างไรให้ปัญหาอุปสรรคนั้นน้อยลงไปหรือคลี่คลายไป
ในทางที่ดีเพราะถ้าไม่มีความอดทนหรือไม่มีความเพียรที่จะกระท าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะท างาน  
ด้านนี้ได้๒๖๕ 
 ๑๐. แต่ผู้มีความเพียรไม่ท้อถอยในการท างานต้องท างานด้วยความเข้าใจใส่ใจในงานที่
ท า งานก็จะด าเนินไปส าเร็จลุล่วงด้วยดี แต่ถ้าไม่มีความเพียรงานก็จะเดินไปไม่ได้เพราะถ้าเราไม่มี
ความขยันรู้สึกท้อถอยงานก็จะชะงักไม่สามารถเดินต่อไปได้ เพราะถ้าชะงักที่เราก็จะไม่สามารถส่งต่อ
ให้กับผู้อื่นท่ีรับช่วงต่อจากเราได้ ท าให้งานล่าช้าไม่ทันการทันเวลา๒๖๖ 

                                                           
๒๖๐สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๑สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์  (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๒สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๓สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๔สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๕สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๖สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๐ 
 

 สรุปได้ว่า วิริยะ ความเพียรเป็นสิ่งส าคัญเพราะถ้าขาดสิ่งนี้งานทุกอย่างจะไม่ประสบ
ความส าเร็จได้ พระวิปัสสนาจารย์และพระวิทยากรในส านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้มีความอดทนไม่
เกี่ยงงาน ไม่เลือกงานท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การท างานต้องท างาน
ด้วยความเข้าใจใส่ใจในงานที่ท า พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีทุ่มเทแรงกายคือไม่เบื่อหน่ายในการสอน 
งานก็จะด าเนินไปส าเร็จลุล่วงด้วยดีแต่ถ้าไม่มีความเพียรงานก็จะเดินไปไม่ได้เพราะถ้าเราไม่มีความ
ขยันรู้สึกท้อถอยงานก็จะชะงักไม่สามารถเดินต่อไปได้ เป็นต้น 

ตารางที่ ๔.๑๕ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม    
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิริยะตามหลักอิทธิบาท ๔ 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                         จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 
๑) วิริยะความขยันหมั่นเพียรกับงานที่รับผิดชอบ   ๑         ๑ 
๒) ความเพียรเป็นสิ่งส าคัญเพราะถ้าขาดสิ่งนี้งาน 
ทุกอย่างจะไม่ประสบความส าเร็จได้    ๓         ๔,๖,๕  
๓) พระวิปัสสนาจารย์มีความทุ่มเทแรงกายไม่เบื่อหน่าย 
ในการสอนให้ความใส่ใจกับผู้เข้ามาปฏิบัติ 
ให้ได้รับความรู้ในหลักธรรม      ๓         ๘,๗,๑๒ 
๔) มีความเพียรไม่ท้อถ้อยในการท างานแม้จะเกิดอุปสรรค 
ถ้าขาดความเพียรงานที่ท าก็จะล้มเหลว              ๓         ๑๑,๑๗,๑๘ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 ๓) จิตตะ : ความเข้าใจงาน    
 ๑. จิตตะ ความเข้าใจและเอาใจใส่งานในงานที่ได้รับมอบหมายภายในส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ปฏิบัติงานของส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ มีจิตตะ ความเข้าใจ
และเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายในระดับสูงจึงไม่มีปัญหาในการด าเนินการ๒๖๗  
 ๒. ส านักปฏิบัติธรรมต้องจัดให้มีการประชุม พูดคุยกันของส านักปฏิบัติธรรมทั้ง ๒๐ แห่ง
เพ่ือมาปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมภายในจังหวัดให้เข้มแข็งมีคุณภาพ๒๖๘  
  ๓. ผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรมควรส่งพระวิปัสสนาจารย์ไปอบรมด้านวิปัสสนาจากหลาย
สถานที่เพ่ือให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายและน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในส านักปฏิบัติธรรม
ของตนเอง๒๖๙  

                                                           
๒๖๗สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๘สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๙สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๑ 
 

 ๔. การสอนหลักธรรมที่เข้าใจง่ายท าให้ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤตอกรรมไป
ในทางท่ีดขีึ้นเป็นผู้มีสัมมาคารวะรู้จักหน้าที่ของตนเอง๒๗๐  

 ๕.  พระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านมีจิตใจที่ตั้งมั่นในการท างานไม่เกี่ยงงานท าหน้าที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบให้ดีที่สุดตามก าลังความสามารถของตนเอง๒๗๑  
 ๖. มีความสนใจใฝ่รู้ศึกษาหาข้อมูลหรือหาความรู้เพ่ิมเติมให้ตนเองอยู่เสมอรวมถึงการใจ
ใส่ดูแลงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง๒๗๒  
 ๗. สามารถปรับตัวเข้ากับงานได้ทุกรูปแบบเมื่อได้รับมอบหมายงานด้านใดก็สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่ยึดติดอยู่กับงานใดงานหนึ่ง๒๗๓  
 ๘. มีความเข้าใจในการท างานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายเพราะการท างานจะต้องเกิด
ปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ดังนั้นผู้รับผิดชอบต้องมีความเข้าในในงานที่ท าอยู่รู้ว่าตัวเองงานอะไรอยู่ 
และสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี๒๗๔   
 ๙. ถ้าการท างานโดยขาดความเข้าใจในสิ่งที่เราก าลังท าถ้าขาดความเข้าใจในหน้าที่        
ที่ได้รับมอบหมายเราจะท างานผิดทิศผิดทางไม่เป็นไปตามแผนเพราะขาดความเข้าใจและไม่ใส่ใจที่จะ
ท าความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็จะท างานผิดๆ ถูกๆ๒๗๕  
 สรุปได้ว่า จิตตะ ความเข้าใจและเอาใจใส่งานในงานที่ได้รับมอบหมายพระวิปัสสนาจารย์
ต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นในการท างานไม่เกี่ยงงานท าหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุดตามก าลัง
ความสามารถ มีความสนใจใฝ่รู้ศึกษาหาข้อมูลหรือหาความรู้เพ่ิมเติมให้ตนเองอยู่เสมอการสอน
หลักธรรมที่เข้าใจง่ายท าให้ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤตอกรรมไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงการใจใส่
ดูแลงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบสามารถปรับตัวเข้ากับงานได้ทุกรูปแบบ เมื่อได้รับมอบหมายงาน
ด้านใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่ยึดติดอยู่กับงานใดงานหนึ่ง เป็นต้น 
 
 
 
 

                                                           
๒๗๐สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๑สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์  (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๒สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๓สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๔สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๕สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จิตตะตามหลักอิทธิบาท ๔  

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                         จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 
๑) จิตตะ ความเข้าใจและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย 
มีความสนใจและรู้งานที่ได้รับมอบหมาย    ๓        ๑,๔,๑๗ 
๒) จัดให้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหาแนวทางในการท างาน 
เรียนรู้งานอย่างรวดเร็วไม่ยึดติดกับงานใดงานหนึ่ง            ๒        ๔,๑๒ 
๓) มีพระวิปัสสนาจารย์ได้รับความรู้และน ามาประยุกต์ 
การสอนหลักธรรมที่เข้าใจง่ายมีจิตใจที่ตั้งมั่นในการท างาน 
รับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุด       ๓        ๕,๗,๘ 
๔) มีความสนใจใฝ่ใจศึกษาหาข้อมูลหาความรู้เพ่ิมเติม 
รวมถึงการใส่ใจดูแลงานไม่ให้บกพร่อง             ๒        ๑๑,๑๘ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
          ๔) วิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล 
 ๑. หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ส่วนหลักพรหมวิหาร ๔ ก็น ามาใช้ด้วยเพราะท างานกับเด็กๆ 
ต้องมีเมตตา มีความปรารถนาให้เข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขรวมถึงมีมุทิตาและอุเบกขาด้วย๒๗๖  
 ๒. วิมังสา ไตร่ตรองตรวจตราและปรับปรุงระบบการท างานภายในส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารคณะกรรมกา และบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมบางส านัก 
มีวิมังสา ไตร่ตรองหาเหตุผลและปรับปรุงระบบการท างานในระดับสู จึงสามารถด าเนินการและ
พัฒนาส านักปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ยอมรับ มีประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมาปฏิบัติธรรมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นจ านวนมากแต่อีกหลายส านักท่ียังมีวิมังสา อยู่ในระดับปานกลางดูได้จากการพัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรมที่ยังอยู่กับที่หรือบางแห่งชะลอตัวลง๒๗๗  
 ๓. บุคลากรต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการอธิบายหลักและข้อปฏิบัติให้กับผู้ที่เข้า
มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้และสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือการสอบอารมณ์ให้กับผู้เข้า
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน๒๗๘  
 ๔. มีการใช้ปัญญารู้จักคิดพิจารณาในปัญหาที่เกิดข้ึน๒๗๙  

                                                           
๒๗๖สัมภาษณ์ พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๗สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗๘สัมภาษณ์ พระครูสิริ ชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺ โม) , เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๙สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ  วิ .  (สุรศักดิ์  เขมร สี ) , เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๓ 
 

 ๕. วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้าปฏิบัติหลังจากที่มาอบรมแล้วสอนให้
รู้จักศีลธรรม บาปบุญ คุณโทษกลับไปท าให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นมีความใส่ใจในงาน       
มีความประพฤติดีข้ึน๒๘๐  
 ๖. พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้ปัญญาของตนเองวิเคราะห์ว่าญาติโยมที่ปฏิบัติเป็น
อย่างไรมีความก้าวหน้าไปถึงไหน และช่วยแก้ไขสิ่งที่ติดขัดหรือขัดขวางการปฏิบัติได้ สิ่งส าคัญคือพระ
วิปัสสนาจารย์ต้องมีการประชุมพูดคุยกันบ่อยๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และสิ่งที่ตนเองพบเจอปัญหา
เพ่ือช่วยกันหาทางแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้น๒๘๑

  
 ๗. รู้จักทดลองและคิดค้นปรับปรุงวิธีการสอนเพ่ือให้ผู้เข้าปฏิบัติเข้าใจได้ง่ายติดตาม
ผลงานของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไป๒๘๒  
 ๘. มีเหตุผลในการท างาน มีรักความสามัคคีในหมู่คณะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันท างานให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี๒๘๓  
 ๙. การพัฒนางานที่เราคิดว่ามีปัญหาและได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วจะท า
อย่างไรที่จะพัฒนางานด้านนี้ให้ดีขึ้นไป๒๘๔  
 ๑๐. ในการท างานจะต้องมีการไตร่ตรองมองหาเหตุผลเมื่อเกิดปัญหาว่าเราจะท าอย่างไร
เพ่ือปรับปรุงให้งานออกมาดีที่สุด๒๘๕ 
 สรุปได้ว่า วิมังสา ไตร่ตรองหาเหตุผลและปรับปรุงระบบการท างานในระดับสูงจึง
สามารถด าเนินการและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ยอมรับ มีประชาชนจากทุกสารทิศเดินทาง
มาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมากติดตามผลงานของผู้ที่ เข้ามาปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไป มีเหตุผลในการท างานมรีักความสามัคคีในหมู่คณะร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยกันท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้ปัญญาของตนเองวิเคราะห์ว่า
ญาติโยมที่ปฏิบัติเป็นอย่างไรมีความก้าวหน้าไปถึงไหน และช่วยแก้ไขสิ่งที่ติดขัดหรือขัดขวางการ
ปฏิบัติได้ สิ่งส าคัญคือพระวิปัสสนาจารย์ต้องมีการประชุมพูดคุยกันบ่อยๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
สิ่งที่ตนเองพบเจอปัญหาเพ่ือช่วยกันหาทางแก้ไข เป็นต้น 
 
 
                                                           

๒๘๐สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๘๑สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์  (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๘๒สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๘๓สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๘๔สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๒๘๕สัมภาษณ์ คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ วิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วิมังสาตามหลักอิทธิบาท ๔ 

                สรุปประเด็นส าคัญ                                             ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                                          จ านวน(รูป/คน)      ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ* 
๑) วิมังสา ไตร่ตรองตรวจตราและปรับปรุงระบบ 
การท างานในระดับสูงสามารถด าเนินการ 
และพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ยอมรับ   ๒       ๑,๑๘ 
๒) บุคลากรต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในการอธิบายหลักและข้อปฏิบัติธรรมได้อย่างลึกซึง   ๔      ๔,๕,๗,๑๑ 
๓) มีการใช้ปัญญารู้จักคิดพิจารณาในปัญหาที่เกิดข้ึน 
หาหนทางแก้ไขให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ  ๓       ๖,๘,๑๗ 
๔) มีเหตุผลในการท างาน มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี            ๑        ๑๒ 
*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเลขล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๗๓ 
 
 ๔.๓.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

๔.๓.๓.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ บรรพชิตและคฤหัสถ์

ที่มีต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   

บรรพชิต ๑๑๐ ๒๗.๗ 
คฤหัสถ์ ๒๘๗ ๗๒.๓ 

รวม ๓๙๗ ๑๐๐.๐ 
เพศ   

ชาย ๑๔๙ ๓๗.๕ 
หญิง ๒๔๘ ๖๒.๕ 

รวม ๓๙๗ ๑๐๐.๐ 
ระดับอาย ุ   

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๑๓ ๓.๓ 
๒๑ - ๓๐ ปี ๙๖ ๒๔.๒ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๑๑๐ ๒๗.๗ 
๔๑ - ๕๐ ปี ๙๒ ๒๓.๒ 
๕๑ – ๖๐ ปี ๖๔ ๑๖.๑ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๒๒ ๕.๕ 

รวม ๓๙๗ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๒๓๑ ๕๘.๒ 
ปริญญาตรี ๑๓๕ ๓๔.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๓๑ ๗.๘ 

รวม ๓๙๗ ๑๐๐.๐ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ดังนี้ 

 สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพคฤหัสถ์ จ านวน ๒๘๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒.๓ และบรรพชิต จ านวน ๑๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗  

 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕
และเป็นเพศชาย จ านวน ๑๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕  
 ระดับอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๑๑๐ รูป
หรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗  รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ปี จ านวน ๙๖ รูปหรือคนคิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๒ รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๙๒ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒ 
รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๖๔ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑ รองลงมาคือ  

(n=๓๙๗) 



๑๓๖ 
 

มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๒ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ และสุดท้ายคือมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี 
จ านวน ๑๓ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓  
 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๓๑ 
รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒ รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓๕ รูปหรือคน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๔.๐ และสุดท้ายคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓๑ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘  
           ๔.๓.๓.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักการบริหาร ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน (Planning) 
ด้านการจัดองค์กร (Organizing) ด้านงานบุคลากร (Staffing) ด้านการอ านวยการ (Directing) ด้าน
การก ากับดูแล (Controlling) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ ถึงตารางที่ ๔.๖ ดังต่อไปนี้ 

 ตารางท่ี ๔.๑๙ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 

ล าดับ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ด้านการวางแผน (Planning)    ๔.๐๖ ๐.๗๑๔ มาก 
๒. ด้านการจัดองค์กร (Organizing) ๔.๐๐ ๐.๗๓๖ มาก 

๓. ด้านงานบุคลากร (Staffing) ๓.๙๐ ๐.๗๕๖ มาก 

๔. ด้านการอ านวยการ (Directing)     ๓.๙๒ ๐.๗๙๐ มาก 

๕. ด้านการก ากับดูแล (Controlling) ๔.๑๑ ๐.๗๖๒ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๖๗๑ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม
หลักการบริหาร โดยภาพรวม   อยู่ในระดับมาก (=๔.๐๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D.=๐.๖๗๑) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 

 

(n=๓๙๗) 



๑๓๗ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน 

 

ล าดับ 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม        

ด้านการวางแผน  
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักปฏิบัติธรรม และ

จัดท าแผนผังโดยภาพรวม เพ่ือให้ทราบลักษณะ
และข้อมูลของสมาชิก ๓.๙๕ ๐.๘๗๖ มาก 

๒. มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของส านัก
ปฏิบัติธรรมให้ชัดเจนเพ่ือให้ทุกฝ่ายรู้ถึงทิศ
ทางการปฏิบัติงานของตนเอง ๔.๑๕ ๐.๗๗๖ มาก 

๓. มีการจัดระบบการเรียนรู้ร่วมกันของส านัก
ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ใ น เ ค รื อ ข่ า ย  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน ๔.๐๘ ๐.๘๒๘ มาก 

๔. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของส านักปฏิบัติ
ธรรม โดยยึดหลักการใช้งานง่าย เป็นข้อมูลที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ๔.๑๐ ๐.๘๘๔ มาก 

๕. มีการประสานความร่วมมือระหว่างส านักปฏิบัติ
ธรรมในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้าใจใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ๔.๐๗ ๐.๘๙๒ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๖ ๐.๗๑๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การวางแผน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก    (= ๔.๐๖) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. 
= ๐.๗๑๔) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

(n=๓๙๗) 



๑๓๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ม ี
ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดองค์กร 

 

ล าดับ 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม        

ด้านการจัดองค์กร   
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารงานของส านัก
ปฏิบัติธรรม ๔.๐๓ ๐.๘๔๕ มาก 

๒. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน
ของส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนร่วมกัน  ๔.๐๔ ๐.๘๕๘ มาก 

๓. มีการก าหนดปรัชญา นโยบาย และเป้าหมาย
ของส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนร่วมกัน ๔.๑๐ ๐.๘๕๒ มาก 

๔. มีการจัดประชุมการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน 
โครงการ เพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้าใจในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ ๓.๙๑ ๐.๘๖๗ มาก 

๕. มีการประเมินผลงานที่ผ่านมาเพ่ือเป็นแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการงานให้ดี
ขึ้น ๓.๙๗ ๐.๘๗๓ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๗๓๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การจัดองค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (= ๔.๐๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. 
= ๐.๗๓๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๙๗) 



๑๓๙ 
 

ตารางที่ ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านงานบุคลากร 

 

ล าดับ 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม        

ด้านงานบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. มีการวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดบุคลากร

ที่จะรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน
ภายในส านักปฏิบัติธรรมชัดเจน ๔.๐๕ ๐.๘๒๒ มาก 

๒. มีการก าหนดคุณวุฒิ  ความสามรถ  และ
ประสบการณ์ของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ๓.๙๐ ๐.๘๗๑ มาก 

๓. มีการจัดให้บุคลากรเข้าฝึกอบรมพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน ๓.๙๒ ๐.๘๗๗ มาก 

๔. มีการจัดหมุนเวียนงานเพ่ือให้บุคลากรเพ่ือสร้าง
ความผูกพันระหว่างบุคลากร และสามารถ
ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่  ๓.๘๓ ๐.๙๑๗ มาก 

๕. มีการควบคุม ติดตาม และประเมินผล เพ่ือ
ปรับปรุงวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ส่วนงานเป็นระยะ ๓.๘๑ ๐.๙๔๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๐ ๐.๗๕๖ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
งานบุคลากร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก    (= ๓.๙๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. 
= ๐.๗๕๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

(n=๓๙๗) 



๑๔๐ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ม ี  
ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการอ านวยการ  

ล าดับ 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม         

ด้านการอ านวยการ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. มีระบบข่าวสารข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์การ

จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก
ให้ทราบอย่างทั่วถึง ๔.๐๑ ๐.๙๑๑ มาก 

๒. มีการจัดท างานธุรการและงานสารบรรณ
ส่วนกลาง เพ่ือรวบรวมสถิติการปฏิบัติงานของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเครือข่ายอย่างถูกต้องเป็น
ระเบียบ ๓.๙๘ ๐.๘๕๓ มาก 

๓. มีการก าหนดคุณลักษณะ แผนการปฏิบัติงาน
ของส านักปฏิบัติธรรม และปรับปรุงส่วนที่
บกพร่องของสมาชิก  ๓.๘๗ ๐.๙๒๕ มาก 

๔. ติดตามดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านัก
ปฏิบัติธรรมในเครือข่ายให้มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ๓.๙๒ ๐.๙๖๓ มาก 

๕. มีการเก็บรวบรวมเอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง ที่ เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม และ
แจกจ่ายให้สมาชิกรับทราบในเรื่ องที่ เป็น
ปัจจุบัน ๓.๘๗ ๐.๙๗๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๒ ๐.๗๙๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การอ านวยการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๓.๙๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. 
= ๐.๗๙๐) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 

 
 

(n=๓๙๗) 



๑๔๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการก ากับดูแล 

 

ล าดับ 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม         

ด้านการก ากับดูแล 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร พระวิปัสสนา

จาร ครู อาจารย์ผู้สอนของส านักปฏิบัติธรรม 
เ พ่ือ ให้ มี ทั กษะและ เทคนิ ค ในการสอนที่
หลากหลาย  ๔.๑๘ ๐.๘๙๑ มาก 

๒. มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติทีมี
การแก้ไขให้สอดคล้องกับยุคสมัยตามวาระ
ต่างๆ ๓.๙๖ ๐.๙๑๘ มาก 

๓. มีการก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบของส านักปฏิบัติ
ธรรม และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔.๑๘ ๐.๘๔๙ มาก 

๔. มีการวางแผนการจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ ๔.๑๓ ๐.๘๓๒ มาก 

๕. มีการจัดระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับส านัก
ปฏิบัติธรรมในเครือข่าย เพ่ือเผยแผ่กิจกรรม
ต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ ๔.๑๒ ๐.๘๗๔ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๑ ๐.๗๖๒ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การก ากับดูแล อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (= ๔.๑๑) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D. 
= ๐.๗๖๒) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก  

๔.๓.๓.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผลการวิเคราะห์ การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 
๔.๒๐ ถึงตารางที่ ๔.๒๔ ดังต่อไปนี้  
 
 

(n=๓๙๗) 



๑๔๒ 
 

 
 ตารางท่ี ๔.๒๕ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี

ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม 

ล าดับ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ด้านฉันทะ ๔.๑๕ ๐.๖๗๑ มาก 
๒. ด้านวิริยะ ๔.๑๗ ๐.๗๒๖ มาก 

๓. ด้านจิตตะ ๔.๐๕ ๐.๗๒๓ มาก 

๔. ด้านวิมังสา     ๔.๐๐ ๐.๗๔๙ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๖๕๓ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม
หลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๑๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๖๕๓) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ตารางที่ ๔.๒๖ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อส าการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการนักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 

ล าดับ 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม         

ตามหลักอิธิบาท ๔ ด้านฉันทะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ผู้บริหารมีการจัดท าระบบส านักปฏิบัติธรรมให้

สอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลางคณะสงฆ์ ๔.๑๒ ๐.๗๓๔ มาก 
๒. ผู้บริหารและบุคลากรท างานด้วยใจรัก ทุ่มเท

ให้กับงานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ๔.๒๗ ๐.๗๗๗ มาก 

๓. มีการติดต่อประสานงานกับวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ ๔.๑๐ ๐.๘๑๑ มาก 

๔. บุคลากรในแต่ละส่วนงานมีความพอใจและตั้งใจ
ท าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  ๔.๑๖ ๐.๘๑๒ มาก 

๕. สมาชิกในเครือข่ายของส านักปฏิบัติธรรมมี
ความพอใจที่จะท างานรวมกลุ่มกับผู้อื่นได้ ๔.๑๓ ๐.๘๐๕ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๖๗๑ มาก 

(n=๓๙๗) 

(n=๓๙๗) 



๑๔๓ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ฉันทะ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๑๕) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก 
(S.D. = ๐.๖๗๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ตารางที่ ๔.๒๗ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ  

ล าดับ 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม         

ตามหลักอิธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ

อยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความตระหนักใน
จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี ๔.๑๙ ๐.๘๐๔ มาก 

๒. ผู้บริหารและบุคลากรมีความขยัน ซื่อสัตย์ มี
น้ าใจ ตรงต่อเวลา ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาน ๔.๒๖ ๐.๗๘๖ มาก 

๓. ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปด้วย
ความสุภาพอ่อนโยน ปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย 
และสถานะของตนเอง  ๔.๑๕ ๐.๘๖๕ มาก 

๔. บุคลากรให้ความช่วยเหลือทุ่มเทเวลาและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จแม้จะ
เป็นงานที่ตนเองไม่ถนัด ๔.๑๔ ๐.๘๓๗ มาก 

๕. บุคลากรมีความพยายาม มานะบากบั่นไม่เกียจ
คร้านในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความส าเร็จ
ของงานเป็นที่ตั้ง ๔.๑๖ ๐.๘๓๓ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๗ ๐.๗๒๖ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
วิริยะ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๑๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก 
(S.D. = ๐.๗๒๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 

 

(n=๓๙๗) 



๑๔๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๘ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 

ล าดับ 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม        

ตามหลักอิธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. มีการส่งเสริมความรู้ เ พ่ือให้บุคลากรพัฒนา

ศักยภาพการท างานของตนเอง ตรวจสอบความ
บกพร่องเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานในส่วน
ต่างๆ ๔.๐๔ ๐.๘๓๘ มาก 

๒. บุคลากรมีความใส่ใจใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน รับผิดชอบอย่างเต็มที่แม้งานจะ
มีอุปสรรค ๔.๐๗ ๐.๗๙๕ มาก 

๓. ผู้บริหารและบุคลากรมีความตั้งมั่น และตั้งใจ
จริงที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ๔.๑๓ ๐.๘๓๒ มาก 

๔. บุคลากรทุกส่วนงานมีความตั้งใจปฏิบัติงานให้
ส าเร็จโดยไม่ใช้อารมณ์ให้เกิดความรุนแรง และ
ความขัดแย้ง ๔.๐๔ ๐.๘๙๒ มาก 

๕. มีความรอบคอบและจริงจังในการปฏิบัติงาน ไม่
ปฏิบัติงานแบบขอไปที หรือฉาบฉวย ๔.๐๑ ๐.๘๙๒ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๕ ๐.๗๒๓ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
จิตตะ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๐๕) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก 
(S.D. = ๐.๗๒๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 

 

 

 

 

(n=๓๙๗) 



๑๔๕ 
 

ตารางที่ ๔.๒๙ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 

ล าดับ 
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม        

ตามหลักอิธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑. มีการตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานเพ่ือน ามาพิจารณาเพ่ือสร้างระบบ
และข้ันตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๔.๐๑ ๐.๘๓๕ มาก 

๒. เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงานบุคลากร
สามารถใช้สติปัญญา ความสามารถในการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนได้ ๔.๐๓ ๐.๘๒๔ มาก 

๓. มีการตรวจสอบข้อบกพร่องในการท างานและ
คิ ดห า วิ ธี ป รั บป รุ ง ใ ห้ ก า รท า ง าน ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ๓.๙๗ ๐.๘๗๖ มาก 

๔. มีการศึกษาข้อดี-ข้อด้อย ของระบบงานและ
กระบวนการท างานที่ผ่านมาเพ่ือน ามาวิเคราะห์
และปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น ๓.๙๙ ๐.๘๔๘ มาก 

๕. ผู้บริหารมีการประเมินผลการท างานของ
บุคลากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ๔.๐๕ ๐.๘๖๑ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๗๔๙ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
วิมังสา โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๐๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก 
(S.D. = ๐.๗๔๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 
 

 

 

 

 
 

(n=๓๙๗) 



๑๔๖ 
 

 ๔.๓.๓.๔ สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๗ รูปหรือคนเพ่ือหา
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านต่างๆ ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 ๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๒๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๓ และบรรพชิต จ านวน ๑๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ และ
เป็นเพศชาย จ านวน ๑๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๑๑๐ รูปหรือคนคิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๗  รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ปี จ านวน ๙๖ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒ 
รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๙๒ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒ รองลงมาคือมี
อายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๖๔ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑ รองลงมาคือ  มีอายุ ๖๑ ปี
ขึ้นไป จ านวน ๒๒ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ และสุดท้ายคือมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๑๓ รูป
หรือคน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  ๒๓๑ รูปหรือ
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒ รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓๕ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ 
๓๔.๐ และสุดท้ายคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓๑ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘ 
 ๒) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรม
เพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักการบริหาร 

บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรม
เพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักการบริหารโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=๔.๐๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๗๑) เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านการวางแผน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๐๖) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๑๔) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านการจัดองค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๐๐) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๓๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านงานบุคลากร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๓.๙๐) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๕๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 



๑๔๗ 
 

ด้านการอ านวยการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๓.๙๒) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๙๐) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านการก ากับดูแล อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๑๑) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๖๒) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก  

 ๓) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรม
เพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรม
เพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๑๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๕๓) เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านฉันทะ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๑๕) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๖๗๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านวิริยะ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๑๗) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๒๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านจิตตะ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๐๕) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๒๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านวิมังสา โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= ๔.๐๐) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๗๔๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

๔) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักการบริหาร ดังนี้ 

ด้านการวางแผน  
ปัญหาอุปสรรค 

๑. แต่ละส านักไม่มีรูปแบบและแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารเครือข่าย 
๒. ไม่มีการพบปะประชุมร่วมกันของแต่ละส านักท่ีชัดเจน 
๓. ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจากหน่วยงานภาคอ่ืนๆ 
๔. ไม่มีศูนย์กลางการบริหารเครือข่ายระดับจังหวัด 
๕. ไม่มีงบการประสานงานบริหารเครือข่ายที่ชัดเจน 



๑๔๘ 
 

๖. ขาดการขับเคลื่อนการบริหารเครือข่ายที่จริงจัง 
๗. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่เป็นหลักอย่างชัดเจนในการบริหารเครือข่าย 
๘. ขาดการวางแผนแม่บทจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเครือข่าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ต้ังศูนย์กลางการบริหารเครือข่ายระดับจังหวัดที่ชัดเจน 
๒. ให้มีผู้รับผิดชอบงานการบริหารเครือข่ายที่ชัดเจน 
๓. ให้มีการประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและวางกรอบแผนงานร่วมกัน 
๔. ให้มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
๕. ให้มีการขับเคลื่อนการบริหารเครือข่ายให้เป็นรูปประธรรม  

ด้านการจัดองค์กร  
ปัญหาอุปสรรค 

๑. ไมม่ีเป้าหมายการบริหารที่ชัดเจน 
๒. ไมม่ีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 
๓. ไมเ่ปิดกว้างการบริหารองค์กรส าหรับคนรุ่นใหม่ 
๔. ไมม่ีการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆน ามาพัฒนาองค์กร 
๕. ไมม่ีช่องทางติดต่อเมื่อเกิดปัญหาด่วน  
๖. ไมจ่ัดท าระบบข้อมูลในองค์กรเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ต้ังบุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
๒. ให้มีการปรับปรุงรูปแบบเดิมให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
๓. ให้มวีิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๔. เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ปัญหาในองค์กร  

ด้านงานบุคลากร  
ปัญหาอุปสรรค 

๑. ไมส่ร้างบุคลากรให้มีคุณธรรมมีจิตใจดีงามรักสามัคคีกัน 
๒. ไมใ่ห้ก าลังใจในการท างานอย่างมีความสุข 
๓. ไมฝ่ึกอบรมความรู้กับบุคลากรตามความเหมาะสม 
๔. ไมม่ีตารางปฏิบัติงานตารางเวลาที่ชัดเจน 
๕. ไมม่ีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ 
๖. ไมเ่ปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
๗. ไมป่รับเปลี่ยนงานที่ท าให้เหมาะสมกับบุคลากร 
๘. ไม่มีการสื่อสารประสานงานให้ชัดเจน 
๙. ไมป่รับค่าตอบแทนหรือเพ่ิมรายได้ให้เหมาะสม 
 
 



๑๔๙ 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ใช้ระบบ PDCA มาบริหารงานทุกภาระงาน 
๒. ให้มรีับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืนให้มาก 
๓. จัดอบรมและให้ดูงานนอกสถานที่ทุกส่วนงานที่ต้องการพัฒนา 
๔. ให้มีวิทยากรและผู้มีประสบการณ์คอยแนะน า 
๕. สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบงาน  

ด้านการอ านวยการ  
ปัญหาอุปสรรค 

๑. ไม่มีการสั่งงานมีระบบและแผนงานที่ชัดเจน 
๒. ไม่มีระบบการประสานงานและสื่อสารที่ชัดเจน 
๓. ไมม่ีผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านชัดเจน 
๔. ไมป่รับปรุงระบบงานให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๕. ไม่มีการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ดี 
๖. ไม่มีสร้างฐานเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๗. ไม่มีประยุกต์แผนงานให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
๘. ไมม่ีกฎระเบียบและเวลาท างานที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ให้มีการจัดท าข้อมูลข่าวสารที่ดี 
๒. ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วทั่วถึง 
๓. ให้มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๔. ให้มีการสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการท างาน  

ด้านการก ากับดูแล  
ปัญหาอุปสรรค 

๑. ไม่มีสร้างระบบในการก ากับดูแลให้ชัดเจน 
๒. ไม่มีควบคุมดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
๓. ไมฝ่ึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ 
๔. ไมม่ีงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.ไมม่ีระบบการสื่อสารสารสนเทศท่ีทันสมัย 
๖. ไมม่ีการประสานงานทั่วถึงและรวดเร็วทั้งจังหวัด 

ข้อเสนอแนะ 
๑. จัดให้มีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ 
๒. ให้มตีิดตามงานท่ีท าและปัญหาที่เกิดขึ้น 
๓. ให้มีการพัฒนาระบบก ากับดูแลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๔. ให้มตีรวจสอบคุณภาพและปริมาณงานอยู่เสมอ  
 
 



๑๕๐ 
 

 
๕) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรม

เพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน

การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ดังนี้  

ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน  
ปัญหาอุปสรรค 

๑. ไม่มีพัฒนาจิตใจบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
๒. ไม่มีกระตุ้นให้เกิดศรัทธาในการปฏิบัติงาน 
๓. ไม่มีบุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ให้สร้างความเป็นกันเองให้กับบุคลากรทั่วไป 
๒. ให้ผู้บริหารควรมีเมตตาธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

ด้านวิริยะ : ความขยันหม่ันเพียร 
ปัญหาอุปสรรค 

๑. ไม่มีก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน 
๒. ไม่มีสร้างความกระตือรือร้นให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
๓. ไม่มีบุคลากรต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ให้สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
๒. ให้มีตารางเวลาในการท าหน้าที่ที่ชัดเจน 

ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

๑. ไม่มีอบรมพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจงานที่ปฏิบัติ 
๒. ไม่มีตรวจสอบความพึงพอใจในงานที่ท า 
๓. ไมม่ีพ่ีเลี้ยงคอยแนะน าในการปฏิบัติงานในช่วงเริ่มต้น 
๔. ไม่มีการปลูกส านึกการท างานให้มีความสุข 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ให้สร้างแรงกระตุ้นให้มีใจรักในงานที่ท า 
๒. ให้พัฒนาจิตใจให้เกิดสมาธิ 

ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล 
ปัญหาอุปสรรค 

๑. ไม่มีชี้แจงรายละเอียดในงานให้ชัดเจน 
๒. ไมม่ีหลักการในการปฏิบัติงาน 
๓. ไม่มีการปรับปรุงวิธีการท างานและพัฒนาให้ดีขึ้น 



๑๕๑ 
 

๔. ไมเ่ปิดช่องรับฟังปัญหาจากหลายทาง 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึกนึกคิดในเรื่องต่างๆ 
๒. ให้มเีก็บข้อมูล ประเมิน วิเคราะห์ คุณภาพคนและคุณภาพงาน 
 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือประเมินผลการประยุกต์
หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแสวงหา
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันบางประการ รวมทั้งข้อเสนอแนะโดยการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๑ รูปหรือคน ตามวัตถุประสงค์การวิจัยคือ ๑. วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหา
ของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. การน าหลักอิทธิบาทธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดในวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๕ โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสาระส าคัญดังนี้  
 ๔.๔.๑ วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการวิเคราะห์สภาพทั่วไปด้วย (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ส านักปฏิบัติธรรมควรเป็นอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

 สรุปประเด็นส าคัญ จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากการสนทนากลุ่มต่อ
การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติธรรม จุดแข็ง มีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสั่ง
สอนพุทธศาสนิกชนทั้งภาคปริยัติธรรมและภาคปฏิบัติมีการเจริญสติปัฏฐาน๔ ส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเป็นสัปปายะ๔ คือ สถานที่สัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคล      
สัปปายะ ธรรมะสัปปายะ มีพระวิปัสสนาจารย์ที่ทรงความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการสอน
การปฏิบัติธรรม ด้านจุดอ่อน ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ด้านโอกาส ไม่ค่อยมีการประชุมปรึกษาหารือในระดับเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ผู้บริหาร
ระดับต าบล อ าเภอ เจ้าจังหวัด ยังไม่มีการร่วมมือกันท างานเป็นทีม ขาดหลักเกณฑ์ส านักปฏิบัติธรรม
ของส านักพุทธศาสนาเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในหลักการบริหารจัดการ ด้านอุปสรรคขาดการ
ติดต่อประสานงานกับภาคส่วนงานของรัฐ คณะสงฆ์และผู้บริหารระดับเจ้าจังหวัด  
 ๔.๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 การบริหาร 4m’s ๑) ด้านบุคลากร ๒) ด้านเงินหรืองบประมาณ ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์   
๔) ด้านการจัดการ ส านักปฏิบัติธรรมควรเป็นอย่างไร และมีข้อเสนอแนะควรเป็นอย่างไรบ้าง 
 สรุปประเด็นส าคัญ จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากการสนทนากลุ่มต่อ
การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 การบริหารปัจจัยที่ส่งผล 4m’s ให้มีการน าการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมา
วิเคราะห์ผสมผสานเป็นองค์ความรู้ต่อการบริหารให้เห็นชัดเจน มีการน ามาเป็นองค์ความรู้ใหม่มา



๑๕๒ 
 

พัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้เจริญ ต้องมีการบูรณาการ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดอ่อนและ
อุปสรรค ร่วมกับการบริหารจัดการด้านคน ด้านเงิน ด้านวัสดุ ด้านการจัดการ ให้เป็นรูปแบบชัดเจน 
มีแผนแม่บทในการบริหารระดับจังหวัด มีการระดมความคิดโดยการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้จากเจ้า
ส านักปฏิบัติธรรม ระดับผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๔.๓ การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน ด้านวิริยะบุคลากรมี
ความขยันหมั่นเพียรในการท างาน ด้านจิตตะบุคลากรมีความเข้าใจในงาน ด้านวิมังสาบุคลากรมีการ
ไตร่ตรองหาเหตุผลในงาน ควรน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมอย่างไร และ
มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
 สรุปประเด็นส าคัญ จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากการสนทนากลุ่มต่อ
การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม งาน ๕ ด้าน ด้านการวางแผน การวิเคราะห์สภาพ
ทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมโดยใช้วิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ให้ชัดเจนแล้วท าเป็นโมเดล น าโมเดลแต่ละด้านที่วิเคราะห์มาประกอบเป็นองค์ความรู้ใหม่
คือโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 4m’s และการบริหารงาน ๕ ด้าน และหลักพุทธธรรมมารวม
เป็นโมเดลเดียว แล้วร่วมประชุมปรึกษาทุกภาคส่วนเพื่อการวางแผนงาน 

ด้านการจัดองค์กร จัดตั้งศูนย์กลางบริหารงานและประสานติดตามงาน มีนโยบายระดับ
คณะสงฆ์มีเจ้าคณะจังหวัดคอยขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและพัฒนาเป็นองค์ความรู้เสริมเข้าไปใน
หลักการบริหารเครือข่ายให้เข็มแข็ง 

ด้านบุคลากร พระวิปัสสนาจารย์มีความรู้ความสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปสั่งสอนทั้งภาคปริยัติธรรมและภาคปฏิบัติ สอนถูกต้องบริบูรณ์ทั้งอรรถและพยัญชนะ ควรใช้วาจา
อ่อนหวานไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเอง เป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
บุคลากรประจ ามีการเชื่อมโยงเป็นระบบมีการใช้สารสนเทศที่รวดเร็วถูกต้อง 

ด้านอ านวยการ มีหลักเกณฑ์ส านักปฏิบัติธรรมของส านักพุทธศาสนา ใช้หลักสูตรการ
สอนกรรมฐานควรเป็นหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ ใช้กลไกขับเคลื่อนงานเป็นระบบที่รวดเร็วทันสมัยมีการ 
พัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ด้านการก ากับดูแล ส านักปฏิบัติธรรมต้องพัฒนาความเป็นสัปปายะ ๔ มี ๑) อาวาส     
สัปปายะ มสีถานที่มีความสะอาด สะดวก สบาย มีระเบียบสวยงาม มีความร่มรื่นด้านต้นไม้ธรรมชาติ     
๒) อาหาร สัปปายะ มีอาหารถูกสุขลักษณะครบทุกหมู่ อร่อย สะอาดปลอดภัย ๓) บุคคลสัปปายะ     
มีบุคลากรมีจิตอาสา ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความใส่ใจให้บริการที่จริงใจ มีความเป็นกัลยาณมิตร         
๔) ธรรมะสัปปายะ มีพระวิปัสสนาจารย์ที่ทรงความรู้มีประสบการณ์ในการสอน 

 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ให้ความเห็นว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสั่งสอน
พุทธศาสนิกชนทั้งภาคปริยัติธรรมและภาคปฏิบัติควรสอนให้ถูกต้องบริบูรณ์ทั้งอรรถและพยัญชนะให้
เหมาะสมกับช่วงเวลา ควรใช้วาจาอ่อนหวานไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเอง ภาคปฏิบัตินั้นควรเป็นไปเพ่ือ
ความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจ เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ไตรสิกขา การปฏิบัติธรรมควรสอน
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การเจริญสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติในทางกาย ทางเวทนา ทางจิต ทางธรรม เพ่ือความบริสุทธิ์ของใจ
และเกิดปัญญาเห็นแจ้งสัจจะธรรม การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
นั้นใช้ SWOT วิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ให้ชัดเจนถ้าท าเป็นโมเดลเปรียบเทียบผล
วิเคราะห์จะได้ไปใช้วิเคราะห์ในบทที่ ๔ - ๕ ได้๒๘๖  

 การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีการประชุมปรึกษาหารือในระดับเจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่เป็น
รูปธรรมส่วนมากจัดรูปแบบการปฏิบัติกันเองตามความสามารถตามครูบาอาจารย์ที่น าท าตามๆกันมา
เป็นส่วนมาก ด้านบริหารเครือข่ายประสานงานไม่มีการมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้เมื่อเกิดปัญหา
อุปสรรคไม่รู้จะไปพึ่งใครเจ้าส านักปฏิบัติขาดการติดต่อกับภาคงานส่วนรัฐคณะสงฆ์ผู้บริหารระดับเจ้า
จังหวัดยังไม่ค่อยร่วมมือกันขาดศูนย์กลางประสานงานเครือข่ายระดับจังหวัดเจ้าภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายยังไม่แข็งแรงส่วนแนวทางการบริหารเครือข่ายต้องท าทั้งภายในภายนอกและ
ภายในหมายถึงบริหารดีในส านักของตนเองก่อนส่วนภายนอกคือการเชื่อมโยงกับส านักอ่ืนๆต้องรอมี
การตั้งศูนย์กลางให้เป็นรูปธรรมการสอนปฏิบัตินั้นควรใช้หลักสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
เป็นหลักส าคัญ พระวิปัสสนาควรมีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาก่อนเพราะการปฏิบัติธรรมอารมณ์ที่
เกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติมีมากมายถ้าแก้ไม่ถูกทางจะเกิดผลเสียได้ ส านักปฏิบัตินั้นต้องพัฒนาเรื่องสัปปายะ 
เช่นสถานที่จัดมีความเป็น สัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ ธรรมะสัปปายะ มีแผน
ระยะเวลาปฏิบัติมีตารางในการท ากิจกรรมร่วมกันกับเครือข่ายอ่ืนๆด้วย๒๘๗  

 การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเริ่มต้นง่ายๆที่
ส านักของตนเองก่อนในเรื่องของการสร้างความเป็นสัปปายะ ๔ คือ ๑.อาวาสสัปปายะ มีสถานที่มี
ความสะอาด สะดวก สบาย มีระเบียบสวยงาม มีความร่มรื่นด้านต้นไม้ธรรมชาติ อาหารสัปปายะ     
มีอาหารถูกสุขลักษณะครบทุกหมู่ อร่อย สะอาดปลอดภัย บุคคลสัปปายะ มีบุคลากรมีจิตอาสา ที่ยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีความใส่ใจให้บริการที่จริงใจ มีความเป็นกัลยาณมิตร มีการต้อนรับที่งดงาม มีความรู้
ความสามารถแนะน าได้ดีธรรมะสัปปายะ มีพระวิปัสสนาจารย์ที่ทรงความรู้มีประสบการณ์ในการสอน
การปฏิบัติ ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติที่เข้าใจง่ายๆ ท าเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆ และขอเสนอหลักความ
ดีสากลน าไปพัฒนาเครือข่ายส านักปฏิบัติคือ มีความสะอาด มีระเบียบ ความสุภาพ ตรงเวลา มีสมาธิ 
เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารได้เป็นอย่างดี๒๘๘  

การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์ผสมผสานให้เห็นชัดเจน
ว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดต้องเริ่มจาก
จุดอ่อนและอุปสรรค ยังไม่มีการประสานงานประชุมปรึกษาหารือกันไม่มีเจ้าภาพขับเคลื่อนที่เป็น
รูปธรรม ยังไม่เชื่อมโยงกันต่างคนต่างท าไม่มีแผนงานร่วมกัน การเขียนองค์ความรู้เป็นโมเดลนั้นต้อง

                                                           
๒๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร., เจ้าคณะต าบลส าเภาล่ม เจ้าอาวาสวัด    

ส าเภาล่ม, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๒๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาประสาน อนุวตฺโต, ดร., เจ้าอาวาสวดัไทรพุทธรังสี ผู้แทนวัดสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๒๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว, ผู้แทนผู้ปฏิบัติธรรม, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
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เพ่ิมความชัดเจนอะไรก่อนอะไรหลังและสามารถอธิบายได้ สามารถท าได้จริง ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมค าพูดให้เป็นทางวิชาการให้เหมาะสม๒๘๙  

การน าโมเดลแต่ละด้านที่วิเคราะห์มาประกอบเป็นองค์ความรู้ใหม่ คือน าเอาโมเดลปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหาร 4m’s และการบริหารงาน ๕ ด้าน และหลักพุทธธรรมมารวมเป็นโมเดลเดียว 
วิเคราะห์ข้อมูลครบคลุมองค์ความรู้ทั้งหมดและเขียนให้ชัดเจน สามารถน าไปใช้ได้ในการบริหาร
เครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๒๙๐  

การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ควรมีกลไกที่เป็นแกนกลาง การหาแนวทางเครือข่ายมีการประชุมร่วมทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมีศูนย์กลางบริหารมีส านักงาน มีนโยบายระดับคณะสงฆ์ที่ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม มีผู้น า
ระดับเจ้าคณะจังหวัดให้การสนับสนุน มีหลักสูตรการสอนปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจและน าไปใช้เป็น
สากล เป็นต้น๒๙๑ 

การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ในส่วนหลักสูตร
การสอนกรรมฐานนั้นใช้หลักสติปัฏฐาน เป็นแกนหลักส าคัญมีการประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น
วางแผนโครงสร้างร่วมกันมีการเชื่อมโยงเป็นศูนย์ประสานงานมีเจ้าภาพหลักคอยขับเคลื่อนมีกลไกที่
ต้องร่วมกันท าบ่อยๆ๒๙๒        

การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้น มีหลักเกณฑ์ส านักปฏิบัติธรรมของส านักพุทธศาสนาแต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงใน
ระดับส านักปฏิบัติธรรมเพราะไม่มีผู้น าที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดลงมาขับเคลื่อน ขาดการประชุมร่วมกัน
กับส่วนที่เกี่ยวข้องขาดงบประมาณสนับสนุนในส่วนของบุคลากร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
ศักยภาพอยู่แล้วถ้าทุกภาคส่วนร่วมกันท าการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาน่าจะประสบความส าเร็จ๒๙๓  

 การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต้องท าเป็นแผนแม่บทระดับจังหวัดมีการระดมความคิดโดยการประชุมแสดงความ
คิดเห็นจากเจ้าส านักปฏิบัติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดมี
บุคลากรประจ ามีการเชื่อมโยงเป็นระบบมีการใช้สารสนเทศที่รวดเร็ว๒๙๔  
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๑๕๕ 
 

ส าหรับการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการนักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต้องร่วมกันสร้างโมเดลแผนการบริหารจัดการร่วมกัน น าเอาผลการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ว่าแต่ละส านักมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร มีโอกาสและอุปสรรคอย่างไร มาพัฒนาเป็นองค์
ความรู้เสริมเข้าไปในหลักการบริหารเครือข่ายให้เข็มแข็ง เป็นต้น๒๙๕  
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รัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 



๑๕๖ 
 

องค์ความรู้จากการวิจัย                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 

ฉันทะ -มีความพึงพอใจในงานที่ท า 
   -เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน 
   -มีความรับผิดชอบในงาน 
วิริยะ -ความขยันหมั่นเพียรท างาน 
  -มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจท างาน 
  -ไม่ท้อถ้อยเมื่อพบอุปสรรค 
จิตตะ -เข้าใจในงานที่ท า 
  -ใส่ใจงานที่มอบหมาย 
  -มีจิตตั้งมั่นในงานที่ท า  
วิมังสา -ไตร่ตรองงานที่ท า 
  -ใช้ความรู้ความสามารถในงาน 
  -ใช้เหตุผลแก้ไขปัญหางาน 

 ฉันทะ -มีความพึงพอใจในงานที่ท า 
   -เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน 
   -มีความรับผิดชอบในงาน 
วิริยะ -ความขยันหมั่นเพียรท างาน 
  -มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจท างาน 
  -ไม่ท้อถ้อยเมื่อพบอุปสรรค 
จิตตะ -เข้าใจในงานที่ท า 
  -ใส่ใจงานที่มอบหมาย 
  -มีจิตตั้งมั่นในงานที่ท า  
วิมังสา -ไตร่ตรองงานที่ท า 
  -ใช้ความรู้ความสามารถในงาน 
  -ใช้เหตุผลแก้ไขปัญหางาน 
 

 วัสดุ 
Material

s 

 คน 
Man 

 เงิน 
Money 

 ฉันทะ -มีความพึงพอใจในงานที่ท า 
   -เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน 
   -มีความรับผิดชอบในงาน 
วิริยะ -ความขยันหมั่นเพียรท างาน 
  -มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจท างาน 
  -ไม่ท้อถ้อยเมื่อพบอุปสรรค 
จิตตะ -เข้าใจในงานที่ท า 
  -ใส่ใจงานที่มอบหมาย 
  -มีจิตตั้งมั่นในงานที่ท า  
วิมังสา -ไตร่ตรองงานที่ท า 
  -ใช้ความรู้ความสามารถในงาน 
  -ใช้เหตุผลแก้ไขปัญหางาน 
 

ฉันทะ -มีความพึงพอใจในงานที่ท า 
   -เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน 
   -มีความรับผิดชอบในงาน 
วิริยะ -ความขยันหมั่นเพียรท างาน 
  -มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจท างาน 
  -ไม่ท้อถ้อยเมื่อพบอุปสรรค 
จิตตะ -เข้าใจในงานที่ท า 
  -ใส่ใจงานที่มอบหมาย 
  -มีจิตตั้งมั่นในงานที่ท า  
วิมังสา -ไตร่ตรองงานที่ท า 
  -ใช้ความรู้ความสามารถในงาน 
  -ใช้เหตุผลแก้ไขปัญหางาน 
 

การจัดการ
Managem

ent  

 อิทธิบาท๔ 

บุคลากรมีฉันทะ - ชื่นชอบ         บุคลากรมีวิริยะ - ขยันอดทน 

บุคลากรมีจิตตะ - จิตต้ังมั่น         บุคลากรมีวิมังสา - ไตร่ตรอง 
 

การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศพระนครศรีอยุธยา 

มีการรับรู้ร่วมร่วมกัน 
 

มีวิสัยทัศนะร่วมกัน
ร่วมกัน

มีความสนใจร่วมกัน มีสมาชิกร่วมกัน 
 

เกื้อหนุนร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์รว่มกัน 

คุณสมบัตสิ านักปฏิบตัิธรรม 
 

สถานที่ปฏิบัติ
ธรรม 

พระวิปัสสนา/วิทยากร 
 

การจัดการ 
 

ศูนย์กลาง
ประสานงาน 

 

เจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรม 

 

ประชาสัมพันธ์
ติดตามผล 

 



๑๕๗ 
 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
           องค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพ่ือการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี   
(Mixed Methods Research) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเริ่มจากการสัมภาษณ์และแจก
แบบสอบถามเจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมโดยภาพรวมว่าส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัด มีจุดแข็ง มีจุดอ่อน มีโอกาส และอุปสรรค ที่มีบริบทแตกต่างกันไปมากน้อยไม่
เหมือนกันดังนั้นควรน าเอาสภาพทั่วไปของจุดแข็งการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาขึ้นเป็นหลักวิเคราะห์ร่วมด้วยเพ่ือมองให้เห็นภาพกว้างๆเช่นมีส านักปฏิบัติธรรมที่
ได้รับการแต่งตั้งและมีพระวิปัสสนาจารย์อยู่ประจ า สถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสัปปายะความร่มรื่น
โดยจัดสถานที่ให้มีต้นไม้ มีสวนป่า สระน้ า สนามหญ้า ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีความสงบ สะดวก 
สะอาด มีถนนหนทางไปมาสะดวก มีที่เป็นเอกเทศหรือเป็นที่เฉพาะไม่มีอะไรวุ่นวายในการปฏิบัติ    
มีคนบริหารจัดการในการดูแลความสะอาด สิ่งแวดล้อม เครื่องอ านวยความสะดวกในส านักปฏิบัติ
ธรรมที่ดีท าให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติมีความรู้สึกไม่มีสิ่งใดมารบกวนเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมรวมถึงที่
ห้องพัก ห้องน้ า โรงครัวทุกอย่างต้องพร้อมเพ่ือรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมเพียงพอสนับสนุนการอบรม
หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์  ส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรมมีหลักธรรมค าสอนตรงตามที่
พระพุทธเจ้าสอน มีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเป็นการกรอกแบบฟอร์มมีชื่อที่อยู่อายุการท างานเบอร์
โทรศัพท์ของผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีการแบ่งหน้าที่ของคนในการท างานหลายอย่างโดยไม่ซ้ าซ้อนและ
ช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหาอุปสรรค แต่ละส านักปฏิบัติธรรมมีจุดเด่นๆ เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดม
เหยงคณ์ มีผู้เข้ามาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมจ านวนมากตลอดปี มีสถานที่ลานธรรมเป็นป่า มีการ
คมนาคมสะดวกมาก หลวงพ่อเจ้าส านักสอนการปฏิบัติธรรมเป็นที่ชอบใจของคนทั่วไป  ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดตาลเอน มีผู้เข้ามาบวชปฏิบัติธรรมจ านวนมากตลอดปี ส านักปฏิบัติธรรมวัดสีกุก มีการอบรม
การปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนระดับต่างๆเป็นส่วนมาก  ส านักปฏิบัติธรรมวัดตึกคชหิรัญมีผู้เข้ามาบวช
ปฏิบัติธรรมจ านวนมากบางเทศกาล ส านักปฏิบัติธรรมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร มีการคมนาคมสะดวก 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคลมีผู้เข้ามาบวชปฏิบัติธรรมตลอดปี ส านักปฏิบัติธรรมวัดพนัญเชิง
วรวิหาร มีการอบรมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนเป็นส่วนมาก มีการคมนาคมสะดวก ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดท่าการ้อง มีการอบรมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนระยะสั้นๆเป็นส่วนมาก ส านักปฏิบัติธรรม
วัดเกาะแก้ว มีการอบรมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนระดับต่างๆเป็นส่วนมากและจัดอบรมตลอดปี 
  สภาพภายในส านักปฏิบัติธรรมเรื่องจุดอ่อนของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นส านักปฏิบัติธรรม
หลักๆโดยรวมแล้วมีอยู่ ๒ ส านักที่เป็นต้นแบบและหลักการปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจาก 
ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพและศรัทธาส่วนใหญ่จะไม่ได้นั่งคุยกันระหว่างส านักกับส านักให้ชัดเจน 
นโยบายส่วนใหญ่เป็นไปตามด าริของเจ้าอาวาสปฏิบัติตามแนวทางของท่านเจ้าอาวาสการบริหาร
เครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมยังไม่มีเครือข่ายของส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนขาดการประสานความ
ร่วมมือกับส านักปฏิบัติธรรมอื่นในเรื่องวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากรและพระวิปัสสนา



๑๕๘ 
 

จารย์ ขาดประสบการณ์ในการน าปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน และขาดแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีไม่มี
ตารางเวลากิจกรรมในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนส านักปฏิบัติไม่ค่อยมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของส านักให้สอดคล้องตามสภาพปัจจุบันเจ้าส านักหรือเจ้าอาวาสไม่ค่อยมี
การติดต่อเชื่อมโยงซึ่งกันและกันขาดการส่งเสริมช่วยเหลือกันและเป็นน าสั่งการเองทั้งหมดไม่ค่อยมี
การประชุมปรึกษาหารือกันไม่ค่อยตั้งคณะกรรมการมาช่วยกันท างาน  
 โอกาสของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพทั่วไป
เป็นปัจจัยภายนอก คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรมให้การสนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรมและ
อบรมกรรมฐาน มีค าสอนถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการปฏิบัติธรรมการเจริญ
ภาวนาโดยเฉพาะหลักสติปัฏฐาน ๔ เจ้าส านักมีการประเมินความส าเร็จของการท างานและปัญหา
อุปสรรคของงานที่ท ามีอะไรบ้างตอลดทั้งติดตามผลงานให้รวดเร็วในส่วนของอาหารถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการและสะอาดปลอดภัย  
 ส่วนอุปสรรคของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
สภาพทั่วไปเป็นปัจจัยภายนอก ขาดความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนท าให้การปฏิบัติธรรมขาดความ
มั่นคง ขาดเงินทุนที่จะบริหารหรือไม่เพราะบางวัดที่เป็นวัดขนาดเล็กอาจยังขาดบุคลากรในการ
ด าเนินงานโดยส่วนใหญ่ก็จะขอความร่วมมือจากชาวบ้าน เจ้าส านักได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์
อย่างไรก็ยึดถือปฏิบัติตามครูและอาจารย์ของตนเอง จึงหาความเป็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นแบบอย่าง
เดียวกนัของทุกส านักไม่ได้ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านักมีพ้ืนฐานประสบการณ์ความพร้อมด้านต่างๆ
ไม่เหมือนกันมีผลต่อการจัดสถานที่การปรับรูปแบบวิธีการในการปฏิบัติธรรม ส านักปฏิบัติธรรมสร้าง
ความพึงพอใจให้ประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมไม่ดีพอขาดความรู้ความสามารถฝึกอบรมในเรื่องการ
ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องขาดความไว้วางใจขาดความเคารพและศรัทธาส่วนใหญ่จะไม่ได้นั่งคุยกันระหว่าง
ส านักกับส านักขาดความเป็นหนึ่งเดียวของส านักปฏิบัติธรรมขาดการเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายด้าน
ข้อมูลข่าวสารของส านักปฏิบัติธรรมไปสู่ประชาชนปัญหาอีกประการหนึ่งคือตัวเจ้าอาวาสที่รับ
นโยบายจากคณะสงฆ์มาจะต้องมาขับเคลื่อนการท างานหรือการปฏิบัติในวัดอย่างไร มีบุคลากรน้อย 
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดแต่ก็มาอาจช่วยได้ตลอดเวลาแม้แต่ชาวบ้านที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเองก็ยังคง
เป็นกลุ่มเดิมจ านวนเท่าเดิมไม่มีการขยายหรือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนภายของได้รับรู้ และน าข้อมูล
เหล่านั้นมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาร่วมกันช่วยเหลือส่วนที่ขาดส่งเสริมส่วนที่ดีให้คงอยู่เป็นแนว
การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปด้วยกัน  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปัจจัย 4m’s เป็นปัจจัยที่ส าคัญสนับสนุนขับเคลื่อนการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบริหารบุคลากรนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่สุด
เพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนที่สุดจะต้องใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หลักจิตวิทยา 
และปรัชญามาใช้ทุกระบวนการของศาสตร์ทั้งหมดนี้มาใช้มาใช้ทั้งสิ้นการจัดบุคลากรที่ช่วยในการ
บริหารจัดการและรองรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม เจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องรู้ว่าบุคลากรในส านักของตน
มีความสามารถในด้านใด และจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน
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ส านักปฏิบัติธรรมที่มีบุคลากรที่เป็นทายาทต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะถ้าเจ้าส านักเก่งคนเดียว
และไม่มีทายาทสืบทอดยิ่งเจ้าส านักสามารถปลูกฝังทายาทได้มากเท่าไหร่นับเป็นศักยภาพของส านัก
นั้นที่จะมีทายาทสืบต่อ เพราะคนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่ต่างกัน การที่จะให้คนหลายๆ 
คนที่มาอยู่ร่วมกันมาท างานร่วมกันนั้นหมายความว่าต้องมีการใช้หลักการใช้ค าพูดใช้ความรักความ
เมตตาถึงจะท าให้กระบวนการหรือกองทับของคนที่จะท างานเพ่ือพระพุทธศาสนาเดินไปข้างหน้าได้
ผู้บริหารหรือเจ้าส านักต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในทุกด้านซึ่งจะท าให้
บุคลากรมีความเชื่อมั่นและมีก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบายของส านักปฏิบัติธรรม เจ้า
ส านักต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในทุกด้าน ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความ
เชื่อมั่นและมีก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายของส านักปฏิบัติธรรม  
 ด้านงบประมาณเป็นส่วนส าคัญล าดับต้นๆ ของการบริหารเพราะต้องยอมรับว่าการที่เรา
จะท างานให้ได้ผลเราจะต้องมีงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญเงินทุนในการบริหารส านักปฏิบัติ
ธรรมเพื่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านที่พักให้เพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมล้วนต้องมีเงินทุนสนับสนุนทั้งสิ้นงบประมาณที่จะสนับสนุนส านักปฏิบัติธรรมทางส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจจะมีบ้างที่มาสนับสนุนในส่วนนี้แต่เป็นส่วนน้อยไม่เพียงพอในการบริหาร
จัดการงบประมาณส่วนใหญ่ของส านักปฏิบัติธรรมได้รับบริจาคจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธา สถานที่ 
สะอาด สงบ มีที่พักพร้อมอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร มีพร้อมที่จะรองรับผู้มาปฏิบัติ
ส านักปฏิบัติธรรมเมื่อมีการรับบริจาคต้องมีการท าบัญชีที่ชัดเจนเพราะถ้าเป็นงบประมาณที่ช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน เพราะการดูแลบัญชีค่าใช้จ่ายของวัด
ในปัจจุบันเป็นเรื่องส าคัญ 
 ด้านการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ ความเป็นหนึ่ง
เดียวของส านักปฏิบัติธรรมขาดการเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายด้านข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน  
ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีค าสอนที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาจัดให้มีบุคลากรช่วยกันดูแล
ประสานงานในด้านต่างๆ มีความพร้อมในทุกด้านเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ขามาปฏิบัติธรรม 
มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมสร้างสิ่งต่างๆ ในส านัก
ปฏิบัติธรรม ด้านการจัดการเจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการมอบหมายงานด้านต่างๆมีระบบกลไกการ
จัดการเพ่ิมองค์ความรู้ตามความสามารถของบุคลากรภายในวัดทั้งพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา  
 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักปฏิบัติธรรมที่มีความส าคัญในอันดับแรกคือ อุปกรณ์ทางด้าน
การสื่อสารที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ญาติโยมที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมได้รับรู้ ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่จะใช้ระบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ อินเตอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น   
ท าให้การเผยแพร่ข้อมูลในส านักปฏิบัติธรรมขยายกว้างออกไปได้เร็วขึ้นมีการจัดการให้เป็นระบบเป็น
หมวดหมู่สะดวกในการใช้งานสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดการปฏิบัติธรรมก็ควรให้เหมาะสม 
รวมทั้งมุ้ง หมอน ที่นอน และอุปกรณ์ท าครัวต้องมีเพียงพอแก่ผู้ที่ เข้ามาปฏิบัติธรรมต้องหมั่น
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ภายในส านักปฏิบัติธรรมเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือให้มีความ
พร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
งาน ๕ ด้าน น ามาบูรณาการร่วมกันกับการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านัก



๑๖๐ 
 

ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกปัจจัยหนึ่งคือการวางแผนงานของส านักปฏิบัติธรรมต้อง
จัดท ามาตั้งแต่แรกที่ตั้งส านักไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภายในส านักหรือทางส านักสาขาต้องมีการ
วางแผนวางเป้าหมายของการท างาน เพ่ือให้งานถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะการ
วางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการพัฒนาองค์กรมีการจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์กลางเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนหรือนโยบายที่เป็นมาตรฐานภายใน
จังหวัดการวางแผนที่ดีในส านักปฏิบัติธรรมนั้นเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ที่สั่งงาน แบ่งงาน กระจายงาน
ตลอดทั้งก ากับดูแลเองต้องใช้คนให้ถูกกับงานเพราะรู้จักและเข้าใจคนในองค์กรดีจึงท าให้งานเดินหน้า
พัฒนายิ่งขึ้นไป การวางแผนล่วงหน้าเพราะการวางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารเป็น
อุปกรณ์ส าคัญในการพัฒนาองค์กร เพราะการวางแผนให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งเปรียบเหมือนการออกเดิน
ทางเข้าป่าหรือการเดินทางทางน้ าเราจะต้องศึกษาภูมิประเทศและสภาพดินฟ้าอากาศให้ดีการพัฒนา
องค์กรหรือส านักปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเราจึงต้องมีการวางแผนในทุกมิติไม่ใช่มิติใดมิติหนึ่งต้องมองให้
รอบด้านทั้งบุคลากร สถานที่ วันเวลาที่จะจัดปฏิบัติธรรม เพราะถ้าหากจัดปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่มี
พายุเข้า มีฝนฟ้าคะนอง มีน้ าท่วมน้ าหลาก ก็ไม่อาจจะปฏิบัติได้ ท่านเจ้าอาวาสจะลงมาก ากับดูแล
และขับเคลื่อนงานด้วยตนเองเพ่ือให้งานถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 ด้านการจัดองค์กรต้องมีผู้ที่เป็นศูนย์รวมของจังหวัดที่จะกระจายข่าวสารว่าในแต่ละส านัก
ว่าต้องด าเนินการอย่างไรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีฝ่ายธุรการเป็นผู้ประสานว่าในแต่ละ
ส านักปฏิบัติธรรมมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง ฝ่ายวิชาการเป็นผู้วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลว่าในรอบ
ปีส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีแผนการสอนหรือใช้หลักธรรมค าสอนอย่างไรเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
จัดรูปแบบการสอนให้กับส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการประชุมพบปะ
กันพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเชื่อมโยงประสานงานกับของทุกส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดจะท าให้การบริหารงานเครือข่ายขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีการวางแผนแล้วก็น า
แผนงานนั้นมาจัดองค์กรเพ่ือให้การด าเนินงานมีเส้นทางที่ชัดเจน มีการแบ่งส่วนงานแบ่งหน้าที่ว่า
แผนกใดมีความจ าเป็นก่อนหลังว่าส่วนไหนจะต้องท าอะไร การจัดองค์กรไม่มีความชัดเจนการ
ด าเนินงานอาจจะมีปัญหาได้และมีผู้บริหารเป็นผู้ประสานให้แต่ละฝ่ายท างานได้สะดวก  
 ด้านบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะการจัดสรรบุคลากรไปประจ าในแต่ละส านักถ้าขาด
การประสานความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายแล้วการท างานก็จะเกิดอุปสรรคในการบริหารบุคลากรโดย
ส่วนใหญ่เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองยังขาดการมอบหมายงาน
ให้บุคลากรในส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนเพราะโดยส่วนใหญ่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆจะขึ้นอยู่กับเจ้า
ส านักแต่เพียงผู้เดียวบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนงานเพราะการที่จะท างานให้ได้ตาม
แผนหรือการแบ่งหน้าที่ในการท างานถ้าเราไม่มีบุคลากรที่ช านาญหรือมีความสามารถเฉพาะก็ไม่
สามารถจะด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้เพราะการบริหารส านักปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในส่วนต่างๆการวางแผนพัฒนาบุคลากรและสถานที่ทุกอย่างล้วนต้องมีวางแผนเพราะอยู่ๆ สถานที่
ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเราจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนจัดหาสถานที่ผู้ที่เข้ามาท างานด้านนี้ต้องมีใจรักมี
ศรัทธาที่จะเข้ามาช่วยงานในพระพุทธศาสนาจริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษา
มาฝึกอบรมจิตใจของตนเพ่ือให้มีมาตรฐานทางความคิดตั้งใจท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  



๑๖๑ 
 

 ด้านอ านวยการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละส านักก็มุ่งแต่พัฒนา
ในส านักของตนเอง ไม่มีการมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีศูนย์กลางที่
จะติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือท าให้บางส านักมีการพัฒนาการปฏิบัติธรรมที่ล่าช้าขาด
ประสิทธิภาพต้องมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการส านักปฏิบัติธรรมรับผิดชอบในการอ านวยการหรือเป็น
ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานในทุกด้าน สามารถเชื่อมโยงกับสาขาได้เพ่ือให้เป็นระบบของการประพฤติ
ปฏิบัติธรรมเป็นไปในทางเดียวกันตามนโยบายหลักก ากับดูแลว่าการท างานเกิดปัญหาในจุดใดบ้าง
และน ามาแก้ไขในทางปฏิบัติให้ดีขึ้น  
 ด้านการก ากับดูแลส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นการจัดการยังไม่
เข้มแข็งส านักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายยังมีอีกหลายวัดยังไม่มีการขับเคลื่อนการบริหาร
เครือข่ายที่เป็นรูปประธรรม การด าเนินการอย่างจริงจังจะมีอยู่เพียงไม่ก่ีส านักส านักปฏิบัติธรรมต้องมี
ระบบการจัดการที่ดี ทางวัดมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ดีให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติได้รับทราบและท า
ความเข้าใจผู้บริหารต้องมีการสั่งงาน แบ่งงานตามหน้าที่ของผู้ปฏิบัติและติดตามก ากับดูแลผลงานที่
ปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์การจัดการให้เริ่มที่คณะสงฆ์จังหวัดมา
ด าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือมาก ากับดูแลให้การท างานของส านักปฏิบัติธรรมทุกส านักมีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกันมีปัญหาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะท าให้งานปฏิบัติธรรมภายในจังหวัดพัฒนาขึ้นมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมทั้งบุคลากรส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านัก ต้องมีการสร้างความสามัคคีให้
เกิดข้ึนระหว่างส านัก โดยมีการประชุมผู้น าหรือประธานของสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรม
เพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการบรูณาการน าหลักอิทธิ
บาท ๔ คือ ๑) ด้านฉันทะ ๒) วิริยะ ๓) จิตตะ ๔) วิมังสา ในการพัฒนาบุคลากรเป็นส าคัญร่วมกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ปัจจัย 4m’s และการการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม งาน ๕ ด้าน ให้เกิดการขับเคลื่อนส านักปฏิบัติธรรมด าเนินงานได้จริง ส่งเสริม
ฉันทะ ความพอใจกับงานที่ท าอยู่ส านักปฏิบัติธรรมมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ท าให้หน่วยงานหรือผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยงานเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาช่วยให้ทาง
วัดเกิดการพัฒนาและด าเนินงานต่อไปเรื่อยๆ  พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความพอใจมีเป้าหมายของ
ตนเองอยู่แล้วว่าเราท างานเพ่ือต้องการจะถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนในการประพฤติปฏิบัติให้กับญาติ
โยมได้รับรู้เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดผลอย่างแท้จริง การท างานได้ดีต้องท าเพราะมีใจรัก
พอใจมีความพากเพียร อดทน เอาใจใส่ ไตร่ตรอง ปรับปรุงแก้ไขการท างานอยู่ตลอดเวลา  ผู้มีจิตอา
สามีความพอใจเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายไม่เกี่ยงงานให้ความส าคัญกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ทุ่มเทแรงกายแรงใจท างานอย่างเต็มที่โดยคิดถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะประโยชน์ส่วนรวม  

 สร้างให้บุคลากรมีวิริยะ ความเพียรเป็นสิ่งส าคัญเพราะถ้าขาดสิ่งนี้งานทุกอย่างจะไม่
ประสบความส าเร็จได้ พระวิปัสสนาจารย์และพระวิทยากรในส านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้มีความ
อดทนไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกงานท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การท างาน
ต้องท างานด้วยความเข้าใจใส่ใจในงานที่ท า พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีทุ่มเทแรงกายคือไม่เบื่อหน่ายใน
การสอน งานก็จะด าเนินไปส าเร็จลุล่วงด้วยดีแต่ถ้าไม่มีความเพียรงานก็จะเดินไปไม่ได้เพราะถ้าเราไม่
มีความขยันรู้สึกท้อถอยงานก็จะชะงักไม่สามารถเดินต่อไปได้  



๑๖๒ 
 

 ฝึกบุคลากรให้มีจิตตะ ความเข้าใจและเอาใจใส่งานในงานที่ได้รับมอบหมายพระวิปัสสนา
จารย์ต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นในการท างานไม่เกี่ยงงานท าหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุดตามก าลัง
ความสามารถ มีความสนใจใฝ่รู้ศึกษาหาข้อมูลหรือหาความรู้เพ่ิมเติมให้ตนเองอยู่เสมอการสอน
หลักธรรมที่เข้าใจง่ายท าให้ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤตอกรรมไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงการใจใส่
ดูแลงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบสามารถปรับตัวเข้ากับงานได้ทุกรูปแบบ เมื่อได้รับมอบหมายงาน
ด้านใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่ยึดติดอยู่กับงานใดงานหนึ่ง  

 สร้างบุคลากรให้มวีิมังสา ไตร่ตรองหาเหตุผลและปรับปรุงระบบการท างานในระดับสูงจึง
สามารถด าเนินการและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ยอมรับ มีประชาชนจากทุกสารทิศเดินทาง
มาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมากติดตามผลงานของผู้ที่ เข้ามาปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไป มีเหตุผลในการท างานมรีักความสามัคคีในหมู่คณะร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยกันท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พระวิปัสสนาจารย์สามารถใช้ปัญญาของตนเองวิเคราะห์ว่า
ญาติโยมที่ปฏิบัติเป็นอย่างไรมีความก้าวหน้าไปถึงไหน และช่วยแก้ไขสิ่งที่ติดขัดหรือขัดขวางการ
ปฏิบัติได้ สิ่งส าคัญคือพระวิปัสสนาจารย์ต้องมีการประชุมพูดคุยกันบ่อยๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
สิ่งที่ตนเองพบเจอปัญหาเพ่ือช่วยกันหาทางแก้ไข การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องมีอุดมการณ์ร่วมกันในเบื้องต้นคือมีการรับรู้
และมุมมองที่เหมือนกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วนกัน มีส่วนร่วมของ
สมาชิกในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
กัน จากนั้นเริ่มมีการเชิญประชุมพูดคุยปรึกษาหารือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ส านักพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติธรรม และบุคคลทั่วไป มาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการวางแผนการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ในแผนนั้นประกอบด้วยแผนการบริหาร
จัดการงาน ๕ ด้าน มีด้านการวางแผนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม มีแผนการจัดองค์กรการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม มีแผนจัดบุคลากรการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีแผน
อ านวยการการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม มีแผนก ากับดูแลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
มีแผนในการบริหารปัจจัย 4m’s ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดร่วมกัน มีแผนการบริหารคนมี
แผนการบริหารเงิน มีแผนการบริหารวัสดุอุปกรณ์ มีแผนการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือบริหารหลักพุทธธรรมเรื่องอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดร่วมกันแผนการบริหารฉันทะความพอใจกับงานมี
แผนการบริหารวิริยะความขยันหมั่นเพียร มีแผนการบริหารจิตตะ เอาใจใส่ในงานมีแผนการบริหาร
วิมังสา ไตร่ตรองหาเหตุผลในงานต่อจากนั้นมีตั้งศูนย์กลางข้อมูลต่างๆในการประสานงานระดับ
จังหวัดเพ่ือกระจายแผนการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมและ
ข้อมูลข่าวสารไปยังเจ้าส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือสารสนเทศ
จากนั้นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดน าแผนการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม เหล่านั้นไปปฏิบัติตามในส านักของตน เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่เกินปัญญา
เกินความรู้ความสามารถของตนก็ไปปรึกษาที่ศูนย์กลางข้อมูลประสานงานและจัดประชุมปรึกษาหา
ทางออกร่วมกัน  



๑๖๓ 
 

การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต้องจัดการประชุมพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันของทุกภาคส่วนและบุคคลหลายๆ
คณะเชื่อมโยงต่อไปยังการบริหารจัดการ ๕ ด้าน เชื่อมโยงต่อไปยังแผนการบริหารปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหาร 4m’s เชื่อมโยงต่อไปยังแผนการบริหารหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานมี
การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วนกัน มีส่วนร่วม
ของสมาชิกในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน มีปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนกันและเชื่อมโยงต่อไปยังศูนย์กลางข้อมูลประสานงานเชื่อมโยงต่อไปยังงานประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงต่อไปยังเจ้าส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชื่อมโยงน าไปปฏิบัติในส านักของตนเชื่อมโยงต่อไป
ถ้าพบปัญหาอุปสรรคเชื่อมโยงกลับมายังศูนย์กลางข้อมูลประสานงาน  

ฉะนั้นการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาส านักปฏิบัติธรรม เพ่ือเสริมสร้างระบบวิธีการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดนั้นต้องมีแนวคิดเหมือนๆกันจึงจะช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาแต่ละ
ส านักปฏิบัติธรรมให้มีคุณธรรมและคุณภาพเพ่ิมขึ้น มีความมั่นคงถาวรมากขึ้น มีระบบเชื่อมโยงหลัก
อิทธิบาทธรรม เกิดฉันทะ ความพึงพอใจในงาน วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร จิตตะ ความเข้าใจงาน 
วิมังสา ไตร่ตรองหาเหตุผล เพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ศึกษาจากพระไตรปิฎก วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา หนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร ต ารา
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรม ที่เหมาะสมกับการบริหาร
เครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๒ อภิปรายผล 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน ๒๒ รูป/คน โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๕.๑.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths)  
 สถานที่ปฏิบัติธรรมมีความร่มรื่นมีบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สภาพแวดล้อมสะอาด
สวยงาม โดยจัดสถานที่ให้มีต้นไม้ มีสวนป่า สระน้ า สนามหญ้า ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีความสะดวก 
สะอาดสงบร่มรื่น มีบริเวณกว้างขวางไม่คับแคบไม่อยู่ในที่อับจะได้ไม่อึดอัดเวลาปฏิบัติกัมมัฏฐาน 
เพราะถือว่าในส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติมีความรู้สึกไม่มีสิ่งใดมา
รบกวนเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ท าให้ผู้มาปฏิบัติมีจิตใจดี ผ่องแผ้วเมื่อเข้าไปแล้วรู้สึกที่อยากจะ
ปฏิบัติธรรม เปรียบเหมือนเป็นบ้านแห่งที่สองของเขามีความสุขในการปฏิบัติธรรม มีถนนหนทางไป
มาสะดวก สถานที่มีความสัปปายะเป็นเอกเทศ หรือเป็นที่เฉพาะไม่มีอะไรวุ่นวายท าให้ผู้ที่เข้ามา
ปฏิบัติมีความรู้สึกไม่มีสิ่งใดมารบกวนเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม  มีหลักธรรมค าสอนตรงตามที่
พระพุทธเจ้าสอนไม่แหวกแนวหรือบิดเบือนค าสอน มีบุคลากรบริหารจัดการในการดูแลความสะอาด 
สิ่งแวดล้อม เครื่องอ านวยความสะดวกในส านักปฏิบัติธรรมที่ดี  บุคลากรต้องมีความพร้อมพ่ีจะดูแล
อ านวยความสะดวกในทุกด้านรวมถึงมีที่พัก ห้องน้ า โรงครัวทุกอย่างมีความพร้อมเพ่ือรองรับผู้มา



๑๖๕ 
 

ปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมาก มีความปลอดภัยในทรัพย์สินที่น าติดตัวมา เจ้าส านักให้การสนับสนุนการ
อบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เอาใจใส่ในการเผยแผ่พระธรรม ส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรม 
และอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนวกภูมิ พระสงฆ์มีความขวนขวายหาความรู้ๆ โดยเข้ารับ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยของสงฆ์มากขึ้น 

๕.๑.๑.๒ จุดอ่อน (Weaknesses) 
การบริหารส านักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปจะเป็นไปตามแนวคิดของเจ้าอาวาส นโยบายส่วน

ใหญ่เป็นไปตามด าริของเจ้าอาวาส ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านเจ้าอาวาส ปัจจุบันส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมหลักๆ โดยรวมแล้วมีอยู่แค่ ๒ ส านัก
ที่เป็นต้นแบบ การปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจากครูบาอาจารย์  ในส่วนของการบริหาร
เครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่มีเครือข่ายของส านักปฏิบัติธรรมที่
ชัดเจน เจ้าส านักปฏิบัติบางแห่งขาดแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี บางส านักมีอาคารสถานที่ไม่
เพียงพอกับผู้มาปฏิบัติหรือมีสภาพทรุดโทรมหรือไม่มีการปรับปรุง เครื่องอ านวยความสะดวกมีไม่
เพียงพอ รวมถึงบางแห่งยังมีสัตว์รบกวนมาก เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก่ เป็นต้นอีก ทั้งยังขาดการ
ประสานความร่วมมือกับส านักปฏิบัติธรรมอ่ืนในเรื่องของการจัดอบรมวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์ 
รวมทั้งขอการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอน เพราะพระวิทยากร พระวิปัสสนา
จารย์ บางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการน าปฏิบัติพระกัมมฏัฐาน  

๕.๑.๑.๓ โอกาส (Opportunities) 
คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของส านักปฏิบัติธรรมให้

การสนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนวกภูมิปัจจัย
ต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพร้อมและเอ้ือต่อการพัฒนาทุกอย่างถ้ามีการท างานอย่าง
จริงจังให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เห็นและร่วมกันบริจาคทุนสนับสนุนเพ่ือการท างานของพระสงฆ์ที่
ท างานกันจริงจัง จึงน าไปสู่การพัฒนา เช่น เสนาสนะ ตัวบุคลากร เพ่ือรองรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติมีค า
สอนที่ถูกตรงตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการปฏิบัติ การเจริญภาวนา มีการสอนที่
ถูกต้องที่ตรงหลักธรรม โดยเฉพาะหลักสติปัฏฐาน ๔  ทั้งหมดนี้นับว่าเป็นส่วนส าคัญเพราะค าสอน
เหล่านี้เมื่อเผยแผ่ออกไปทางสื่อสารสนเทศผ่านทางเว็บไซให้คนที่สนใจได้ฟังเขาจะรู้สึกว่ามันใช่มัน
ตรงและถูกต้องแม้แต่ผู้ที่อยู่ไกลหรืออยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสได้ฟังค าสอนเหล่านี้ เพราะฉะนั้นสิ่ง
เหล่านี้จึงเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่ท าให้ผู้คนสนใจเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรม  มีระบบการจัดการที่ดีมี
กฎระเบียบที่ชัดเจนในการเข้ามาปฏิบัติภายในวัดเพ่ือความเป็นระเบียบสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายมีโรง
ทานที่สะอาดมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้คนจ านวนมากไม่แออัดรวมถึงอาหารซึ่งในส่วนของ
อาหารจะครอบคลุมถึงสุขภาพของทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกและอุบาสิกาด้วยในปัจจุบัน
พระสงฆ์จะฉันอาหารที่ญาติโยมน ามาถวายเป็นส่วนใหญ่โดยญาติโยมที่น าอาหารมาถวายหลายท่านก็
ไม่มีความรู้ด้านหลักโภชนาการ หรืออาจจะท าตามที่ตนเองปรารถนาเพ่ืออุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
โดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีกะทิเป็นส่วนผสมนั้นจะท าให้สุขภาพเสียจึงต้องมีการดูแลให้ความส าคัญ
กับเรื่องโภชนาการเป็นส าคัญ  

 
 



๑๖๖ 
 

๕.๑.๑.๔ อุปสรรค (Threats) 
การบริหารส านักปฏิบัติธรรมจะขึ้นอยู่กับเจ้าส านักเสียเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ เจ้าส านัก

ได้รับการถ่ายทอดการศึกษามาจากอาจารย์ในยุคก่อนๆ อย่างไรเจ้าส านักต้องยึดถือปฏิบัติตามครูและ
อาจารย์ของตนเองมาเช่นนั้น จึงหาความเป็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นแบบอย่างเดียวกันของทุกส านัก
ไม่ได้ และความพร้อมของส านักแต่ละส านักมีมากหรือน้อยต่างกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเจ้าส านัก
เป็นส าคัญ เนื่องจากส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละส านักมีพ้ืนฐาน
ประสบการณ์ และความพร้อมด้านต่างๆ ไม่เหมือนกัน ซึ่งมีผลต่อการจัดสถานที่ การปรับรูปแบบ 
และวิธีการในการปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่แต่ละชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมจึงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  ทุกวันนี้ส านัก
ปฏิบัติธรรมได้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมจากความต้องการของญาติโยมเองไม่ได้มีการติดต่อ
ประสานงานหรือมีการประชาสัมพันธ์แต่อย่างใดจึงกลายเป็นการขาดความร่วมมือระหว่างวัดกับ
ชุมชนท าให้การปฏิบัติธรรมขาดความมั่นคง ปัญหาอีกประการคือผู้ปฏิบัติแสวงหาสถานที่ปฏิบัติที่ถูก
กับจริตของตนจึงเข้าส านักนั้นออกส านักนี้จึงเป็นปัญหาว่าเราจะหาวิธีใดที่จะท าให้การปฏิบัติเป็นที่
พอใจของบุคคลเหล่านี้ ดังนั้นแต่ละส านักต้องฝึกอบรมในเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องท าให้ชาวบ้าน
เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา การบริหารส านักปฏิบัติธรรมมักจะประสบปัญหาทางด้าน
ปัจจัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านบุคลากร เมื่อขาดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคส าคัญใน
การบริหารส านักปฏิบัติธรรม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือความเป็นหนึ่งเดียวของส านักปฏิบัติธรรมจึงขาดการเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายด้านข้อมูลข่าวสาร
ของส านักปฏิบัติธรรมไปสู่ประชาชนที่จะสามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติได้ตามอัธยาศัยตามความชอบ
ของตนเอง จึงกลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อถือของตัวเจ้าส านักเองเสียเป็นส่วนใหญ่ และยังขาด
ความเป็นเอกภาพในเรื่องของการบริหารจัดการ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอีกประการหนึ่งก็คือยังขาดการ
จัดตั้งศูนย์กลางของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มีคุณภาพ 

๕.๑ .๒  ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการบริหารจั ดการส านั กปฏิ บั ติ ธ รรม ในจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหารปัจจัย (4m’s) 

๕.๑.๒.๑ ด้านการบริหารบุคคล (Man) 
การบริหารบุคลากรเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนที่สุด

จะต้องใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หลักจิตวิทยา และปรัชญามาใช้ทุกระบวนการของศาสตร์
ทั้งหมดนี้มาใช้มาใช้ทั้งสิ้น เพราะคนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่ต่างกัน การที่จะให้คน
หลายๆ คนที่มาอยู่ร่วมกันมาท างานร่วมกันนั้นหมายความว่าต้องมีการใช้หลักการใช้ค าพูดใช้ความรัก
ความเมตตาถึงจะท าให้กระบวนการหรือกองทับของคนที่จะท างานเพ่ือพระพุทธศาสนาเดินไป
ข้างหน้าได ้ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละส านักมีพ้ืนฐานประสบการณ์และ
ความพร้อมด้านต่างๆ ไม่เหมือนกัน เจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่มีบุคลากรที่เป็นทายาทต่อเนื่องเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญเพราะถ้าเจ้าส านักเก่งคนเดียวและไม่มีทายาทสืบทอด ต่อไปส านักนั้นจะไม่มีความมั่นคง
เพราะไม่ได้สร้างทายาท ส านักปฏิบัติธรรมที่บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องสรร
หาบุคลากรด้วยการฝึกพระในวัดแต่ก็ยังไม่เพียงพอและไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่สั่งสอนญาติโยมได้เพราะ
การที่พระสงฆ์จะท าหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ต้องใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองเป็นเวลานานหลายปี



๑๖๗ 
 

เพ่ือสั่งสมความรู้และสามารถน ามาสั่งสอนประชาชนให้รู้และเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  มีการจัด
ฝึกอบรมบุคลากรให้เก่งมีความสามารถก าหนดความรับผิดชอบให้คนเหมาะสมกับงาน มีความรู้ 
ความสามารถอบรมสั่งสอนการปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องเข้าใจง่ายมีบุคลากรเพียงพอในการท าหน้ าที่
ต่างๆ บุคลากรในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบต้องมีความจริงใจ และเสียสละในการรับผิดชอบหน้าที่
ของตน โดยให้ความส าคัญกับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติให้เปรียบเสมือนส านักปฏิบัติเป็นบ้านหลังที่สองของตน 
ช่วยกันพัฒนาส่งเสริมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวและมีความ
พร้อมอยู่ตลอดเวลา  

๕.๑.๒.๒ ด้านการเงิน (Money) 
งบประมาณเป็นส่วนส าคัญล าดับต้นๆ ของการบริหารเพราะต้องยอมรับว่าการที่เราจะ

ท างานให้ได้ผลเราจะต้องมีงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ  งบประมาณนั้นอาจจะมาจาก
หน่วยงานที่ก ากับดูแลอยู่อย่าง เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนา องค์กรเอกชนที่มีงบประมาณส่งเสริม
พระพุทธศาสนา หรืออาจจะมาจากชุมชนโดยรอบวัดก็ถือว่าเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  เงินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากศรัทธาของประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรมต้องจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นระบบ 
โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ เงินทุนในการบริหารส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านที่พักให้เพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมล้วนต้องมีเงินทุนสนับสนุน
ทั้งสิ้น งบประมาณที่จะสนับสนุนส านักปฏิบัติธรรมทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจจะมี
บ้างที่มาสนับสนุนในส่วนนี้แต่เป็นส่วนน้อยไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ งบประมาณส่วนใหญ่ของ
ส านักปฏิบัติธรรมได้รับบริจาคจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธา สถานที่ สะอาด สงบ มีที่พักพร้อมอ านวย
ความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร มีพร้อมที่จะรองรับผู้มาปฏิบัติ ส านักปฏิบัติธรรมล้วนต้องใช้เงิน
ทั้งสิ้น เมื่อมีการรับบริจาคต้องมีการท าบัญชีที่ชัดเจนเพราะถ้าเป็นงบประมาณที่ช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน เพราะการดูแลบัญชีค่าใช้จ่ายของวัดใน
ปัจจุบันเป็นเรื่องส าคัญ 

๕.๑.๒.๓ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่จ าเป็นต้องมีให้เพียงพอจัดให้เป็นระบบระเบียบ 

ต้องมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้เพียงพอ รวมทั้งมุ้ง หมอน ที่นอน และ
อุปกรณ์ท าครัวต้องมีเพียงพอแกผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม มีการจัดการให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่สะดวก
ในการใช้งาน สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดการปฏิบัติธรรมก็ควรให้เหมาะสม รวมทั้งมุ้ง หมอน  
ที่นอน และอุปกรณ์ท าครัวต้องมีเพียงพอแก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักปฏิบัติธรรมที่
มีความส าคัญในอันดับแรก คือ อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ญาติ
โยมที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมได้รับรู้ ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ระบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้แก่ อินเตอร์เน็ต ไลน์ และเฟสบุ๊ค เป็นต้น ท าให้การเผยแพร่ข้อมูลในส านักปฏิบัติธรรม
ขยายกว้างออกไปได้เร็วขึ้น มีการจัดการให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการใช้งานสื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดการปฏิบัติธรรมก็ควรให้เหมาะสม  ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ นั้นก็จะ
ได้มาจากงบประมาณของทางส านักปฏิบัติธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ หรืออจาจะมาจากความศรัทธาของ
องค์กร หรือญาติโยมบริจาคให ้

 



๑๖๘ 
 

๕.๑.๒.๔ ด้านการจัดการ (Management) 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของส านักปฏิบัติธรรม ขาดการเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายด้านข้อมูลข่าวสาร
ไปสู่ประชาชน ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีค าสอนที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา มีสถานที่ร่มรื่น
เหมาะสมมีความเป็นสัปปายะ มีบุคลากรช่วยกันดูแลประสานงานในด้านต่างๆ มีความพร้อมในทุก
ด้านเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ขามาปฏิบัติธรรม มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
รับรู้และผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมสร้างสิ่งต่างๆ ในส านักปฏิบัติธรรม ด้านการจัดการเจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรมต้องมีการมอบหมายงานด้านต่างๆ ตามความสามารถของบุคลากรภายในวัดทั้งพระสงฆ์และ
อุบาสกอุบาสิกา การวางแผนนั้นต้องยึดหลักค าโบราณที่ว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเพราะฉะนั้นในการ
วางแผนงานทุกอย่าง จะต้องมีการรวมตัวกันเป็นทีมงานยิ่งมีมากยิ่งดี เพราะถือว่ามีหลากหลาย
ความคิดหลากหลายประสบการณ์ ก็จะท าให้เกิดความได้เปรียบทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารหรือ
ประสบการณ์จากหลากหลายท่านมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปท าให้
สามารถท างานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้  
ระบบการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการประชุม
วางแผนการท างาน มีการมอบหมายสั่งการ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้  มีการให้การศึกษา
อบรมพัฒนาติดตามช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจแก่บุคลกร คณะสงฆ์ต้องจัดให้มีองค์กรกลางจัด
ประชุมเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ในกรณีเกิดปัญหาของส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่ง เพราะถ้าเกิดปัญหา
หรือท าอะไรสอนอะไรไปผิดไปจากหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีการแก้ไขไม่มีองค์กร
ใดรับผิดชอบหรือปล่อยปะละเลยให้ปฏิบัติอยู่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของคณะสงฆ์ได้ 
 ๕.๑.๓ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๕ ด้าน 
  การสร้างระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงการบริหารร่วมกันท าให้เกิดความส าเร็จของส านัก
ปฏิบัตินั้นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือผู้น าหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะต้องมีอุดมการณ์เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เหมือนๆกัน มีการรับรู้และมุมมองคล้ายๆกัน มีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกัน มีความ
สนใจใส่ใจหรือมีผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนร่วมกัน มีสมาชิกในเครือข่ายร่วมกัน มีการเสริมสร้างซึ่งกันและ
กันมีการช่วยเหลือเกื้อหนุนพ่ึงพากันในเครือข่ายตลอดท้ังมีการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่จะท างานบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จต่อแนวทางการบริหารเครือข่ายงาน ๕ ด้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๓.๑ ด้านการวางแผน (Planning) 
มีการวางแผนงานร่วมกันของเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อง

จัดท ามาตั้งแต่แรกที่ตั้งส านัก ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภายในส านักหรือทางส านักสาขาต้องมีการ
วางแผน วางเป้าหมายของการท างาน เพ่ือให้งานถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เพราะการ
วางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการพัฒนาองค์กร มีการจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์กลางเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนหรือนโยบายที่เป็นมาตรฐานภายใน
จังหวัด การวางแผนที่ดีในส านักปฏิบัติธรรมนั้นเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ที่สั่งงาน แบ่งงาน กระจายงาน 
ตลอดทั้งก ากับดูแลเอง ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน เพราะรู้จักและเข้าใจคนในองค์กรดีจึงท าให้ งาน
เดินหน้าพัฒนายิ่งขึ้นไป 



๑๖๙ 
 

๕.๑.๓.๒ ด้านการจัดองค์กร (Organizing) 
มีการจัดองค์กรร่วมกันของเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องมี

ผู้ที่เป็นศูนย์รวมของจังหวัดที่จะกระจายข่าวสารว่าในแต่ละส านักว่าต้องด าเนินการอย่างไรให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีฝ่ายธุรการเป็นผู้ประสานว่าในแต่ละส านักปฏิบัติธรรมมีความ
เคลื่อนไหวอะไรบ้าง ฝ่ายวิชาการเป็นผู้วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลว่าในรอบปีส านักปฏิบัติธรรมแต่ละ
แห่งมีแผนการสอนหรือใช้หลักธรรมค าสอนอย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาจัดรูปแบบการสอนให้กับ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการประชุมพบปะกัน พูดคุยเชื่อม
ความสัมพันธ์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเชื่อมโยงประสานงานกับของทุกส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดจะท าให้การบริหารงานเครือข่ายขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดี 

๕.๑.๓.๓ ด้านงานบุคลากร (Staffing) 
มีสมาชิกและบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะการจัดสรรบุคลากรไปประจ าในแต่ละส านักถ้าขาด
การประสานความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายแล้วการท างานก็จะเกิดอุปสรรคในการบริหาร บุคลากรโดย
ส่วนใหญ่เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง ยังขาดการมอบหมายงาน
ให้บุคลากรในส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจน เพราะโดยส่วนใหญ่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆจะขึ้นอยู่กับ
เจ้าส านักแต่เพียงผู้เดียว 

๕.๑.๓.๔ ด้านการอ านวยการ (Directing) 
           มีการอ านวยการร่วมกันของการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดระนครศรี
อยุธยาแต่ละส านักก็มุ่งแต่พัฒนาในส านักของตนเอง ไม่มีการมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีศูนย์กลางที่จะติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ ท าให้บางส านักมี
การพัฒนาการปฏิบัติธรรมที่ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ ต้องมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการส านักปฏิบัติ
ธรรมรับผิดชอบในการอ านวยการหรือเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานในทุกด้าน สามารถเชื่อมโยงกับ
สาขาได้เพ่ือให้เป็นระบบของการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นไปในทางเดียวกันตามนโยบายหลักก ากับ
ดูแลว่าการท างานเกิดปัญหาในจุดใดบ้างและน ามาแก้ไขในทางปฏิบัติให้ดีขึ้น 

๕.๑.๓.๕ ด้านการก ากับดูแล (Controlling) 
มีการก ากับดูแลและติดตามงานร่วมกันของการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็นเครือข่ายที่ไม่เข้มแข็งส านักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายยัง
มีอีกหลายวัด ยังไม่มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่เป็นรูปประธรรม การด าเนินการอย่างจริงจัง
จะมีอยู่เพียงไม่กี่ส านัก ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีระบบการจัดการที่ดี ทางวัดมีการออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่ดใีห้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติได้รับทราบและท าความเข้าใจ ผู้บริหารต้องมีการสั่งงาน แบ่งงานตาม
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติ และติดตามก ากับดูแลผลงานที่ปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 
 



๑๗๐ 
 

๕.๑.๔ การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔  

การประยุกต์หลักธรรมเชื่อมโยงการบริหารร่วมกันท าให้เกิดความส าเร็จของส านักปฏิบัติ
นั้นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือผู้น าหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะต้องสร้างบุคลากรให้มีหลักอิทธิ
บาท ๔ ประจ าจิตใจในการร่วมกันท างานแล้วยังต้องมีอุดมการณ์เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เหมือนๆกันมีการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่จะท างานบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมให้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จต่อแนวทางการบริหารจัดการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยหลักพุทธธรรมดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๔.๑ ฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน 

           ส านักปฏิบัติธรรมมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถท าให้
หน่วยงานหรือผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยงานเพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนา ช่วยให้ทางวัดเกิดการพัฒนา
และด าเนินงานต่อไปเรื่อยๆ พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความพอใจมีเป้าหมายของตนเองอยู่แล้วว่าเรา
ท างานเพ่ือต้องการจะถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนในการประพฤติปฏิบัติให้กับญาติโยมได้รับรู้เพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดผลอย่างแท้จริง การท างานได้ดีต้องท าเพราะมีใจรักพอใจมีความ
พากเพียร อดทน เอาใจใส่ ไตร่ตรอง ปรับปรุง แก้ไข การท างานอยู่ตลอดเวลา 

๕.๑.๔.๒ วิริยะ : ความขยันหม่ันเพียร 

ความเพียรเป็นสิ่งส าคัญเพราะถ้าขาดสิ่งนี้งานทุกอย่างจะไม่ประสบความส าเร็จได้พระ
วิปัสสนาจารย์ และพระวิทยากรในส านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้มีความอดทนไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกงาน 
ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การท างานต้องท างานด้วยความเข้าใจใส่ใจ
ในงานที่ท างานก็จะด าเนินไปส าเร็จลุล่วงด้วยดี แต่ถ้าไม่มีความเพียรงานก็จะเดินไปไม่ได้ เพราะถ้าเรา
ไม่มีความขยันรู้สึกท้อถอยงานก็จะชะงักไม่สามารถเดินต่อไปได้ 

๕.๑.๔.๓ จิตตะ : ความเข้าใจงาน 
ความเข้าใจและเอาใจใส่งานในงานที่ได้รับมอบหมายพระวิปัสสนาจารย์ต้องมีจิตใจที่ตั้ง

มั่นในการท างานไม่เกี่ยงงานท าหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุดตามก าลังความสามารถ  มีความ
สนใจใฝ่รู้ศึกษาหาข้อมูลหรือหาความรู้เพิ่มเติมให้ตนเองอยู่เสมอ การสอนหลักธรรมที่เข้าใจง่ายท าให้
ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤตอกรรมไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงการใจใส่ดูแลงานในหน้าที่ที่ตน
รับผิดชอบสามารถปรับตัวเข้ากับงานได้ทุกรูปแบบเมื่อได้รับมอบหมายงานด้านใดก็สามารถเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วไม่ยึดติดอยู่กับงานใดงานหนึ่ง    

๕.๑.๔.๔ วิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล 

            ไตร่ตรองหาเหตุผล และปรับปรุงระบบการท างานในระดับสูง จึงสามารถด าเนินการและ
พัฒนาส านักปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ยอมรับ มีประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมาปฏิบัติธรรมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ติดตามผลงานของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ยิ่งขึ้นไป มีเหตุผลในการท างาน มีรักความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 



๑๗๑ 
 

 
๕.๑.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการ

บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม จ านวน ๓๙๗ ชุด ผู้วิจัยสามารถกล่าวสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้
ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ บรรพชิต และคฤหัสถ์ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๒๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓      
เพศหญิง จ านวน ๒๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ มีระดับอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๑๑๐ รูป
หรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗ มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  ๒๓๑ รูปหรือคน คิดเป็น  
ร้อยละ ๕๘.๒  

ผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า บรรพชิต และคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตามหลักการบริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=๔.๐๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D.=๐.๖๗๑) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ 
ประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม
หลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๑๐) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๖๕๓) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อและ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

๕.๒ อภิปรายผล 

 ๕.๒.๑ การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักการบริหาร 

การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามหลักการบริหาร ตามความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับประเด็นการอภิปลายผล ผู้วิจัยจ าแนกเป็นรายด้านคือ 
การวางแผน การจัดองค์กร งานบุคลากร การอ านวยการ และการก ากับดูแล แต่ละด้านกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งบรรพชิต 
และคฤหัสถม์ีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักการบริหารอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยสามารถกล่าวอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้ 

 



๑๗๒ 
 

๕.๒.๑.๑ ด้านการวางแผน 
 ผู้บริหารมีการจัดเก็บข้อมูลของส านักปฏิบัติธรรม และจัดท าแผนผังโดยภาพรวม เพ่ือให้
ทราบลักษณะและข้อมูลของสมาชิก ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของส านักปฏิบัติธรรมให้ชัดเจนเพ่ือให้
ทุกฝ่ายรู้ถึงทิศทางการปฏิบัติงานของตนเองจัดระบบการเรียนรู้ร่วมกันของส านักปฏิบัติธรรมใน
เครือข่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของส านักปฏิบัติธรรม โดยยึดหลักการใช้งานง่ายเป็นข้อมูลที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ มีการประสานความร่วมมือระหว่างส านักปฏิบัติธรรมในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
เครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านการวางแผน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
พิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยัง กุนอก ได้วิจัย
เรื่อง “ศึกษาหลักศรัทธาที่มีต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในจังหวัดอุบลราชธานี ” 
พบว่า คุณค่าของอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมแห่งความส าเร็จแก่ผู้น าไปปฏิบัติที่ทันสมัยอยู่เสมอ
นอกจากจะเป็นคุณธรรมน าไปสู่ความส าเร็จในการงานแล้วยังเป็นอายุวัฒนธรรมคือความเป็นเหตุให้
คนมีอายุยืนยาวด้วย นอกจากนั้น อิทธิบาท ๔ ยังมีสาระที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ เมื่อเกิดฉันทะมีใจรัก
แล้วก็ให้พากเพียร เมื่อพากเพียรแล้วก็เอาใจใส่เสมอและเปิดช่องให้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง  แนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือหลักธรรมที่ช่วยให้ท างานได้
ส าเร็จ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการเรียนรู้การพัฒนาจิตใจ หน้าที่และการงานการเรียนรู้ต้องดูแล
การเรียนให้ดี วิริยะ ความเพียรพยายามในการเรียนการพัฒนาจิตใจและการท างาน คือตั้งใจท าและมี
ความรับผิดชอบสูงการท างานการเรียนรู้และการพัฒนาจิตใจนั้นจะออกมาดีและมีคุณภาพ จิตตะ  
การเอาใจใส่คือความคิดเอาใจจดจ่อในการท างาน การเรียนการและพัฒนาจิตใจ และวิมังสา            
การพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรอง คือต้องปรับปรุงอยู่เสมอ  บุคคลต้องมีพอใจในงานที่ท าและมีความ
เพียรพยายามเอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบรอบ
ด้านการศึกษาเล่าเรียนจะประสบผลส าเร็จพัฒนาขึ้นการพัฒนาจิตใจคือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
รวมทั้งการพัฒนาหน้าที่การงานให้ดีขึ้นได้นั้นต้องมีธรรมประจ าใจ ผู้อิทธิบาท ๔ ประการเป็น
หลักธรรมส าหรับพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่ดีของสังคมท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ประกอบด้วย ฉันทะ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรท า จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน
หลักธรรมดังกล่าวเปรียบเสมือนต้นทุนชีวิตช่วยให้ประสบความส าเร็จในทุกกิจการที่กระท าทั้ง
ทางด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจการประกอบการงานการด ารงชีวิตท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อิทธิบาทเป็นชื่อของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อิทธิความส าเร็จความรุ่งเรื่องงอกงามอ านาจที่จะ
ท าอะไรได้อย่างวิเศษ อิทธิบาทคุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จคุณเครื่องส าเร็จสมประสงค์ทางแห่ง
ความส าเร็จมี ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความพยายามท าสิ่งนั้น ๓. จิตตะ 
ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๔. วิมังสา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้นจ าง่ายๆว่ามีใจรัก
พากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวนการปฏิบัติธรรมอิทธิบาท ๔ ปฏิบัติต้องมีใจเปี่ยมด้วย
ศรัทธาจึงจะสัมฤทธิ์ผลเพราะศรัทธาหรือความเชื่อมีความส าคัญเนื่องจากเป็นเรื่องของจิตศรัทธาเป็น



๑๗๓ 
 

เครื่องปรุงแต่งจิตให้แสดงออกทางกายด้วยการกระท าแสดงออกทางวาจาด้วยการพูด๑ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวิภา จรูญจารุวัฒนา ได้ท าวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ 
กับการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ต าบลหายยา อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ๑) บริบทการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ด้อยโอกาสผู้พลาดโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุและประชากรวัยแรงงานโดยจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานการพัฒนาทักษะชีวิตการพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาสังคมและชุมชนที่เน้นผู้เรียนและ
ชุมชนให้ มีส่วนร่วมใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน  
 ๒) แนวคิดหลักค าสอนอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนเป็นแนวทางน าไปสู่ ความส าเร็จ
ในการเรียนและช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนส าเร็จตามความมุ่งหมายประกอบด้วย ฉันทะคือ ความพอใจมีใจ
รักในการเรียน วิริยะ คือ ความเพียรพยาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอยในการเรียน จิตตะ คือ ความ
ตั้งใจสนใจในการเรียน วิมังสา คือ การไตร่ตรองใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขปัญหาในการเรียนอย่ างมี
เหตุผล  

 ๓) การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย์การ ศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยน าหลักอิทธิบาท ๔ ไปสอดแทรกในแผนการเรียนรู้และเนื้อหาของ
รายวิชาต่าง ๆ จัดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่างๆเช่น การอบรมจริยธรรมในชั้นเรียนค่ายคุณธรรมการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจหลักอิทธิบาท ๔ ภายหลังการ 
บูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกับผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าขาดเรียนบ่อยไม่ตั้งใจเรียนส่งการบ้านช้า พบว่า  ผู้เรียนสามารถ
แก้ไขปัญหาในการเรียน มีความสนใจในการเรียน มีความเพียรตั้งใจท ากิจกรรมในชั้นเรียนและมีผล
การเรียนดีขึ้น๒ 

  
 
 
 
 

 

                                                           

 
๑ยัง กุนอก, “ศึกษาหลักศรัทธาที่มีต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในจังหวัด
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๒๕๕๓), หน้า ๒๕. 
 ๒อรวิภา จรูญจารุวัฒนา, “การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๗),     
หน้า ๕๖. 

 



๑๗๔ 
 

๕.๒.๑.๒ ด้านการจัดองค์กร 
    ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการบริหารงานของส านัก

ปฏิบัติธรรม จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานของส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนร่วมกัน ก าหนด
ปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายของส านักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนร่วมกัน จัดประชุมการด าเนินงาน
เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ เพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ประเมินผลงานที่ผ่านมา
เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการงานให้ดีขึ้น บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดองค์กร 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา สริวัฒน์ ได้ท าวิจัยเรื่อง    
“การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูระดับประถมศึกษา”
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ โดยรวมและรายด้าน
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูระดับประถมศึกษาโดยรวมและจ าแนกตาม  เพศ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูระดับประถมศึกษาที่สอนในโรงเรียน
หลักเมืองมหาสารคาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๙๑ คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
อิทธิบาท  ๔ ในการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน ๔ ด้านได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้าน
จิตตะ ด้านละ ๙ ข้อ และด้านวิมังสา ๘ ข้อ รวม ๓๕ ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๘๘ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย ผลการวิจัยพบว่า การ  

ประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแยกตามด้านวิริยะ, จิตตะ วิมังสา 
และโดยรวมทั้ง ๔ ด้านของครูระดับประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านฉันทะอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทั้งโดยรวม และแต่ละด้านยกเว้นด้านวิริยะของครูเพศหญิงอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านฉันทะ
ตามประสบการณ์ การสอนที่อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรทั้ง  ๓ ตัวแปร
พบว่า ครูปริญญาตรีและ สูงกว่าปริญญาตรี และครูมีประสบการณ์การสอนต่ า กว่า  ๒๕ ปีและ ๒๕   
ปีขึ้นไป มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ โดยรวมและรายด้านในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ไม่แตกต่างกันส่วนครูเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันในรายด้านแต่แตกต่างกันโดยรวมที่ครูเพศ
หญิงมีการประยุกต์ใช้มากกว่าครูเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๓  และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณรงค์ เพชรประเสริฐ, สิริพร ยอดกมลศาสตร์ และคณะ ได้ท าวิจัยเรื่อง 
“สถานการณ์คนจนและการจัดการแก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ” พบว่า  
พระพุทธศาสนาได้เน้นให้มนุษย์มีการพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองโดยยึดหลักการพ่ึงตนเองให้มี
ความสามารถพัฒนาตนเองครอบครัว สังคมชุมชนให้มีความเจริญทั้งในด้านการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ พระพุทธศาสนาได้มีหลักธรรมที่สามารถน้อมน ามาประยุกต์ใช้ใน
                                                           

 
๓ลักขณา สริวัฒน์, “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู

ระดับประถมศึกษา”, รายงานการวิจัย , (ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์          
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), พ.ศ. ๒๕๕๙), หน้า ๑๖๔. 



๑๗๕ 
 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจให้ประสบความส าเร็จ หลักธรรมดังกล่าวที่ส าคัญได้แก่หลักอิทธิบาท ๔     
ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความส าเร็จในการประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงอันได้แก่ 
ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความหมั่นเพียร) จิตตะ (ความคิด) วิมังสา (ความไตร่ตรอง) ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นการประกอบอาชีพใดๆ หากใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ด้วยการเอาจิตฝักใฝ่ ใจรัก ท าด้วยความ
พยายามด้วยเอาจิตพยายามอาชีพนั้นๆให้บรรลุผลส าเร็จใช้ปัญญาตรวจสอบในงานที่ท า ตรึกตรองหา
เหตุผล และหมั่นปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในอาชีพของตนอย่างสม่ าเสมอก็จะเสริมสร้างความส าเร็จ
ในทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีประชาชนมีความต้องการทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับความพอเพียงว่า “ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุก
ครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันมากเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือใน
อ าเภอจะต้องมีการเงินการคลังส่งผลให้ภาครัฐและธุรกิจเอกชน เช่น อุตสาหกรรมการเงินและการ
บริการต้องล่มสลายปิดกิจการท าให้การลงทุนหยุดชะงักประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทาง
การเงินจนต้องทยอยปิดกิจการท าให้เกิดภาวการณ์ว่างงานขึ้นอย่างรุนแรง มีคนว่างงานจ านวนมาก๔ 

 ๕.๒.๑.๓ ด้านงานบุคลากร 

 มีการวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดบุคลากรที่จะรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วน
งานภายในส านักปฏิบัติธรรมชัดเจน ก าหนดคุณวุฒิ ความสามรถ และประสบการณ์ของบุคลากรให้
สอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดให้บุคลากรเข้าฝึกอบรมพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการปฏิบัติงาน มีการจัดหมุนเวียนงานเพ่ือให้บุคลากรเพ่ือสร้างความผูกพัน
ระหว่างบุคลากร และสามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
วางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกส่วนงานเป็นระยะ บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านงานบุคลากร อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้านคือ ๑) ด้านการ
ปกครอง ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้านการเผยแผ่ ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๕) ด้านการ
สาธารณูปการและ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ แบบ 5M ได้แก่ (๑) บุคคล (M1 : Man)         
(๒) เงิน (M2 :Money) (๓) วัสดุอุปกรณ์ (M4 : Material) (๔) การจัดการ (M4 : Management) 
และ (๕) คุณธรรม (M5 : Moral) เป็นการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซึ่งเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่างๆ เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรจ าเป็นต้องมีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตามสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนรวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัยจะส่งผล

                                                           

 ๔ณรงค์ เพชรประเสริฐ, สิริพร ยอดกมลศาสตร์ และคณะ, “สถานการณ์คนจนและการจัดการ
แก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ”, รายงานการวิจัย, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์), ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 



๑๗๖ 
 

โดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน๕และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยัง กุนอก      
ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาหลักศรัทธาที่มีต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในจังหวัด
อุบลราชธานี” พบว่า คุณค่าของอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมแห่งความส าเร็จแก่ผู้น าไปปฏิบัติที่ทันสมัย
อยู่เสมอนอกจากจะเป็นคุณธรรมน าไปสู่ความส าเร็จในการงานแล้วยังเป็นอายุวัฒนธรรมคือความเป็น
เหตุให้คนมีอายุยืนยาวด้วย นอกจากนั้น อิทธิบาท ๔ ยังมีสาระที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ เมื่อเกิดฉันทะมี
ใจรักแล้วก็ให้พากเพียร เมื่อพากเพียรแล้วก็เอาใจใส่เสมอและเปิดช่องให้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง  

แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือหลักธรรมที่ช่วยให้ท างานได้
ส าเร็จ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการเรียนรู้การพัฒนาจิตใจ หน้าที่และการงานการเรียนรู้ต้องดูแล
การเรียนให้ดี วิริยะ ความเพียรพยายามในการเรียนการพัฒนาจิตใจและการท างาน คือตั้งใจท าและมี
ความรับผิดชอบสูงการท างานการเรียนรู้และการพัฒนาจิตใจนั้นจะออกมาดีและมีคุณภาพ จิตตะการ
เอาใจใส่คือความคิดเอาใจจดจ่อในการท างาน การเรียนการและพัฒนาจิตใจ และวิมังสา การ
พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรอง คือต้องปรับปรุงอยู่เสมอ  บุคคลต้องมีพอใจในงานที่ท าและมีความเพียร
พยายามเอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน
การศึกษาเล่าเรียนจะประสบผลส าเร็จพัฒนาขึ้นการพัฒนาจิตใจคือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นรวมทั้ง
การพัฒนาหน้าที่การงานให้ดีขึ้น๖

 

๕.๒.๑.๔ ด้านการอ านวยการ 
มีระบบข่าวสารข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ

สมาชิกให้ทราบอย่างทั่วถึง จัดท างานธุรการและงานสารบรรณส่วนกลาง เพ่ือรวบรวมสถิติการ
ปฏิบัติงานของส านักปฏิบัติธรรมในเครือข่ายอย่างถูกต้องเป็นระเบียบ ก าหนดคุณลักษณะ แผนการ
ปฏิบัติงานของส านักปฏิบัติธรรม และปรับปรุงส่วนที่บกพร่องของสมาชิกติดตามดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณของส านักปฏิบัติธรรมในเครือข่ายให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้จัดเก็บรวบรวม
เอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม และแจกจ่ายให้สมาชิกรับทราบ
ในเรื่องที่เป็นปัจจุบัน บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการอ านวยการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูภาวนาโสภิต              
(บุญรัตน์ เมืองวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”พบว่า ล้านนา
มีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของตนเอง มีการวางแผนไว้ตลอดปีตามประเพณีดั้งเดิมที่
เคยท าต่อกันมา โดยรับนโยบายจากส่วนกลางแล้วมาปรับใช้ประยุกต์เข้ากับภูมิล าเนาท้องถิ่นตามแนว
ทางการบริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งการให้ด าเนินงานตามจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันมี

                                                           
๕พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) , “การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่ง

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๑๒. 

 
๖ยัง กุนอก, “ศึกษาหลักศรัทธาที่มีต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในจังหวัด

อุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย, (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ),
๒๕๕๓), หน้า ๒๕. 



๑๗๗ 
 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้เพ่ือรองรับความทันสมัยส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง 
อีกส่วนหนึ่งก็คล้อยตามความเชื่อพิธีกรรมในล้านนา ส่วนการคิดหลักธรรมค าสอนนั้นก็แสดงไปตาม
อาการท่ีมีอยู่ตามประเพณีนิยม ส่วนการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาที่เป็นรูปธรรมก็คือสายงานของ
พระธรรมทูตมีการจัดอบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา๗ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล คงคณารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
โครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย”ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติ
ธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาททั้งสมถะและวิปัสสนาตลอดจนปัจจัยที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม     
เช่น การตัดปลิโพธ การแสวงหากัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรมและสัป
ปายะในการปฏิบัติธรรมล้วนมีผลต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม นอกจากนี้รูปแบบของการปฏิบัติธรรมที่
เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรมของชาวต่างประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติธรรม
แยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม เช่น การจัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการ
ปฏิบัติแต่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ที่
เคยฝึกปฏิบัติมาก่อน และโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมชั้นสูงตลอดจนการจัดควรให้แก่ชาวต่างชาติที่
สนใจ นอกจากนี้ควรประยุกต์หลักสัปปายะ ๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม๘ 

๕.๒.๑.๕ ด้านการก ากับดูแล 
 จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร พระวิปัสสนาจาร ครู อาจารย์ผู้สอนของส านักปฏิบัติ

ธรรม เพ่ือให้มีทักษะและเทคนิคในการสอนที่หลากหลาย จัดการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงระเบียบข้อ
ปฏิบัติทีมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับยุคสมัยตามวาระต่างๆ มีการก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบของส านักปฏิบัติธรรม  และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์วาง
แผนการจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์  จัดท าระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงกับส านักปฏิบัติธรรมในเครือข่าย เพ่ือเผยแผ่กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชน
รับทราบ บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการก ากับดูแล อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า
มีอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจง  โสดาดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง 
“การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” พบว่า แนวทาง
พัฒนาด้านบุคลากร ท าได้โดยรัฐและคณะสงฆ์ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบเข้าไป
สนับสนุนกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วให้ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นการสร้างจิตส านึกสร้างแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญและคุณค่า
การปฏิบัติธรรมแนวทางที่เป็นรูปธรรม พัฒนาการบริหารจัดการโดยรัฐและคณะสงฆ์ร่วมก าหนด

                                                           
๗พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ปทุมธาน,ี ๒๕๕๓), หน้า ๑๑๕. 

๘ดวงกมล คงคณารักษ์, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศ
ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓๒.  



๑๗๘ 
 

เป้าหมายทิศทางชัดเจน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและเชื่อมโยงกันมีการก ากับ
ควบคุมตรวจสอบประเมินการด าเนินการได้ให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ระดับต าบลขึ้นไปอาจจัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ พัฒนาด้านรูปแบบปฏิบัติ
วิธีฝึกปฏิบัติโดยน ารูปแบบและหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นแม่บทปรับให้เหมาะสมกับวิธีปฏิบัติเดิมของส านักปฏิบัติธรรม คณะสงฆ์มีการ
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการตามเกณฑ์ในพระไตรปิฎก๙ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ           
เปรมฤดี ศรีวิชัย ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา” ผลการวิจัยพบว่า การประเมิน
โครงการในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากทั้ง ๔ ด้าน ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมมีค่าเฉลี่ยระดับมากทั้ง ๔ ด้านเช่นกัน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เป็นผลจากการเข้า
ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมด้านต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านการเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีและความเป็นปัจเจกทั้ง
ของตนเองและผู้ อ่ืน ด้านกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนโยนกระตือรือร้น ด้านการยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ด้านการร่วมแรงร่วมใจ ด้านการมีจิตส านึกในการให้บริการ ด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของ
วิชาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๔.๓๑ ถึง ๔.๓๔ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง ๐.๕๖ ถึง ๐.๕๙ 
ยกเว้นด้านคิดอย่างมีวิจารณญาณสร้างสรรค์ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๔.๓๐ ส่วนคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๘๑๐ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ เพชรประเสริฐ, สิริพร ยอดกมลศาสตร์ และคณะ ได้ท าวิจัยเรื่อง 
“สถานการณ์คนจนและการจัดการแก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ” พบว่า  
พระพุทธศาสนาได้เน้นให้มนุษย์มีการพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองโดยยึดหลักการพ่ึงตนเองให้มี
ความสามารถพัฒนาตนเองครอบครัว สังคมชุมชนให้มีความเจริญทั้งในด้านการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ พระพุทธศาสนาได้มีหลักธรรมที่สามารถน้อมน ามาประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้างเศรษฐกิจให้ประสบความส าเร็จ หลักธรรมดังกล่าวที่ส าคัญได้แก่หลักอิทธิบาท ๔     
ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความส าเร็จในการประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงอันได้แก่ 
ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความหมั่นเพียร) จิตตะ (ความคิด) วิมังสา (ความไตร่ตรอง) ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นการประกอบอาชีพใดๆ หากใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ด้วยการเอาจิตฝักใฝ่ ใจรัก ท าด้วยความ

                                                           
๙บรรจง  โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒๘. 
๑๐เปรมฤดี ศรีวิชัย, “การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ช้ันปีท่ี ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา”,รายงานการวิจัย, (กลุ่มพัฒนาการศึกษา : สถาบันบรมราชชนก, 
๒๕๕๑), หน้า ๑๔๐. 



๑๗๙ 
 

พยายามด้วยเอาจิตพยายามอาชีพนั้นๆให้บรรลุผลส าเร็จใช้ปัญญาตรวจสอบในงานที่ท า ตรึกตรองหา
เหตุผล และหมั่นปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในอาชีพของตนอย่างสม่ าเสมอมีคนว่างงานจ านวนมาก๑๑ 

๕.๒.๒ การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลัก  อิทธิบาท ๔ 

การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔  ตามความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งบรรพชิต 
และคฤหัสถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับประเด็นการอภิปลายผล ผู้วิจัยจ าแนกเป็นรายด้าน 
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาแต่ละด้านกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ มีความคิดเห็นต่อ การบริหาร
เครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ผู้วิจัยสามารถกล่าวอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

๕.๒.๒.๑ ด้านฉนัทะ : ความพึงพอใจในงาน 
ผู้บริหารมีการจัดท าระบบส านักปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลางคณะ

สงฆ์ผู้บริหารและบุคลากรท างานด้วยใจรัก ทุ่มเทให้กับงานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีการติดต่อ
ประสานงานกับวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ บุคลากรในแต่ละ
ส่วนงานมีความพอใจและตั้งใจท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ สมาชิกใน
เครือข่ายของส านักปฏิบัติธรรมมีความพอใจที่จะท างานรวมกลุ่มกับผู้อ่ืนได้ บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านฉันทะ 
โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” พบว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปในปัจจุบันมีการ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรมและอบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุสามเณรภายในส านัก 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่ในการเผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์สนับสนุนการอบรมหลักสูตร
พระวิปัสสนาจารย์ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้นเน้นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเพ่ือให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการ
จัดให้มีกิจกรรมที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกส านัก  ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่การงานรู้จักประสานความสามัคคีและประสานประโยชน์ร่วมกัน รู้จักปกครองบังคับ
บัญชา รู้จักติดตามและประเมินผลงาน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็น
ผู้น าจัดการศึกษาท้ังด้านปริยัติควบคู่กับการปฏิบัติหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์๑๒  

                                                           

 ๑๑ณรงค์ เพชรประเสริฐ, สิริพร ยอดกมลศาสตร์ และคณะ, “สถานการณ์คนจนและการจัดการ
แก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ”, รายงานการวิจัย, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 

 ๑๒พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๒๓. 



๑๘๐ 
 

๕.๒.๒.๒ ด้านวิริยะ : ความขยันหม่ันเพียร 
 ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพอยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความ
ตระหนักในจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี  ผู้บริหารและบุคลากรมีความขยัน ซื่อสัตย์     
มีน้ าใจ ตรงต่อเวลา ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาน ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติต่อบุคคล
ทั่วไปด้วยความสุภาพอ่อนโยน ปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย และสถานะของตนเอง บุคลากรให้ความ
ช่วยเหลือทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จแม้จะเป็นงานที่ตนเองไม่ถนัด
บุคลากรมีความพยายาม มานะบากบั่นไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความส าเร็จของงาน
เป็นที่ตั้ง บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านวิริยะ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจง  โสดาดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง 
“การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” พบว่า แนวทาง
พัฒนาด้านบุคลากร ท าได้โดยรัฐและคณะสงฆ์ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบเข้าไป
สนับสนุนกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วให้ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นการสร้างจิตส านึกสร้างแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญและคุณค่า
การปฏิบัติธรรมแนวทางที่เป็นรูปธรรม การบริหารจัดการโดยรัฐและคณะสงฆ์ร่วมก าหนดเป้าหมาย
ทิศทางชัดเจน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและเชื่อมโยงกันมีการก ากับควบคุม
ตรวจสอบประเมินการด าเนินการได้ให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ระดับต าบลขึ้นไปอาจจัดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมต้นแบบเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ พัฒนาด้านรูปแบบปฏิบัติวิธีฝึก
ปฏิบัติโดยน ารูปแบบและหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ          
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นแม่บทปรับให้เหมาะสมกับวิธีปฏิบัติเดิมของส านักปฏิบัติธรรม โดยคณะสงฆ์มีการ
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการตามเกณฑ์ในพระไตรปิฎก๑๓ 

๕.๒.๒.๓ ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงาน 
มีการส่งเสริมความรู้เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเอง  ตรวจสอบ

ความบกพร่องเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ บุคลากรมีความใส่ใจใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน รับผิดชอบอย่างเต็มที่แม้งานจะมีอุปสรรค ผู้บริหารและบุคลากรมีความตั้งมั่นและ
ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย บุคลากรทุกส่วนงานมีความตั้งใจปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จโดยไม่ใช้อารมณ์ให้เกิดความรุนแรง และความขัดแย้ง  มีความรอบคอบและจริงจังในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติงานแบบขอไปที หรือฉาบฉวย บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านจิตตะ โดยผลรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาธรทิพย์ ธมฺมโลโก ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมและการท าบุญของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 
โดยใช้ประสบการณ์จริงในการศึกษาวิชาปรัชญาและศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า การเรียนการสอน

                                                           

 ๑๓บรรจง  โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๔.  



๑๘๑ 
 

วิชาปรัชญาและศาสนาที่ก่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การเป็นตัวแบบที่ดีและมี
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการท าดีได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
การปฏิบัติโดยใช้ประสบการณ์จริงให้ได้จึงจะสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนเกิดความรู้จักคิดตามเหตุและ
ผลที่เป็นจริงได้ และสามารถน ามาประกอบยกตัวอย่างในพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการพบ
พูดคุยกับนักศึกษากลุ่มใหญ่ได้อีกต่อไป๑๔  

๕.๒.๒.๔ ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล 
มีการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของการปฏิบัติงานเพื่อน ามาพิจารณาเพ่ือสร้างระบบ

และขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงานบุคลากรสามารถใช้
สติปัญญา ความสามารถในการพิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้  มีการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องในการท างานและคิดหาวิธีปรับปรุงให้การท างานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องศึกษา
ข้อดี-ข้อด้อย ของระบบงานและกระบวนการท างานที่ผ่านมาเพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริหารมีการประเมินผลการท างานของบุคลากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
บรรพชิตและคฤหัสถ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านวิมังสา โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง 
“ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
เชียงใหม่” พบว่า พระนิสิตต้องการพัฒนาจิตการปฏิบัติธรรมและการจัดรูปแบบที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสมโดยใช้หลักภาวนา ๔ คือ  

๑) กิจกรรมกายภาวนา คือการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติที่หลากหลายเพ่ือฝึก
การควบคุมส ารวมระวัง ในอินทรีย์สังวรทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในระหว่างที่เรียนและปฏิบัติทั้งใน
อิริยาบถใหญ่ คือ ยืนเดิน นั่ง นอน และอิริยาบถย่อย เช่น การบริโภคอาหาร น้ าดื่ม ขับถ่ายเป็นต้น 
หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกซ่ึงสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวทางกาย  

๒) กิจกรรมศีลภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในกฎระเบียบ
ตามที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัดตลอดถึงการสร้างความตระหนักรู้ในข้อปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของ
ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติ การรักษาศีล และพระวินัย  

๓) กิจกรรมจิตภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติได้อบรมปฏิบัติทางจิต 
เพ่ือพัฒนาสติให้เกิดสมาธิตั้งมั่นจดจ่อในระหว่างที่เรียนและฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกแช่มชื่น  
และสนใจในการสอนและการฝึกปฏิบัติโดยมีกิจกรรมการฝึกสมาธิ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับจริตของผู้ปฏิบัติ  

                                                           
๑๔พระมหาธรทิพย์ ธมฺมโลโก, “การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมและการท าบุญของนักศึกษาพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยใช้ประสบการณ์จริงใน
การศึกษาวิชาปรัชญาและศาสนา”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ , 
๒๕๔๘), หน้า ๑๔๓.  



๑๘๒ 
 

๔) กิจกรรมปัญญาภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติเกิดความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตรการเรียนรู้อย่างชัดแจ้ง๑๕ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    ๑) คณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดส านักปฏิบัติธรรมที่มีการประยุกต์หลัก

อิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มาร่วมบริหารจัดการด้วยเป็นต้นแบบประจ าจังหวัดเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากร และสร้างการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปธรรม 
 ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการช่วยเหลือส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือแสวงหาความ
ร่วมมือและด าเนินงานร่วมกันโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
 ๓) คณะสงฆ์และหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานภาคเอกชนควรประสานความร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้กับส านักปฏิบัติธรรม
เพ่ือใช้ในการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติธรรมให้กับส านักปฏิบัติธรรมที่ยังขาด
แคลนทุนสนับสนุน   

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) คณะสงฆ์ควรจัดให้การประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ สร้างบุคลากรให้มีความรักงานพอใจ

กับงาน ให้มีความขยันหมั่นเพียรกับงาน ให้มีความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน ให้มีความเข้าใจท างาน 
เพ่ือน าไปบริหารจัดการคน เงิน อุปกรณ์ ในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  

๒)  คณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้ส านักปฏิบัติธรรมพัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา เพื่อน าไปบริหารจัดการคน เงิน อุปกรณ์ ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

๓)  คณะสงฆ์ควรจัดอบรมพระวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์เพ่ือให้มีประสบการณ์ใน
การน าปฏิบัติและปลูกฝังอิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการท างาน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ มีฉันทะ สร้าง

บุคลากรให้มีความรักงานพอใจกับงาน วิริยะ ให้มีความขยันหมั่นเพียรกับงาน จิตตะ ให้มีความเอาใจ
ใส่รับผิดชอบงาน วิมังสา ให้มีความเข้าใจท างาน เพ่ือน าไปบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็น
ต้นแบบในเชิงการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development) เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ที่เป็น
รูปธรรมในส านักปฏิบัติธรรมที่สนใจต่อไป 

๒) ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมโดยใช้หลักพุทธธรรมในหมวด
อ่ืนๆ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ 

                                                           
๑๕ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔๕. 



๑๘๓ 
 

๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับระบบแนวทางการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา บูรณาการกับบริหารคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ร่วมกันเพ่ือน าไปบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ของคณะสงฆ์ภาค ๒ และสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารแนวทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 



๑๘๔ 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย : 
 
          ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ.   
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรง  
  พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
   ข. ข้อมูลทุติยภูมิ        
(๑)  หนังสือ :  
กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน. วัดพัฒนา ๔๔.’ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , 

๒๕๔๔. 
             สํานักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจําปี พุทธศักราช ๒๕๕๖. กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านัก  

งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗. 
กองพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. สํานักปฏิบัติธรรมดีเด่น ๔๕ สํานัก พุทธศักราช 

๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
กองพุทธศาสนศึกษา. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอจัดตั้งสํานัก

ปฏิบัติธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ . การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สําคัญสู่ความสําเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, ๒๕๔๓. 
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร 

: บุ๊ค พอยท์, ๒๕๔๕. 
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒.  
ประพันธ์ สุริหาร. ศัพท์เทคนิคทางการบริหาร. ขอนแก่น : ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗. 
ประโยค สุทธิสง่า. การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโค้ช. กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้ง

เฮ้าส์, ๒๕๔๑. 
ปัญญา ใช้บางยาง. ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 

๒๕๔๘.  
พุทธทาสภิกขุ, การทํางานที่เป็นสุข. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๗. 
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). วิปัสสนาในอิริยาบถนอน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
 



๑๘๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ป ยุตฺโต). ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, พิมพ์ครั้งที่ ๓๐. กรุงเทพมหานคร : 
กรุงเทพสหธรรมิก, ๒๕๓๘.  

               พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๒.            

  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ป ยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรมศาสนา, ๒๕๔๕. 

  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้ งที่  ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙. 
              พุทธธรรมฉบับขยาย. ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕. 
พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปฺญาสิริ). การจัดการสาธารณูปการและสาธารณะส่งเคราะห์ของวัด . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).“อิทธิปาฐกถา” พุทธจักรโลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยศาสนา. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ปิ่น มุทุกันต์. “ปฏิบัติตามธรรมะประสบควาสําเร็จ”มงคลสาร. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์,๒๕๓๙              
พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖.  
พิทูร มลิวัลย์. แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๐. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. วิสุทธิมรรคแปลภาค ๑ ตอน ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
มัลลิกา ต้นสน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอกซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๔. 
ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค 

    พับลิเคชันส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 
รุจิร์ ภู่สาระ และจันทนี สงวนนาม. การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา . กรุงเทพมหานคร :        

บุ๊คพอยท์, ๒๕๔๕.  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส  
  ญี่ปุ่น และไทย. กรุงเทพมหานคร : โพร์เฟช, ๒๕๔๕. 
สนอง วรอุไร. ทําชีวิตให้ได้ดีและมีสุข. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อัมรินทร์, 

๒๕๕๐. 
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : จูนพับลิชชิง, ๒๕๔๖. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหารงานบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓.  
สมภพ สุกช่วง. การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๑.  

 



๑๘๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิง จ ากัด, 

๒๕๔๗.  
สิรภพ เหล่าลาภะ. พุทธศาสตร์การเมือง. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเด่นประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓. 
สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์”. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  
สุรพล สุยะพรหมและคณะ. พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.  
อดิศร เพียงเกษ. ศิลปะการพูด : วิธีเอาชนะใจคน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
 
(๒) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย : 
ไฉไลฤด ียุวนะศิริ และคณะ. “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”. รายงานการวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖. 

ยัง กุนอก. “ศึกษาหลักศรัทธาที่มีต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในจั งหวัด
อุบลราชธานี”. รายงานการวิจัย.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2553. 

อรวิภา จรูญจารุวัฒนา. “การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

ดวงกมล คงคณารักษ์. “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศ
ไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

ธนาวรรณ สุขเกษม. “การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”. รายงานการ
วิจัย. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , 
๒๕๔๙. 

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



๑๘๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
เปรมฤดี ศรีวิชัย. “การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา”. รายงานการวิจัย. กลุ่มพัฒนา
การศึกษา : สถาบันบรมราชชนก, ๒๕๕๑.  

พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (ก าพล สิริภทฺโท). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

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

พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร). “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”.          
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย). “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาธรทิพย์ ธมฺมโลโก. “การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมและการท าบุญของนักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยใช้
ประสบการณ์จริงในการศึกษาวิชาปรัชญาและศาสนา”. รายงานการวิจัย. บัณฑิต  
วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, ๒๕๔๘.  

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน. เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น . 
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 

ลักขณา สริวัฒน์. “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู
ระดับประถมศึกษา”. รายงานการวิจัย. (ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, พ.ศ.๒๕๕๙.  

สุภาพ ประพันธ์. “การบริหารความขัดแย้งของคณะกรรมการบริหารในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณะสุขศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๘. 

 
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
ธนา ประมุขกูล. การบริหารเครือข่าย. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : p://www.anamai.moph.go.th/ 

advisor/243/24313.html.com/ [๕ มกราคม ๒๕๖๒].  
 
 
 



๑๘๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
(๔) สัมภาษณ์ : 
สัมภาษณ์  พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน       
  ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระณาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑ เจ้า 
  อาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัด 
  กษัตราธิราชวรวิหาร, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์  พระมหารุ่ง สุขุมาโล (รุ่ง สุขุมาโล), เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้า 
  อาวาสวัดเกาะแก้ว, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล (ส ารอง ชยธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมร สี), เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระครูชินธรราภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก, ๑๕         
  สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน, ๑๔ สิงหาคม  
  ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประสิทธิ์ กตปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน, ๑๔ สิงหาคม  
  ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์  พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๒๔ สิงหาคม  
  ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นายประดับ โพธิกาญจนวัตน์ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม)  
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๓ กันยายน ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ นางนฤดี น้อยศิริ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ คุณน้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว, ๑๙ สิงหาคม  
  ๒๕๖๑. 
 
 
 



๑๘๙ 
 

  
บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
สัมภาษณ์  คุณกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฎิปันโนวัดมเหยงคณ์,            

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ สืบพานิช , ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานี โทรทัศน์โลกพระพุทธ        

ศาสนาเฉลิมเกียรติสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV), ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.               
สัมภาษณ์ ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ ,    

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
(๕) สนทนากลุ่มเฉพาะ : 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ป.ธ. ๙ ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ฝ่ายบริหาร, 
 ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ,อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ,              

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร. เจ้าคณะต าบลส าเภาล่ม เจ้าอาวาสวัดส าเภาล่ม,  

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาประสาน อนุวตฺโต, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทรพุทธรังสี, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผู้อ านวยการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิช า

รัฐศาสตร,์  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัด, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว ผู้แทนผู้ปฏิบัติธรรม, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
Dessler. G. Management : Principles Practices for Tomorrow’s Leaders. Florida : 

UG/GGS Information Services, 2011. 
Koontz. H. Management : A Global Perspertive. Heinz WEihrich : Mc Grow-Hill, 1993. 
Luther Gulick and Lyndall Urwick. Papers on the Science of Administration. (New 

York : Institute of Public Administeation. 1937. 



๑๙๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Schwartz. David. Introduction to Management : Principles Practice and Process. 

New York : Hascourt Brace Jovanovich. 1980. 
Taylor.  F.W. The Principles of Scientific Management. New York : Harper, 2002. 
 



๑๙๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

 

เครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 



๑๙๔ 
 

 



๑๙๕ 
 

 



๑๙๖ 
 

 
 
 
 

 



๑๙๗ 
 

 



๑๙๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

 
 
 
 



๒๐๒ 
 

 



๒๐๓ 
 

 



๒๐๔ 
 

 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

 
 
 
 



๒๐๖ 
 

 
 
 



๒๐๗ 
 

 
 
 
 



๒๐๘ 
 

 
 



๒๐๙ 
 

 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) 
                  

ของแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

 
 

 
 
 



๒๑๒ 
 

 
 
 



๒๑๓ 
 

 
 



๒๑๔ 
 

 



๒๑๕ 
 

 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ผลการหาค่า Reliability (Alpha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
 
 
 



๒๑๘ 
 

 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

 
 
 
 



๒๒๑ 
 

 



๒๒๒ 
 

 
 

 
 



๒๒๓ 
 

 



๒๒๔ 
 

 
 
 

 
 



๒๒๕ 
 

 
 
 

 



๒๒๖ 
 

 



๒๒๗ 
 

 



๒๒๘ 
 

 
 
 
 



๒๒๙ 
 

 
 
 
 



๒๓๐ 
 

 
 
 
 



๒๓๑ 
 

 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

 



๒๓๓ 
 

 



๒๓๔ 
 

 



๒๓๕ 
 

 



๒๓๖ 
 

 



๒๓๗ 
 

 
 
 
 



๒๓๘ 
 

 



๒๓๙ 
 

 



๒๔๐ 
 

 



๒๔๑ 
 

 



๒๔๒ 
 

 



๒๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

 

การสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
 

 



๒๔๕ 
 

 



๒๔๖ 
 

 



๒๔๗ 
 

 
 
 

 



๒๔๘ 
 

 



๒๔๙ 
 

 



๒๕๐ 
 

 



๒๕๑ 
 

 



๒๕๒ 
 

 



๒๕๓ 
 

 



๒๕๔ 
 

 



๒๕๕ 
 

 



๒๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

 

ประมวลรูปภาพผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๗ 
 

 
 

 พระครูชินธรราภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
   

 
      

  พระมหารุ่ง สุขุมาโล, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว, ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 
 
 

 



๒๕๘ 
 

 
 

พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์, เจ้าอาวาสวัดตาลเอน, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 

 
 

คุณกรรณาภรณ์  เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฎิปันโนวัดมเหยงคณ์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 
 

 
 
 

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมร สี), เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 

 
 
                  นายสมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
         คุณน  าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด 
                                     พระนครศรีอยุธยา, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
 
 

 
 



๒๖๐ 
 

 
 

 
 

พระครูพิพัฒน์วรวิทย์, เจ้าอาวาสวัดตึกคชหิรัญ, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
 

 
 

คุณเพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมเกียรติ 
สมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(WBTV), ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 
 

 
 

คุณสาลี่ อินทสังข์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 

 
 

ร.ศ.ดร.พรรณี ชูชัย,อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้าราชการบ านาญ,๒๑ สิงหาค ๒๕๖๑. 
 
 



๒๖๒ 
 

 
 

 
 

พระครูสิริชัยมงคล, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
 

 
 

    พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน , เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
  
 



๒๖๓ 
 

 
 

 
 

พระณาณไตรโลก, รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑  
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 

 
 

พระราชธานินทราจารย์, เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร, 
 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 
 
 



๒๖๔ 
 

 
 

 

 
 

นายประดับ โพธิกาญจนวัตน์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 

 
 

นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (รับผิดชอบงานส านักปฏิบัติธรรม) ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 
 

 



๒๖๕ 
 

 
 

 

 
 

นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี, ข้าราชการบ านาญสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนครศรีอยุธยา, 
๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

 

 
 

นางวิภาวรรณ เทียมปาน,  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
 
 

 



๒๖๖ 
 

 

 
 

พระธรรมรัตนมงคล, เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๕ กันยายน  ๒๕๖๑. 
    

 

 
 

นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 

 

 
 

พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค, เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 

 
 

      ท.พ.ญ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ, ประธานชมรมกัลยาณธรรม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
 
 
 

 



๒๖๘ 
 

 

 
 

พระปลัดสะทื อน สมาจาโร, เจ้าอาวาสวัดม่วงคัน (ใช้พื นที่เก็บ IOC), ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 

 
 

    นางนฤดี น้อยศิริ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
 
 
 
 
 



๒๖๙ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

 

ประมวลรูปภาพสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 
 
 
 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

 
 
 
 



๒๗๑ 
 

 
 
 
 
 



๒๗๒ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ต่อ) :  พระมหาปรีชา เขมนนฺโท.    
   “ย้อนรอยความเชื่อ : พิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูปสู่ความยั่งยืน 

    พระพุทธศาสนา”. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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