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บทคัดยอ่ 
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 2. น าเสนอรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3๐ รูปหรือคน เพื่อศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 2 แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบเบื้องต้นก่อนน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
เพื่อพัฒนารูปแบบใหม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าเสนอต่อเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่เป็น
มาตรฐานก่อนที่จะน าเสนองานวิจัยต่อสาธารณะ 

ผลการวิจัย พบว่า  
๑) พระวิปัสสนาจารย์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 มีความรู้และความสามารถ

อยู่ในระดับที่ดี มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่พุทธศาสนิกชนได้ เพียงแค่ต้องมีการ
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน บางรูปมีทักษะและความรู้ทางด้านวิชาการ บางรูปมี
ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป 
ดังนั้น การเรียนรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ให้ดียิ่งข้ึนไปอีกข้ัน เป็นบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมต่อไปใน
อนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ก็จะส่งผลให้มีทักษะความสามารถมากยิ่งข้ึน 
และเป็นก าลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๒) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ด้านความรู้ ควรให้ความรู้แบบฝังความรู้ คือ 
การฝึกอบรมโดยการเอาความรู้ใส่ให้กับบุคลากร ให้เกิดการซึมซับความรู้นั้น จากนั้นก็สามารถเรียนรู้
ได้จากบุคคลอื่นๆ ที่มีศักยภาพอยู่แล้ว โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน รวมถึงน าเอาความรู้จาก
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บุคคลถ่ายทอดสู่บุคคล แล้วน าไปสู่การพัฒนาที่ควบเอาความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้ ด้านทักษะ 
อบรมการปฏิบัติงานหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น หรือการท างานเป็นทีมเหล่านี้ 
เป็นต้น ต้องอาศัยทักษะซึ่งกันและกัน และร่วมกันจึงจะประสบผลส าเร็จ แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย
ความกระตือรือร้นที่จะไขว่คว้าความรู้ใส่ตนเอง รู้จักที่จะบริหารจัดการงานต่างๆ อย่างเหมาะสม เมื่อ
ต้องเผชิญกับปัญหา ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ันให้ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องมีประสบการณ์
อย่างมากทีเดียว ด้านบุคลิกภาพ ควรใช้การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางร่างกาย และการ
แสดงออกทางอารมณ์ แล้วน าไปสู่การเรียนรู้โดยการศึกษา สร้างแรงจูงใจ และสร้างค่านิยมและความ
สนใจในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี น่าเลื่อมใส จนกระทั่งพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีเชาว์ปัญญาดี ด้าน
อุปนิสัย ควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มิตรสหาย เพื่อให้การปฏิบัติงานหรือการท า
หน้าที่เป็นไปด้วยความราบรื่น ฝึกการมองให้เห็นตามความเป็นจริง ด้วยการลงมือท าหรือปฏิบัติอย่าง
จริงจัง จนเห็นเป็นเหตุและผลอย่างชัดเจน โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม แล้วจึงค่อยๆ สร้าง
แรงจูงใจและสิ่งเรา้ เพื่อกระตุ้นเจตคติและศึกษาเรียนรู้เจตคติเชิงบวก เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากการ
ปฏิบัติ และน าทั้งความรู้และการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่สามารถท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างถ่อง
แท้ ด้านทัศนคต ิรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ประกอบควบเข้าด้วยกัน เกิดการวิวัฒนาการ
ความคิดใหม่ เป็นความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ รู้จักที่จะพลิกแพลงวิธีการ กระบวนการ 
รวมถึงทิศทางที่จะด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สร้างความคิด
แปลกใหม่ ผสมผสานจากการปฏิบัติ จากการเรียนรู้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
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Abstract 
Objectives of this research were 1. to study Insight Meditation Master’s 

Potentials for Buddhism Dissemination of Meditation Centers at Sangha 
Administration, Region 2, 2. to propose a model of the Insight Meditation Master’s 
potentials development for Buddhism dissemination of Meditation Centers at Sangha 
Administration, Region 2 

Methodology was the qualitative method collected data from 30 key 
informants by in-depth-interviewing to find out the potentials of insight medication 
masters at Sangha Administration, region 2 to synthesize into a model of potentials 
development before submitting to participants for public hearing in order to have 
the standardized model before submitting to the public. 

Findings were as follows: 
1. The insight meditation masters at Sangha Administration, Region 2 had 

knowledge and potentials at good level, only that they should develop themselves 
for more potentials. Some masters had good academic knowledge, some masters 
were skillful in meditation practice. Each masters had different skill and uniqueness. 
Additional development would help them become more effective meditation 
masters in the future. Additional and continuous self development would help the 
insight meditation masters become powerful task force for sustainable Buddhism 
propagation. 

2. The model of Insight meditation master’s potentials development for 
Buddhism dissemination of Meditation Centers at Sangha Administration, Region 2 
consisted of the following aspects : Knowledge ; knowledge implanting by 
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undergoing training and learning from those who have potentials and exchanging 
knowledge among masters, then transferring the knowledge and skill to other 
masters for integrated development, Skill ; training in teamwork skill. In order for 
work to be completed, teamwork that needs to share individual skill is in need for 
development. Further learning by energetic work to gain more knowledge and 
experiences for one selves so that, when encountering problems, one can solve the 
problems with experienced skills. Personality ; Physical and emotional personalities 
development would lead to education, motivation, value and interest for good, 
admirable and intellectual personality. Characteristics ; Good relationship with co-
workers, colleagues for the good work performance. Realistic world view 
development by actual practice through training in order to gain real knowledge of 
reasons and results, then gradually cognitive domain creating to understand all things 
clearly, Attitude ; Knowledge, experiences, skills integration to create new ideas, the 
ideas that are new, creative and tactful with new direction to move to the target 
effectively. Using new ideas integrated with actual practice and experiences to create 
creativeness.   
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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตา
อนุเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อ านวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
มี พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. และ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า 
และดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขมาด้วยดีโดยตลอด  

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิยเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.,  
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. และ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่ได้สละเวลาและให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท าให้งานวิจัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  

ขอขอบพระคุณ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.,  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ที่กรุณา
เสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้
ในการด าเนินการวิจัย  

อนึ่ง ผู้ วิจัยขอขอบคุณ พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group Discussion) 

และขอขอบพระคุณ คณาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ที่อนุเคราะห์ให้การสนับสนุนการศึกษาและให้โอกาสในการเรยีนรู้เพิ่มเติมตลอดมา และ
ที่ส าคัญ ได้มอบความไว้วางใจให้แก่ผู้วิจัยในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมาย 
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ท่าน 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปญัหำ 
การปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเป็นการปลูกฝังให้น าหลักแห่งพุทธวิธีในการด าเนินชีวิต

แบบเรียบง่ายเปน็กันเอง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ความเจริญวัตถุยังมีน้อย สภาพครอบครัวเป็นครอบครัว
ขนาดใหญ่ ผู้คนยังไม่หลงโลกหลงวัตถุมากเหมือนในยุคปัจจุบันสถานภาพสังคมในปัจจุบัน ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นยุคโลกาภิวัตน์ มีการใช้เครื่องมือในการสื่อสารที่ทันสมัย ความเจริญทางด้าน
วัตถุมีมากข้ึน สิ่งที่ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อสนองความสะดวกสบาย ส่งผลให้มนุษย์เห็นแก่ตัวมากข้ึน     
หลงโลกมากข้ึน พระครูโพธิสารคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธ์ิ ได้กล่าวไว้ว่า “ท่านจะว่ิงตามโลกหรือ 
หรือท่านจะให้โลกว่ิงตามท่าน ถ้าท่านว่ิงหนีโลก โลกก็จะว่ิงตามท่าน หากท่านว่ิงไล่โลก โลกก็จะว่ิง
หนีท่าน แล้วท่านจะท าอย่างไร”๑ จากการเน้นวัตถุในการพัฒนามากจนเกินไป ท าให้สภาพจิตใจของ
มนุษย์เสื่อมถอยออกจากความดี เป็นเหตุให้ปัญหาต่างๆ ทางสังคมเกิดข้ึนมากมาย ประชาชนก็ห่าง
จากศีลธรรม ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า “ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ มนุษยชาติจะเลว
ร้างกว่าสัตว์เดรัจฉาน มัวหลงเรื่องกินกามเกียรติเกลียดนิพพานล้วนดื้อด้านไม่เหนี่ยวรั้งบังคับใจ”๒ 
เป็นการเตือนสติให้เราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ให้ประมาท 

ปัญหาสังคมปัจจุบันได้กลายมาเป็นปัญหาทางสังคม (Global Social Problems) ตาม
ยุคโลกาภิวัฒน์ประชากรแต่ละประเทศมีปญัหาทางสังคมเช่นเดียวกัน เช่นปัญหาความยากจน ซึ่งเป็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคระบาด ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น ผู้คนส่วนมากได้รับผลกระทบจากปัญหามากมายเพราะความเห็นผิดเห็นความสุขที่แท้จริงได้มา
จากวัตถุภายนอก ซึ่งท าให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง มีการแสดงออกโดยการเอารัดเอา
เปรียบกัน เกิดการต่อสู้การท าลายซึ่งกันและกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความไม่สงบสุขจึงเกิด
ปัญหาตามมา ปัญหาในสังคมเริ่มจากคน ปัญหาคนเริ่มจากจิต เมื่อจิตมีความเห็นผิดแล้ว มนุษย์ก็ไร้
ระเบียบวินัย ขาดจิตส านึกที่ดี ปัญหาต่างๆ ก็ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหาความยากจน ปัญหาว่างงาน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว เป็นต้น 

แนวทางการแก้ปัญหาชีวิตและการแก้ปัญหาของสังคม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มากมาย
ในคัมภีร์พระไตรปิฎก เช่น “อริยมรรคมีองค์ ๘” สรุปใจความ คือ การศึกษา “ไตรสิกขา” 
ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ถือว่าเป็นหลักในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ การพัฒนา
สังคมต้องเริ่มที่คน การพัฒนาคนต้องเริ่มที่จิต โดยพิจารณาตรวจสอบจิตตนเองอยู่เสมอ การปฏิบัติ

                                                
๑พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล, ดร.), ธรรมทำยำท ชุดที่ ๖, (ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 

๒๕๕๑), หน้า ๓๒. 
๒พระธรรมโกษาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), กำรกลับมำแห่งศีลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๓๙), หน้า ๒. 
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ธรรมเป็นวิธีการฝึกอบรมให้คนเจริญงอกงาม ให้เข้าใจถึงสภาวธรรมตามที่เป็นจริง จิตที่ได้รับการ
ฝึกฝนอบรมเป็นพื้นฐานที่มั่นคงดีแล้วย่อมจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความ
เจริญงอกงามสามารถพัฒนาทางกาย วาจา ใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางไปสู่อิสรภาพและสันติ
สุขอย่างแท้จริง โดยการส ารวมใจให้มีสติ๓ 

การจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมจึงมีส่วนอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีข้ึน และท าให้
สังคมเกิดความสงบสุขได้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์คือ มหาเถรสมาคม
ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดข้ึนใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะในแนวปฏิบัติ จึงได้จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดข้ึนทั่วประเทศไทย 

อนึ่ง บุคลากรในส านักปฏิบัติธรรม ซึ่งได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใน       
พระธรรมค าสอนและหลักการปฏิบัติอย่างชัดแจ้ง รู้ลึก รู้จริง ซึ่งในอดีตการปฏิบัติธรรมมีหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ ตามแต่พระวิปัสสจารย์ที่มีความช านาญไปในแต่ละด้าน แต่ในปัจจุบัน คณะสงฆ์
ได้ปรับรูปแบบการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยยึดหลักสติปัฏฐาน ๔ มีค าภาวนา “พองหนอ       
ยุบหนอ” เป็นค าก าหนดสติ พิจารณาสภาวธรรมที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง ดังนั้น พระวิปัสสนา
จารย์จะต้องมีความรู้อย่างชัดแจ้ง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้และวิธีการ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบุคคล เพราะนอกจากจะเป็นการอนุเคราะห์บุคคลให้พบทางพ้น
ทุกข์แล้ว ยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางและยั่งยืนต่อไปได้ 

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ หรือบุคลากรทางพระพุทธศาสนา สายวิปัสสนา
ธุระ จึงถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนประการหนึ่ง ที่ควรได้รับความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ เมื่อพ ระ
วิปัสสนาจารย์มีความแตกฉานในการปฏิบัติ ก็ย่อมด ารงพระพุทธศาสนาและรักษาพุทธศาสนิกชน    
ให้เข้มแข็งในศรัทธาได้ รวมถึงธ ารงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอย่างแท้จริง 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ปกครองสงฆ์รวม ๓ จังหวัดด้วยกัน และได้มีการจัดต้ัง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทั้งหมด 41 แห่ง ประกอบไปด้วยส านักปฏิบัติประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 20 แห่ง ได้แก่ วัดตึกคชหิรัญ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล 
วัดมเหยงค์ วัดทางหลวง วัดเจ้าเจ็ดใน วัดสีกุก วัดบึงลัฏฐิวัน วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร       
วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดบ้านแพน วัดโคกทอง วัดสุทธาวาส วัดนครหลวง วัดตาลเอน วัดท่าการ้อง  
วัดเสาธง วัดเกาะแก้ว วัดโคก และวัดเวฬุวัน ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี จ านวน 12 
แห่ง ได้แก่ วัดศรีบุรีรตนาราม วัดทองพุ่มพวง วัดเขาพระ วัดมะขามเรียง วัดพระพุทธบาท วัดเขาวง 
วัดเกาะแก้วอรุณคาม วัดสมุหประดิษฐาราม วัดถ้ าดาวเขาแก้ว วัดดอนพุด วัดท่าพง และวัดแก่งป่าสกั 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ วัดต้นสน วัดช้าง วัดเกาะ วัดป่าโมก 
วัดสระแก้ว วัดมหานาม วัดม่วง วัดท่าโขลงกิตติยาราม และวัดอ่างทองวรวิหาร โดยมีรูปแบบ       
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน ๔ คือ พองหนอ-ยุบหนอ ซึ่งส านักปฏิบัติธรรม
แต่ละส านัก ก็จะมีการจัดสถานที่และปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการปฏิบัติไปตามบริบทของ 

                                                
๓ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๔. 

http://www.sptcenter.org/spt/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://www.sptcenter.org/spt/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://www.sptcenter.org/spt/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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แต่ละพื้นที่ แต่ละชุมชน ซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในเรื่องระดับของการปฏิบัติ ว่าส านักปฏิบัติธรรม
นี้ดีกว่า ส านักปฏิบัติธรรมโน้นสะดวกสบายกว่า ส านักปฏิบัติธรรมนั้นสอนดีกว่า เหล่านี้ เ ป็นต้น      
ซึ่งเป็นปัญหาที่เห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละส านักนั้นแตกต่าง
กัน มีรูปแบบและวิธีการ รวมถึงการบริหารจัดการไม่เหมือนกัน ทั้งที่ยึดหลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ เหมือนกัน จึงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องศึกษาและด าเนินการแก้ไข
ต่อไป 

ดังนั้น ด้วยปัญหาความแตกต่างทางด้านความสามารถของพระวิปัสสนาจารย์ของ 
ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านัก ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ          
พระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 2” เพื่อจะได้น าผลการศึกษาวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยไม่ท าให้พระธรรมค าสอนและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานผิดเพี้ยนไป ให้มีรูปแบบและ        
ทิศทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์ส่วนอื่นๆ ด้วย รวมถึงเป็น   
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรสืบต่อไป 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
1.2.๑ ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 เป็นอย่างไร 
1.2.๒ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของ

ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ควรเป็นอย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.3.๑ เพื่อศึกษาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
1.3.๒ เพื่อน าเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย   
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
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1.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
การวิจัยครัง้นี้ มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ในด้านต่างๆ คือ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านอุปนสิัย และด้านทศันคติ๔ 

1.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปรท่ีศึกษำ 
งานวิจัยฉบับนี้เป็น งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวกับ       
การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขต   
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ประกอบด้วยเรื่องศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 และรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 2 เป็นต้น  

1.๔.๓ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” มี 2 กลุ่ม คือ 
๑) กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ ได้แก่ พระภิกษุ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวิปัสสนาจารย์   

ซึ่งผ่านการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์อยู่ในปัจจุบัน  จ านวน 
15 รูป 

๒) กลุ่มประชาชน ได้แก่ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม จ านวน 15 คน 
รวมทั้งสิ้น 3๐ รูปหรือคน 

1.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่ไว้ คือ เขตการปกครองคณะ

สงฆ์ภาค 2 จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง  

1.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕62 รวมระยะเวลา 14 เดือน 
 
 
 
 
 

                                                
๔ฝ่ายวิชาการคณะท างานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, 

คู่มือโครงกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนกองพุทธศำสนศึกษำ ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๗, หน้า ๗๓ – ๗๕. 
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1.5 นิยำมศพัท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพทเ์ฉพาะที่ใช้เพือ่การวิจัย ดังนี้ 
กำรพัฒนำศักยภำพ หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถของพระวิปัสสนาจารย์ที่มีอยู่ 

ให้มีเพิ่มมากข้ึน โดยการพัฒนาตามกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแก่
บุคคลนั้น ในด้านต่างๆ  

1) ด้ำนควำมรู้ หมายถึง ความสามารถที่เกิดข้ึนจากการศึกษา การเรียนรู้จากเอกสาร        
จากบุคคล และประสบการณ์ มาผสมรวมเข้าด้วยกัน 

2) ด้ำนความสามารถ หมายถึง ความสามารถที่ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษา   
สู่การปฏิบัติ และกระบวนการท างานได้ 

3) ด้ำนทักษะ หมายถึง ความเช่ียวชาญช านาญในการท างาน มีการรับรู้และพัฒนาได้
รวดเร็วอย่างมีช้ันเชิง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้โดยรวดเร็ว 

4) ด้านอุปนิสัย หมายถึง ความประพฤติหรือพฤติกรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และการท างานรวมกับบุคคลอื่น 

5) ด้านทัศนคต ิหมายถึง กระบวนการคิดที่มีความสร้างสรรค์ และมองปัญหาต่างๆ ได้
อย่างถ่องแท้ เพื่อการแก้ไขอย่างถูกต้อง 

พระวิปัสสนำจำรย์ หมายถึง พระภิกษุที่มีความรู้ ความสามารถในการเผยแผ่ค าสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักในการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 
อย่างชัดแจ้ง  

กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  หมายถึง การน าเอาค าสอนและวิธีการปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนามาถ่ายทอดสู่ศาสนิกชนหรือบุคคลอื่นให้ได้รู้และเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ รวมถึงการธ ารงพระพุทธศาสนาไว้ให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป 

ส ำนักปฏิบัติธรรม หมายถึง ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 2 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้มีหน้าที่จัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจ า ท าหน้าที่
ในทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รบัจำกกำรวิจัย 
1.๖.๑ ท าให้ทราบถึงศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
1.๖.๒ ท าให้สามารถน าเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
1.๖.๓ น าองค์ความรู้ที่ ได้จากการ วิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ           

พระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 2 และคณะสงฆ์ภาคอื่นๆ ได ้



บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผู้วิจัยได้ท าศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง จากการรวบรวมเอกสารต่างๆ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้

๒.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 
๒.2 แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 
๒.3 บริบทของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ 
๒.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.4.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 
๒.4.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 

๒.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 
ในปัจจุบันองค์การของเอกชนช้ันน าได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหมท่ี่องค์การต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ต้นๆ มีการส ารวจพบว่ามี ๗๐๘ บริษัททั่วโลก น า Core Competency เป็น ๑ ใน ๒๕ เครื่องมือที่
ได้รับความนิยมเป็นอันดับ ๓ รองจาก Corporate Code of Ethics และ Strategic Planning แสดง
ว่า Core competency จะมีบทบาทส าคัญที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริหารประสบความส าเร็จ จึงมี
ผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการน าหลักการของสมรรถนะมาปรับให้เพิ่มมากขึ้น 

๒.1.๑ ความหมายของศักยภาพ 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านในประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความของศักยภาพไว้หลายค า

และมีค าที่เรียกแตกต่างกันออกไปหลายค า บางท่านเรียกว่า “ขีดความสามารถ” บางท่านเรียกว่า
“สมรรถนะ” บ้าง ถึงแม้ว่าจะเรียกแตกต่างกันออกไป แต่ก็ล้วนแล้วแต่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า
“Competency” ทั้งสิ้น๑ ความหมาย Competency หมายถึง ความรู้ (knowledge) ทักษะ 
(skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic or attributes) ที่ท าให้บุคคลผู้นั้น
ท างานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น๒ คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล      
ซึ่งสามารถผลักดันใหป้ัจเจกบคุคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตน
รับผิดชอบ ดังนั้นศักยภาพ คือ กลุ่มของความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และพฤตินิสัยที่

                                                             
๑สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based 

Learning, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 
๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 
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พึงประสงค์ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดยกลุ่ม
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวัดผล
เทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างข้ึนได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและ
การพัฒนา๓ ศักยภาพ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรรม เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์กรต้องการจาก
ข้าราชการ เพราะเช่ือว่าหากข้าราชการ มีพฤติกรรรมการท างานในแบบที่องค์กรก าหนดแล้ว        
จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการไว้ 
ตัวอย่างเช่น  การก าหนดสมรรถนะการบริการที่ดี เพราะหน้าที่หลักของข้าราชการคือการให้บริการ
แก่ประชาชน ท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ คือการท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
องค์ประกอบในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่  

  ๑) กลุ่มความรู้ (knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
ถูกต้องและชัดเจน แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ รู้ความหมาย รู้ขันตอน รู้ประยุกต์ใช้  

 ๒) กลุ่มทักษะ (skill) คือ ความสามารถในการลงมือท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผล
ผลิตผลลัพธ์อัน พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี ๓ ระดับ คือระดับความซับซ้อนใน
การปฏิบัติ ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่ าเสมอ  

  ๓) กลุ่มพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการท างาน (attribute) คือ รูปแบบการแสดงออก
หรือ พฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้น้ันข้ึนกับ
ปัจจัย ๓ ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งส่งผล ให้องค์กรมีความ
ได้เปรียบคู่แข่งขัน เช่น ความกระตือรือร้น ความอดทน และขยันขันแข็งในการท างาน ค่านิยมในการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น๔ ซึ่งได้วิเคราะห์สาเหตุความล้มเหลวพื้นฐานส าคัญ ๕ ประการ ในอดีตที่ผ่านมา และ
สาเหตุน้ันมาเป็นบทเรียน เพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาไม่ให้เกิดข้ึนอีก โดยสาเหตุอดีตที่ผ่านมามีอยู่ ๕ 
สาเหตุที่ส าคัญ แบ่งเป็นข้ันตอนเรียงตามล าดับคือ  

  ข้ันที่ ๑ การก าหนดนิยาม (define) สาเหตุจากการก าหนดปัญหา หรือประเด็นที่จะ
พัฒนาร่วมกันไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงกัน เป็นเหตุท าให้สมาชิกในทีมท างานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ให้แก้ไขโดยก าหนดนิยาม ปัญหาหรือหัวข้อพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน  

  ข้ันที่ ๒ การก าหนดวิธีวัด (measure) สาเหตุเกิดจากวัดผลการด าเนินงานไม่ได้    
จึงยากต่อการสรุปผล ให้แก้ไขโดยก าหนดตัวช้ีวัดและวิธีวัดให้ชัด ทั้งนี้เพื่อสามารถพิสูจน์ผลการ
ด าเนินการให้ได้ มิฉะนั้นการด าเนินงานที่ผ่านมาจะไม่มีความหมาย  

  ข้ันที่ ๓ วิเคราะห์หาสาเหตุ (analyze) สาเหตุเกิดจากไม่ทราบถึงปัจจัยหรือสาเหตุ
ของปัญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนา ให้แก้ไขโดยการแยกวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือองค์ประกอบของ
ปัญหาให้ได ้  

                                                             
๓สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,“Competency : เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไม่ได้”, Productivity, ๙ 

(๕๓) (พ.ย. - ธ.ค.), ๒๕๔๗ : ๔๘. 
๔มหาวิทยาลัยรามค าแหง , แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕, (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒), หน้า ๖. 



๘ 

ข้ันที่ ๔ การปรับปรุง (improve) หลังจากที่ทราบค านิยาม ตัววัดสาเหตุหรือปัจจัย
แล้วก็ยังไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ถ้าไม่สามารถบอกวิธีพัฒนาหรือวิธีปรบัปรุงงาน ในกรณีเช่นน้ี 
ให้แก้ไขโดยการจัดท าแผนพัฒนาหรือแผนปรับปรุง โดยการก าหนดกิจกรรมของแผนนั้น ต้อง ให้
สอดคล้องกับ สาเหตุของปัญหาหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับปรุงพัฒนา  

  ข้ันที่ ๕ การควบคุมก ากับ (control) เมื่อมีแผนแล้วไม่น าแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
การด าเนินการต่างๆ ที่ได้พยายามท ามาต้ังแต่ต้นก็จะไม่บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ ในกรณีนี้ให้แก้ไขโดย
วิธีการก ากับและประเมินผลการปฏิบัติงาน๕  

๒.1.๒ องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ ภาพแสดงความหมายและองค์ประกอบตามแนวคิดของ David C. McClelland 

จากภาพอธิบายได้ว่า 
ภาพ A คือ องค์ประกอบที่ส าคัญทั้ง ๕ ประการของศักยภาพ (competency) 
ภาพ B คือ การแบ่งองค์ประกอบของศักยภาพ (competency) ตามความยาก-ง่าย 

ของการพัฒนา 
กล่าวคือ ส่วนที่เป็น ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) นั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคน

สามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้ไม่ยากนัก ด้วยการศึกษาค้นคว้าท าให้เกิดความรู้ และการฝึกฝนปฏิบัติท าให้
เกิดทักษะ เป็นส่วนที่สามารถมองเห็นได้ชัด นักวิชาการบางท่านเรียกส่วนนี้ว่า Hard Skills ส าหรับ
ส่วนที่เป็น Self-concept (ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง)        
Trait (บุคลิกลักษณะประจ าของแต่ละบุคคล) และ Motive (แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแต่ละ
บุคคล) เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยากเพราะเปน็สิ่งที่ซอ่นอยู่ภายในแต่ละบุคคล นักวิชาการบางทา่นเรียกส่วน
นี้ว่า Soft Skills เช่น ภาวะผู้น า (leadership) ความอดทนต่อความกดดัน (stress tolerance)    
เป็นต้น 
                                                             

๕สุรชาติ  ณ หนองคาย, “แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ”, 
เอกสารประกอบค าบรรยาย, (ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข : มหาวิทยาลัยมหิดล), (อัดส าเนา), หน้า ๖. 
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๙ 

David C. McClelland ได้อธิบายความหมายขององค์ประกอบทั้ง ๕ ส่วน ไว้ดังนี้ 
Skills คือ สิ่งทีบุ่คคลกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัตเิป็นประจ าจนเกิดความช านาญ 
Knowledge คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล 
Self-concept คือ ทัศนคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาพลักษณ์ของตน หรือ

สิ่งทีบุ่คคลเช่ือว่าตัวเองเป็น 
Trait คือ บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นสิ่งทีอ่ธิบายถึงบุคคลผู้นั้น 
Motive คือ แรงจงูใจหรอืแรงขับภายใน 
องค์ประกอบทั้ง ๕ ส่วนข้างต้นได้กลายมาเป็นแนวทางในการก าหนด “นิยาม” หรือ

“ความหมาย” ของต ารา Competency มากมาย ในปัจจุบันองค์กรในต่างประเทศได้น า
Competency มาใช้ในการบริหารงานอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การพัฒนา และ การรักษาบุคลากรในองค์กร Competency     
ช่วยให้ผลงานของบุคลากรตรงตามความต้องการขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ
ขององค์กร รวมทั้งประเทศไทยก็ก าลังสนใจในเรื่อง Competency นี้อย่างมาก๖  

จากภาพจะพบว่า skill และ knowledge อยู่ส่วนบน หมายถึงว่า ทั้ง skill และ 
knowledge สามารถพัฒนาข้ึนได้ไม่ยาก จะโดยวิธีการศึกษาค้นคว้า หรือประสบการณ์ตรงและ      
มีการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ   

จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์นั้น สกอตด์ บี พารี เห็นควรจะรวมส่วนประกอบที่เป็น
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า พฤตินิสัยที่พึงประสงค์ 
(attributes) 

ดังนั้น บางครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง ๓ ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะ ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า๗ สมรรถนะเป็นส่วนประกอบข้ึนมาจากความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ  

ความรู้เพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นศักยภาพ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิด
กิจกรรมจนประสบความส าเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพ ศักยภาพในทีนี้จึงหมายถึงพฤติกรรม
ที่ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดน้ันตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้าน าความรู้มาท า
หน้าที่เป็นผู้สอนขับรถ และมีรายได้จากส่วนน้ี ถือว่าเป็นศักยภาพ ในท านองเดียวกัน ความสามารถ
ในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถในการสร้างบ้านและน าเสนอ ให้เกิดความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ได้ถือว่าเป็นศักยภาพหรือในกรณีเจตคติ / แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ศักยภาพ 
แต่สิ่งจูงใจให้เกิดพลังท างานส าเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่าก าหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็น
ศักยภาพ ศักยภาพตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ  

๑. ศักยภาพข้ันพื้นฐาน หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นของบุคคลที่ต้อง   
ม ีเพื่อให้สามารถที่จะท างานที่สูงกว่า หรือซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะในการพูด การเขียน เป็นต้น 

                                                             
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑. 
๗อ้างแล้ว, หน้า ๔๔ - ๔๘. 



๑๐ 

๒. ศักยภาพที่ท าให้เกิดความแตกต่าง (differentiating competencies) หมายถึง 
ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมผีลการท างานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนทั่วไปจึงท าให้เกิดผลส าเร็จ
ที่แตกต่างกัน 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าศักยภาพ (competency) มีองค์ประกอบส าคัญ       
๕ ประการ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่มองเห็นได้ชัด พัฒนาได้ไม่ยากนักด้วย
การศึกษาค้นคว้า มีองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skills) หรือ
เรียกส่วนน้ีว่า Hard Skills ส าหรับส่วนที่สองคือส่วนที่ซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่พัฒนาได้
ยากเพราะซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล มีองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง (self-concept) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของแต่ละบุคคล (trait) และ
แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน(Motive) หรือเรียกส่วนน้ีว่า Soft Skills 

ความหมายของค าว่า Competency คือ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic of attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดง พฤติกรรม 
(behavior) ที่จ าเป็นและมีผลท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น 
Competency ของคนซึ่งเกิดได้จาก ๓ ทางคือ๘  

๑. เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด 
๒. เกิดจากประสบการณ์การท างาน 
๓. เกิดจากการฝึกอบรมและพฒันา 
ประเภทของ Competency แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี ้
๑. ขีดความสามารถหลัก (core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการ

แสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ความเช่ือและอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ถ้าพนักงานทุกคนในองค์การมีขีดความสามารถ
ประเภทนี้ก็จะมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ ขีดความสามารถ
ชนิดนี้จะถูกก าหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ 

๒. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (managerial competency) คือ ความรู้ 
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถที่มีได้ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับ
พนักงานโดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ  (role-based) แตกต่างตาม
ต าแหน่งทางการบริหาร งานที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองค์กรทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างาน
เพื่อให้งานส าเร็จและต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น การวางแผน 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะ
ผู้น า ความคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 

๓. ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (functional competency) คือ ความรู้ ความ 
สามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่างๆ (job-based) 
เช่นต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ควรต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักบัญชี ควรต้องมีความรู้ทางด้านการ
บัญชีเป็นต้น หน้าที่งานที่ต่างกัน ความสามารถในงานย่อมจะแตกต่างกันตามอาชีพ ซึ่งอาจเรียกขีด
                                                             

๘ณรงค์วิทย์  แสนทอง, มารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ, (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 
๒๕๔๗), หน้า ๘. 



๑๑ 

ความสามารถชนิดนี้ สามารถเรียก Functional competency หรือเป็น Job competency เป็น 
Technical competency ก็ได้อาจกล่าวได้ว่าขีดความสามารถชนิดเป็นขีดความสามารถเฉพาะ
บุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดข้ึนจริงตามหน้าที่
หรืองานที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าหน้าที่งานเหมือนกัน ไม่จ าเป็นว่าคนที่ปฏิบัติงานใน
หน้าที่นั้นจะต้องมีความสามารถเหมือนกัน 

หลังจากที่ทราบแล้วว่าแต่ละภาระงาน แต่ละวิชาชีพ จ าเป็นจะต้องมีขีดความสามารถ
ใดบ้างในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดท าขีดความสามารถให้มีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน
ทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองใหส้อดคล้องกับขีดความสามารถที่องค์การก าหนด ซึ่งมีส่วนประกอบ
ที่ส าคัญดังตัวอย่างเช่น ช่ือของขีดความสามารถ (competency name) ซึ่งจะต้องสะท้อนให้เข้าใจ
และเห็นถึงความคิดรวบยอดหลักที่เป็นภาพลักษณ์โดยรวมของขีดความสามารถนั้น 

ค าจ ากัดความของขีดความสามารถ (brief definition) ขีดความสามารถแต่ละตัว
จะต้องมีค าอธิบายเพราะจะช่วยให้บุคลากรในส่วนต่างๆ ขององค์การมีความเข้าใจร่วมกันถึงหน้าที่
ของขีดความ สามารถแต่ละตัว โดยหลักการที่ส าคัญในการเขียนค าอธิบายเกี่ยวกับขีดความสามารถ
นั้นได้แก่ ค าอธิบายขีดความสามารถนั้นจะต้องข้ึนต้นด้วยการกระท าที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของบุคคล
และจะต้องมีผลลัพธ์ของการกระท าประกอบอยู่ด้วยพร้อมทั้งแบ่งระดับขีดความสามารถตามต าแหน่ง
พร้อมค าอธิบายเชิงพฤติกรรมในแต่ละระดับดังตัวอย่างเช่น ความเป็นเลิศในการให้บริการ (service 
excellent) 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ก็คือกระบวนการเพิ่มพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ทั้งในด้านความคิดเห็นที่มีต่องานและผลของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม โดยพัฒนาในแต่ละด้านขององค์ประกอบของศักยภาพ
(competency) ที่กล่าวข้างต้น โดยมีกระบวนการพัฒนาอิงแนวคิดแบบระบบ  (the systems 
approach) เพื่อการควบคุมตรวจสอบระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เมื่อได้ผลและข้อมูลย้อนกลับก็จะได้น าไปปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมต่อไป 

จากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพ ที่กล่าวมาข้างต้น ที่แสดงถึงว่าการพัฒนา “คน” เป็น
สิ่งที่ส าคัญที่สุด บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการขององค์กรในทุกยุคทุกสมัย  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ดังนั้นการพัฒนาคนเพื่อให้กลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรเสมอ นี่เป็นเหตุให้องค์กรทั้งหลายทุ่มเท
งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของตนมากข้ึนทุกขณะ  ถึงกับมีการก าหนดสัดส่วนของ
งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ดีในการที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
ประสบความส าเร็จได้น้ันจ าต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานตลอดจนที่มาของความรู้สึกนึกคิดของแต่ละ
บุคคลประกอบกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลเพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจใหม้ีมากข้ึนอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปก าหนดเปน็กรอบ
แนวคิดในการศึกษาต่อไป อันได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจและความต้องการสมมติฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ แนวความคิดเกี่ยวกับความแตกต่างของบุคคล และแนวคิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ



๑๒ 

องค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลในการหล่อหลอมความคิดของบุคลากรและสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรม
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาความสามารถของบุคลากรทั้งสิ้นดังจะกล่าวในล าดับต่อไป 

๒.1.๓ ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรอาจมีการใช้ค าอื่นๆ ที่มีความหมายในท านองเดียวกัน อาทิ      

“การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” หรือ “การพัฒนาคน” ในความหมาย 
ของค าภาษาอังกฤษว่า Human Resource Development หรือเรียกย่อๆ วา HRD โดยทั่วไปแล้ว 
ความหมายของการพัฒนาบุคลากรที่นักวิชาการสวนใหญ่เห็นตรงกัน คือ“การจัดประสบการณการ
เรียนรูอย่างเป็นระบบในห้วงเวลาที่ก าหนด เพื่อเพิ่มโอกาสให้บุคลากรในองค์การมีสมรรถนะสูงข้ึน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ไดรับมอบหมายได้เป็นผลดีอันเป็นผลต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าของบุคลากร
และองค์การ” การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development : HRD) เป็นการใช้การ
ฝึกอบรม (training) การพัฒนาองค์การ (organization development) และการพัฒนาอาชีพ 
(career development) อย่างบูรณาการ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลของบุคคลกลุ่มงานและองค์การ 
การพัฒนาบุคลากรจะช่วยพัฒนาสมรรถนะส าคัญ (key competencies) ที่จะท าให้บุคลากรใน
องค์การสามารถปฏิบัติงาน ปัจจุบันและอนาคตไดโ้ดยผ่านกระบวนการเรียนรูที่มีการวางแผนไว้ล่วง
หนา (planned learning activities) ช่วยท าให้กลุ่มงานในองค์การสามารถริเริ่มและจัดการ
เปลี่ยนแปลงและท าให้เกิดการประสานกันระหว่างความต้องการขององค์การกับบุคลากร 

ความหมายของค าว่าการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ ในประเทศฝรั่งเศส ค าว่า “การพัฒนาสังคม” (social development) มักใช้เป็นค าแทนค า
ว่า HRD ในประเทศเยอรมนี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร หรือ HRD จะเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรม ในภาคอุตสาหกรรมผู้ช านาญการด้านการให้ค าปรึกษาและผู้ช านาญการเรื่องการ
บริหารงานบุคคล ในเนเธอร์แลนด์การพัฒนาบุคลากรจะเกี่ยวกับมาตรการทั้งหลายในเรื่องการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ที่มีจัดข้ึนเพื่อสร้างและยกระดับความเช่ียวชาญของบุคลากรในองค์การ ใน
ประเทศรัสเซีย การพัฒนาบุคลากรสัมพันธ์กับการไดมาซึ่งบุคลากร การคัดเลือกและฝึกอบรม โดยมี
จุดเน้นที่บริหารก าลังคนหรือภาพรวมของบุคลากรมากกว่าการช่วยพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลใน 
สหราชอาณาจักร  การพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยข้ันตอนและกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการ
เรียนรูขององค์การและบุคลากร๙  

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการ
ท างานที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน๑๐ การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากร เป็นการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญให้แก่พนักงานในองค์การจนสามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทัศนคตทิี่ค่อนข้างจะถาวรอันจะอ านวยประโยชนให้พนักงานปฏิบัติงานได

                                                             
๙ศุภชัย ยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย, 

(กรุงเทพมหานคร  :  จุดทอง, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗๔ - ๑๗๕. 
๑๐สมาน รังสิโยกฤษณ์, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน   

สโตร, ๒๕๔๒), หน้า ๘๐. 



๑๓ 

อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และท าให้เขามีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน๑๑ กระบวนการที่ได
ออกแบบไวอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดมีโอกาสเรียนรู โดยการฝึกอบรม การศึกษา และ
การพัฒนาเป็นการเพิ่มพูนความรูและศักยภาพในการท างาน รวมทั้งปรับพฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน
ให้พรอมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อองค์การ และมีโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่งที่สูงข้ึน๑๒ ทรัพยากรมนุษย์จะต้องไดรับการเสริมสร้างพัฒนาความรูความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใน ๓ ด้าน คือ ความรู ทักษะ (skills) 
และความสามารถ (abilities) ๑๓ การปรับปรุงคุณภาพ ทักษะการจ้างงานโดยเน้นความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
คือ การด าเนินการเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ    
ให้มีคุณภาพประสบความส าเร็จที่น่าพอใจแกองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มครั้งแรกเมื่อ 
ค.ศ.1968 โดยเน้นเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะที่อยู่ในวัยเรียน ต่อมาปี ค. ศ. ๑๙๗๐ 
ไดใช้ค าน้ีมากขึ้นและแพทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญที่สุดขอดที่ยังมีชีวิตอยู่ จะต้องมี
การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการจัดชุดของกิจกรรรมภายในช่วงเวลา
หนึ่งที่ก าหนดไว้ กิจกรรมดังกล่าว มี ๓ ประการ คือ การฝึกอบรม การศึกษา และพัฒนา๑๔         
เน้น  ความสามารถของทรัพยากรมนุษยใ์ห้ท างานได้อย่างประสิทธิภาพมากข้ึน ครอบคลุมโครงการ
และกระบวนการเพิ่มทักษะ  ความรูของคนทั้งคุณภาพและ ปริมาณการฝึกอบรมวิชาชีพและ        
การฝึกอบรมในที่ท างาน การฟื้นฟูสุขภาพ สวัสดิการและอื่นๆ ถ้ามีโครงการด้านการฝึกอบรมข้ึนมา   
ก็เรียกไดวา เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์๑๕ การพัฒนาบุคลากร คือ กระบวนการ ทุกอย่างที่
องค์กรกระท าเพื่อให้บุคคลไดเกิดการเรียนรู อันจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงาน 
(Career path) และเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงข้ึน สามารถกระท าไดหลายวิธี เช่น       
การปฐมนิเทศ การฝึกให้เกิดกระบวนการคิด การให้การศึกษา การประชุม การฝึกอบรม การส่งไปดู
ศึกษาดูงาน การส่งไปศึกษาต่อ การสอนงาน การสัมมนา การดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ การค้นหาความรู้ 
ข่าวสารจากเว็บไซต์ การพูดคุยสนทนา การแนะน า การปรึกษา การอ่าน๑๖ การน า QC Circles 
(Quality Control Circles ) มาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพราะจะเป็นความทันสมัยทันเหตุการณ

                                                             
๑๑สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข,  การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร,  (กรุ งเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 
๑๒สุนันทา  เลาหนันทน,  การพัฒนาองคการ, (กรุงเทพมหานคร : ดีดีบุคสโตร, ๒๕๔๔), หน้า 

๒๒๔. 
๑๓เรวัต ทัตติยพงศ ทัศนะของขาราชการ กองอาคาร กรมชางโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการ 

สนับสนุนทหารอากาศต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๐), หน้า ๕.  

๑๔Hineman, Herbert G. and others, Personnel / Human Resource Management, 
(Illinois : Richard D lrwin.), pp. 332 - 349. 

๑๕จงกลนี ชุติมาเทวินทร, การฝกอบรมเชิงพัฒนา (Training and Development),  
(กรุงเทพมหานคร : พี เอ ลิ, ๒๕๔๒), หน้า ๕ - ๘. 

๑๖เพ็ชรี รูปะวิเชตร, เทคนิคการจัดฝกอบรมและการประชุม (Training and Meeting  
Techniques), (อัดส าเนา), ๒๕๔๙), หน้า ๑๙ - ๒๔. 



๑๔ 

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ๒ ประการ ประการแรก ไดแก่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งจะท า
ให้เกิดการยกระดับคุณภาพและบริการ ที่จะต้องค านึงถึงระดับโลกให้ไดมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น จึงเป็น
เหตุผลของการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคน โดยการพัฒนาคนจะมุ่งสร้างคุณภาพและผลผลิตของ
องค์การ QC Circles มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะพนักงานเนื่องจาก QC 
Circles จะพยายามส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เสนอให้มีการปรับปรุงงานระบบ QC จะเป็น
การลดความขัดแย้ง เพราะมีการประชุมกลุม มีการท างานเปน็คณะท างาน การระดมสมอง  ท าให้เกิด
บรรยากาศที่ดี ต่อการท างานของพนักงานในองค์การ เพราะจุดมุ่งหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของ
ระบบ คือ การพัฒนาคน การบริหารงานในปัจจุบันไดให้ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
เป็นอย่างมาก เพราะถือว่าความส าเร็จขององค์การ คือ ความส าเร็จที่มาจากคน 

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร เป็นการช่วยให้บุคลากร ไดเกิดการเรียนรู และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใน การท างานควบคูกันไป โดยวิธีการให้ความรู้หรือวิธีการเสริมสร้างความรูความเข้าใจ 
ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรนั้นๆ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน รวมทั้งการ
ใช้วิธีการจูงใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรไดน าความรู ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ไดรับนั้นๆ
ออกมาใช้ให้เกิดสัมฤทธ์ิผลด้วย 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ศุภชัย  ยาวะประภาษ, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๗๔ - ๑๗๕) 

การบริหารก าลังคนที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้
ขององค์การและบุคลากร 

สมาน  รังสิโยกฤษณ, 
(๒๕๒๔, หน้า ๘๐) 

เป็นกระบวนการที่จะเสรมิสรา้งและเปลีย่นแปลง
ผู้ปฏิบัติงาน 

สุนันทา  เลาหนันทน, 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๒๔) 

ผู้ปฏิบัติมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่าน การฝึกอบรม 
การศึกษา การพัฒนา 

Bohlander, Snell and Sherman, 
(๒๕๕๐, หน้า ๕) 

พัฒ นาความ รู้  ค ว ามส าม าร ถ ให้ ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

Hineman, Herbert G. and others, 
(pp. 332 - 349) 

การจัดชุดของกิจกรรม 

จงกลน ีชุติมาเทวินทร, 
(๒๕๔๒, หน้า ๕ - ๘) 

เนน้ความสามารถของทรัพยากรบุคคล 

เพ็ชร ีรูปะวิเชตร, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๙ - ๒๔)  

กระบวนการทุกอย่างที่องค์กรกระท าเพื่อให้
บุคคลไดเกิดการเรียนรู 

 

 

 

 



๑๕ 

๒.1.๔ ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการปฏิบัติงาน คือ ตองการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ไดตั้งไว  

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางที่น าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ถึงแม้บุคลากรจะมีพลัง และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติอย่าง
เต็มที่แล้วก็ตามนั้น แต่หากขาดซึ่งการเสาะหาความรูเพิ่มเติม ก็จะท าให้กลายเป็นบุคคลที่ล้าหลัง 
หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ก็จ าต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนด้วย จากแนวคิดดังกล่าวนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบุคลากรมี
ความจ าเป็นและมีความส าคัญที่จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องไปตลอดเวลา ดังที่มี นักวิชาการหลายคน
ไดให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ไวดังนี้ 

ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนาไว้ในหนังสือ
ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ส าคัญที่สุด เมื่อ
พัฒนามนุษย์ข้ึนไปก็จะค่อยๆท าให้คนห่างออกไปจากการที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบง าของตัณหา
มานะทิฐิคือ ถูกตัณหามานะทิฐิครอบง าน้อยลงเมื่อครอบง าน้อยลงก็เป็นอิสระแก่ตัวมากข้ึนสามารถ
ท าสิ่งที่ดีงามได้มากข้ึนการที่จะสร้างสันติก็มีทางเป็นไปได้โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็คือ
การศึกษาซึ่งได้แก่สิกขานั่นเอง๑๗ 

ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพอสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
๑) ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลาง 

ในการประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ามาท างาน
ในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมท าให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนา
ยิ่งขึ้น 

๒) ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์การ 

๓) ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ เพราะว่าถ้าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การ
และผู้ปฏิบัติงานท าให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน๑๘ 

ความส าคัญหรือประโยชนของการพัฒนาบุคลากรนั้นอาจสรุปได้อย่างน้อย ๖ ประการ 
คือ 

๑. การพัฒนาบุคลากรช่วยท าให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการ
ต่อต่อประสานดีย่ิงข้ึน ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคคลากรจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีความส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนให้ไดผลดีย่ิงข้ึน นอกจากนี้เมื่อไดรับ
ความรูใดจากโครงการพัฒนาบุคลากรแล้ว ก็ย่อมสามารถที่จะน าเอาความรูนั้น ไปใช้ปฏิบัตงิานต่อไป

                                                             
๑๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต ), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์,

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๙๖. 
๑๘พะยอม วงศ์สารศรี, องคกรและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๘),  

หน้า ๖. 



๑๖ 

ได ้ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นผลท าให้องค์การประสบความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด  

๒. การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยท าให้เกิดการประหยัดลดความ 
สิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลใดไดรับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้ว  
ย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติน้อยลง ซึ่งจะมีผลท าให้องค์การ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ลงไดด้วย นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานล่วงเวลาที่เกิดข้ึนอัน
เนื่องมาจากการท างานล่าช้า หรือความไมเข้าใจในลักษณะของงานที่ต้องท า ทั้งนี้ เนื่องจากการ
พัฒนาบุคลากรจะช่วยท าให้บุคคลมีความเข้าใจในระบบและวิธีการท างาน ตลอดจนลักษณะของงาน
ที่ต้องท าเป็นอย่างดี ท าให้สามารถปฏิบัติงานไดอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

๓. การพัฒนาบุคลากรช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานให้น้อยลง โดยเฉพาะ    
อย่างยิ่ง ผู้ที่เพิ่งเข้าท างานใหม่หรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่างๆ         
ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการท างานแบบลองถูกลองผิดอีกด้วย 

๔. การพัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหนา 
หน่วยงานต่างๆ ในการตอบค าถาม ให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่มีบุคลากรเข้าท างานใหม่ หรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ในหน่วยงานใดก็ตาม     
ในระยะเริ่มแรกนั้นย่อมจะมีความเข้าใจในลักษณะงานตามหน้าที่ใหม่ไม่มากนัก จึงมักจะต้อง
สอบถามหรือขอค าแนะน าจากหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ หรือบุคคลอื่นใดก็ตามอยูตลอดเวลาซึ่ง
ก่อให้เกิดความรูความเข้าใจในลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติต้ังแต่แรก ก็ย่อมที่จะไมตองสอบถามหรือ
ให้ ค าแนะน าน้อยลงจะไดมีเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  

๕. การพัฒนาบุคลากรเปน็วิธีการอย่างหนึ่งทีจ่ะช่วยกระตุ้นบุคลากรต่างๆ ให้ปฏิบัติงาน 
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วเมื่อมีการพิจารณาเลื่อน 
ต าแหน่งใดๆ ในองค์การก็ตาม มักจะค านึงถึงความรูความสามารถที่บุคคลนั้น จะสามารถปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งที่ไดรับการเลื่อนข้ึนได ซึ่งผู้ที่ไดรบัการพัฒนาแล้วย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่มิไดเข้ารับ  การ
พัฒนา  

๖. การพัฒนาบุคลากรยังช่วยท าให้บุคคลนั้นไดมีโอกาสไดรับความรูความคิดใหม่ๆ     
ท าให้เป็นคนทันสมัยทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู
เกี่ยวกับหลักการบริหารงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงาน ซึ่งมีการคิดค้นและเสนอแนะสิ่งใหม่ๆ    
อยู่ตลอดเวลา ถาหากสามารถรูและเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วย่อมสามารถน าเอาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได และในที่สุดย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร๑๙ 

 

 

 
                                                             

๑๙ชูชัย สมิทธิไกร , จิตวิทยาการฝกอบรมบุคลากร,  (เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘), หน้า ๖ - ๗. 



๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๒ ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๓, หน้า ๙๖) 

การพัฒนาบุคลากร คือการศึกษาซึ่งได้แก่ สิกขา 
มี ๓  

พะยอม วงศ์สารศรี,  
(๒๕๓๘, หน้า ๖)  

การพัฒนาบุคลากร จะท าให้องค์การเจริญเติบโต
ท าให้เกิดการประหยัด ช่วยลดระยะเวลาของการ
เรียนรูงานให้น้อยลง 

ชูชัย สมิทธิไกร,  
(๒๕๓๘, หน้า ๖ - ๗)  
 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากร คือ ๑.บุคลากรช่วยท าให้
ระบบ และวิธีการ ปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดี
ยิ่งข้ึน  ๒. ลดความ สิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  ๓. ช่วยลดระยะเวลาของการ
เรียนรูงานให้น้อยลง ๔. ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชา ๕. ช่วยกระตุ้นบุคลากรต่างๆ 
ให้ป ฏิบัติ งาน เพื่ อความเจริญก้ าวหน้า ใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ๖. ช่วยท าให้บุคคลนั้นได
มีโอกาสไดรับความรูความคิดใหม่ 

๒.1.๕ จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร 
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไปก็เพื่อเพิม่พูนความรูและการปรบัปรุงตนใน

ด้านต่างๆ ดังนี้  
๑. การปรับปรุงตนให้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิค สังคม หรือสภาวะ

แวดล้อม  
๒. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแปลงให้มีความรอบรู เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เฉพาะ

เรื่องที่รับผิดชอบ  
๓. ปรับปรุงเพิ่มพูนความรู ความเข้าใจ ความคิดในเรื่องต่างๆ สามารถวิเคราะห์ 

กลั่นกรอง สัมพันธ์ปัจจัยต่างๆ ให้สอดคลองกับสภาวะที่แปรเปลี่ยนอยูต่ลอดเวลา  
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างานด้วยตนเอง โดยมิต้องให้บอก ช้ีแนะ 

หรือน าทางตลอดเวลา  
๕. สง่เสริมให้บุคลากรใช้ความคิดความอ่านอย่างรอบคอบของตน ท างานด้วยฝีมือ และ

มีความเต็มใจในการท างาน โดยมิต้องรอค าสั่งให้ท างาน  
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมควรชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได เพราะแต่ละ

กิจกรรมจะคาดหวังให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมท าอะไรไดบ้าง ภายใต้การเรียนรูที่ใช้ฝึกอบรมและเกณฑ์
มาตรฐาน แสดง ถึงระดับความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ก็คือ การก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมในองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ๒๐  

                                                             
๒๐ชาญชัย อาจินสมาจาร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (ม.ป.ป. : ม.ป.พ.), หน้า ๓๒ - ๓๖. 



๑๘ 

๑. ความยุติธรรม (equity) ในการยอมรับว่า มนุษย์คือสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ องค์การ
ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมของความ นับถือ ความไว้วางใจและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แสวงหาการ พัฒนา พนักงานทั้งหมด โดยไม่ ค านึงถึงชนช้ัน ผิว สี หลักความเช่ือ 
ศาสนา ภาษา เช้ือชาติ วัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องประกันว่าองค์การสร้างวัฒนธรรม
ที่เน้นผลสัมฤทธ์ิ และให้โอกาสที่เท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนา
อาชีพ การ บริหารอาชีพ การเลื่อนช้ันรางวัล การฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางวิชาชีพ สิ่งดังกล่าวต้องการการสื่อความหมายเชิงความสัมพันธ์ผ่านระบบ
เปิด สนับสนุน และมีปฏิสัมพันธ์ 

๒. ความสามารถท างานได้ (employability) ในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงของทุกวันนี้ 
องค์การได้ตัดทอนค่าใช้จ่ายของตัวเองลงโดยให้ พนักงานลาออกจากงานด้วยแผนเกษียณตามความ
สมัครใจ ความสามารถท างานได้ หมายความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของแต่ละคนในการท างาน
ของเขาเอง ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์จึงต้องยกระดับและสมรรถนะของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อท าให้เขามีแรงจูงใจ เข้าร่วม และรักษาไว้ และท าให้เขามีงานท าด้วย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการฝึกอบรมคนหนุ่มสาวที่มองหางานท าเป็นครั้งแรกและคนว่างงาน 

๓. ความสามารถในการปรับตัว/การสู้คู่แข่งได้ (adaptability/competitiveness)  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยการปรบัตัวของพนักงานต่อการเปลีย่นแปลงในองค์การ อย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและการปรับทักษะใหม่ ทางวิชาชีพ ของพนักงาน
จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งดังกล่าวจะท าให้เกิดความ พอใจของ
พนักงานมากขึ้น และปรับปรุงการตัดสินใจในองค์การให้มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรบฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น สามารถท างานด้วยตนเอง และพึ่งพาอาศัยผู้อื่น พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนา
ตนเอง และงานให้ดีข้ึน๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๓ จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ชาญชัย อาจินสมาจาร,  
(ม.ป.ป., หน้า ๓๒ - ๓๖) 

กา ร ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ่ ง แ วดล้ อม ใน อ ง ค์ ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

วิจิตร อาวะกุล,  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๖๙) 
 

๑.ความยุติธรรม (equity) 
๒. ความสามารถท างานได ้(employability)  
๓. ความสามารถในการปรับตัว/การสู้คู่แข่งได้  
(adaptability/competitiveness) 

 

 

 

                                                             
๒๑วิจิตร อาวะกุล, คูมือฝกอบรมและพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๐), หน้า ๑๖๙. 



๑๙ 

๒.1.๖ แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
รูปแบบของการพัฒนาบุคลากร ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการเน้น

เรื่องการพัฒนารายบุคคล (Individual Development) เช่น การฝึกอบรมและพัฒนา การสง อบรม
กับสถาบันภายนอก ฯลฯ จะเปลี่ยนไปให้ความสนใจในเรื่อง การพัฒนาอาชีพ (career 
development) กับการพัฒนาองค์การ(organization development) มากข้ึน เพราะว่าธุรกิจให้
ความสนใจในเรื่องการสร้างความสามารถ หลัก (core competencies) ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในองค์ความ
รูของการพัฒนาอาชีพกับการพัฒนาองค์การซึ่ งสามารถกล่าวไดวาการพัฒนาบุคลากรใน             
ยุคโลกาภิวัฒน์ในโลกการแข่งขัน ควรเน้นทักษะทางด้านต่างๆ ดังนี ้ 

๑. การมุ่งความสนใจที่ลูกค้า ๒. การท างานเป็นทีม ๓. การสื่อสารข้อความ ๔. ภาวะ
ผู้น า ๕. ความเช่ียวชาญด้านเทคนิค ๖. การยืดหยุน/ปรับตัว ๗. นวัตกรรม สวนทักษะที่เสริมเข้ามาก็
คือ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และความรูด้านคอมพิวเตอร์ในระดับใช้งานได ดังนั้นในการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในทัศนะของผู้ศึกษา จึงขอสรุปขอบเขตเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้   
การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อการท าวิจัย การเข้าสตู าแหน่งทางวิชาการ
และการประเมินบุคลากร๒๒ 

การพัฒนาบุคลากรมีแนวทางหลักในการด าเนินการ ๓ แนวทาง คือ 
๑. การให้การศึกษา/เรียนรู  เป็นการเตรียมการส าหรับชีวิต  

การให้การศึกษาเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณค่าและทัศนคติ การเติมความรู การใช้วิจารณญาณ  
ความเข้าใจ และปัญญา การให้การศึกษามักท าผ่านการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
สถาบันทางรัฐประศาสนศาสตร์ต่างๆ ดังนั้น การให้การศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการอย่าง   
ต่อเนื่องที่จะช่วยให้ บุคลากรมีความเจริญงอกงามปรับตัวไดด าเนินชีวิตดี และมีความเปลี่ยนแปลง
ในทางที่พึงประสงค์ บุคลากรจะเรยีนรูได คิดได ท าได และแก้ปัญหาได เพราะไดรบัการศึกษา ซึ่งอาจ
เป็นการศึกษา ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ในวิถีชีวิตการท างาน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาในระบบ โรงเรียน ตลอดจนการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การการให้การศึกษาอาจท าโดย การให้ทุน และ/หรืออนุญาตให้บุคลากรไป
ศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และการให้ไปศึกษาในระดับปริญญาและหลังปริญญา    
การให้ การศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่ส าคัญทั้งขององค์การและตัวบุคลากรเอง  

๒. การฝึกอบรม (training) เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในต าแหน่งหนึ่งๆ ในแงมุมขององค์การแล้วการฝึกอบรมมกัเปน็กิจกรรมที่มุง่สูบุ่คลากรในระดับปฏิบตัิ 
หรือหัวหน้างาน ดังนั้น การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการที่จัดข้ึนเพื่อให้บุคลากรไดเรียนรูและเสริม  
สร้างทักษะ ความช านาญ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการยกมาตรฐาน การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดีย่ิงข้ึน อันจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว
ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/หรือทัศนคติในการปฏิบัติงานของบคุคล
ด้วย ในการจัดการฝึกอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะความรู ความช านาญที่
จ าเป็นต่อความต้องการขององค์การโดยปกติเป้าหมายของการฝึกอบรม ไดแก  
                                                             

๒๒ดนัย  เทียนพุฒ, กลยุทธการพัฒนาคนไขปญหาคาใจนักฝกอบรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
สุรพิม, ๒๕๔๑), หนา ๑๓๗ - ๑๓๘. 



๒๐ 

๒.๑ การเสริมสร้างความรูความเข้าใจนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ 
องค์การตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละระดับ  

๒.๒ การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพรอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

๒.๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยส่วนรวม  
๒.๔ การลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัตเิหตุและการสญูเสียในการปฏิบัตงิาน  
๒.๕ การพัฒนาระบบงาน ระบบบริหาร และพฒันาองค์การโดยส่วนรวม  
๒.๖ การเตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ บทบาท  
ภารกิจขององค์การ 
๒.๗ การฝึกฝนบุคลากรให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี /เทคนิค / วิทยาการสมัยใหม่ 
ที่จะประยกุต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าขององค์การ 
๓. การพัฒนาบุคลากร (employee development) เป็นกระบวนการของการ

เกี่ยวข้องเช่ือมโยงจากวุฒิภาวะข้ันหนึ่งไปสูวุฒิภาวะอีกข้ันหนึ่ง อาทิ จากผลการปฏิบัติงานระดับ
ทั่วไปสูผลการปฏิบัติงานระดับดี และพัฒนาสูระดับดีเยี่ยม การพัฒนามุ่งขยายโลกทัศน์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาเป็นการด าเนินการด้านวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มและขยายโลกทัศน์ส าหรับการ 
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แกบุคลากร ซึ่งรวมถึงการมอบหมาย
งานพิเศษ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การ
งาน  การจัดทัศนศึกษาดูงาน การมอบหมายให้ประชุมแทน และการมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม 
สังคมอื่นๆ ซึ่งวิธีการต่างๆ ดังกล่าว หากเลือกใช้ผสมผสานกับ ๒ แนวทางข้างต้น ก็จะช่วยท าให้ 
ระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์การมีความสมบูรณยิ่งขึ้น๒๓ 

การฝึกอบรมประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ๓ ด้าน คือ ความรู ทักษะ (skill) 
และทัศนคติหรือเจตคติ (attitude) การฝึกอบรมสามารถคาดคะเนถึงผลที่ไดรับในการปรับปรุง
คุณภาพ ของทรัพยากรมนุษยไ์ดในระยะเวลาสั้น  

การศึกษาเป็นกิจกรรมที่จดัข้ึนเพื่อปรบัปรุงสมรรถภาพของบุคคลในองค์การให้ท างานดี
ข้ึนเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อเตรียมบุคคลส าหรบัการเลื่อนต าแหน่ง
ที่สูงข้ึนในองค์การเป็นการพัฒนาเรื่องอาชีพเป็นเรื่องของการลงทุนซึ่งผลที่จะไดรับจะปรากฏข้ึน    
ในระยะยาว การศึกษาเราไมอาจคาดคะเนผลที่เกิดข้ึนได้ทั้งหมด 

การพัฒนา เป็นการเตรียมทรพัยากรมนุษย์เพือ่ให้สามารถก้าวไปทันกับการที่องค์การได
เปลี่ยนแปลงไปหรือเติบโตข้ึน วัตถุประสงค์ของการพัฒนาก็เพื่อต้องการจะให้เกิดความยืดหยุน คลอง
ตัว มีชีวิตอยู่รอดได้ขององค์การในอนาคต เมื่อมองในแงของการลงทุนการพัฒนาจะเป็นเรื่อง ที่เสี่ยง
กว่าการศึกษาและการฝึกอบรมเนื่องจากมีผลกระทบมากมายจากภายนอกในทางปฏิบัติ  แล้วการ
พัฒนาจะเป็นการวางแผนเพื่อให้พนักงานได้คุ้นเคยกับขอบเขตของกิจกรรมที่ไม่ได้สัมพันธ์กับ
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน หากแต่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับอนาคต เป็นเรื่องที่องค์การ
พยายาม ปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรไปพรอมๆกับการพัฒนาองค์การ องค์การ 
                                                             

๒๓ชูชัย สมิทธิไกร, จิตวิทยาการฝกอบรมบุคลากร, (เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘), หน้า ๘ - ๙. 



๒๑ 

อาจจัดให้มีการเรยีนรูงานอย่างเป็นระบบเพื่อมีประสบการณเพิ่มข้ึน น าไปสูความส าเร็จในการพัฒนา
องค์การในที่สุด 

กล่าวโดยสรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากร
ที่ต้องการให้บุคลากรดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน โดยการเพิ่มพูนความรู   
ความสามารถ ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรดังกล่าว มีวิธีการหลายวิธีที่จะเพิ่มพูนความรูให้แกบุคลากร    
เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนา เป็นต้น ซึ่งการพัฒนา 
บุคลากรนั้น องค์การจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาก่อน โดยพิจารณาลักษณะ
ของงานเป็นหลัก จึงจะจัดการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ข้ึนมา และต้องมีการประเมินติดตาม
ผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ข้ึนมา และต้องมีการประเมินติดตามผลการพัฒนาอย่าง
สม่ าเสมอด้วย เพื่อรับทราบข้อบกพรองในการพัฒนาเพื่อน ามาปรับปรุงในการจัดการพัฒนาบุคลากร
ที่เหมาะสมในครั้งต่อไป 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ดนัย เทียนพุฒ,  
(๒๕๔๑, หนา ๑๓๗ - ๑๓๘) 
 

๑. การมุ่งความสนใจทีลู่กค้า  ๒. การท างานเป็น
ทีม  ๓. การสื่อสารข้อความ ๔. ภาวะผู้น า  ๕. 
ความเช่ียวชาญด้านเทคนิค ๖. การยืดหยนุ/
ปรับตัว  ๗. นวัตกรรม 

ชูชัย สมิทธิไกร,  
(๒๕๓๘, หนา ๘ - ๙) 
 

๑. การให้การศึกษา/เรียนรู
(education/learning) 
๒. การฝึกอบรม (training) 
๓. การพัฒนาบุคลากร (employee 
development) 

๒.1.๗ องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากร  
การบริหารบุคลากรที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจถึงองค์ประกอบ

หรือฟังก์ช่ันหลักๆ ของการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากผู้บริหาร รวมถึงนักบริหาร และพัฒนา 
ทรัพยากร มนุษย์บางคนยังเข้าใจผิดคิดว่า งานพัฒนาบุคลากรก็คือการฝึกอบรม โดยมีหน่วยงาน 
บุคคลท าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การซึ่งผู้บริหารระดับ CEO มักจะมีค าถามอยู่เสมอว่า “จัดฝึกอบรมแล้วพนักงานจะพัฒนาขีด
ความสามารถข้ึนมาบ้างหรือไม  

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่า องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรมิ
ใช้มีเพียงแคการฝึกอบรมเท่านั้น พบว่า มีนักวิชาการจ านวนมากไดศึกษาถึงแนวคิดและองค์ประกอบ 
ของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผูเขียนขอน าเสนอหลักการพิจารณาถึงองค์ประกอบของการพัฒนา
บุคลากรจากแนวคิดของ Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland และ Ann Maycunich Gilley    
ในหนังสือ Principle of Human Resource Development โดยแบ่งองค์ประกอบของการพัฒนา



๒๒ 

ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้มิติทางด้านจุดเน้น (focus) และมิติด้านผลลัพธ์ (results) เป็นปัจจัย         
ที่ก าหนดกรอบการพัฒนา๒๔ 

การจัดการองค์การในปัจจุบันไม่ว่า จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ต่างน า
หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อความอยู่รอด  สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและ 
ประสิทธิภาพในการด าเนินการองค์การต่างๆ จึงมีความประสงค์ที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทุน ทาง
ปัญญา (Intellectual capital) ซึ่งหมายถึง ผลรวมของความรู้ (knowledge) ความช านาญ 
(expertise) และก าลังความสามารถ (dedication) ของทรัพยากรมนุษย์ จากการส ารวจของวารสาร
Fortune พบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประสบความส าเร็จ คือ ธุรกิจที่สามารถ 
สร้างความน่าเช่ือถือเป็นที่สนใจสามารถจูงใจ  และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือมีพรสวรรค์ 
(talented) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ องค์การต่างๆ ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การทุกระดับ ปอ้งกันความล้าหลัง และเพื่อเตรียมตัวส าหรับการขยาย
ในอนาคต การพัฒนาบุคลากรเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการ เรียนรู้  (learning experience) 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลเกี่ยวกับงาน อย่างถาวรที่ช่วย ให้เกิดการ
ปรับปรุงคุณลักษณะต่างๆ ของทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวกับงาน เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการท างานรวมทั้งความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ ผู้บังคับบัญชา การที่องค์การต่างๆ 
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว แต่ละองค์การจึงพยายามคิดค้นวิธีการในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
จ าแนกประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจจ าแนกได้ตามแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ดังนี้๒๕ 

๑. การพัฒนาบุคลากรประเภทมุ่งเพิ่มประสบการณ์และการเรียนรู้ ให้แก่ทรัพยากร
มนุษย์ ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษา (education) การพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรม (training) และการพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนา (development) ซึ่งการฝึกอบรมจะเน้น
การพัฒนางานในปัจจุบนั การศึกษาจะเน้นการพัฒนางานในอนาคต และการพัฒนาจะเน้นการพัฒนา
งานเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

๒. การพัฒนาบุคลากรประเภทมุ่งการปรับปรุงพฤติกรรมบุคลากรประกอบด้วยการ
พัฒนาปัจเจกบุคคล (individual development) การพัฒนาสายอาชีพ (career development) 
และการพัฒนาองค์การ (organization development) การพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่ง เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้  และการปรับปรุงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพัฒนาสายอาชีพเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาที่เน้นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้กับทรัพยากรมนุษย์ 

 

                                                             
๒๔อาภรณ  ภวิูทยพันธุ การพัฒนาบุคลากร, ( กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาคุณภาพทรัพยากร

มนุษย์เพื่อองค์กร, ๒๕๔๘), หน้า ๗ - ๘. 
๒๕เชาว์  โรจนแสง, เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยที่ ๑ - ๗,  พิมพ์ครั้ง

ที่ ๓, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน้า ๒๐ - ๔๘. 



๒๓ 

๓. การพัฒนาบุคลากรประเภทมุ่ง พัฒนา องค์การให้เป็นองค์การการเรียนรู้ (learning 
organization) เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับงานเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องทั้งระดับ บุคคล  กลุ่ม 
และองค์การ การพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งพัฒนาองค์การเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจาก การพัฒนาโดย
การศึกษา การอบรม การพัฒนาปัจเจกบุคคล และการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ มุ่งที่
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดในองค์การ การพัฒนาบุคลากรอาศัยกระบวนการ เรียนรู้ จากประสบการณ์ 
เน้นการก าหนดเป้าหมายและการก าหนดแผนปฏิบัติการ มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ทักษะการ
ปฏิบัติงานของคนในกลุ่มต่างๆ ขององค์การ โดยมีเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคือ เพื่อความ
เจริญเติบโตของบุคลากรในด้านอาชีพและในองค์การ การพัฒนาองค์การต้องมีผู้น าแห่งการ
เปลี่ยนแปลงเป็นผู้กระตุ้นกระบวนการพัฒนาให้ด าเนินการไปได ้

ตารางท่ี ๒.๕ องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากร  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
อาภรณ์  ภูวิทยพันธุ,  
(๒๕๔๘, หน้า ๗ - ๘)  

องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากร มีมิติ
ทางด้านจุดเน้น (focus) และมิติด้านผลลัพธ์ 
(results) 

เชาว์  โรจนแสง,  
(๒๕๕๔, หน้า ๒๐ - ๔๘)  

การมองทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทุน ทางปัญญา 
คือ ผลรวมของความรู้ (knowledge) ความ
ช านาญ (expertise) และก าลังความสามารถ 
(dedication) 

๒.1.๘ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาบุคลากร 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในองค์การใดๆ ไว้ ๕ ประการ๒๖ พอสรุปได้

ดังนี ้คือ 
๑. ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากลักษณะงานด้านพัฒนา

บุคลากรในองค์การโดยทั่วไปแล้ว เป็นงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่สายงาน
หลักเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบุคลากรโดยทั่วไปจึงมักจะพอใจท างานในสายงานหลักมากกว่าสายงาน
ช่วยเหลือสนับสนุน 

๒. ปัญหาด้านวิทยากร วิทยากรที่มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมยังมีอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่
วิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมักขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีแต่จะมีลักษณะ
เป็นผู้บรรยายหรือผู้บอกเล่าถึงประสบการณ์ในการท างานของตนมากกว่า  ผู้รับการพัฒนาจึงได้รับ
ความรู้แปลกใหม่น้อยมาก อีกทั้งยังขาดการเลือกวิธีการและเทคนิคในการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมด้วย 

 
 

                                                             
๒๖วรนารถ  แสงมณี, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : งานต าราและ

เอกสารการพิมพ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๔๓), 
หน้า ๑๓๔ - ๑๓๖. 



๒๔ 

๓. ปัญหาด้านตัวบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา แบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะคือ 
๑) ผู้เข้ารับการพัฒนาจ านวนหนึ่งไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการพัฒนาว่า

พัฒนาแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง แต่เข้ารับการพัฒนาเพราะได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 
๒) ผู้เข้ารับการพัฒนาบางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนาบุคลากร กล่าวคือคิดว่าเป็น

เรื่องของเด็กนักเรียนในห้องเรียนซึ่งไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ที่ท างานแล้ว อีกทั้งคิดว่าเป็นการเสียเวลาเสีย
เงินโดยเปล่าประโยชน์และก็มีหน้าที่การงานท าอยู่แล้วก็ไม่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาอีกแต่
อย่างใด 

๓) บุคลากรบางคนมีทัศนคติในทางอนุรักษ์นิยม พอใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง
เดิมที่เคยยึดถือปฏิบัติมาช้านานแล้วและไม่ยอมรับจนถึงขนาดต่อต้าน 

๔) บุคลากรบางคนมีทัศนคติมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอ ไม่เช่ือว่าวิทยากรจะมีความรู้
ความสามารถมากเพียงพอที่จะมาฝึกสอนตนได้ และไม่เช่ือว่าเนื้อหาสาระของโปรแกรมการพัฒนา
บุคลากรจะดีพอที่จะยอมรับค าแนะน ามาใช้ปฏิบัติได้ 

๔.ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากรจะ
ประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย ถ้ามีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ อย่างพร้อมมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ แต่การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ต้องลงทุนสูง อุปกรณ์
บางช้ินมีราคาแพงมาก องค์การบางแห่งก็ไม่สามารถหาซื้อมาได้ครบถ้วน 

๕.ปัญหาด้านผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรนักบริหาร
บางคนมีทัศนคติที่คับแคบ ไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรจึงไม่ให้การสนับสนุน บางคนก็
ส าคัญผิดว่าการพัฒนาบุคลากรแก้ไขปัญหาได้ฉับพลันเมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันใจตามที่
ต้องการก็ต่อต้าน ประการสุดท้ายนักบริหารบางคนคิดว่ามีความรู้ความสามารถมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่
จัดการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นผู้สั่งการและด าเนินการต่างๆ เองจึงอาจก่อให้เกิดปัญหามากมาย 

๒.1.๙ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้เช่ือกันว่า “คน” เป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จของชาติ (ทั้งภาครัฐและ

เอกชน) และถ้าหากประเทศไทยเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพคุณภาพ และจริยธรรมที่สูง เช่ือว่า
คงสามารถก้าวเข้าไปแข่งขันในโลกไร้พรมแดน (globalization)ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก มุมมองใหม่ใน
การพัฒนาคนตามกรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อให้ธุรกิจสามารถน าไปเป็นต้นแบบเพื่อ
พัฒนาองค์การที่น าไปสู่ความส าเร็จได้ทั้งองค์การและประเทศชาติ มีดังนี้๒๗ 

๑. ระดับจุลภาค ถือเป็นระดับการเรียนรูในองค์การซึ่งเป็นการเรียนรูใน ๓ ระดบั คือ 
๑.๑ การเรียนรูของบุคคล (individual learning) หัวใจส าคัญอยู่ที่การเรียนรู

เกี่ยวกับ แนวคิด (Concept) ในการท างานไดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ ทีมการเรียนรู เป็นรูปแบบการพัฒนาการท างานเป็นทีมที่มี

ลักษณะข้ามฝ่ายงาน (cross functional) การสั่งตนเอง (self-directed management) และการ
จัดการความคิดที่แตกต่าง เป็นต้น 

                                                             
๒๗สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร, การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม, พิมพ์ครั้งที่ ๕,

(กรุงเทพมหานคร : BK อินเตอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๗ - ๘. 



๒๕ 

๑.๓ องค์การแห่งการเรยีนรู้ (organizational learning) เป็นการเรียนรูระดับสูงสุด 
ในองค์การซึ่งมีพื้นฐานมาจากการเกิดมีการเรียนรู การพัฒนาองค์การให้เป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้”นี้ จะเน้นการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน (workplace learning) การมีความคิดแบบเป็นระบบ 
หรือการบูรณาการ การพัฒนาตนเองเปน็บุคคลผูร้อบรู การมีเป้าหมายร่วมกนั และการบูรณาการเพื่อ
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ระดับมหาภาค เมื่อสามารถพัฒนาคนในองค์การให้เกิดการเรียนรูไดทั้ง ๓ ระดับ    
ก็จะก้าวไปสูระดับการพัฒนาที่แท้จริง (developing) ซึ่งมีอยู่ ๓ ระดับ เช่นกัน             

๒.๑ การพัฒนาระดับชุมชน/ประเทศ เป็นการพัฒนาองค์ความรูหรือมีเทคโนโลยี
ของเราเอง การมีลักษณะที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” (intelligence club) เป็นสติให้กับสังคม 
หรือประเทศชาติ 

๒.๒ การพัฒนาระดับภูมิภาค เป็นการพัฒนาด้านวัฒนธรรมหรือการข้าวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ที่จะเตรียมเข้าไปแข่งขันในระดับโลก พรอมกับการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงกล
ยุทธ์ที่จะเข้าไปแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงระดับภูมิภาค 

๒.๓ การพัฒนาสูระดับโลก เป็นระดับสุดยอดของการพัฒนา คือสามารถบูรณาการ 
ทั้งการเรียนรูและการพัฒนาเข้าเป็นหนึ่งเดียวจะท าให้ประเทศของเราก้าวไปสูเวทีโลกในระดับ
นานาชาติแบบนักกลยุทธ์ระดับโลกที่มีความพรอมด้านศักยภาพของคน เทคโนโลยี การจัดการ และ
ทุน เป็นต้น  

การพัฒนาบุคคลจะครอบคลุมใน ๓ เรื่องด้วยกัน คือ การฝึกอบรม (training) 
การศึกษา (education) และการพัฒนา (development) และมีระบบการพัฒนาบุคคลในองค์การ 

การพัฒนาบุคคลเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรูความสามารถ ตลอดจนการอุทิศตัว 
บุคลิกภาพและการปรับตัว และการคิดริเริ่มของบุคคลในองค์การผา่นกระบวนการของการศึกษา การ
ฝึกอบรม และการพัฒนา ซึ่งองค์การเป็นผู้จัดด าเนินการให้หรือ โดยบุคลากรด าเนินการเอง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาทาด้านความคิด ความรู จิตใจ บุคลิกภาพและการท างาน เมื่อไดรับการพัฒนาแล้ว
สามารถวัดผลงานหรือความประพฤติของบุคลากรในองค์การได ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
องค์การต้องการหรือไม ข้อมูลย้อนกลับที่จะเข้าสูกระบวนการของการพัฒนาบุคคลเช่นนี้ต่อไป 
ภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์การไดแก ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ตลอดจนบรรยากาศ ในการท างาน การเปิดโอกาสให้
ไดรับการพัฒนาขององค์การซึ่งจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การต่อไป๒๘  

 จากแนวคิดต่างๆ ทั้งแนวคิดการพัฒนาบุคคล แนวคิดการการจัดการฝึกอบรมอย่าง  
เป็นระบบ และแนวคิดการพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมของทั้งนักวิชาการทั้งหมดข้างต้น อาจสรุปไดวา
การฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และทัศนคติ เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใช้แนวคิดระบบ (the systems 
approach) เป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสิ้น อันไดแกปัจจัยน าเข้า คือ “คน” 

                                                             
๒๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙ - ๑๐. 



๒๖ 

ซึ่งมีความรู ความช านาญหรือทักษะ และทัศนคติ ที่สูงหรือต่ าไมเท่ากันซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตหรือ
ผลงานที่สูงหรอืต่ าไม่เท่ากันตามไปด้วยน้ัน น าเข้าสกูระบวนการฝึกอบรมและกระบวนการประเมนิผล
ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือผลการฝึกอบรมที่ออกมาว่าได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวหรือไมกล่าวคือ สามารถ
ปฏิบัติงานไดดีข้ึนหรือไม มีปัญหาและอุปสรรคใด ที่ท าให้ไมเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย เพียงใด 
ก็จะเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมต่อไปนั่นเอง 

ตารางท่ี ๒.๖ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๐๙๕) 

ภาวะแฝงอ านาจหรือคุณสมบัตทิี่แฝงอยู่ในสิง่
ต่างๆ 

ธารพรรษ  สัตยารักษ์,  
(๒๕๔๘, หน้า ๔๔) 

กลุ่มของความรู ้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม 
ทัศนคต ิและค่านิยม 

สมิต  อาชวนิจกุล,  
(๒๕๔๔, หน้า ๒๑ - ๒๕) 

การเข้าใจในตนเอง การรู้ตนเอง 

๒.1.๑๐ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

๑) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ 
ความรู้ (knowledge) ได้มีผู้ให้ความหมาย ตลอดจนมีแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

ความรู้ ไว้หลายท่าน แต่ผู้วิจัยจะขอน ามากล่าวพอสังเขป ดังนี้ 
ความหมายของความรู้คือ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์และโครงสร้างที่

เกิดข้ึนจากการศึกษาหรือการค้นคว้า การสังเกต ประสบการณ์หรือจากรายงานการรับรู้ข้อเท็จจริง
เหล่าน้ีต้องชัดเจนและต้องอาศัยเวลา๒๙ เป็นความรู้เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และรายละเอียดต่างๆ 
ที่มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมสะสมไว้  

กฎการเรียนรู้ของ ฮอร์นไดค์ ได้สรุปการเรียนรู้ ดังนี ้
กฎเกี่ยวกับความพร้อม การเรียนจะเกิดข้ึนได้ดีเมื่อผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 

และจิตใจ ความพร้อมทั้งการอ่าน เขียน พูด และมีภาวะรับรู้การจูงใจที่เหมาะสม 
กฎเกี่ยวกับการปฏิบัติ การได้กระท าซ้ าหรือได้ฝึกหัด ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนการ

เรียนรู้จะมีประสิทธิภาพน้ัน ควรจะได้พิจารณาถึงความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เรียน
การได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ โดยเฉพาะปฏิบัติทางสุขภาพจะช่วยให้ผู้เรียนได้กระท ากิจกรรมนั้นได้ถูกต้อง
และเป็นระยะยาวนาน นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้รู้ผลการปฏิบัติที่ถูกต้องของตนเองว่าเกิดผลดีต่อ
สุขภาพก็จะช่วยให้การปฏิบัติน้ันเกิดข้ึนและถาวรสืบไป 

ทฤษฎีความรู้ของอริสโตเติล กล่าวว่า “สติปัญญาของมนุษย์มิได้สมบูรณ์ด้วยความรู้
เพียงอย่างเดียว ต้องเกิดจากการกระท าด้วยในการพัฒนาตนเอง” 

                                                             
๒๙Richmond, Jame Malcoim, “A Survey of the Environmental Knowledge And 

Attitudes the of Fith Year Students in English”, Dissertation Abstracts International, (37(1) : 
5016-A ; January, 1977), p. 531. 



๒๗ 

ทฤษฎีนามแห่งความรู้ความเข้าใจ แสดงให้เห็นถึงการตอบปัญหาว่าบุคคลเข้าใจตัวเขา
เองได้อย่างไร เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเองได้อย่างไร และเขามีปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
นั้นอย่างไร หมายถึง สิ่งภายในและภายนอกทั้งหลายที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคลอันได้แก่ความ
ต้องการ เป้าหมาย ค่านิยม ความปรารถนา ความรู้ ทัศนคติ ความกดดันภายในและสิ่งแวดล้อม
ทางด้านร่างกายและสังคม 

ความรู้ว่าความรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะเรื่อง หรือเรื่องทั่วๆ ไป ระลึกถึง
เฉพาะวิธี และกระบวนการต่างๆ หรือระลึกถึงแบบกระบวนโครงสร้าง วัตถุประสงค์ในด้านความรู้นั้น
เน้นในเรื่องกระบวนการทางจิตวิทยาความจ าเป็นกระบวนการเช่ือมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบใหม่ 
และได้แบ่งระดับความรู้ (cognitive domain) เป็น ๖ ระดับจากข้ันที่ง่ายไปหาข้ันที่ยาก ดังนี ้คือ 

๑. ความรู้ความจ า (knowledge) เป็นความสามารถทางสมองในอันที่จะทรงไว้หรือ
รักษาไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่บุคคลได้รับรู้ไว้ในสมอง การวัดว่าบุคคลมีความสามารถในการจ าเรื่องราว
ต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใดน้ัน ให้ดูที่ว่าบุคคลนั้นสามารถเลือกได้สิ่งที่จ าไว้ได้เพียงใด 

๒. ความเข้าใจ (comprehension) เป็นความสามารถในการสื่อความหมาย ทั้งให้ผู้อื่น
รู้เจตนาของตนและตนเองรู้ความหมาย ความปรารถนาของผู้อื่น 

๓. การน าไปใช้ (application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ความจ าและความ
เข้าใจในการแก้ปัญหาใหม่ที่เกิดข้ึนอย่างได้ผลไปเลียนแบบ  แต่ความสามารถในการน าใช้ในการ
แก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดข้ึนเป็นความสามารถน าสิ่งที่ได้จากการเรียนการ
สอนไปแก้ไขสถานการณ์ให้ส าเร็จลุล่วง 

๔. การวิเคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวใดๆ ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ 

๕. การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการประกอบส่วนย่อยๆ ให้เข้ากัน
ได้เป็นเรื่องราว เป็นความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวในหลายๆลักษณะแล้วน ามาจัดระบบ
โครงสร้างใหม่ให้เกิดสิ่งใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 

๖. การประเมินค่า (evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคาโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ (criteria) และมาตรฐาน (standard) ที่วางไว้วัดความรู้๓๐ 

๒) ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human capital theory) 
ทฤษฎีทุนมนุษย์กล่าวว่าพื้นฐานของนโยบายการพัฒนาและการวางแผนในประเทศ

ก าลังพัฒนามักจะได้แก่การตัดสินใจในการจดัล าดับความส าคัญ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เป็นไปตามความต้องการรีบด่วนที่กดดันและอยู่อย่างมากมายซึ่งประเทศก าลังเผชิญอยู่กับ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ถือปฏิบัติกัน มักจะระบุทรัพยากรการผลิตไว้ ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ ที่ดิน 
แรงงาน และทุน แต่สิ่งที่มาก่อนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์๓๑ ทุนในรูปมนุษย์
                                                             

๓๐Bloom, Benjamin S., J. Hasting and F. Thomas George, Handbook on Formative 
and Student Learning, (New York : McGraw-Hill Company, 1971), p. 271. 

๓๑เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง และคณะ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์และบุคคล = Human resoures 
and personnel management, (ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๙), หน้า ๕. 



๒๘ 

ที่สนับสนุนความเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจว่า ความสนใจได้หันไปยังการเพิ่มข้ึนของ   
ผลิตภาพ (productivity) ของปัจจัยการผลิตต่างๆ และการลงทุนทางด้าน “ทุนมนุษย์” (human 
capital) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มข้ึนของระดับการศึกษาของก าลังแรงงานและรวมถึงการฝึกอบรม
มากขึ้นและสุขภาพดีข้ึนด้วย เช่นเดียวกับการเพิ่มข้ึนของทนุในรูปวัตถุ ทุนในรูปมนุษย์ หมายถึงระดับ
การศึกษา ความช านาญพิเศษ สุขภาพและอาหารบ ารุงก าลังสมองก าลังแรง ถ้าก าลังแรงงานมี
การศึกษามีความช านาญพิเศษมากขึ้นมีสุขภาพดีและมีอาหารบ ารุงก าลังดีข้ึนทุนในรูปมนุษย์ก็จะมาก
ข้ึน ในทรรศนะเช่นน้ีการมีทุนในรูปมนุษย์มากข้ึนเหมือนกับว่ามีทุนในรูปวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต
มากข้ึน จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของประชาชนทุกคนในสังคม ในแง่ของเศรษฐศาสตร์อธิบายได้ว่า เป็นการการสะสมทุน
มนุษย์ (Human capital) และมีผลต่อการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจในแง่ของการเมือง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ช่วยเตรียมประชาชนให้เป็น ผู้พร้อมเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและ
ในแง่ของวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนสุขสมบูรณ์มาก
ข้ึนไม่ถูกตีกรอบโดยประเพณี กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการเปิดทางไปสู่ความ
ทันสมัย (modernization) ทรัพยากรมนุษย์สามารถพัฒนาได้หลายแนวทางด้วยกันทางที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุดคือการศึกษาเป็นทางการ (formal education)แนวทางที่สองทรัพยากรมนุษย์พัฒนาได้
ด้วยการปฏิบัติโดยผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ ที่เป็นทางการในสถาบันวิชาชีพและการศึกษา
ผู้ใหญ่ ตลอดจนกลุ่มศาสนา กลุ่มสังคมและกลุ่มการเมือง แนวทางที่สามคือ การพัฒนาตนเอง    
(self-development) ด้วยการที่แต่ละคนแสวงหาความรู้ทักษะหรือความสามารถให้สูงข้ึนโดยอาศัย
การเตรียมการในความคิดริเริ่มของตนเองด้วยการอ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และโดยการ
เรียนรู้จากการติดต่อสือ่สารที่เป็นทางการ เป็นต้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ประจักษ์ว่ามีส่วน
ส าคัญยิ่งในการท าให้บรรลุถึงอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึน ในขณะเดียวกัน
กระบวนการของความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้หรอืการถ่ายโอน
เทคโนโลยี และการลงทุนของต่างประเทศโดยตรงย่อมมีอิทธิพลต่อการก้าวไปของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานและบุคคลคือผู้ที่ท าการตัดสินใจที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ทุกประเทศของเอเชียและแปซิฟิก ดังนั้นรัฐบาลสามารถส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
มุ่งเน้นในการให้ความส าคัญกับการศึกษา การฝึกอบรมและการวิจัย เกี่ยวกับมาตรการชีวิตในระยะ
ยาวและสนับสนุนกระตุ้นให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม 

แนวคิดเรื่องทุนมนุษย์จึงน าไปปรับปรุงโครงสร้างนโยบายของประเทศ ในการส่งเสริม
แรงงานในตลาดแรงงาน และการยกระดับฝีมือแรงงานโดยมีการเพิ่มการลงทุนทางการศึกษา        
การฝึกอบรมแรงงาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าในทุนมนุษย์ให้สูงข้ึน 

โดยสรุปสาระส าคัญของทุนมนุษย์ดังกล่าวคือ การเพิ่มคุณค่าน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพ
บุคคล เพื่อเพิ่มคุณค่าทางผลผลิต ดังนั้นการลงทุนหรือเพิ่มทุนมนุษย์โดยการศึกษาและการฝึกอบรม



๒๙ 

จากการให้ความรู้และการดูแลสุขภาพให้เกิดศักยภาพที่มีคุณภาพก่อนจะก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต  
ในด้านนั้นๆ๓๒ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทฤษฎีทุนมนุษย์นั้นเป็นการช่วยเตรียม
ประชาชนให้เป็นผู้พร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีสุข 
ดังนั้นการลงทุนบุคลากรจงึมีความส าคัญยิ่งส าหรับประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย ผู้วิจัยน าแนวคิดจาก
ทฤษฎีทุนมนุษย์เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการก าหนดเนื้อหาของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

๓) ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าท่ี 
ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่เป็นกรอบแนวคิดทางสังคมวิทยาที่มีข้อสมมุติฐานที่ว่า สังคม

เป็นระบบที่ซับซ้อนระบบหนึ่ง ที่มีองค์ประกอบต่างๆหลายส่วนท างานร่วมกันจนเกิดความมี
เสถียรภาพ ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ มีองค์ประกอบของทฤษฎี ๒ ส่วน๓๓ คือ 

๑. โครงสร้างทางสังคม (social structure) ซึ่งเป็นรูปแบบอันถาวรที่ เกิดจาก
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางสังคมเช่น วิถีชีวิตภายในครอบครัวและระบบเศรษฐกิจ เป็นรูปแบบ
ของโครงสร้างทางสังคมประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากพฤติกรรมทางสังคมโดยความร่วมมือระหว่างกันใน
ครอบครัว จนเกิดเป็นกระบวนการผลิต การบริโภค การจ าแนกแจกจ่าย และการบริการที่มีขนาด
ใหญ่ มีความเกี่ยวพันระหว่างกันทั่วทั้งสังคม 

๒. หน้าที่ทางสังคม (social functions) เป็นส่วนท าหน้าที่เช่ือมโครงสร้างสังคมแต่ละ
ส่วนเข้าด้วยกัน ท าให้สังคมทั้งระบบเกิดการประสานงานและท างานร่วมกัน แนวความคิดของทฤษฎี
โครงสร้าง-หน้าที่ เกิดมาจากนักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ช่ือ อกุสต์ กองต์ ที่มองว่า การที่สังคมจะ
สามารถด ารงอยู่ได้น้ัน จะต้องมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันทั้งระบบ ต่อมมานักสังคม
วิทยาชาวอังกฤษช่ือ เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ ได้เสนอความคิดว่า สังคมมนุษย์นั้นมีลักษณะเหมือนกับ
โครงร่างของมนุษย์ ที่มีส่วนประกอบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก แต่ละส่วนประกอบจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งที่มีลักษณะ 
ดังนี้๓๔ 

๑) สังคมในฐานะที่เป็นระบบ ที่มีอาณาเขตแน่นอน เป็นสังคมที่วางระเบียบตนเอง 
ควบคุมตนเอง (Self-regulation) โดยมีแนวโน้มที่ส่วนประกอบต่างๆ พึ่งพาอาศัยกันและรักษาดุลย
ภาพไว้ได ้

๒) ในฐานะที่เป็นระบบที่บ ารุงรักษาตนเอง ท านองเดียวกับอินทรีย์ทั้งหลายสังคมมี
ความต้องการจ าเป็นจ านวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อสนองได้แล้วจะท าให้สังคมด ารงชีวิตอยู่ได้ส่วนต่างๆสามารถ
พึ่งพากันได้และสามารถรักษาดุลยภาพไว้ได้ 
                                                             

๓๒ชวลิต อยู่ภักดี, ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม กรณีศึกษาประเทศไทย 
ลาว และเวียดนาม, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๓๙), หน้า ๒๘. 

๓๓Oakley, Project with People, (Geneva : ILO, 1991), pp. 17 - 18. 
๓๔สัญญา สัญญาวิวัฒน์, กลุ่มคุณภาพ : พฤติกรรมทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนพานิช, 

๒๕๔๐), หน้า ๒๕ - ๒๖. 



๓๐ 

๓) การวิเคราะห์ระบบที่บ ารงุรกัษาตนเอง ท านองเดียวกับอินทรีย์ทั้งหลายสังคมมีความ
ต้องการและความจ าเป็นของส่วนประกอบต่างๆของสังคม ซึ่งการท าเช่นน้ันจะส่งผลให้เป็นการรักษา
ความพึ่งพากันและดุลยภาพด้วย 

๔) ในระบบที่มีความต้องการและจ าเป็นสังคมจึงต้องมีโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมา 
เพื่อเป็นหลักประกันให้มีการพึ่งพา ดุลยภาพ และการมีชีวิต 

อีมีล เดอร์ไคม์ เป็นนักสังคมวิทยาในกลุ่มโครงสร้าง-หน้าที่ ชาวฝรั่งเศส ที่มองว่า ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม เกิดมาจากความเป็นระเบียบของสังคมและความผาสุกของ
ประชาชน หากประชาชนในสังคมไม่ให้ความสนใจหลักศีลธรรม ความไร้บรรทัดฐาน ก็จะเกิดข้ึนใน
สังคม แต่อย่างไรก็ตามความเป็นปึกแผ่นของสังคมสามารถเกิดข้ึนได้ทั้งในสังคมแบบที่มีความเป็น
ปึกแผ่นแบบกลไก ที่มีลักษณะทางสังคมเหมือนกันแบบสังคมดั้งเดิมและสังคมแบบที่มีความเป็น 
ปึกแผ่นแบบอินทรีย์ ที่มีลักษณะทางสังคมต่างแบบกัน แบบสังคมสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถ
ศึกษารูปแบบของสังคม และหน้าที่ของสังคม ได้จากการกระท าทางสังคม ( social action) ที่เป็น
ข้อเท็จจริงทางสังคม เช่น วัฒนธรรม บรรทัดฐาน และค่านิยม นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันที่น าเอา
แนวความคิดด้านโครงสร้าง-หน้าที่มาพัฒนาในสหรัฐอเมริกา ที่มองทุกๆระบบและทุกๆหน้าที่หลัก
ของสังคมจะเป็นตัวกระท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบและด ารงอยู่ต่อไป ดังนั้นแต่ละแบบย่างทาง
สังคม หรือโครงสร้างจะมีหน้าที่หลายและมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับการมองว่าจะมองจาก
จุดใด และกับบุคคลใด บางอย่างทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคม อาจมีหน้าที่ที่ชัดเจนมากกว่า
หน้าที่อื่น ซึ่งเรียกว่า หน้าที่หลัก (manifest functions) แบบอย่างทางสังคมหรือโครงสรา้งทางสังคม
บางส่วน อาจมีหน้าที่ที่ไม่ส าคัญหรือท าหน้าที่สนับสนุนมากกว่า ซึ่งเรียกว่าหน้าที่รอง ( latent 
functions) แต่บางแบบอย่างทางสงัคมหรือโครงสรา้งสังคมที่เกิดข้ึนมาน้ันเป็นสิ่งที่สังคม  ไม่ต้องการ
จะเรียกว่า หน้าที่ที่ไม่มีประโยชน์ (dysfunctions) 

ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะองค์ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การวิจัย
ครั้งนี้ได้น าแนวคิดจากทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่มาเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรโดยการก าหนดโครงสร้างก่อนแล้วจึงพิจารณาบุคลการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง 

๔) ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (The human relation approach) 
การจูงใจในการท างาน ตามวิธีการของกลุ่มมนุษยสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับบทบาทของ

กระบวนการทางสังคม ในการท างาน ฐานคติหลักทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ เช่ือว่า พนักงานต้องการที่จะ
มีความรู้สึกว่า พวกเขาเป็นผู้ที่มีประโยชน์และเป็นผูท้ี่มีความส าคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการ
ทางสังคม มีความส าคัญยิ่งในการจูงใจให้พนักงานท างานมากกว่าที่จะได้ใช้เงินเป็นปัจจัยจูงใจ 

การประยุกต์ใช้ในการท างาน ผู้บริหารจะต้องการวิธีการท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่า 
พวกเขามีความส าคัญ อีกทั้งอนุญาตให้พนักงานเป็นผู้ก าหนดทิศทางของตนเองและเป็นผู้ควบคุม
ตนเองในการท ากิจกรรมต่างๆที่เป็นงานประจ าของตน อีกทั้งจะต้องพยายามสนองความต้องการทาง
สังคมของพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานให้สูงข้ึน นักวิชาการที่ส าคัญๆของมนุษยสัมพันธ์ 
ได้แก่ 



๓๑ 

๑) แนวคิดของเมโย (Elton Mayo)๓๕ เป็นรองศาสตราจารย์ทางด้านวิจัยอุตสาหกรรม
โดยมีผลการศึกษาที่มีช่ือเสียงจากการทดลองที่ Western electric company : Chicago ในนาม 
Haw thone study และได้น าผลการวิจัยดังกล่าวมาน าเสนอในเชิงทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ในการ
บริหารงานที่เน้นความส าคัญที่ตัวคน และเน้นการจัดระเบียบของความสัมพนัธ์ของคนในองค์การ เช่น 
ค านึงถึงปัจจัยด้านปทัสถาน ค่านิยม และอารมณ์ที่มีผลต่อการอยู่ในองค์กรการท างาน 

แนวความคิดดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การจะมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของคนท างาน หรือ
พฤติกรรมของคน หรือกลุ่มในองค์การ ซึ่งมีผลมาจากตัวแปรด้านจิตวิทยามากกว่าสถานภาพใน
องค์การหรือต าแหน่งที่เป็นอยู่อย่างเป็นทางการ ดังนั้น การส่งเสริมให้คนหรือกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

๒) แนวความคิดของบาร์นาร์ด (Chester I. Barnard)๓๖ ได้เสนอแนวความคิดไว้ในการ
บริหารงานไว้ในหนังสือ “The function of executive” ว่านักบริหารควรจะมององค์การที่ระบบ
องค์รวม (Total System) เพราะองค์การเป็นระบบของการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างมีพลังอันแรงกล้า
ในการท างานระหว่างคนต้ังแต่ ๒ คนข้ึนไป เพื่อการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จ  ซึ่งอาศัย
วัตถุประสงค์ที่ตรงกันระหว่างองค์การกบัสมาชิก ความเต็มใจและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของ
องค์การทั้งระบบ (total system) 

ดังนั้น คนจะท างานได้อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจกันทัว่ทั้งองค์การโดยมคีวามเข้าใจการสื่อ
วารข้อความจากองค์การ และเป็นหน้าที่ขององค์การในการโน้มน้าวจิตใจคนท างานด้วยการเพิ่ม
แรงจูงใจหรือท าให้คนท างานมีความพึงพอใจในงาน แต่ความสมัครใจหรือความเต็มใจท างานข้ึนอยู่
กับงาน ฉะนั้น กล่าวได้ว่าแรงจูงใจทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยามีความส าคัญมากกว่าแรงจูงใจที่
เกิดจากการใช้ค่าตอบแทน เป็นตัวเงินมากระตุ้นการท างาน ดังนั้นการจูงใจคนในองค์การให้ท าตาม
ค าสั่งจึงมีหลักว่า ท าอย่างไรจะให้คนยอมรับ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ๑. คนงานมีความเข้าใจ
ในค าสั่งนั้นหรือไม่ ๒. คนงานเช่ือหรือไม่ว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 
๓. คนงานเช่ือหรือไม่ว่าการปฏิบัติตามค าสั่งไม่ขัดกับผลประโยชน์ของตนหรือกลุ่ม ๔. คนงานมี
ความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆหรือไม่ 

ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดย
ผู้บริหารจะต้องท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่า พวกเขามีความส าคัญ เพราะประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหน่วยงานกับ
วัตถุประสงค์ของคนท างาน  

 
 
 

                                                             
๓๕ทองใบ สุดชารี, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, (อุบลราชธานี : กิจเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๓ ), หน้า 

๒๐๐. 
๓๖Barnard อ้างใน ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เอกสาร

และต าราสถาบันราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕๙. 



๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๗ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Richmond, Jame Malcoim, 
(1977, p. 531) 

ทฤษฎีความรู้ นั้นเน้นในเรื่องกระบวนการทาง
จิตวิทยาความจ าเป็นกระบวนการเช่ือมโยง
เกี่ยวกับการจัดระเบียบใหม่ และได้แบ่งระดับ
ความรู้ (cognitive domain) เป็น ๖ ระดับจาก
ข้ันที่ง่ายไปหาข้ันที่ยาก 

เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง และคณะ,  
(๒๕๓๙, หน้า ๕) 

ทฤษฎีทุนมนุษย์ (human capital theory) คือ 
การเพิ่มคุณค่าน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล 
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางผลผลิต 

Oakley,  
(1991, pp. 17 - 18) 

ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ คือ สังคมเป็นระบบที่
ซับซ้อนระบบหนึ่ง ที่มีองค์ประกอบต่างๆหลาย
ส่วนท างานร่วมกันจนเกิดความมีเสถียรภาพ 
ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่  

ทองใบ สุดชารี,  
(๒๕๔๓, หน้า ๒๐๐) 
 

ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (the human relation 
approach) คือ ผู้บริหารจะต้องท าให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกว่า พวกเขามีความส าคัญ 

๒.2 แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 
มหาเถรสมาคมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดทั่วประเทศจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัดข้ึน เพื่อรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนา  
โดยมุ่งให้แต่ละคณะสงฆ์จังหวัดควรมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ด้านการฝึกอบรมสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างน้อย ๑ แห่ง ต้องด าเนินการตามความ
ในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งระบุไว้ว่า 

“การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน
คณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด คัดเลือกวัดที่เหมาะสม 
ให้เจ้าอาวาสวัดที่จัดต้ังส านักปฏิบัติธรรม ยื่นหนังสือขอจัดต้ังตามแบบของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เสนอคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พิจารณาแล้วให้ประธาน
คณะกรรมการรายงานเสนอเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา
อนุมัติ เพื่อมีพระบัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรม ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้ึนทะเบียน
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด และจัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจ าปี ตามโครงการเงิน
อุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรม” เป็นการด าเนินการโดยเฉพาะของเจ้าคณะปกครอง     
ฝ่ายสงฆ์ ในนามของคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  ผ่านไปเป็นเวลา ๖ ปี     
แต่สถานการณ์การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดกลับไม่เพิ่ม ข้ึน  เพื่อให้การจัดตั้ง          
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน             



๓๓ 

กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงก าหนดข้ันตอนเสนอเรื่องขอจัดตั้ง   
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้๓๗ 

ข้ันตอนที่ ๑ เจ้าคณะจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดคัดเลือกวัดที่เหมาะสม แล้วแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกทราบ 

ข้ันตอนที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดย่ืนหนังสือขอจัดต้ังต่อคณะกรรมการจัดต้ังตามแบบที่ก าหนด (แบบ สธจ. ๑) 

ข้ันตอนที่ ๓ เจ้าคณะจังหวัด ประธานคณะกรรมการจัดตั้ง รายงานเสนอเจ้าคณะภาค
ตามแบบที่ก าหนด (แบบ สธจ. ๒) 

ข้ันตอนที่ ๔ เจ้าคณะภาคพิจารณาลงนามเสนอความเห็นและรายงานเสนอต่อ        
เจ้าคณะใหญ่ 

ข้ันตอนที่ ๕ เจ้าคณะใหญ่พิจารณาลงนามเสนอความเห็นน าเข้าที่ประชุมมหาเถร
สมาคมด้วยตนเองในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง หรือส่งเรื่องโดยตรงให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือส่งเรื่องคืนให้เจ้าคณะจังหวัดด าเนินการจัดส่ง ให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด าเนินการจัดท าวาระเพื่อน าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ 

ข้ันตอนที่ ๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมน าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณามีมติ
อนุมัติจัดต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

ข้ันตอนที่ ๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดท ามติมหาเถรสมาคมแจ้งให้      
เจ้าคณะจังหวัดทราบ และข้ึนทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

ข้ันตอนที่ ๘ เจ้าคณะจังหวัดแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่เป็นสถานที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดทราบเพื่อด าเนินกิจกรรมจัดการศึกษาปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธบริษัทต่อไป 

ข้ันตอนที่ ๙ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนประจ าปี ตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรมมหาเถร
สมาคมปกครองดูแลคณะสงฆ์ วัดเป็นเสมือนนิติบุคคลตามกฎหมายมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด     
มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจของมหาเถรสมาคมในมาตรา ๑๕ และเจ้าอาวาสในมาตรา ๓๗ 

การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นภาระหนึ่งของพระสงฆ์ มหาเถรสมาคม ใช้อ านาจ
หน้าที่ตามมาตรา ๑๕ ออกระเบียบส่งเสริมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  เพื่อรองรับ
ประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาอันเป็นการรักษา
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา โดยมีคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ  รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นรองประธาน
คณะกรรมการ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอของจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ โดยมีเจ้าคณะใหญ่
เป็นประธานที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เป็นที่ปรึกษาคณะสงฆ์จังหวัดการจัดการอบรม
ปฏิบัติธรรมจัดเป็นการศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
เพราะมีทั้งการถ่ายทอดความรู้ธรรมะ การฝึกอบรมจิตใจ เห็นธรรมะตามความเป็นจริง การสืบต่อ
                                                             

๓๗ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 



๓๔ 

ปฏิบัติตามพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติได้องค์ความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติการจัดการอบรมปฏิบัติธรรม ต้องมีการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนสามารถให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ทั้งสามารถจัดได้ในทุกระดับการศึกษาเพื่อเปน็การศึกษาพื้นฐาน และสามารถผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยวัดจัดเป็นส านักปฏิบัติธรรมจัดการอบรมปฏิบัติธรรมให้การศึกษา
และปฏิบัติตามพระสัทธรรม๓๘  

ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในมหาสติปัฏฐานสูตร  อันเป็นการแสดงถึง
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมว่า “เอกายโน อย  ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน  วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน    
สมติกฺกมาย,ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย, ายสฺส อธิคมาย, นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิท  จตฺตาโร 
สติปฏฺ านา.”๓๙ 

แปลว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย ๑ 
เพื่อระงับความโศก ๑ เพื่อระงับความคร่ าครวญ ๑ เพื่อดับทุกข์ ๑ เพื่อดับโทมนัส ๑ เพื่อบรรลุ
อริยมรรค ๑ เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน ๑ ทางเดียวนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔๔๐  

สรุป วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมมี ๕ ประการ คือ 
๑. เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย 
๒. เพื่อระงับความโศก และความคร่ าครวญ 
๓. เพื่อดับทุกข์ และโทมนัส 
๔. เพื่อบรรลุอริยมรรค 
๕. เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน 
การปฏิบัติธรรมมีความสอดคลอ้งกบัเปา้หมายและวัตถุประสงค์การศึกษาในรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “การจัด การศึกษาอบรม
ต้องให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม” และตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา มาตรา ๖ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. ว่า “ต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” การจัดการอบรมปฏิบัติ

                                                             
๓๘รายละเอียด การศึกษา การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาตลอดชีวิต และสถานศึกษา ดูได้ใน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักงาน, ส านักนายกรัฐมนตรี, มาตรา ๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟิคจ ากัด. 
๒๕๔๕), อ้างใน ศิริพร แย้มนิล ดร. และคณะ, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมศึกษาเฉพาะกรณี 
วัดปัญญานันทาราม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”, รายงานการวิจัยโครงการน าร่องการจัดการศึกษาและ
เผยแผ่ศาสนธรรมในพระพุทธศาสนา ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา สกศ. อันดับที่ ๗๑/๒๕๔๘, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔. 

๓๙ที.ม. (บาล)ี ๑๐/๓๗๓/๒๔๘. 
๔๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 



๓๕ 

ธรรม จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง จึงเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ 

การปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง  เพื่อตัดละกิเลสตัณหา
เห็นธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย
จุดมุ่งหมาย คือ พระนิพพาน การปฏิบัติธรรม สอดคล้องกับ มาตรา ๘ ที่ระบุว่า “เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีการพัฒนาสาระ และ
กระบวนการเรียนรู้ใหเ้ปน็ไปอย่างต่อเนื่อง” การศึกษาในทางพระพุทธศาสนามีหลักการศึกษาตามศีล 
สมาธิ ปัญญา มีหลักการการปฏิบัติที่ชัดเจนดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร   
วินีตวัตถุ นิคัณฐสูตร หรือในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค จุดประสงค์ก็เพื่อผู้ศึกษาปฏิบัติเกิดปัญญา
ญาณเห็นแจ้งตามความเป็นจริง ดังมาตรา ๒๒ ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการ      
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” 

มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ วัด เป็นสถาบันศาสนา ร่วมกับองค์กรของรัฐ คือ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถร่วมมือกันจัดตั้งและบ ารุงส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  และ
สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชน ตามมาตรา ๑๒ และสามารถจัดการศึกษาอบรม
ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้ รวมทั้งแก่สถานศึกษาและศูนย์การเรียนที่สนใจ ตามมาตรา ๑๘ 
การได้รับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกองพทุธ
ศาสนศึกษา จัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจ าปี ตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบตัิ
ธรรม เมื่อจัดต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแล้ว ตามมาตรา ๑๔ ตามสิทธิขององค์กร 

การอบรมปฏิบัติธรรม มีรูปแบบการจัดการศึกษา ได้แก่ การศึกษาในระบบ คือ จัดเป็น
หลักสูตร มีตัวอย่าง คือ บทเรียนปฏิบัติธรรมในช้ันเรียนบทเรียนศีลธรรมในวิชาสังคมศึกษาในทุก
ระดับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็จัดเป็นวิชาธรรมภาคปฏิบัติ จัดเป็นหลักสูตรในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คือ พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม การศึกษานอกระบบ คือ จัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็น
ระยะๆ ตามช่วงเวลา และการศึกษาตามอัธยาศัย คือ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติได้ตลอดเวลา
ตามที่ต้องการ ดังมาตรา ๑๕ และสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใดรปูแบบหนึ่งหรอืทั้งสามรูปแบบก็
ได ้ตามศักยภาพขององค์กร และเป็นไปตามมาตรา ๒๓ คือ เพราะได้รับการอบรมปฏิบัติธรรมจึงเกิด
ความรู้คู่คุณธรรม ผู้ปฏิบัติรู้ธรรมตามความเป็นจริง ฝึกตน ได้ธรรมท าให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

การปฏิบัติธรรมมีกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ การสาธิตการปฏิบัติ      
การบรรยายธรรม การสอบ-ส่งอารมณ์ ปรับอินทรีย์ มีเนื้อหาตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร ใช้หลักการ
ก าหนดรู้ด้วยอาตาปี สติมา สัมปชาโน ปฏิบัติจดจ่อ ติดต่อ ต่อเนื่อง จนเกิดปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรม
ตามความเป็นจริง มีการจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมให้สัปปายะ จัดบริการสื่อมีหนังสือสวดมนต์ วิดีทัศน์
สาธิตการปฏิบัติ หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรมไว้ให้ศึกษา เป็นไปตามมาตรา ๒๔ ที่มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการ



๓๖ 

เรียนและอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

การจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมในทุกกลุ่มชน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสมาปฏิบัติธรรม 
และร่วมมือกับองค์กรจัดการปฏิบัติธรรม ดังมาตรา ๒๙ ที่ให้ร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น การจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการส่งเสริมสนับสนุนวิปัสสนาจารย์ ศึกษาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองแล้วจะได้เป็น
ประโยชน์ต่อการสอนการอบรม ดังมาตรา ๓๐ ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับการเรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

ในการจัดการอบรมปฏิบัติได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นประเมินผลก่อนและหลัง
การปฏิบัต ิก่อนการปฏิบัติสอบถาม เรื่อง ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นด้านต่างๆ ก่อนเข้ารับการอบรม
ของผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีความพร้อมของสถานที่และความพร้อมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติความคิดเห็น
หรือคาดหวังอื่นๆ และหลังปฏิบัติธรรมสอบถาม เรื่อง ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นต่างๆ หลังเข้ารับการ
อบรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีความพึงพอใจ สถานที่ บุคคล หลักสูตรการอบรม สิ่งแวดล้อม สัปปายะ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการฝึกปฏิบัติธรรมและจัดการอบรมติดต่อต่อเนื่องไปแก่ผู้สนใจการปฏิบัติ  ตาม
มาตรา ๒๖ ที่ให้สถานศึกษาจัดประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของการเรียน  ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษารวมทั้งการจัดสรรโอกาสการเข้า
ศึกษาต่อและน าผลการประเมินผู้เรียนดังกล่าว มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

การขอจัดตั งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
มหาเถรสมาคมออกระเบียบการขอจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี ้
ข้อ ๑ วัดซึ่งเป็นที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เป็นวัดตามพระราชบัญญัติ    

คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่พักสงฆ์ตามมติ    
มหาเถรสมาคม 

ข้อ ๒ มีสัปปายะ เช่น อาวาสสัปปายะ เป็นต้น 
ข้อ ๓ วัดที่เคยเป็นส านักปฏิบัติธรรมมาก่อน ยกข้ึนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ข้อ ๔ เจ้าอาวาสเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรมตามหลัก

มหาสติปัฏฐานสูตร 
ข้อ ๕ มีหลักฐานถูกต้อง ตรงตามแบบเอกสาร (แบบฟอร์ม) ที่ก าหนดไว้๔๑ 

                                                             
๔๑ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐๐. 



๓๗ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดคุณสมบัติของส านักปฏิบัติธรรม  ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาส านักปฏิบัติธรรมไว้ ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านสถานที่ (๒) ด้านวิทยากร
และ (๓) ด้านการบริหารจัดการซึ่งแต่ละด้านมีข้อก าหนดเป็นรายละเอียด ดังนี้๔๒ 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมคีวามสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษา ปฏิบัติและเผย

แผ่ธรรมอย่างแท้จริง 
๒. มีการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายอย่างเป็นระบบ ที่มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผย

และตรวจสอบได้ 
๓. มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า 

ห้องสุขาและอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
๔. มีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบ  ในกรณีที่มี       

ผู้ปฏิบัติธรรมจ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร    
เพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

๕. มีการดูแลด้านสุขอนามัย กล่าวคือ มีตู้ยาสามัญไว้ประจ าหรือมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถ
ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมาก ควรจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จาก
สถานพยาบาลอยู่ดูแล ถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถน าส่งสถานพยาบาลได้ทันที  ถ้าหากไม่ได้จัด
เจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจ า ก็ต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียงให้สามารถ    
ปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที 

๖. มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติ
ไว้อย่างชัดเจน 

๗. มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านักที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารหรือ    
ติดประกาศไว้ ณ บริเวณที่เห็นได้โดยชัดเจน 

๘. มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดด้านต่างๆ เช่น การจัด
อาหาร น้ าดื่มและการบริการต่างๆ เป็นต้น 

๙. มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ  แต่ต้องไม่เป็นใน
ลักษณะเชิงธุรกิจ 

ด้านวิทยากร 
๑. มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฏฐานที่มีความรู้ ความสามารถในการสอน

กัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร โดยสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้ 
๒. มีวิทยากรบรรยายธรรมที่มีความรู้ ความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้

เข้าใจหลักธรรม และน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
๓. พระภิกษุหรือบุคคลอื่นที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

                                                             
๔๒ฝ่ายวิชาการคณะท างานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, 

คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๗, หน้า ๗๓ - ๗๕. 



๓๘ 

ด้านสถานท่ี 
๑. ด้านความสะอาด สงบ สว่าง บรเิวณร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
๒. มีห้อง อาคาร หรือศาลาปฏิบัต ิที่สามารถให้ผูป้ฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายและฝึก

ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ไม่แออัดเกินไป 
๓. มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอและแยกตามเพศของผู้ใช้ ส าหรับ

ห้องพักควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้เป็นอย่างดี 
สรุปได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมนั้น นอกจากจะเป็นสถานที่ที่เสริมสร้างจิตใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพื่อพัฒนาการสติให้มคีวามจดจ่อมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้นแล้ว การปฏิบัติธรรมกรรมฐานทีด่ีน้ัน ยังต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคคล คือ มีอาจารย์ที่ดี มีสหธรรมิกที่ดี เป็นต้น         
ด้านอาวาส คือ สถานที่ที่มีความสงบร่มรื่น ทั้งในส่วนของที่พัก ห้องน้ า โรงอาหาร ต้องมีความสะอาด
เรียบร้อย ด้านอาหาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญ อาหารที่ดีและมีประโยชน์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมมีการปฏิบัติธรรมที่ดีข้ึน และด้านธรรมะ คือจะต้องมีหลักในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และ
เรียนรู้จากวิปัสสนาจารย์อย่างเข้าใจและชัดเจน จึงจะส่งผลให้การปฏิบัติธรรมเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างดี
เยี่ยมต่อไป 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๐๐) 
 

ระเบียบในการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด 
๑) เป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่พักสงฆ์ตามมติมหาเถร
สมาคม 
๒) มีสัปปายะ เช่น อาวาสสัปปายะ เป็นต้น 
๓) วัดที่เคยเป็นส านักปฏิบัติธรรมมาก่อน ยกข้ึน
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
๔) เจ้าอาวาสเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติธรรมตามหลักมหาสติปัฏ
ฐานสูตร 
๕) มีหลักฐานถูกต้อง ตรงตามแบบเอกสาร 
(แบบฟอร์ม) ที่ก าหนดไว้ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
(๒๕๔๗, หน้า ๗๓ - ๗๕) 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาส านักปฏิบัติธรรม  
(๑) ด้านการบริหารจัดการ  
(๒) ด้านวิทยากร 
(๓) ด้านสถานที่ 

 



๓๙ 

๒.3 บริบทของส านกัปฏิบตัิธรรมประจ าจังหวัด เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามมติที่ประชุมมหา

เถรสมาคม มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ๔๑ แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีการจดัอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจ า ท า
หน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งนั้น มี
ข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้๔๓ 

๑. วัดตึกคชหิรัญ 
วัดตึกคชหิรัญ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๑ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านปากคลองผักไห่อมฤต ถนนผักไห่-   
ป่าโมก หมู่ที่ ๗ ต าบลอมฤต อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ชาวบ้าน
อ าเภอผักไห่เรียกสั้นๆ ว่า “วัดตึก” เหตุที่มาก่อนจะเป็นวัดน้ัน สถานที่ตั้งวัดแห่งนี้ เดิมผู้เป็นเจ้าของ
บ้านมีนามว่า หลวงอภัยเภตรา (ช้าง) และนางอภัยเภตรา (เงิน) ได้สร้างบ้านเป็นตึกแบบเก๋งจีน     
คนทั่วไปเรียกว่า บ้านตึก ต่อมาท่านทั้งสองเกิดศรัทธาอุทิศบ้านตึกพร้อมที่ดินยกให้เป็นวัด วัดนี้จึงมี
ช่ือตามบ้านตึกนี้ว่า “วัดตึก” จากนั้นหลวงอภัยเภตราก็ถึงแก่กรรม 

ส่วนค าว่า “คชหิรัญ” หรือวัดตึกคชหิรัญ เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวเสด็จพระราชด าเนินมาพระราชทานผ้าพระกฐินที่วัดตึก
แห่งนี้ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่ผู้เป็นเจ้าของบ้านที่ได้อุทิศบ้านพร้อมที่ดินให้เป็นวัด ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยมีพระครูพิพัฒน์วรวิทย์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๒. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร 
วัดกษัตราธิราช ไดร้ับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๒ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือว่า         
วัดกระษัตรา หรือ วัดกระษัตราราม เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์แห่ง         
กรุงศรีอยุธยาทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ จึงได้ช่ือว่า วัดกษัตรา หรือวัดกษัตราราม หมายความว่า   
เป็นวัดของพระมหากษัตริย์ ต่อมากลายเป็นวัดร้าง ภายหลังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เปลี่ยน     
นามใหม่ว่า วัดกษัตราธิราช ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างปีพุทธศักราช     
๒๓๒๘ - ๒๓๔๙ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ          
เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ในรัชกาลที่ ๑ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ ปีพุทธศักราช ๒๓๔๙ สมเด็จ     
เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) ทิวงคตแล้ว สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์        
(เกศ) ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ส่วนนาม วัดกษัตราธิราช สันนิษฐานว่า ได้เปลี่ยนนามในรัชกาลที่ ๕ 
ตามจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พุทธศักราช ๒๔๓๑ ครั้งเสด็จพระราชด าเนินมายังวัดนี้ ซึ่งได้
กล่าวถึงวัดกษัตราธิราชไว้ และได้รับพระราชทานให้ยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๒๐ โดยมีพระราชธานินทราจารย์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

 
 

                                                             
๔๓กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓๔ – ๓๘๖. 



๔๐ 

๓. วัดใหญ่ชัยมงคล 
วัดใหญ่ชัยมงคล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๓ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๓ ถนนอยุธยา-บางปะอิน หมู่ที่ ๓ ต าบล
คลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงเช่ือว่า วัดป่าแก้วสร้างข้ึนในสมัยสมเด็จ      
พระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าอู่ทอง คือ วัดใหญ่ ชัยมงคล เป็นที่อยู่ของพระสังฆราช คือ สมเด็จ        
พระวันรัต และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล สร้างข้ึนในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลักจากทรง       
ท ายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕ หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่ า               
วัดใหญ่ชัยมงคลได้กลายสภาพเป็นวัดร้างเกือบ ๑๕๐ ปี กรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนวัดใหญ่ชัยมงคล
เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พระครูภาวนารังสี (เปลื้อง    
เริงเชียร) ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อคงสภาพใช้บ าเพ็ญกุศลได้ และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๐ โดยมีพระครูพิสุทธ์ิบุญสาร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส    
รูปปัจจุบัน 

๔. วัดมเหยงคณ์ 
วัดมเหยงคณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๔ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เดิมเป็นพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลัง
กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ วัดนี้ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๕ ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่นอกเขตเมืองมาทางทิศตะวันออก  ถ้าเดินมาจากถนนสายเอเชีย     
แยกเข้าสู่ถนนโรจนะเพื่อมุ่งเข้าเกาะเมือง พอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้มเลี้ยวขวาอ้อมวงเวียนมาตามถนน
ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ก็จะถึงทางเข้าวัดมเหยงคณ์ ท่านจะมองเห็นผนังอุโบสถก่อด้วยอิฐ
สีแดงตระหง่านแต่ไกล  

ปัจจุบันนี้กรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนวัดมเหยงคณ์เป็นโบราณวัตถุ โบราณสถาน      
ของชาติ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยมีพระภาวนาเขมคุณ วิ. ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส    
รูปปัจจุบัน 

๕. วัดทางหลวง 
วัดทางหลวง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๕ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ บ้านทางหลวง หมู่ที่ ๔ ต าบลปลายกลัด 
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ไม่ระบุที่มาประวัติวัด ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยมีพระครูศรัทธาบุญกิจ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบัน 

๖. วัดเจ้าเจ็ดใน 
วัดเจ้าเจ็ดใน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๖ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ บ้านเจ้าเจ็ด หมู่ที่ ๓ ต าบลเจ้าเจ็ด อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๕๐ โดยมีพระครูปลัดอนงค์ สุมงฺคโล ด ารงต าแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

 



๔๑ 

๗. วัดสีกุก 
วัดสีกุก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๗ 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ บ้านสีกุก ถนนอยุธยา-เสนา หมู่ที่ ๒ ต าบลน้ าเต้า 
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสมีา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๐ โดยมีพระครูชินธรรมาภรณ์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๘. วัดบึงลัฏฐิวัน 
วัดบึงลัฎฐิวัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๘ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ นางบุญ นายกัน และนายแจ่ม บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้าง
วัด แล้วเรียกว่า “วัดใหม่ทางหลวง” หรือ “วัดใหม่ทางเรือ” ต่อมาสมัยพระอาจารย์เอี่ยมปกครองวัด 
ได้เปลี่ยนนามวัดมาเป็นวัดบุญกันนาวาส ช่ือบริจาคที่ดิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยมีพระครูโอภาสวุฒิกร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๙. วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร 
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๙ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา 
เดิมช่ือว่า วัดทะเลหญ้า หรือวัดท าเลหญ้า เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้า ต่อมาเป็นวัดร้าง สมเด็จ    
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ และถวายเป็น
พระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕ และมีนามใหม่ว่า วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต่อมาอาคาร
เสนาสนะ ได้ช ารุดทรุดโทรม ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ พระพจนโกศล เจ้าอาวาส ได้บูรณปฏิสังขรณ์ 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากตระกูลมาลากุล  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลสวนพริก อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระญาณไตรโลก ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส      
รูปปัจจุบัน 

๑๐. วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ได้รับแต่ งตั้ ง ให้ เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แห่งที่  ๑๐ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เป็นวัดโบราณ  ตาม                   
พระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ าผึ้งทรงสร้างพระอารามนี้ข้ึนในที่พระราชทานเพลิงศพ  
พระนางสร้อยดอกหมาก พระอัครมเหสี วัดน้ีจึงมีนามว่า วัดเจ้าพระนางเชิง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยา 
เรียกว่า วัดพแนงเชิงบ้าง วัดพระเจ้าพแนงเชิงบ้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามว่า         
วัดพนัญเชิง ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี             
องค์ต่อๆ มา โดยล าดับ 

ในปีพุทธศักราช ๒๓๓๙ รัชกาลที่ ๔ เสด็จมาทรงปิดทองพระพุทธรูปวัดพนัญเชิง และ
พระราชทานนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก และเสด็จมาติดพระเนตรถมปัดอีกครั้ง ได้โปรดให้    
พระยาโชฎึกราชเศรษฐี จัดต้ังเครื่องสังเวยตามแบบธรรมเนียมจีน ในสมัยต่อมาเจ้าอาวาสของแต่ละ
ยุคได้สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุตลอดมา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ต าบลกะมัง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเทพรัตนากร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส        
รูปปัจจุบัน 



๔๒ 

๑๑. วัดบ้านแพน 
วัดบ้านแพน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๑๑ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ บ้านสามกอ หมู่ที่ ๑ ต าบลสามกอ 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ สร้างข้ึนในสมัยกรุงธนบุรี เหตุที่ได้   
ช่ือว่า วัดบ้านแพน สืบเนื่องมาจากบริเวณนี้ก่อนสร้างวัด เป็นป่ามีนกยูงมาก เวลาร าแพนปีกหาง
สวยงามมาก และเรียกช่ือว่า บ้านยูงร าแพน และต่อมาชาวบ้านได้เรียกช่ือวัดว่า “วัดจันทคูวาสน์” 
โดยมิทราบสาเหตุ ต่อมาชาวบ้านได้เรียกว่า “วัดบ้านแพน” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ โดยมีพระครูสุวรรณศีลาธิคุณ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๑๒. วัดโคกทอง 
วัดโคกทอง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

แห่งที่ ๑๒ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านกุฎี หมู่ที่ ๑๒ ต าบลกุฎี อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐ เดิมตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ าน้อย และสถานที่ตั้งวัดเป็น
ที่เนินสูง เรียกว่า “โคก” เป็นที่เลี้ยงวัวควายของชาวบ้าน เมื่อได้สร้างวัดข้ึนมาแล้ว ได้เรียกว่า     
“วัดโคกทอง” ต่อมาได้ย้ายวัดมาต้ังอยู่ใกล้กับแม่น้ าน้อยที่ตั้งในปัจจุบนัในสมัยของพระครูบวรสังฆกิจ 
วัดโคกทอง ได้ผูกพัทธสีมา ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่      
๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยมีพระครูสังฆรกัษ์สมคิด จนฺทวณฺโณ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๑๓. วัดสุทธาวาส 
วัดสุทธาวาส ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๑๓ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตะพังโคลน ถนนบ้านตะพังโคลน    
หมู่ที่ ๔ ต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้ งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ 
และได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ         
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๑๔. วัดนครหลวง 
วัดนครหลวง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่ ๑๔ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๗   
โดยมีพระครูกิตติปัญญาวัฒน์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๑๕. วัดตาลเอน 
วัดตาลเอน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

แห่งที่ ๑๕ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตาลเอน ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑ 
ต าบลตาลเอน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ ค าปริศนาของวัด
ตาลเอนที่เล่าสืบต่อกันมา คือ “วัดตาลเอนเจ้าเณรสร้างมีทองสองอ่างอยู่ระหว่างคนโทษ กาอยู่นอก
กระรอกอยู่ใน ใครคิดได้ไปเอาที่กา” ไม่ระบุประวัติที่มาของวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ โดยมีพระครูวิสุทธ์ิภาวนาประสิทธ์ิ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

 
 



๔๓ 

๑๖. วัดท่าการ้อง 
วัดท่าการ้อง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แห่งที่  ๑๖ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่บ้านท่า หมู่ที่  ๖ ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า
ผู้ใดเป็นผู้สร้าง เพราะอยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวัง สันนิษฐานว่าคงจะเป็นวัดราษฎรสร้างข้ึน และ
คงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๔ และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๕ โดยมีพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส
รูปปัจจุบัน 

๑๗. วัดเสาธง 
วัดเสาธง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ 

๑๗ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๕ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๗ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 
๒๒๙๒ โดยมีพระครูวิบูลจริยากร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๑๘. วัดเกาะแก้ว 
วัดเกาะแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

แห่งที่ ๑๘ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ถนนวัดกล้วย-ป่าโต หมู่ที่ ๑๒ ต าบลกะมัง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ สมัยก่อนทางทิศตะวันตกของ
วัดเกาะแก้ว คือ ทางด้านแม่น้ าป่าสัก ในปัจจุบัน มีอาณาเขตกว้างขวางเนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ า และ
ที่ปากคลองข้าวสาร เมื่อถึงฤดูน้ า น้ าจะไหลแรงท าให้อุโบสถหลักเก่าถูกน้ ากัดเซาะพังลงไปในแม่น้ า
ทั้งหลัง ท าให้บริเวณที่ตั้งของวัดแคบลง ปัจจุบันวัดได้รวบรวมอาณาเขตของวัดร้างบริเวณใกล้เคียงอีก
วัดเข้าด้วยกัน คือ วัดปราสาท และยังมีซากอุโบสถเหลือแต่ผนัง ซุ้มประตู หน้าต่างปรากฏอยู่ ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๓๑๐ วัดเกาะแก้วเคยเป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพไทยใน ๙ ทัพ และเป็นค่ายที่ 
พระเจ้าตากสินประทับอยู่  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑       
โดยมี พระมหารุ่ง สุขุมาโล ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๑๙. วัดโคก 
วัดโคก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่  ๑๙        

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านพุทเลา ถนนอ่างทอง-อยุธยา หมู่ที่ ๔ ต าบล   
พุทเลา อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๐ ผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน 
คือ นายธงชัย สัมฤทธ์ิ นายเอื้ออังกูร กรเกษม และนางสาวอุดม มีคุณธรรม และได้รบพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ โดยมีพระครูรัตนกิจจารักษ์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๒๐. วัดเวฬุวัน 
วัดเวฬุวัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๒๐    

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านโรงช้าง หมู่ที่ ๒ ต าบลโรงช้าง อ าเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ เดิมช่ือวัดตาไม้ไผ่ เพราะพื้นที่ตั้งวัดเป็นป่าไผ่ 
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่ “วัดเวฬุวัน” ในสมัยพระครูประสิทธ์ิธรรมานุโยค         
ได้ด าเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับ



๔๔ 

พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีพระครูประสิทธ์ิธรรมานุโยค 
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

๒๐. วัดศรีบุรีรตนาราม 
วัดศรีบุรีรตนาราม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 1 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต าบลปากเพรียว อ าเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒ นามเดิมวัดม่วงงาม สันนิษฐานสร้างก่อนกรุงเทพฯ 
ตั้งอยู่ปากคลองเพรียว บ้านปากเพรียว ต่อมามีคนเรียกติดปากว่า วัดปากเพรียว จนกระทั่งสมัยพระ
ศรีสุทัสสมุนี มาจ าพรรษาอยู่ที่ วัด จึงเปลี่ยนช่ือวัดเป็น วัดศรีบุรีรตนาราม ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๙ เมตร 
โดยมีพระราชเมธากร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

21. วัดทองพุ่มพวง 

วัดทองพุ่มพวง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 2 
ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม วัดทองพุ่มพวง หรือที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า “วัดทอง” เดิมช่ือ “วัด
ช่องลม” เพราะบริเวณสถานที่ตั้งวัด อยู่ทางด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีพระ
มงคลภัทราจารย์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

22. วัดเขาพระ 
วัดเขาพระ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 3 ตามมติ

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
23. วัดมะขามเรียง 
วัดมะขามเรียง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 4 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่ วัดมะขามเรียง ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี โดยมี พระครูศุภธรรมคุณ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง และเจ้าคณะต าบลโคก
ใหญ่  

24. วัดพระพุทธบาท 
วัดพระพุทธบาท ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 5 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่ ต าบลขุนโขลน อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี 
พระธรรมปิฎก ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท และเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  

25. วัดเขาวง 

วัดเขาวง ได้รับแต่งตั้งใหเ้ป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี แหง่ที่ 6 ตามมติที่
ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่ ต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี พระครูภาวนา
พิลาศ ด ารงต าแหนง่เจ้าอาวาสวัดเขาวง และรองเจ้าคณะอ าเภอพระพทุธบาทรู 

26. วัดเกาะแก้วอรุณคาม 

วัดเกาะแก้วอรุณคาม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 
7 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่ ต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมี 
พระครูพิศาลกิจจาทร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วอรุณคามรูปปัจจุบัน  
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27. วัดสมุหประดิษฐาราม 

วัดสมุหประดิษฐาราม ได้รับแต่งตัง้ใหเ้ป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดสระบุรี แหง่ที่ 
8 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่ ต าบลสวนดอกไม้ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบรุี โดยมี พระ
ครูโสภณปริยัติกิจ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดสมหุประดิษฐารามรปูปจัจบุัน 

28. วัดถ  าดาวเขาแก้ว 

วัดถ้ าดาวเขาแก้ว ได้รับแต่งตั้งใหเ้ป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบรุี แห่งที่ 9 
ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี โดยมี 
พระประเทศ ฐิตสทโฺธ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ าดาวเขาแก้วรูปปจัจบุัน 

29. วัดดอนพุด 

วัดดอนพุด ได้รับแต่งตั้งใหเ้ป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบรุี แห่งที่ 10 ตาม
มติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่ ต าบลดอนพุด อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยมี พระครู
สุนันทกจิโกศล ด ารงต าแหนง่เจ้าอาวาสวัดดอนพุด และเจ้าคณะอ าเภอดอนพุด 

30. วัดท่าพง 
วัดท่าพง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 11 ตามมติ

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีพระมหา
กมล กมโล ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าพงรูปปัจจุบัน 

31. วัดแก่งป่าสัก 
วัดแก่งป่าสัก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 12 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี
พระอธิการชูเกียรติ ชุตินฺธโร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดแก่งป่าสักรูปปัจจุบัน 

32. วัดต้นสน 
วัดต้นสน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 1 ตามมติ

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปี พ.ศ.2310 แต่ไม่มีการจดบันทึกประวัติเป็นหลักฐานแน่
ชัด จึงเล่าสืบต่อกนัมาว่า วัดช ารุดทรุดโทรมมากเกือบจะกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2488 พระ
ราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้บูรณะก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ข้ึนและขยายอาณา
เขตให้กว้างขวาง พระราชสุวรรณโมลี ได้เริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่า "สมเด็จพระพุทธนว
โลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง” หรือ "สมเด็จพระศรีเมืองทอง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิที่พุทธศาสนิกชน
อ่างทองและใกล้เคียงเคารพนับถือมาก มีพุทธศิลป์สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง 
หล่อด้วยทองเหลืองหน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 2 ศอก 19 นิ้ว ปิดทองค าแท้ทั้งองค์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการประกอบพิธีสวมพระเกตุสมเด็จพระศรีเมืองทอง เมื่อวันที่  7 
มีนาคม พ.ศ. 2528 โดยมีพระเทพสุวรรณมุนี ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดต้นสน และเจ้าคณะจังหวัด
อ่างทอง 
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33. วัดช้าง 
วัดช้าง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 2 ตามมติที่

ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่บ้านน้ าผึ้ง เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง โดยมีพระครูสุวัฒน์วรกิจ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

34. วัดท่าโขลงกิตติยาราม 
วัดท่าโขลงกิตติยาราม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่ง

ที่ 3 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ต าบลบ่อแร่ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง วัดท่าโขลง
กิตติยาราม เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในอ าเภอโพธ์ิทอง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2400 แต่เดิมมีช่ือว่าวัดท่าโขลง 
สืบเนื่องมาจากบริเวณที่สร้างวัด แต่เดิมเป็นทางข้ึนลงแม่น้ าของฝูงช้าง วัดนี้ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยมีพระครูสุกิตติยาภิวัฒน์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

35. วัดเกาะ 
วัดเกาะ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 4 ตามมติที่

ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง สันนิษฐานว่าสร้างข้ึน
เป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ส่วนใครเป็นผู้ก่อสร้างไม่
ปรากฎหลักฐานแน่ชัด วัดเกาะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ 
เล่ากันว่าในอดีตบริเวณที่ตั้งของวัดน้ีมีแม่น้ าล้อมรอบจึงเป็นที่มาของช่ือเรียกว่า " วัดเกาะ" โดยมีพระ
มหาณัฐพงษ์ ปภาสิริ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

36. วัดป่าโมกวรวิหาร 
วัดป่าโมกวรวิหาร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 5 

ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ถนนป่าโมกราษฎร์บ ารุง ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย เดิมเรียกว่าวัดใต้ท้ายตลาด วัดป่าโมกมีสิ่งส าคัญหลายๆ ประการ 
คือ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายโดยแท้ มีรูปทรงหลังคา
เป็นฐานวิหารอ่อนโค้งรูปส าเภา โดยมีพระศรีวิสุทธิโสภณ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

37. วัดสระแก้ว 
วัดสระแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 6 ตาม

มติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เดิมช่ือ “วัดสระแก” 
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรอียุธยา ประมาณ พ.ศ.2286 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสมีา เมื่อ 
พ.ศ.2491 ต่อมาในปี พ.ศ.2497 ได้เปลี่ยนจากช่ือวัดสระแกเป็น วัดสระแก้ว นอกจากนี้ในบริเวณ
วัดยังมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ มีโรงพยาบาลซึ่งสร้างเสร็จเมื่ อ พ.ศ.2530 อัน
เป็นสาขาของโรงพยาบาลป่าโมกและทางวัดได้จัดให้มีการสงเคราะห์เลี้ยงเด็กก าพร้าและเด็กยากจน
ข้ึนต้ังแต่ พ.ศ. 2483 โดยมีพระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

38. วัดมหานาม 
วัดมหานาม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 7 ตาม

มติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ที่บ้านมหานาม หมู่ที่ 4 ต าบาลไชายภูมิ อ าเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง จากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 ทราบว่า วัดมหานาม สร้างขึ้นเป็นวัดมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2319 เดิมเรียกวัดน้ีว่า "วัดอินทราราม" ต่อมามีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งนามว่า พระมหาระนาม มีจ า
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พรรษาอยู่ที่วัดน้ี และสร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาบ าเพ็ญบุญ และชักชวนพระภิกษุจากอารามอื่นให้มาอยู่จ า
พรรษาที่วัดแห่งนี้ ท าให้ชาวบ้านสะดวกสบายในการเดินทางมาท าบุญ โดยไม่ต้องเดินทางไปวัดอื่นที่
อยู่ไกลๆ จนชาวบ้านได้ท าการขนานนามช่ือวัดเพิ่มเติมว่า "วัดอินทรารามนามมหา" ต่อมาชาวบาน
เรียกให้สั้นๆ ว่า "วัดมหานาม" โดยมีพระครูวิสุทธิชัยคุณ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

39. วัดม่วง 
วัดม่วง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 8 ตามมติที่

ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยูต่ าบลหัวตะพาน อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สร้างข้ึนเป็นวัด 
นับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๒๓๐ ต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกข้ึนเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีพระ
อธิการสุธน สุธมฺโม ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  

40. วัดอ่างทองวรวิหาร 
วัดอ่างทองวรวิหาร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 

9 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งอยู่ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นพระ
อารามหลวงช้ันตรี ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด เดิมเป็นวัดเล็กๆ 2 วัด ช่ือ วัดโพธ์ิเงิน และวัดโพธ์ิ
ทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้รวมวัดสองวัดเป็นวัดเดียวกันเมื่อ 
พ.ศ. 2443 และพระราชทานนามว่า วัดอ่างทอง วัดนี้มีพระอุโบสถที่งดงาม มีพระเจดีย์ทรงระฆัง
ประดับด้วยกระจกสีและหมู่กุฏิทรงไทยสร้างด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบซึ่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรม
ตามแบบ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีพระครูสุทธิกิจจาทร ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบัน 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์เหล่าน้ี มีจุดประสงค์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ช่วยกันแก้ปัญหาสภาพจิตใจของคนในสังคมที่ประสบกับปัญหาในปัจจุบันและ
อนาคต โดยเป็นเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในสังคม ด้วยวิธีจัดโครงการปฏิบัติธรรม
โดยมีกิจกรรมตาม ๓ โครงการหลักๆ คือ 

(๑) โครงการปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ   
เป็นโครงการส าหรับประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาในวันส าคัญทางศาสนา  และปฏิบัติ
เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม 
ของทุกปี 

(๒) โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เป็นโครงการส าหรับ 
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดถึงบริษัทต่างๆ น าบุคลากรในองค์กรมาปฏิบัติธรรมตาม 
หลักสูตรที่วัดก าหนดไว้ มีหลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน หลักสูตร ๔ คืน ๕ วัน และหลักสูตร ๖ คืน ๗ วัน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองทั้งทางกายและใจ  

(๓) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนและเยาวชนที่เรียกว่า  โครงการ  
เข้าค่ายคุณธรรม เป็นโครงการด้านศึกษาสงเคราะห์ เกิดจากแนวคิดที่จะให้เยาวชนตลอดจนคนทั่วไป 
ได้มีโอกาสศึกษาธรรมอย่างถ่องแท้ โดยใช้เวลาสั้นๆ ๒ วัน ๑ คืน หรือ ๓ วัน ๒ คืน เพื่อมาใช้ชีวิตอยู่
ในวัด ส าหรับฝึกปฏิบัติและมีวิถีชีวิตแบบวิถีพุทธตามหลักสูตรที่ทางวัดจัดไว้ให้ โดยมีข้อตกลงร่วมกัน 



๔๘ 

ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติและละเว้นข้อห้าม  ตลอดระยะเวลาที่ ศึกษาอบรมหรือใช้ชีวิตอยู่ในค่าย         
ปฏิบัติธรรม๔๔ 

๒.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.4.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่าน และได้

น าเสนอ ดังนี้ 

เฉลิมเกียรต ิสง่าศรี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านแก่นทราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
๑” พบว่า การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ เมื่อ
ด าเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญแบบบูรณาการ และสามารถเขียนแผนการสอนได้ จัดกิจกรรมการสอนได้ดีข้ึน ท าให้
สามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องการสอนของครู เปลี่ยนพฤติกรรมที่ครูเน้นการบรรยายมาเป็นครูขยาย
การเรียนรู้ เป็นการแนะน า ช่วยเหลือ ผู้เรียนได้คิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ
และความถนัด ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน๔๕  

อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” พบว่า บุคลากรต้องการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของตนเองให้เพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้
เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ อีกทั้ง
เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้บุคคล เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
ใดๆ ได้อย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ      
ด้านกิจกรรม การที่จะท าให้คนเรามีความรู้ ความเข้าใจ หรือเกิดทักษะในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากยิ่งข้ึน    
การฝึกอบรมนับว่าเป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี๔๖

 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมใน

                                                             
๔๔พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการปฏิบัติธรรมของพระ

สังฆาธิการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 115-116. 

๔๕เฉลิมเกียรติ  สง่าศรี, “การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ
บูรณาการ โรงเรียนบ้านแก่นทราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑”, รายงานการวิจัย, (ส านักวิทย
บริการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า 92-94. 

๔๖อนวัช  ยาวิชัย และสุนัดตา  สัตตวัตรกุล, “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๖), หน้า 75-78. 



๔๙ 

พระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วง
ทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะที่
วิธีการหรือแนวทางนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่อง
ช้ีน าทาง ทั้งนี้มรรคมีองค์ ๘ นั้น พระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ ส่วนส าคัญที่จะสนับสนุน
เพื่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” หรือหลักที่ว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่
เรียกว่า “ศีล” การหมั่นท าให้จิตใจเกิดความใสบริสุทธ์ิ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแห่ง “สมาธิ” 
และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ทีท่ าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาที่เรียกว่า “ปัญญา”๔๗

 

จุฑามาส  แสงอาวุธ และ พรนิภา จิดา ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บุคลากร     ส่วนใหญ่
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ด าเนินผ่านหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมี ๔ รูปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน        การปฐมนิเทศ 
และการศึกษาต่อ โดยรูปแบบที่บุคลากรเห็นว่าจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด 
คือ การประชุมอบรมสัมมนา โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ที่บุคลากรเข้ารับการพัฒนาเป็นการพัฒนา
ความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานตามสายงานมากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร 
ส าหรับรูปแบบการพัฒนาที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ด าเนินการเอง พบว่า         การพัฒนาตนเองด้วย
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานมากที่สุด รองลงมาการศึกษาจากต ารา ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ การศึกษาจากคู่มือ   การปฏิบัติงาน๔๘ 

สมพร หลิมเจริญ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๒ มิติ คือ ๑) มิติด้าน
การคิด ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม และ ๒) มิติด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพได้แก่ความอยากรู้อยากเห็นและความเช่ือมั่นในตนเอง หลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒ ที่พัฒนาข้ึนในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ไม่ยึดเนื้อหาเป็นหลัก 
(content free) มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร 
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองมิติ ผู้ วิจัยได้น าหลักสูตรไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
โดยมีโครงสร้างเนื้อหา ๔ หน่วยการเรียนรู้และใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๒๙ ช่ัวโมง กิจกรรมหลักที่ใช้

                                                             
๔๗พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 112-114. 

๔๘จุฑามาส แสงอาวุธ และ พรนิภา จิดา, “แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี”, รายงานการวิจัย, (สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์, ๒๕๕๑), หน้า 89-99. 



๕๐ 

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคนิคการระดมพลังสมองและกิจกรรมการสอนสืบสวนสอบสวนแบบอิง
อริยสัจ ๔๔๙  

สุพันธ์วดี ไวยรูป ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสุนทรียภาพ   ทาง
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยระดับปริญญาตรี โดยใช้การสอนด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์และ   การ
อภิปรายกลุ่ม” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาสุนทรียภาพทางศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓ จ านวน ๓๘ คน ได้เรียนรู้ด้านการออกแบบกิจกรรม
ศิลปะโดยผ่านการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการอภิปรายกลุ่ม         มี
พัฒนาการทางด้านการออกแบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีข้ึน ผลจากการประเมินผู้เรียนพบว่า    ใน
ระยะแรกนักศึกษาจะมีความกังวลในเรื่องการออกแบบช้ินงานทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพซึ่ง
เป็นกิจกรรมง่ายๆ แต่นักศึกษายังยึดติดกับผลงานที่ออกมาแล้วต้องสวยงามจึงคิดว่าตนเองไม่มี
ความสามารถที่จะท าได้ จึงยังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร แต่หลังจากที่ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
สอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์รว่มกับการอภิปรายกลุม่ย่อย ท าให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านการ
ออกแบบความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์มากขึ้นโดยมพีัฒนาการตามขั้นดังนี้ ได้ฝึกจินตนาการ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกมากข้ึน ได้ออกแบบผลงานที่เป็นผลมาจากการดัดแปลงช้ินงานเก่าให้เกิด
ช้ินงานใหม่ ได้ผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงถึงการคิดค้นแนวทาง หรือวิธีการใหม่ๆ 
ท าให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและได้แนวคิดในการพัฒนางานให้เกิดความคิดแปลกใหม่สู่การ
สร้างสรรค์งานใหม่ๆต่อไป๕๐

 

ตวงเพชร สมศรี ได้วิจัยเรื่อง “วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธ
บูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ  มี ๘ วิธี ทั้งนี้ ในทุก
วิธีการได้พบปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การพัฒนาไม่ประสบผลส าเร็จ จึงเสนอให้น าหลัก พุทธธรรม
มาใช้บูรณาการวิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมประจ าใจ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอย่างยั่งยืน  

วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ มีดังนี ้๑) วิธีการพัฒนา
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เข้ามา
มีส่วนในการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการเพิ่มข้ึน ปัญหาที่พบคือ การน าพรรคพวก
เดียวกันเข้ามาตรวจสอบหรือตัดสินพิจารณาด าเนินการใดๆ จึงมักไม่ค่อยตรงไปตรงมา การน าหลัก
อคต ิ๔ มาใช้บูรณาการจะสามารถท าให้ประสบผลส าเร็จได้ท าให้เกิดผลเป็นความเที่ยงตรง ยุติธรรม 
๒) วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจด้วยการสนับสนุนให้ด าเนินคดี และลงโทษข้าราชการ

                                                             
๔๙สมพร หลิมเจริญ, “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนช่วง

ชั้นที่ ๒”, ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หน้า 120-122. 

๕๐สุพันธ์วดี  ไวยรูป, ผศ., “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสุนทรียภาพทางศิลปะสาหรับเด็ก
ปฐมวัยระดับปริญญาตรี โดยใช้การสอนด้วยกระบวนการคิด สร้างสรรค์และการอภิปรายกลุ่ม”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๓), หน้า 114-116. 

 



๕๑ 

ที่ประพฤติมิชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่พบคือ การละเลยการลงโทษ
อย่างเข้มงวดท าให้ ข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด การน าหลัก
ไตรสิกขามาผสมผสานกับการบังคับใช้วิธีการนี้จะช่วยท าให้ลดปัญหาที่เกิดข้ึนท าให้เกิดผลเป็นความ
สุจริต ๓) การต่อต้านหรือไม่สนับสนุนค่านิยมของข้าราชการต ารวจไทยที่มีอยู่แล้วในสังคม  ที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีการน าเป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่อง
และชัดเจน การน าหลักบุญกิรยิาวัตถุมาใช้บูรณาการอย่างถูกต้องจะช่วยลดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่
ให้น้อยลงท าให้เกิดผลเป็นการคิดถูก การกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ๔) ผู้บังคับบัญชาควรประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ ปัญหาที่พบคือผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะมีการแต่งตั้งโยกย้าย
บ่อยครั้ง อาจเป็นปัญหาให้การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง การน าหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้บูรณา
การ โดยเน้นพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก เป็นการฝึกการมีคุณธรรม ก่อนจะนาไปสู่การเป็นคนดีของ
สังคมอย่างถาวร ท าให้เกิดผลเป็นผู้นาต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดี ๕) การสนับสนุนให้น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ปัญหาที่พบคือ นโยบายบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชา เป็นไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่ การน าหลักสันโดษมาใช้บูรณาการในการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติหน้าที่ท าให้เห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ที่พอเพียงชัดเจนมากข้ึนท าให้เกิดผลเป็นคนที่รู้จัก
ความพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตัว ๖) วิธีการส่งเสริมให้นาการบริหารงานราชการตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ปัญหาที่พบคือไม่ยึดถือกฎระเบียบ ขาดคุณธรรม ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ขาดความรับผิดชอบในการด าเนินงาน การน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้บูรณาการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ จะท าให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ท าให้เกิดผลเป็นคนที่มีคุณภาพในการทางาน     
๗) วิธีการสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือแกนนาในการปฏิบัติราชการน าหลักธรรม        
มาปรับใช้ ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีการน าหลักพุทธธรรมเข้ามาสอดแท้รกกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ชัดเจน      
การน าหลักกุศลกรรมบถมาใช้บูรณาการในการส่งเสริมให้เป็นผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบท าให้เกิดผล
เป็นคนดีศรีสังคมหรือต ารวจดีมีคุณธรรม ๘) วิธีการสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งหลายรวมทั้งประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการด้านจริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาที่พบคือ ขาดการต่อเนื่องในการประสานงานและการน าไปปฏิบัติในบางพื้นที่ การน า
หลักทิศ ๖ มาใช้บูรณาการสร้างเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างหรือบุคคลที่จะต้อง
ติดต่อประสานงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยจะช่วยท าให้การทางานร่วมกันมีความสุขเป็นการสร้าง
มิตรภาพที่ดีต่อกันกับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนท าให้เกิดผลเป็นที่รักของทุกคน๕๑ 

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี  ได้ วิจัยเรื่อง  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การให้
การศึกษา โรงเรียนได้มีการปรับปรงุพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา บูรณาการการเรียนรู้กับทุกสาระวิชา 
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรม โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ      

                                                             
๕๑ตวงเพชร  สมศรี , “วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า 
119-120. 



๕๒ 

การประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนา โรงเรียนได้
สนับสนุนพัฒนากิจกรรมต่างๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ศีล 
โรงเรียนได้ให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย และงานทั้ง ๔ ฝ่าย    
ถูกก ากับด้วยระเบียบทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียนตระหนักใน       
การพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ มีการส่งเสริมทักษะวิชาการ ส่งเสริมการรักการอ่าน       
๓) ปัญญา โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี Best practice ของโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้๕๒

 

สรุปได้ว่า การพัฒนา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติให้กับ
บุคคล หรือบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์การนั้น ให้มีศักยภาพที่มากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส าเร็จได้
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
เฉลิมเกียรติ สง่าศร,ี  
(๒๕๔๙, หน้า 92-94) 

การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญแบบบูรณาการ ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ 
และสามารถเขียนแผนการสอนได้ จัดกิจกรรมการสอนได้ดี
ข้ึน ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  

อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตต
วัตรกุล,  
(๒๕๕๖, หน้า 75-78) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ ให้บุคคลเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ เป็นกระบวนการที่
มีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์  
(ณรงค์  ตวฑฺฒโน),  
(๒๕๕๗, หน้า 112-114) 

หลักแห่งการพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธธรรม ได้แก่  
๑) หลักอริยสัจ ๔  
๒) หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘  
๓) หลักไตรสิกขา 

 

 

 

 
                                                             

๕๒ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียน
รางวัลพระราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 110-114. 



๕๓ 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
จุฑามาส แสงอาวุธ และพรนิภา   
จิดา,  
(๒๕๕๑, หน้า 89-99) 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ด าเนินผ่าน
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมี ๔ รูปแบบ คือ  

๑) การประชุมอบรมสัมมนา  
๒) การศึกษาดูงาน  
๓) การปฐมนิเทศ และ 
๔) การศึกษาต่อ  

สมพร  หลิมเจริญ, 
(๒๕๕๒, หน้า 120-122)  

 

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๒ 
มิติ คือ  

๑ ) มิติด้านการคิด ได้แก่  ความคิดคล่องแคล่ว 
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม และ  

๒) มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพได้แก่ความอยากรู้
อยากเห็นและความเช่ือมั่นในตนเอง  

สุพันธ์วดี  ไวยรูป,  
(๒๕๕๓, หน้า 114-116) 
 

การเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการ
อภิปรายกลุ่ม มีพัฒนาการทางด้านการออกแบบความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดีข้ึน การออกแบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มากขึ้น คือ ได้ฝึกจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออกมากข้ึน ท าให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและ
ได้แนวคิดในการพัฒนางานให้เกิดความคิดแปลกใหม่สู่การ
สร้างสรรค์งานใหม่ๆต่อไป 

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี,  
(๒๕๕๗, หน้า 110-114) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย  

๑) การให้การศึกษา โรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการการเรียนรู้กับทุกสาระวิชา 
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  

๒) การฝึกอบรม โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมทักษะ
วิชาการ การประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

๓) การพัฒนา โรงเรียนได้สนับสนุนพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

 

 



๕๔ 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (ต่อ) 

ชื่อนักวิจัย สิ่งท่ีค้นพบ 
ตวงเพชร สมศรี,  
(๒๕๕๖, หน้า 119-120) 

วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณา
การ มีดังนี ้ 

๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก เข้ามามีส่วนในการควบคุมตรวจสอบจรยิธรรมของ
ข้าราชการเพิ่มข้ึน  

๒) สนับสนุนให้ด าเนินคดี และลงโทษข้าราชการที่
ประพฤติมิชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

๓ ) การต่อต้านหรือไม่สนับสนุนค่านิยมของ
ข้าราชการต ารวจไทยที่มีอยู่แล้วในสังคม  

๔) ผู้บังคับบัญชาควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติราชการ  

๕) การสนับสนุนให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  

๖) วิธีการส่งเสริมให้นาการบริหารงานราชการตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๗) วิธีการสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือ
แกนนาในการปฏิบัติราชการน าหลักธรรมมาปรับใช้  

๒.4.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม ซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่าน และ

ได้น าเสนอ ดังนี้ 

พระครูวิมลธรรมรังสี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การสอบอารมณ์วิปัสสนากัมมัฏฐานของ
ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน
จากการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับคะแนนที่ได้จากการสอบอารมณ์โดยพระ
วิปัสสนาจารย์ พบว่า คะแนนสอบอารมณ์กัมมัฏฐานด้านกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ได้จากการ
ประเมินตนเองของผูป้ฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับคะแนนสอบอารมณ์กัมมัฏฐานที่ได้จากการประเมิน
โดยพระวิปัสสนาจารย์ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ (t = -๐.๐๓, P = ๐.๙๖) 
คะแนนสอบอารมณ์กัมมัฏฐานด้านเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ได้จากการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานกับคะแนนสอบอารมณ์กัมมัฏฐานที่ได้จากการประเมินโดยพระวิปัสสนาจารย์      
มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ (t = ๐.๐๔, P = ๐.๙๖) คะแนนสอบอารมณ์
กัมมัฏฐานด้านจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ได้จากการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
กับคะแนนสอบอารมณ์กัมมัฏฐานที่ได้จากการประเมินโดยพระวิปัสสนาจารย์ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ (t = ๐.๑๔, P = ๐.๘๘) คะแนนสอบอารมณ์กัมมัฏฐานด้านธัมมานุปัสส
นาสติปัฏฐานที่ได้จากการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับคะแนนสอบอารมณ์



๕๕ 

กัมมัฏฐานที่ได้จากการประเมินโดยพระวิปัสสนาจารย์  มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
๐.๐๕ (t = -๐.๐๕, P = ๐.๙๘)๕๓ 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. สภาพแวดล้อมทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ในปัจจุบัน มีจุดแข็ง คือ มีการส่งเสรมิให้มีการศึกษา ปริยัติธรรมและ
อบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุสามเณรภายในส านัก เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่
ในการเผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์สนับสนุนการอบรมหลกัสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนจุดอ่อน คือบาง
ส านักมีอาคารไม่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจ านวนมากได้  อาคารที่พักมีสภาพเก่าทรุดโทรม 
เครื่องอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ เจ้าส านักบางแห่งขาดวิสัยทัศน์ ในการปรับปรุงสถานที่     
ขาดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ พระวิทยากรขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน 
ขาดการประสานความร่วมมือเรื่องวิทยากรกับส านักปฏิบัติธรรมอื่น  ด้านปัญหาอุปสรรค คือ           
มีสัตว์รบกวนมาก เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก่ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีได้ดึงดูดความสนใจพระภิกษุสามเณรออกไปจาก การศึกษาสัมมาปฏิบัติ 
ขาดการส่งเสริมพัฒนาพระภิกษุสามเณรในการศึกษาหลักไตรสิกขา ทั้งภาค ปริยัติและปฏิบัติให้ถึง
ปฏิเวธอย่างแท้จริง ด้านโอกาส คือพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากองค์กร ระหว่างประเทศ 
ด้านการส่งเสริมสันติภาพ มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการ  ทางพระพุทธศาสนา 
พระสงฆ์มีความขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ โดยเข้าศึกษาหลักการบริหารจัดการ ในมหาวิทยาลัย   
ของสงฆ์มากขึ้น 

๒. ปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครอง 
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพน้ัน คือการค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดย
ต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีปัจจัยสนับสนุน คือการวางแผนโครงการเพื่อ 
เป็นแนวทางของการท างาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การอ านวยการ การควบคุม 
ก ากับกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินตามแผนที่วางไว้ การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดท า 
งบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ ส่วนการบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการบริหาร 
จัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้น เน้นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
เพื่อให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมที่ส าคัญ 
ทั้งภายในและภายนอกส านัก  

๓. รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  ในเขตการปกครอง   
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ที่เป็นมาตรฐาน คือ ๑) เจ้าส านักมีวิสัยทัศน์ มีการขวนขวายศึกษาดูงานของส านัก 
ที่มีมาตรฐานน ามาปรับปรุงส านักตนเอง เจ้าส านักรู้จักก าหนดวัตถุประสงค์ รู้จักริเริ่มโครงงานที่เป็น 
แก่นสารประโยชน์ รู้จักวางแผนโครงการเพื่อปฏิบัติงาน จัดที่พัก อาคารปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาด 

                                                             
๕๓พระครูวิมลธรรมรังสี และคณะ, “การสอบอารมณ์วิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า 
78-80. 



๕๖ 

พร้อมใช้งานได้ ๒) ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการมอบหมายอ านาจหน้าที่การงาน รู้จักประสาน 
ความสามัคคีและประสานประโยชน์ร่วมกนั รู้จักปกครองบงัคับบญัชา รู้จักติดตามและประเมินผลงาน 
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้น า จัดการศึกษาทั้งด้านปริยัติควบคู่ 
กับการปฏิบัติ หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ๓) ด้านการบริหารจัดการภายในส านัก จัดท าบัญชีรายรับ - 
จ่าย ให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ บัญชีการเงินของส านักปฏิบัติธรรมควรแยกจากบัญชี
วัด จัดท าสถิติผู้ เ ข้ารับการปฏิบัติธรรม  มีการตั้งทุนเพื่อการเผยแผ่ของส านักปฏิบัติธรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทางอินเทอร์เน็ต เช่น Line 
และ Facebook เป็นต้น จัดท าสื่อการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ และหนังสือ 
คู่มือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน๕๔ 

พรณรงค์  สิงห์ส าราญได้วิจัยเรื่อง “เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อ
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสงัคม” ผลการวิจยัพบว่า เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์
ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรม ด้านวินัย ความมีน้ าใจ ความซื่อสัตย์ ความขยัน ความประหยัด 
ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ใน
ส่วนของการเปรียบเทียบ เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ๑) นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับเจตคติต่อด้านความ มีน้ าใจ ด้าน
ความซื่อสัตย์ และด้านความสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และ ๒) 
นักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปีที่ต่างกันมีระดับเจตคติต่อด้านวินัย ด้านความมีน้ าใจ และ ด้านความ
ประหยัดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยดังนี้ คือ 
๑) ครูควรสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆ ในทุกช่ัวโมงที่ท าการสอน จะท าให้นักศึกษาเกิด
ความตระหนักในหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาของตนเอง ๒) ควรมีโครงการและกิจกรรม
ในพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา๕๕ 

บรรจง โสดาดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ สรุปได้ ๕ ด้าน คือ 

๑) แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมที่ยัง
ไม่พร้อมด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสิ่งปลูกสร้าง ควรปลูกต้นไม้เพิ่มเติม และอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ให้เป็นระเบียบเพียงพอต่อการด าเนินการ โดยรัฐกับคณะสงฆ์และคนในชุชนให้ความร่วมมือกับส านัก
ปฏิบัติธรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

                                                             
๕๔พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 105-106. 

๕๕พรณรงค์  สิงห์ส าราญ, “เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ๒๕๕๐), หน้า 102-
104. 



๕๗ 

๒) แนวทางพัฒนาด้านบุคลากร ท าได้โดยรัฐและคณะสงฆ์ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบ เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมข้ันพื้นฐาน ส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ แล้วให้ยกระดับขีด
ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เน้นการสร้างจิตส านึกสร้างแรงจูงใจให้
เห็นความส าคัญและคุณค่าการปฏิบัติธรรม แนวทางที่เป็นรูปธรรมอาจตั้งศูนย์ผลิตบุคลากรด้านนี้ 
เหมือนกับระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย เร่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ 

๓) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยรัฐและคณะสงฆ์ร่วมก าหนดเป้าหมาย
ทิศทางชัดเจน ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและเช่ือมโยงกัน มีการก ากับควบคุม
ตรวจสอบประเมินการด าเนินการได้ ให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ระดับต าบลข้ึนไป อาจจัดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ ควรให้มีคณะกรรมการจากทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และภาคประชาชน เข้ามาร่วมบริหารร่วมรับผิดชอบกับส านัก
ปฏิบัติธรรม 

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

๕) แนวทางพัฒนาด้านงบประมาณ โดยรัฐจัดสรรงบประมารสนับสนุนการด าเนินการ
ข้ันพื้นฐานให้เพียงพอเป็นหลัก ส่วนต้นทุนทางสังคมอย่างอื่นเป็นส่วนเสริม ให้อิสระในการบริหาร
งบประมาณของส านักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยเหลือบนพื้นฐานของพระธรรมวินัย๕๖ 

เปรมฤดี ศรีวิชัย  ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา” ผลการวิจัยพบว่า 
การประเมินโครงการในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ย  ระดับมากทั้ง ๔ ด้าน 
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมมีค่าเฉลี่ยระดับมากทั้ง ๔ ด้าน เช่นกัน คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ที่
เป็นผลจากการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมด้านต่อไปนี้ได้แก่ ด้านการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีและ
ความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น ด้านกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนโยนกระตือรือร้น ด้านการ ยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม ด้านการร่วมแรงร่วมใจ ด้านการมีจิตส านึกในการให้บริการด้านการเป็นสมาชิก 
ที่ดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๔.๓๑ ถึง ๔.๓๔ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง ๐.๕๖ ถึง ๐.๕๙ 
ยกเว้นด้านคิด อย่างมีวิจารณญาณสร้างสรรค์ใฝรู่้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีระดับความ คิดเห็น

                                                             
๕๖บรรจง  โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะ

สงฆ์ ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), 
หน้า 102-103. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%20%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๕๘ 

อยู่ในระดับมากคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๕๗ ส่วนคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ มากที่สุดคือค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๘๕๗  

พระมหาธีรทิพย์  ธมฺมฺโลโก ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมและการท าบุญ
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา 
๒๕๔๘ โดยใช้ประสบการณ์จริงในการศึกษาวิชาปรัชญาและศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า การเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาและศาสนาที่ก่อให้ผูเ้รยีนเกดิพฤติกรรมทีพ่ึง ประสงค์ได้แก่ การเป็นตัวแบบที่ดีและมี
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการท าดีได้นั้น จ าเป็นอย่างที่ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
การปฏิบัติโดยใช้ ประสบการณ์จริงให้ได้ จึงจะสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนเกิดความรู้ รู้จักคิดตามเหตุ
และผลที่เป็นจริงได้ และสามารถน ามาประกอบ ยกตัวอย่าง ในพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการ
พบ พูดคุยกับนักศึกษากลุ่มใหญ่ได้อีกต่อไปในขณะมีการประชุม ในอดีต การเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาและศาสนา หรือวิชาอื่นๆ ก็ดี ผู้เรียนส่วนใหญ่จะรับฟังเฉพาะการบรรยายเพียงอย่างเดียว 
ผู้เรียนอาจไม่ตั้งมั่นในสมาธิ มีความวอกแวก ขาดความอดทนเว้นแต่ผู้รักความรอบรู้ หรือผู้คงแก่เรียน
และนักปรัชญาเท่านั้นที่สมารถจะท าได้ ฉะนั้นคณะผู้สอนจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาผลปฏิบัติธรรม 
การท าบุญของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ ๑ ที่เรียนรู้ในวิชาปรัชญาและศาสนา ในปีการศึกษา 
๒๕๔๘ โดยใช้ประสบการณ์จริงซึงประยุกต์จากทฤษฎีที่ได้ศึกษาไป๕๘   

ดวงกมล ทองคณารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับ
ชาวต่างประเทศในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้ง
สมถะและวิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม เช่น การตัดปลิโพธ การแสวงหา
กัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม และสัปปายะในการปฏิบัติธรรม ล้วนมี
ผลต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม นอกจากนี้รูปแบบการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรมของชาว
ต่าง ประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติธรรมแยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม เช่น 
การจัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการปฏิบัติแต่ยังไม่พร้อม  ที่จะเข้าฝึกอบรม 
โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อน และโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมขั้นสูง ตลอดจนการจัดบวชให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ นอกจากนี้ ควรประยุกต์
หลักสัปปายะ ๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม๕๙ 

                                                             
๕๗เปรมฤดี  ศรีวิชัย, “การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา”, รายงานการวิจัย, (กลุ่มพัฒนาการศึกษา : สถาบันพระ
บรมราชชนก, ๒๕๕๑), หน้า 99-100. 

๕๘พระมหาธีรทิพย์  ธมฺมฺโลโก, “การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมและการท าบุญของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยใช้ประสบการณ์
จริงในการศึกษาวิชาปรัชญาและศาสนา”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุรินทร์, ๒๕๔๘), หน้า 96-98. 

๕๙ดวงกมล  ทองคณารักษ์, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศใน
ประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า 86-87. 
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๕๙ 

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาปรากฏการณ์วิธีการสอน
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ในปัจจุบันวิปัสสนากัมมัฏฐาน” ผลการวิจัยพบว่า หลักการ
และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติ ปัฏฐานสี่มีปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตร พระ
สุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐, ๑๒, ๑๙ เป็นกัมมัฏฐาน มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ปรากฏข้ึนใน
สมัยที่พระพุทธเจ้าได้ตรสัรู ้และพระพุทธเจ้าเป็นผูท้รงค้นพบ จะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงเข้า
จตุตถฌานแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชา ๓ คือ 

(๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติได้  
(๒) จุตูปปาตญาณ เห็นการจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    

ทิพพจักขุญาณ  
(๓) เมื่อรู้เห็นอย่างนั้นแล้วทรงใช้วิชชาทั้ง ๒ เป็นพื้นฐานในการเจริญวิปัสสนา จึงได้

บรรลุอาสวักขยญาณ (ความรู้ที่ท าให้อาสวะสิ้นไป) คือ พิจารณาหาเหตุปัจจัยในการเวียนว่ายตายเกิด 
คือ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ อันเป็นเหตุให้รู้แจ้งแท้งตลอดในอริยสัจ ๔ จึงเรียกว่า วิปัสสนากัมมัฏฐาน
หรือวิปัสสนาภาวนา ก็คือหลักการหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในรูป 
นาม หรือขันธ์ ๕ ว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงแท้แน่นอน (อนิจจัง)  เป็นทุกข์ถูกบีบค้ันทนได้ยากยิ่งนัก     
(ทุกขัง) เป็นสภาพที่ไม่ใช่บุคคล ตัวตน เรา เขา บังคับบัญชาให้เป็นไปตามอ านาจไม่ได้ (อนัตตา)   
ส่วนสมถกัมมัฏฐานหรือสมถภาวนา ได้แก่ หลักการหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจ หรือ
การท าจิตใจให้เป็นสมาธิ มีความมั่นคงภายใน เป็นเพียงกัมมัฏฐานที่มีอยู่ทั่วๆ ไป ไม่ใช่มีเฉพาะใน
พระพุทธศาสนา ดังเห็นได้จากการที่พระพุทธองค์เสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงศึกษาในภาคปฏิบัติ 
ด้วยการบ าเพ็ญสมถภาวนากับท่าน อาฬารดาบส กาลามโคตรโดยได้บรรลุถึงรูปฌาน ๔ และ      
อรูปฌาน ๓ จากนั้นจึงทรงศึกษาปฏิบัติต่อในส านักของอุทกดาบสรามบุตรผู้มีความรู้สูงกว่า  จนได้
บรรลุอรูปฌานที่ ๔ แล้วลาอาจารย์ทั้ง ๒ ไปแสวงหาธรรมที่ออกจากสังวัฏฏทุกข์ด้วยพระองค์เอง  
โดยข้ันแรกได้ทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยาอย่างยิ่งยวด แต่ยังไม่ส าเร็จ  จึงปรับเปลี่ยนวิธีจากเดิมมาเป็น
มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) จนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด จึงสรุปได้ว่า 
หลักการของวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ ปฏิบัติมีอยู่ ๓ ประการ 
คือ ๑. ความเพียร (อาตาปี) ๒. ปัญญา (สัมปชาโน) ๓. สติ (สติมา) มีวิธีปฏิบัติ ๒๑ วิธี ในฐานทั้ง ๔ 
คือ ๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๑๔ วิธี ได้แก่ อานาปาน ๑ วิธี, อิริยาบถ ๑ วิธี สัมปชัญญะ ๑ วิธี, 
ปฏิกูลมนสิการ ๑ วิธี, ธาตุมนสิการ ๑ วิธี และสีวถิกะ (การพิจารณาเห็นซากศพในป่าช้า) ๙ วิธี     
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๑ วิธี ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๑ วิธี และ ๔. ธัมมานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน ๕ วิธี ได้แก่ วิธีก าหนดนิวรณ์ ๑ วิธี, วิธีก าหนดเบญจขันธ์ ๑ วิธี, วิธีก าหนดอายตนะ ๑ วิธี, 
วิธีก าหนดโพชฌงค์ ๑ วิธี และวิธีก าหนดอริยสัจ ๑ วิธี ดังนั้น จึงมีหลักการ ๓ วิธีการปฏิบัติ ๒๑ 

ส่วนวิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ที่ปรากฏ อยู่ในปัจจุบัน คือ 
วิธีการสื่อหรือการถ่ายทอดประสบการณ์ของกระบวนการพัฒนาสติ คือการระลึกได้ และสัมปชัญญะ 
ความรู้ตัวทั่วพร้อมจากฐานทั้ง ๔ จนมีพลังพอที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การยืน 
การเดิน การนั่ง การนอน การรับประทานอาหาร การคู้ การเหยียด การนุ่งห่มเสื้อผ้า การอาบน้ า 
ตลอดจนการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ โดยท าเป็นรูปแบบหรือหลักสูตรในการวัดผล จึงท าให้การ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นไปในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิต  สติสัมปชัญญะใช้ควบคุม



๖๐ 

อารมณ ์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทันทีไม่ต้องรอ ท าให้ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสามารถอ่านตน
ออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น ลดความเห็นแก่ตัว รู้จักการปล่อยวางและการให้อภัย มคีวามเมตตากรุณา 
และความเอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดยส่วนรวม 

และพบว่า กระบวนการสร้างวิปัสสนาจารย์ตามหลักสติปัฏฐานสี่มาจากแนวคิดเรื่อง
รูปแบบการปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรอันน าเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม  และจ าเป็นต้องมี
แบบฝึกหัดในการฝึกอบรมโดยใช้หลักการและวิธีการ ๓ คือ อาตาปี มีความเพียร สัมปชาโน มีปัญญา
เท่าทัน สติมา มีความระลึกได้ระลึกรู้ ก่อนท า ก่อนพูด ก่อนคิดเสมอ ด้วยวิธีการ ๒๑ หรือ ๖ ตาม
ความเหมาะสมแก่กาลเวลา สถานที่ บุคคล สังคม ซึ่งอยู่ในฐานทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม๖๐ 

ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของ
พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่” ได้ข้อสรุปว่า พระนิสิต
ต้องการพัฒนาจิต การปฏิบัติธรรมและการจัดรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมโดยใช้     
หลักภาวนา ๔ คือ  

๑) กิจกรรมกายภาวนา คือการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติที่หลากหลาย      
เพื่อ ฝึกการควบคุม ส ารวมระวัง ในอินทรีย์สังวรทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในระหว่างที่เรียนและ
ปฏิบัติ ทั้งในอิริยาบถใหญ่ คือ ยืนเดิน นั่ง นอน และอิริยาบถย่อย เช่น การบริโภคอาหาร น้ าดื่ม 
ขับถ่ายเป็นต้น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวทางกาย  

๒) กิจกรรมศีลภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติต้ังอยู่ใน กฎระเบียบ
ตามที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด ตลอดถึงการสร้างความตระหนักรู้ ในข้อปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของ
ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติ การรักษาศีล และพระวินัย  

๓) กิจกรรมจิตภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ใหผู้้เรียนและผูป้ฏิบัติได้อบรมปฏิบัติทางจติ 
เพื่อพัฒนาสติให้เกิดสมาธิตั้งมั่นจดจ่อ ในระหว่างที่เรียนและฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก    
แช่มช่ืน และสนใจในการสอนและการฝึกปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมการฝึกสมาธิ ในรูปแบบต่างๆ          
ที่ หลากหลายให้เหมาะสมกับจริตของผู้ปฏิบัติ  

๔) กิจกรรมปัญญาภาวนา คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติเกิดความรู้   
ความเข้าใจ ในหลักสูตรการเรียนรู้อย่างชัดแจ้ง๖๑ 

สรุปได้ ว่า  การปฏิบัติธรรม คือการประพฤติตนตามหลักพระธรรมวินัยของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ การถือศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ เพื่อลดกิเลสให้เบาบาง สร้างความสุขทางใจ    
ให้เกิดสมาธิและปัญญา ซึ่งนอกจากการปฏิบัติธรรม จะเป็นวิธีการหรือธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ยังมี
หลักที่เป็นองค์ประกอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นเครื่อง
ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง 
                                                             

๖๐พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะ, “ศึกษาปรากฏการณ์วิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานตาม
หลักสติปัฏฐานสี่ในปัจจุบันวิปัสสนากัมมัฏฐาน”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า 99-100. 

๖๑ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า 94-95. 



๖๑ 

ตารางท่ี ๒.1๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 

ชื่อนักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระครูวิมลธรรมรังส ีและคณะ, 
(๒๕๕๑, หน้า 78-80) 

๑. การสอบอารมณ์กัมมัฏฐานด้านกายานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานจากการประเมนิตนเองและจากการประเมินโดยพระ
วิปัสสนาจารย์ มีผลไม่แตกต่างกัน 

๒. การสอบอารมณ์กัมมัฏฐานด้านเวทนานุปัสสนา
สติปัฏฐานจากการประเมินตนเองและจากการประเมินโดย
พระวิปัสสนาจารย์ มผีลไม่แตกต่างกัน 

๓. การสอบอารมณ์กัมมัฏฐานด้านจิตตานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานจากการประเมนิตนเองและจากการประเมินโดยพระ
วิปัสสนาจารย์ มีผลไม่แตกต่างกัน 

๔. การสอบอารมณ์กัมมัฏฐานด้านธัมมานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานจากการประเมนิตนเองและจากการประเมินโดยพระ
วิปัสสนาจารย์ มีผลไม่แตกต่างกัน 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), 
(๒๕๕๗, หน้า 105-106) 

รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ที่เป็นมาตรฐาน คือ  

๑) เจ้าส านักมีวิสัยทัศน์  
๒) ด้านบุคลากร  
๓) ด้านการบริหารจัดการภายในส านัก  

พรณรงค์  สิงหส์ าราญ,  
(๒๕๕๐, หน้า 102-104) 

การสร้างเจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อ
คุณธรรมจริยธรรม  กระท าได้ดังนี้ 

๑) ครูควรสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆ ใน
ทุกช่ัวโมงที่ท าการสอน จะท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก
ในหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาของตนเอง  

๒) ควรมีโครงการและกิจกรรมในพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 

บรรจง โสดาดี และคณะ,  
(๒๕๔๙, หน ้า 102-103) 

แนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๑๑ สรุปได้ ๕ ด้าน คือ 

๑) แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานที่  

๒) แนวทางพัฒนาด้านบุคลากร  
๓) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
๔) แนวทางพัฒนาด้านรูปแบบปฏิบัติ/วิธีฝึกปฏิบัติ  
๕) แนวทางพัฒนาด้านงบประมาณ  

 
 



๖๒ 

ตารางท่ี ๒.1๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม (ต่อ) 

ชื่อนักวิจัย แนวคิดหลัก 
เปรมฤดี ศรีวิชัย,  
(๒๕๕๑, หน้า 99-100) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เป็นผลจากการเข้าร่วม
โครงการปฏิบัติธรรม ได้แก่  

๑) ด้านการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีและความเป็น
ปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น  

๒) ด้านกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนโยนกระตือรือร้น  
๓) ด้านการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
๔) ด้านการร่วมแรงร่วมใจ  
๕) ด้านการมีจิตส านึกในการให้บริการ 
๖) ด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและเป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม และ 
๗) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี  

พระมหาธีรทพิย์  ธมฺมฺโลโก, 
(๒๕๔๘, หน้า 96-98) 

การเรียนการสอนวิชาปรัชญาและศาสนาที่ก่อให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การเป็นตัวแบบที่ดีและมี
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการท าดี จ าเป็นอย่างที่ผู้สอน
จะต้องให้ผู้ เรี ยนได้ปฏิบัติกิจกรรมการปฏิบัติโดยใช้ 
ประสบการณ์จริง จึงจะสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนเกิดความรู้ 
รู้จักคิดตามเหตุและผลที่เป็นจริงได้ และสามารถน ามา
ประกอบยกตัวอย่าง ในพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการ
พบ พูดคุยกับนักศึกษากลุ่มใหญ่ได้อีกต่อไปในขณะมีการ  

ดวงกมล ทองคณารักษ์, 
(๒๕๕๓, หน้า 86-87) 

รูปแบบการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติธรรม
ของชาวต่างประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบตัิ
ธรรมแยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม เช่น 

๑) การจัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเที่ยวที่
สนใจการปฏิบัติแต่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรม  

๒) โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 
๓) โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมา

ก่อน และ 
๔) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมข้ันสูง ตลอดจนการ

จัดบวชให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ  

 

 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%BA%E0%B8%A1%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๖๓ 

ตารางท่ี ๒.1๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม (ต่อ) 

ชื่อนักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระมหาบญุเลิศ ธมฺมทสสฺ ีและ
คณะ,  
(๒๕๔๘, หน้า 99-100) 

กระบวนการสร้างวิปสัสนาจารย์ตามหลกัสติปัฏฐานสีม่าจาก
แนวคิดเรื่องรูปแบบการปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรอัน
น าเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม และจ าเป็นต้องมีแบบฝึกหัด
ในการฝึกอบรมโดยใช้หลักการและวิธีการ ๓ คือ  

๑) อาตาปี มีความเพียร  
๒) สัมปชาโน มีปัญญาเท่าทัน  
๓) สติมา มีความระลึกได้ระลึกรู้ ก่อนท า ก่อนพูด 

ก่อนคิดเสมอ ด้วยวิธีการ ๒๑ หรือ ๖  
ตามความเหมาะสมแก่กาลเวลา สถานที่ บุคคล สังคม ซึ่งอยู่
ในฐานทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม 

ไฉไลฤด ียุวนะศิร ิและคณะ, 
(๒๕๔๖, หน้า 94-95) 

พระนิสิตต้องการพัฒนาจิต การปฏิบัติธรรม และการ
จัดรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมโดยใช้หลัก
ภาวนา ๔ คือ  

๑) กิจกรรมกายภาวนา  
๒) กิจกรรมศีลภาวนา  
๓) กิจกรรมจิตภาวนา  
๔) กิจกรรมปัญญาภาวนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

๒.5 กรอบแนวคดิการวิจัย 

งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๒.2  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สภาพทั่วไปของศักยภาพพระวิปสัสนาจารย์ในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

- จุดแข็ง (Strengths) 
- จุดอ่อน (Weakness) 
- โอกาส (Opportunities) 
- อุปสรรค (Threats) 

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 2 

- ด้านความรู้  
- ด้านทักษะ 
- ด้านบุคลิกภาพ 
- ด้านอุปนิสัย  
- ด้านทัศนคต ิ

 



บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การ ศึกษาวิจัย เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” โดยมุ่งศึกษาศักยภาพ
พระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ และน าเสนอการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ มีขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยท าการวิจัยเ ชิงเอกสาร (Documentary Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก         
(In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้ ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้
ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่
ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้นในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก ที่มี
รายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และ
น าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนารูปแบบให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มี 2 กลุ่ม 

คือ 
3.2.1 กลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ ได้แก่ พระภิกษุ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ 

ซึ่งผ่านการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์อยู่ในปัจจุบัน  จ านวน 
15 รูป ดังนี้ 

๑) พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร  
๒) พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมร สี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ 
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๓) พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส) เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม 
 วรวิหาร 
๔) พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร 
๕) พระครูวิสุทธ์ิภาวนาประสิทธ์ิ (จิรยุทธ์ อภิฉนฺโท) เจ้าอาวาสวัดตาลเอน 
๖) พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง 
๗) พระครูรัตนกิจจารักษ์ (แก้ว อรุโณ) เจ้าอาวาสวัดโคก 
๘) พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราช 
 วรมหาวิหาร 
๙) พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร) เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม 
๑๐) พระครูปิยธรรมวิสิฐ (สมบัติ ยโสธโร) เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง 
๑๑) พระครูภาวนาวรคุณ วิ. (แช่ม จกฺกวโร) เจ้าอาวาสวัดเขาพระ 
๑๒) พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส) เจ้าอาวาสวัดเขาวง 
๑๓) พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร) เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร 
๑๔) พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว 
๑๕) พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดต้นสน 
3.2.2 กลุ่มประชาชน ได้แก่ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม จ านวน 15 

คน ดังนี ้
16) นางสาลี่ อินทสังข์ นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ 
17) นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงศ์ นักวิชาการศาสนาช านาญการ  
18) นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
19) ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อิ่มเอิบธรรม นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
20) นางนฤดี น้อยศิริ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
21) นางโกสุม สอนดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
22) รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชูทัย อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
23) นางวิภาวรรณ เทียมปาน นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
24) นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี ข้าราชการบ านาญ  
25) นายนิพนธ์ ธูปบูชา นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ 
26) นายสมพงษ์ คงสิริถาวร ไวยาวัจกร วัดมเหยงคณ์  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
27) นายชิด ชาติงาม ผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
28) นางเพลินพิศ สืบพานิช ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์- 
 โลกพระพุทธศาสนา 
29) นางน้ าทิพย์ คงสิริถาวร พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด  
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
30) นางสาวกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล   ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 ๓.๒.3 ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้เช่ียวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
๑) พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต), ดร.   

รองเจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
๒) พระราชสิทธิมุนี (บุญชิด ญาณส วโร), ดร.  

เจ้าคณะเขตพญาไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร 
๓) พระราชวรเมธี (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมร สี), ดร. 

 เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร.  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗) พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร), ดร. 
เจ้าคณะต าบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙) ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๐) ดร.อ านาจ  บัวศิริ 
      อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
๓.๓.๑ เครื่องมือส ำหรับงำนวิจัย ได้แก ่

๑) แบบสัมภำษณ์ ( Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structure In-depth Interview) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ 

๒) กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๒ แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ 
ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
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๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การ ศึกษาวิจัย เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ในการ เผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย ดังนี ้

๑) กำรวิเครำะห์เชิงเอกสำร ศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ ดังน้ี 
(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิง

ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนา
จารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ 
ตลอดจนข้อมูลทางสถิติทีร่วบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เปน็ที่
ยอมรับ 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความ งานวิจัย
ในวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มี
การทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยให้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In–depth Interview Guide) แยกระหว่างกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการ 

(๒) ให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการสังคม
สงเคราะห์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัย
ว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าสัมภาษณ์ 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์
ข้อมูล 
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๒) กำรสัมภำษณ์ (Interview)  
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และ

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด 
จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ข้ันเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์
ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ข้ันด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  

๓) กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยก าหนดผู้เช่ียวชาญ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ รูปหริอคน ซึ่ง

ผู้วิจัยจะได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตามระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม เฉพาะ ผู้วิจัยจะท าการนัด

หมายวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
(๒) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว ผู้วิจัยจะเดินทางไปยังพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

ก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ทั้งนี ้เพื่อตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
(๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม โดยที่ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของกิจกรรมการ

สนทนากลุ่มเฉพาะ 
(๔) ขณะสนทนากลุ่ม มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 

(Recorder) และภาพ (Camera) 
(๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรดังน้ี 

๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และการจัดสนทนากลุม่เฉพาะ (Focus 
Group Discussion) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรยีงและจ าแนกอย่างเปน็ระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความ



๗๐ 
 

ชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ัน เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในข้ันแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
triangulation)๑ คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้
วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 

๔) การสร้างบทสรุปและการพิสจูน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเช่ือมโยง เพื่อ
น าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

                                                             
๑สุภางค์   จันทวานิช, กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ , พิมพ์ครั้ งที่  ๑๘, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๘ – ๑๓๐. 
 



 
 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

การ ศึกษาวิจัย เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งได้แก่ 
พระภิกษุ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งผ่านการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติหน้าที่
เป็นพระวิปัสสนาจารย์อยู่ในปัจจุบัน จ านวน 15 รูป และกลุ่มประชาชน ได้แก่ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม
ในส านักปฏิบัติธรรม จ านวน 15 คน จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอ
ต่อเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระ
วิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
2 มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

๔.๒ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

๔.๑ ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการส านักปฏิบัติธรรมของพระสงัฆาธิการ รวมถึงหลัก พุทธ
ธรรมที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์ ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น าไปสู่การสร้างเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อสรุปศักยภาพพระ
วิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
2 และน ามาสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมา
วิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๓๐ รูปหรือคน สามารถสรุปสาระส าคัญเป็น
รายด้านได้ ดังนี้ 



๗๒ 

4.1.1 ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้ 

๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและเผย
แผ่ธรรมอย่างแท้จริง๑ 

๒) พระวิปัสสนาจารย์มีส่วนในการรับผิดชอบการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่โปร่งใส 
เป็นระบบ สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้๒ 

3) มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น
ได้โดยสะดวก๓ 

4) มีการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย เพราะเป็นเรื่องที่มีความล่อแหลมอย่างที่สุด
ประการหนึ่ง ส าหรับพระสังฆาธิการผู้เป็นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมหรือผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการรับ -
จ่าย เก็บรักษาและในการฝากธนาคาร-ถอนจากธนาคาร เพราะมีโอกาสผิดพลาด และรั่วไหลได้ง่าย
ทุกจุด๔  

5) มีสถิติการรับเงินจากแหล่งต่างๆ และการจ่ายเงินประเภทต่างๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาวางแผน การด าเนินงานโครงการต่างๆ ได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน๕ 

6) การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดด้านบุคลากรนั้น เจ้าส านักต้องใส่ใจใน
การเรียนรู้เพิ่มเติม ต้องส่งเสริมให้บุคลากรของตนได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ต้องส่งไป
อบรม ส่งเรียนในระดับสูงข้ึนไป จะได้มาช่วยกันท างาน๖ 

7) ส านักปฏิบัติธรรมบางส านักก าลังเร่งพัฒนาบุคลากรของส านักด้วยการส่งไปศึกษา
ความรู้เพิ่มเติม แม้แต่เจ้าส านักเองก็ไปศึกษาด้วย ยังต้องประสานงานกับเครือข่ายเพื่อขอวิทยากรมา
ช่วยในงานใหญ่ๆ เสมอ๗  

8) บุคลากรของส านักปฏิบัติธรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้พระท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันโลกทันสมัย เพราะโลกเราเปลีย่นแปลงไปมาก สิ่งแวดล้อมแทบจะ
เป็นวิทยาศาสตร์ไปหมดแล้ว พระสงฆ์ของเราจึงต้องศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่าน้ีด้วย แต่ต้องระมัดระวัง

                                                             
๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร), เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร), เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล) , เจ้าอาวาสวัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง, ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗สัมภาษณ์ นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงศ์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๗๓ 

อย่าให้ยึดติดโลกจนเกินไป ต้องพยายามปรับมาให้เข้ากับธรรมะ เช่น สอนบาลีก็ให้แปลเป็นไทยด้วย 
จะโน้มน้าวจิตใจประชาชนได้มากกว่า ถ้าเป็นบาลีล้วนๆ ก็จะได้แต่สมาธิ ขาดความ รู้ความเข้าใจใน
หลักธรรม ส่วนส าคัญก็คือถ้าไม่เรียนรู้ทางโลกเลย จะถูกคนใกล้ชิดหาประโยชน์ได้ง่าย กลายเป็นถูก
เหลือบเกาะกิน สร้างความเสื่อมเสียแก่พระศาสนาเป็นอย่างมาก๘  

สรุปได้ว่า ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้ นั้น พระวิปัสสนาจารย์มีความรู้ที่หลากหลาย 
ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการในส านักปฏิบัติธรรม ซึ่งมีความจ าเป็นไม่น้อยไปกว่าการสอนการ
ปฏิบัติธรรม มีการสอนการปฏิบัติธรรม การบรรยายธรรมะ สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎก ซึ่งเป็น
องค์ความรู้ที่พระวิปัสสนาจารย์มคีวามรู้อยู่ในระดับที่สามารถสอนผูท้ี่เข้าปฏิบัติธรรมให้รู้และเข้าใจได้
โดยไม่ยาก อีกทั้ง พระวิปัสสนาจารย์เอง ก็ได้รับการส่งเสริมใหศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 
จากเจ้าส านักปฏิบัติธรรม เพื่อใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่พระวิปัสสนา
จารย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 จะเป็นผู้ศึกษาภาษาบาลี มีคุณวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรมเกือบทุกรูป ฉะนั้น เรื่องความรู้ทางธรรมและพระไตรปิฎก จึงถือได้ว่ามีความรู้สมกับความเป็น
พระวิปัสสนาจารย์ แต่ส าหรับความรู้ที่เป็นทางวิชาการนั้น มีไม่เสมอกันทุกรูป บางรูปส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี บางรูปส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของวิชาการที่จะช่วยในการบรรยาย
ธรรมโดยการประยุกต์ธรรมให้สอดคล้องและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนข้ึน ท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย พอสรุปใจความส าคัญเป็นรายข้อ
ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๘สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๗๔ 

ตารางท่ี 4.1  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
ด้านความรู้ 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. พระวิปัสสนาจารย์มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

15 4, 5, 8, 10, 11, 13, 
14, 16, 18, 21, 22, 
25, 26, 27, 30 

2. พระวิปัสสนาจารย์ได้รับการสนับสนุนจากเจ้า
ส านักปฏิบัติธรรมให้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

17 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 17, 19, 
23, 25, 28, 29, 30 

3. พระวิปัสนาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทางด้านการเงินและการบัญชีและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้

11 1, 2, 11, 12, 13, 15, 
17, 20, 22, 24, 26, 
30 

4. พระวิปัสสนาจารย์มีความขวนขวายเรียนรู้และ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

12 1, 6, 10, 11, 12, 13, 
14, 20, 21, 22, 23, 
28,  

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

4.1.2 ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะ 

๑) มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฏฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร พระวิปัสสนา
จารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกัมมฏัฐานตามหลกัมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างดี สามารถตอบ
ข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้๙ 

๒) มีวิทยากรบรรยายธรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์  หรือมี
ความสามารถในการเทศนา และบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรม และสามารถที่จะน้อมน าไป
ประพฤติปฏิบัติได้๑๐ 

3) ในปัจจุบัน เน้นการศึกษาทางทฤษฎีกันมาก ความรู้ทางวิชาการมีมาก แต่การเข้าถึง
ธรรมจริงๆ มีน้อย ท าให้สอนได้แต่สัมผัสไม่ได้ โดยหลักความเป็นจริงแล้ว สังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปมาก คนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมตามกระแสโลกไปไกล พบกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมามาก 
ต้องรู้เท่าทัน ใส่เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนให้เขาไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาแบบสมัยใหม่ เพื่อเอา

                                                             
๙สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๗๕ 

มาประยุกต์ใช้กับการสอน การพัฒนาบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมด้วยการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ไม่อย่างนั้นเราก็ตามโลกไม่ทัน ส่วนผู้ที่จะไปสอนเขาต้องมีเทคนิควิธี มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดสูง 
และที่ส าคัญก็คือต้องรักษาการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้เห็นว่า นี่คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าง
แท้จริง เมื่อเขาเกิดศรัทธาแล้ว เราจะสอนอย่างไรก็ได้ เขาก็ยินดีปฏิบัติตามทั้งนั้น๑๑  

4) ส านักปฏิบัติธรรม ควรส่งบุคลากรให้ศึกษาหรือส่งเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มเติม
ความรู้ในด้านการปฏิบัติธรรม และส่งไปศึกษาดูงานด้านการจัดการส านักปฏิบัติธรรมจากส านักที่มี
ช่ือเสียง เพื่อน ารูปแบบที่ดีมาปรับใช้กับส านักของตน นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึงบุคลากรภายนอก 
ที่จะต้องดึงเข้ามาปฏิบัติธรรมให้ได้๑๒  

5) ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่ง ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ควรที่จะส่งไปศึกษาดู
งานจากส านักที่ประสบความส าเร็จ ว่ามีวิธีการแบบใดบ้าง แล้วน าเอาส่วนดีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ส านักของตน เจ้าส านักต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในพระธรรมวินัย อย่ามีข้อบกพร่องเกิดความ ด่างพร้อย 
ถ้าไม่ส่งบุคลากรไปศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เรื่องของการปฏิบัติอาจจะถูกต้อง แต่พอมาใช้ภาษาบอก
กล่าวคนอื่น อาจจะสื่อสารไม่ถูกต้องก็ได้ การศึกษากับการปฏิบัติต้องควบคู่กันไป๑๓  

6) ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านัก ควรมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ทดแทนกันได้ บุคลากรที่ท า
หน้าที่ประจ าของทุกวัดต่างก็รู้งานกันดีอยู่แล้ว มีการแบ่งงานรับผิดชอบกันเป็นสัดส่วน มีการรายงาน
ตรงต่อผู้ควบคุมสายงานของตน ทุกวัดมีพระวิปัสสนาจารย์พร้อม๑๔  

สรุปได้ว่า ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะ นั้น พระวิปัสสนาจารย์มีทักษะความสามารถ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละส านัก ซึ่งบางรูปที่ทักษะในการเรียนรู้งานหรือสามารถปฏิบัติหน้าที่แทน
กันได้ ในกรณีฉุกเฉิน หลายรูปผ่านการอบรมมาอย่างเข้มข้นและเข้าร่วมการอบรมหลายครั้ง แต่ใน
เรื่องของทักษะ เป็นความสามารถเฉพาะตนที่ควรต้องได้รับการพัฒนาให้มาก เพราะการสื่อสารหรือ
การสอนธรรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีได้นั้น จ าเป็นจะต้องสามารถประยุกต์หลักธรรมค าสอนและ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันได้จริง การที่พระวิปัสสนาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ 
ด้วยการอบรม การศึกษาดูงาน เหล่านี้เป็นต้น หากไม่ได้น ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จริงๆ ก็ไม่
สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดได้ การฝึกฝนตนเองและประยุกต์ใช้อย่างสม่ าเสมอ เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง จึงจะท าให้มีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี พอสรุป
ใจความส าคัญเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

 

                                                             
๑๑สัมภาษณ์ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมวิสิฐ (สมบัติ ยโสธโร), เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี , ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓สัมภาษณ์ นางเพลินพิศ คงสิริถาวร , พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๗๖ 

ตารางท่ี 4.2  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
ด้านทักษะ 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. พระ วิปัสสนาจารย์ มีทั กษะ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย เพราะได้เข้าร่วม
การอบรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

16 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 18, 20, 21, 
25, 27, 28, 29 

2. พระวิปัสสนาจารย์บางรูป มีความรู้ทางวิชาการ
อย่างดี แต่ทักษะในการสอนการปฏิบัติยังมีน้อย 

18 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 
14, 15, 16, 17, 21, 
22, 23, 24, 27, 28, 
30 

3. พระวิปัสสนาจารย์บางรูป ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่แทนกันได้ เนื่องจากไม่เคยชินและไม่ได้
เรียนรู้งานในส่วนอื่น 

20 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30 

4. ส านักปฏิบัติธรรมสนับสนุนให้พระวิปัสสนาจารย์
เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งข้ึน 

19 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28  

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

4.1.3 ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพ 

1) มีการฝึกผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ให้มีสว่นร่วมกันท าความสะอาด โดยมีการบรรยายบอก
อานิสงส์ของการท าความสะอาดบรเิวณเสนาสนะของสงฆ์ มีการปลูกป่าไม้ หรือต้นไม้เพื่อให้เกิดความ
ร่มรื่น มีการปรับภูมิทัศน์ภายในส านัก มีการขุดสระน้ าหรือสายน้ าไหลผ่าน อากาศถ่ายเท มีระบบ
ระบายน้ าได้ดี ไม่มีมลพิษจากโรงงาน มีการท าความสะอาดทุกวัน๑๕ 

2) ส านักปฏิบัติธรรมบางส านัก มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ต้องขอให้ทางต ารวจมา
ช่วยดูแลการจราจรตอนที่ญาติโยมมากันกลางคืน บุคลากรต้องเน้นในเรื่องของศีลธรรมจรรยา ถ้า
พระสงฆ์หรือบคุลากรมีจริยาดี มีศีลธรรมดี ไม่ต้องอบรมหรือช้ีแนะมาก ก็จะเข้าใจและสามารถปฏิบัติ

                                                             
๑๕สัมภาษณ์ ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อ่ิมเอิบธรรม, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๗๗ 

ตามได้ ส่วนการศึกษาเพิ่มเติมที่จะเป็นภาระ ท าให้บุคลากรท าหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ คงต้องมีแผนหรือ
มาตรการในการรองรับปัญหาต่อไป๑๖ 

3) เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/คุณธรรม ตามสมควร
แก่การศึกษาสัมมาปฏิบัติ คือ อายุพรรษาน้ัน ในระดับต้นต้อง ๕ พรรษาข้ึนไป จบนักธรรมเอก หรือ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ข้ึนไป ควรมีคุณธรรมของพระวิปัสสนาจารย์ คือ เป็นผู้ได้ผ่านการศึกษา
สัมมาปฏิบัติไตรสิกขาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ จากส านักปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใส หรือเป็นที่
ยอมรับนับถือของสาธุชนพุทธบริษัทมากพอสมควร จึงจะมีประสบการณ์พอที่จะให้ค าแนะน าสั่งสอน 

ทั้งหลักธรรมและแนวทางการปฏิบัติภาวนาธรรม สามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา อันอาจเกิดข้ึน
ทั้งแก่ตนเองและแก่ศิษยานุศิษย์ในขณะเจริญภาวนา (สมถวิปัสสนาหรือสมาธิปัญญา) อย่างถูกต้อง
ตรงตามหลักธรรมได้ (มิใช่ด้วยการคาดคะเนหรือเดา) มิฉะนั้น อาจจะเป็นโทษแก่ทั้งตนเอง หรือแก่ศิษ
ยานุศิษย์ได้ทุกเมื่อ๑๗

  
4) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิทยากร น่าจะส าคัญกว่าปัจจัยด้านอื่น โดยเฉพาะเจ้า

ส านัก มักจะไม่ค่อยไปไหนไกล เวลาญาติโยมมาหาก็น าเข้าปฏิบัติธรรม ส าคัญที่บุคลากร/พระ
วิปัสสนาจารย์ คือ ผู้น าปฏิบัติธรรม ถ้าไม่มีคนน าก็ไม่มีใครตาม จึงควรพัฒนาตัวบุคคล คือ เจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรมต้องเป็นนักปฏิบัติเองด้วย ในปัจจุบัน จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกัน เฉพาะวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาหรือวันส าคัญของทางโลก ไม่เหมือนกับที่เคยเปน็มาในอดีต ที่จะปฏิบัติกันเป็นประจ า
ทุกวัน มีญาติโยมมากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็จะปฏิบัติธรรมกันเป็นปกติ๑๘ 

5) พระวิปัสสนาจารย์บางส านักตอบปัญหาได้ดีแต่ดุมาก ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมต้อง
ระมัดระวังตัวเอง แต่บางทีก็ตอบไม่ค่อยจะตรงกับค าถาม ท าให้เกิดความรู้สึกและการปฏิบัติตนที่ไม่
เป็นธรรมชาติ ส่งผลให้การปฏิบัติธรรมไม่เป็นทีน่่าพอใจ และเกิดความเบื่อหน่ายในที่สุด บุคลากรของ
แต่ละสถานที่ต่างก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานของตนเองอยู่แล้ว อยากได้คนที่ต้อนรับทุกคน
โดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ดูฐานะ ไม่ดูหน้าตา ไม่ดูการแต่งตัว ถ้าพระวิปัสสนาจารย์
เข้มงวดโดยไม่มีการผ่อนปรนเลยก็ท าให้ไม่อยากไปอีก๑๙ 

6) ในด้านบุคลากรนั้น เจ้าส านักต้องไม่เห็นแก่ลาภสักการะ ต้องทุ่มเทจริงจัง ไม่เห็นแก่
ความเหนื่อยยาก มีระบบและมีระเบียบต่างๆ ของส านักอย่างเหมาะสม ต้องมีตารางเวลา มี
ก าหนดการที่ชัดเจน เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าบุคคลากรได้รับการศึกษา
อบรมเพิ่มเติมได้ก็จะดี ถ้าไม่เรียนก็ต้องมีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติธรรม เวลาพูดอะไรตรงกับ
สภาวธรรมที่ผู้เข้าปฏิบัติเขาประสบอยู่ ก็สร้างศรัทธาได้ง่าย แต่การศึกษาในปัจจุบันของเรายังไม่รอบ

                                                             
๑๖สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๗สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘สัมภาษณ์ นางเพลินพิศ คงสิริถาวร , พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
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ด้าน มีวิชา (ความรู้) แต่ไม่มีจรณะ (ความประพฤติ) มักจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี การบริหารงาน
บุคคลของส านักปฏิบัติธรรม ควรที่จะมีการวางระบบให้เหมาะสม ต้องน าเอาวิธีการจัดการสมัยใหม่
เข้ามาใช้งาน คนหนึ่งก็ความคิดหนึ่ง ถ้าไม่วางระบบให้ดี อาจจะมีปัญหาข้ึนมาได้ง่าย๒๐ 

7) พระวิปัสสนาจารย์ มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องก ากับความประพฤติอยู่แล้ว เพียงแค่
พระภิกษุสามเณรมีการปฏิบัติมีความประพฤติให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ซึ่งบัญญัติไว้ในเสขิยวัตร 
อันเป็นข้อก าหนดในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยกิรยิาที่เหมาะสมและน่าเลื่อมใส พระวิปัสสนาจาร์เอง
สามารถที่จะยืดเป็นหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพ๒๑ 

สรุปได้ว่า ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพ นั้น พระวิปัสสนาจารย์ส่วนใหญ่จะมี
บุคลิกภาพที่สงบ น่าเลื่อมใส มีการนุ่งห่มจีวรที่เป็นปริมณฑล คือนุ่งห่มถูกต้องตามพระธรรมวินัยและ
มีความสะอาดเรียบร้อย ไม่ลุ่มล่าม การนุ่งห่มที่มีความเรียบร้อย มีเครื่องนุ่งห่มที่สะอาด เป็นจุดที่คน
ทั่วไปสามารถสังเกตและมองเห็นได้โดยง่าย อีกทั้งเป็นจุดที่สามารถสร้างความน่าเลื่อมใสและศรัทธา
ในเบื้องต้นอีกด้วย การสนทนาและการพูดจา ก็ถือเป็นบุคลิกภาพประการหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พระวิปัสสนาจารย์บางรูป ใช้น้ าเสียงในการพูดดังและแข็งกร้าว จนดูเหมือนดุบ้าง 
บางรูปพูดจาด้วยน้ าเสียงอ่อนโยน มีระดับเสียงดังให้ได้ยินพอดีในขณะสนทนาบ้าง มีความน่าฟัง และ
ช่วยสร้างบรรยากาศดีๆ ในการสนทนาเพิ่มข้ึน จะเห็นว่าการพูดจาเป็นรายละเอียดเล็กน้อย เป็น
บุคลิกภาพส่วนบุคคล แต่ก็สามารถฝึกฝนได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่ธรรมะต่อไป ซึ่งต้องมี
การฝึกฝนและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพตามความเหมาะสม ท่วงท่าการยืน การเดิน ก็ถือเป็น
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ พระวิปัสสนาจารย์เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีระเบียบใน
การปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ นัั่นคือัเสขิยวัตรัที่จะเป็นเครื่องช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูมี
ความเรียบร้อยและน่าเลือ่มใสอย่างยิ่งัขอเพียงมสีติอย่าได้ละเลยข้อวัตรและการปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยอย่างเหมาะสมัก็จะท าให้มีบุคลิกภาพที่ดีได้อย่างแน่นอนัพอสรุปใจความส าคัญเป็นรายข้อได้
ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๐สัมภาษณ์ พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส) , เจ้าอาวาสวัดเขาวง จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมวิสิฐ (สมบัติ ยโสธโร), เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี , ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
ด้านบุคลิกภาพ 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. พระวิปัสสนาจารย์มีการนุ่งห่มที่เป็นปริมณฑล 
สะอาดเรียบร้อย ไม่ลุ่มล่าม น่าเลื่อมใส 

12 2, 3, 7, 12, 13, 14, 
15, 18, 20, 25, 27, 
29 

2. พระวิปัสสนาจารย์บางรูป มีความสามารถในการ
ตอบปัญหาธรรมได้ดี มีน้ าเสียงที่น่าฟัง มีความ
กังวานชัดเจน 

15 1, 2, 5, 6, 11, 14, 
15, 17, 21, 22, 23, 
24, 27, 28, 30 

3. พระวิปัสสนาจารย์มีบุคลิกภาพความเป็นผู้น าที่ดี 
ท าให้ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมให้ความเช่ือมั่นและ
ศรัทธา 

14 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 19, 22, 25, 
26, 30 

4. พระวิปัสสนาจารย์บางรูป มีน้ าเสียงดัง จนดู
เหมือนดุ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความ
เป็นกันเองมากขึ้น 

12 1, 2, 6, 10, 11, 13, 
16, 22, 23, 24, 27, 
28  

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

4.1.4 ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย 

1) พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี๒๒ 
2) มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติ

ธรรมไว้อย่างชัดเจน ในรูปแบบของแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์๒๓ 
3) พระวิปัสสนาจารย์มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านัก ที่จัดพิมพ์ไว้

เป็นเอกสารเผยแพร่ หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณที่เห็นได้โดยชัดเจน และปฏิบัติโดยเคร่งครัด๒๔ 
4) ส านักปฏิบัติธรรมบางส านัก บุคลากรในวัดมีนิสัยหยิ่งทะนง พระวิปัสสนาจารย์ ยัง

ไม่เป็นที่น่าเช่ือถือ บุคลากรไม่เพียงพอส าหรับงานที่มีคนระดับหลายร้อย๒๕ 
5) ส านักปฏิบัติธรรมบางส านัก มีบุคลากรมาก แต่ไม่ค่อยจะประสานงานกัน บางส านัก

                                                             
๒๒สัมภาษณ์ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส) , เจ้าอาวาสวัดเขาวง จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรคุณ วิ. (แช่ม จกฺกวโร) , เจ้าอาวาสวัดเขาพระ จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๕สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๘๐ 

บุคลากรยังไม่พอเพียง เจ้าส านักต้องลงมาแก้ปัญหาเองในเกือบทุกเรื่อง๒๖  
6) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าบางส านัก ไม่มีพระวิปัสสนาจารย์คอยให้ความช่วยเหลอื 

ในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันน าในการปฏิบัติธรรม ในด้านการจัดการทั่วไปหรืองานอื่นๆ พอที่จะ
สามารถใช้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้ ส่วนด้านโรงครัวนั้น ถ้ามีคนไม่พอใช้งาน ก็ใช้วิธีขอแรงจาก
ญาติโยมรอบวัด ให้มาช่วยกันประกอบอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม ในกรณีที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมมากๆ 
พระวิปัสสนาจารย์มีไม่พอ ต้องขอพระวิปัสสนาจารย์จากที่อื่นเพื่อมาช่วยงานเพิ่มเติม๒๗ 

7) บุคลากรของแต่ละส านัก ต้องมีความพร้อมเพรียง เจ้าส านักต้องลงไปบริหารงาน
ด้วยตนเอง เพื่อจะได้กระตุ้นให้ทีมงานมีความกระตือรือร้น ต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ มีการฝึกอบรมบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เอาไว้รองรับ ถ้ามีคนมากข้ึนจะได้สามารถขยาย
สถานที่ในการจัดปฏิบัติธรรมได้ จึงสมควรที่จะมีบุคลากรที่เป็นคณะท างานและพระวิปัสสนาจารย์
เพื่อรองรับได้๒๘ 

8) เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่ต้ังข้ึนเป็นส านักท้ายๆ ของจังหวัด แต่มีความ
พร้อมของบุคลากรมาก มีพระวิปัสสนาจารย์ ๓ รูป จบปริญญาโท ๑ รูป มีทีมงานที่เข้มแข็ง แต่ยังไม่
พอเพียงต่อการปฏิบัติงาน เรื่องของแม่ครัวมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ผลัดกันเป็นเจ้าภาพน าอาหารมา
เลี้ยงผู้เข้าปฏิบัติธรรม ถ้าเป็นงานปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีคนมาปฏิบัติธรรม
เป็นจ านวนมาก๒๙  

9) พระวิปัสสนาจารย์ มีความอดทนกับสภาวการณ์ในการสอนธรรมและการตอบ
ปัญหาธรรมจากผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม เพราะบางคนมีความขัดแย้งและต้องการลองภูมิธรรมของพระ
วิปัสสนาจารย์เอง ซึ่งพระวิปัสสนาจารย์เองก็สามารถใช้ขันติธรรม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้น
ได้เป็นอย่างดี๓๐ 

สรุปได้ว่า ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย นั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีการพบปะผู้คนและสอนธรรมะแก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม มักจะมีการกระทบกับ
อารมณ์ของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมทีห่ลากหลายรปูแบบ บางคนพอใจ บางคนไม่พอใจ มีชอบ มีไม่ชอบ 
พระวิปัสสนาจารย์เองจ าเป็นที่จะต้องมีอุปนิสัยที่เสียสละอย่างจริงจัง และยอมรับกับสภาวะใน
สถานการณ์นั้นอย่างเข้าใจ การมีอุปนิสัยที่เอื้อเฟื้อและเสียสละ จึงอาศัยความอดทนและเข้าใจความ
เป็นจริงอย่างถ่องแท้ และมีการฝึกฝนการคิดเชิงบวก มองโลกให้เป็นกลางอย่างเข้าใจ เพื่อให้การเผย

                                                             
๒๖สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๗สัมภาษณ์ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์ พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส) , เจ้าอาวาสวัดเขาวง จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๘๑ 

แผ่พระพุทธศาสนาและการสอนธรรมเกิดผลสัมฤทธ์ิ เพราะการที่มีอุปนิสัยของความอดทน คือการมี
ขันติธรรม จะน าพาการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติธรรม รวมถึงสหธรรมิกที่ท างานร่วมกันด้วย 
เกิดความเลื่อมใสเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาระส าคัญพอสรุปใจความเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.4  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
ด้านอุปนิสัย 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. พระวิปัสสนาจารย์มีความประพฤติดี ปฏิบัตตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม 

15 1, 2, 5, 6, 11, 14, 
15, 17, 21, 22, 23, 
24, 27, 28, 30 

2. พระวิปัสสนาจารย์ ปฏิบัติตนเป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ของส านักปฏิบัติธรรมอย่า ง
เคร่งครัด และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

14 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 19, 22, 25, 
26, 30 

3. พระวิปัสสนาจารย์มีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อ มีน้ าใจใน
การช่วยเหลือการงาน ที่นอกเหนือจากหน้าที่
ประจ าของตนเอง 

13 1, 2, 6, 8, 10, 11, 
13, 16, 22, 23, 24, 
27, 28  

4. พระวิปัสสนาจารย์บางรูป มีอุปนิสัยหยิ่งทระนง 
ถือทิฏฐิ ท าให้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นไม่
เป็นไปด้วยดีเท่าที่ควร  

13 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 19, 22, 25, 
26, 30 

5. พระวิปัสสนาจารย์มีความอดทนต่อการซักถาม
และการกระทบกระทั่งทางวาจาของผู้ปฏิบัติ
ธรรมได้เป็นอย่างดี 

12 2, 3, 7, 12, 13, 14, 
15, 18, 20, 25, 27, 
29 

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

4.1.5 ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคต ิ

1) มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ ส าหรับ
ห้องพัก และมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี๓๑ 

2) พระวิปัสสนาจารย์รว่มดูแลสถานที่ปฏิบตัิธรรมให้มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่
มีเสียงรบกวนจากภายนอก๓๒ 

3) มีอาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรม
และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ไม่แออัดเกินไป๓๓ 

4) มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ และจะต้องไม่
เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจ๓๔ 

5) มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดในรูปของคณะกรรมการ 
ด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆ เป็นต้น๓๕ 

6) การจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ส านักปฏิบัติธรรมจะมีการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ เช่น เจ้าที่ต ารวจในท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยอาสาสมัคร เพื่อให้มารักษาความ
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง ในที่มีการอบรมปฏิบัติธรรม หรือหากมีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึน ก็สามารถติดต่อโดย
ด่วนได้๓๖ 

7) ส านักปฏิบัติธรรมบางส านัก เป็นวัดใหญ่และมีญาติโยมมากันเป็นจ านวนมากทุกวัน 
บุคลากรฝ่ายต่างๆ จึงมักจะมีงานล้นมือ คนที่จะท างานด้านนี้ต้องมีใจรัก ต้องทุ่มเทให้กับงานเพราะ
เห็นแก่ประโยชน์จริงๆ ตัวเราต้องปฏิบัติเองให้เกิดผลแล้วค่อยน าไปสอนคนอื่น อย่าท าเพราะอยากได้
ลาภสักการะ๓๗  

8) มีการประสานงานกับชุมชนให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของในรูปแบบของ
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมของส านัก ในด้านต่างๆ ตามโอกาสที่เหมาะสม ร่วมกันจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ เช่น วันที่ ๕ 
ธันวาคม วันที่ ๑๒ สิงหาคม มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น๓๘ 

                                                             
๓๑สัมภาษณ์ นางวิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชูทัย, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ์ นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี, ข้าราชการบ านาญ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๘๓ 

9) มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีการบอกวันที่ในการจัดปฏิบัติธรรม มีรายละเอียด
ตารางการปฏิบัติธรรม มีแผนที่ที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรม มีแผนที่ในการเดินทาง เบอร์โทรศัพท์หรือช่อง
ทางการสื่อสารอย่างอื่น เพื่อสะดวกในการติดต่อ ในการแนะน าข้อมูลต่างๆ ทางแผ่นป้าย แผ่นพับ 
ทางหอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่บ้าน สถานที่วิทยุชุมชน เช่น ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์งาน 
ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต, Line, Facebook เป็นต้น๓๙ 

10) มีการประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทราบ
ในวันเปิดงานและปิดงานปฏิบัติธรรม รวมถึงจัดท าสื่อการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี ธรรม
บรรยาย หรือธรรมปฏิบัติ เป็นต้น หนังสือสวดมนต์ ท าวัตรเช้า-เย็น หนังสืออธิบายการปฏิบัติพระ
กัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น และแจกแก่ผู้มีความสนใจต่อการปฏิบัติหรือให้ท าบุญตาม
ก าลังทรัพย์๔๐ 

11) มีการประสานงานขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ที่นิยม
เรียกว่าโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจ าต าบล เรื่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือให้ส่งเจ้าหน้าที่มา
ช่วยดูแลผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม หรือถ้ามีผู้เจ็บป่วยหนักให้สามารถน าส่งโรงพยาบาลได้๔๑ 

สรุปได้ว่า ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคติ นั้น พระวิปัสสนาจารย์มีทัศนคติที่ดี และมี
ความคิดที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เปรยีบเหมอืนแก้วน้ าที่ยังไม่เต็มและพร้อมที่จะรองรบั
การทัศนคติความคิดเห็นต่างๆ อยู่เสมอ เรียนรู้ข้อผิดพลาดเพื่อการแก้ไขที่ดีข้ึน และมีการประสาน
ความร่วมมือกันในระหว่างส านักปฏิบัติธรรมด้วยกัน และหน่วยงานภาครัฐ พระวิปัสสนาจารย์ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 มีการศึกษารูปแบบและวิธีการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมอื่นๆ 
ไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้ซึ่งมุมมอง แนวคิด ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพิ่มมากข้ึน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเผยแผ่ไปสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี และพอสรุป
ใจความส าคัญเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๓๙สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมวิสิฐ (สมบัติ ยโสธโร), เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี , ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๐สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๔๑สัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) , เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 

จังหวัดสระบุรี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๘๔ 

ตารางท่ี 4.5  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
ด้านทัศนคต ิ

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. พระวิปัสสนาจารย์มีทัศนคติที่ดี ในการจัดการ
สถานที่ให้มีบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมและ
เหมาะแก่การเผยแผ่ธรรม 

14 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 19, 22, 25, 
26, 30 

2. พระวิปัสสนาจารย์ มีความเสียสละและทุ่มเทต่อ
งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง 

11 2, 3, 7, 12, 14, 15, 
18, 20, 25, 27, 29 

3. พระวิปัสสนาจารย์และส านักปฏิบัติธรรมมีการ
ประสานงานในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ
ธรรมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 

13 1, 2, 6, 8, 10, 11, 
13, 16, 22, 23, 24, 
27, 28  

4. พระวิปัสสนาจารย์ เปิดโอกาสและรับฟังความ
คิดเห็นจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท าร่วมกับ
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  

16 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 
14, 16, 17, 21, 22, 
23, 25, 27, 28, 30 

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

๔.๑.6 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เกี่ยวกับศักยภาพ
พระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค 2 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ และมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน หากเจ้า
ส านักปฏิบัติธรรมหรอืพระสังฆาธิการทราบถึงความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับส านัก
ปฏิบัติธรรม ก็จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ดังนั้น ส านักปฏิบัติ ธรรมจึงต้องมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อส านักปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการประเมินหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของส านัก ผลการวิเคราะห์มักถูกใช้เป็นรากฐานของการก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อที่จะท าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย หรือนโยบายขององค์กร จากการวิเคราะห์ 
SWOT พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีสภาพแวดล้อมทั่วไป ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

จุดเด่น (Strengths) 
๑) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในการ

รองรับการเผยแผ่รองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม  
๒) มีความสะอาด บรรยากาศรมรื่นเป็นสปัปายะ มีอาคารนั่งฟัง/ปฏิบัติธรรมเพียงพอ มี

การจัดอาหารไว้เพียงพอส าหรับผู้มาปฏิบัติธรรม  
๓) สถานที่พัก มีการป้องกันสัตว์และแมลงที่เป็นอันตราย มีการแบ่งแยกที่พัก ตามเพศ

ของผู้ใช้ มีห้องน้ าห้องสุขา มีจ านวนเพียงพอส าหรับผู้มาปฏิบัติธรรม  
๔) มีการส่งเสริมให้มีการศึกษาปริยัติธรรม และอบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรม  แก่

พระภิกษุสามเณรภายในส านัก  
๕) พระวิปัสสนาจารย์ส่วนมากมีความเป็นความเป็นผู้น า เอาใจใส่ในการเผยแผ่พระ

ธรรม คณะสงฆ์มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์  
๖) หน่วยงานราชการมีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการ มีโอกาสเข้าศึกษาปฏิบัติ

ธรรมในส านักปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา 

ข้อเสนอแนะ  
๑) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีการออกแบบแปลนการก่อสร้างอาคารที่

ประหยัดพลังงาน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดละ ๒ - ๓ แบบ ให้ส านักปฏิบัติธรรม
เลือกใช้ตามความเหมาะของส านัก และมีงบประมาณสนับสนุน  

๒) ส านักปฏิบัติธรรมควรจัดต้ังกลุ่มจิตอาสา และมีกระบวนการอบรมอย่างเป็นระบบ มี
ข้ันตอน โดยเน้นให้ปฏิบัติงานจริง ควบคู่กับการปฏิบัติธรรม 

๓) ส านักปฏิบัติธรรมควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบริเวณสถานที่ส านัก ให้เหมาะสม
กับภูมิประเทศ และมีกฎระเบียบในการเข้าพักส าหรับผู้มาใช้บริการ 

๔) การร่างกฎระเบียบว่าด้วยจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมข้ึนใหม่ ควรให้ส านักปฏิบัติธรรม 
มีส่วนร่วม หรือมีการท าประชาพิจารณ์รับฟังการแสดงความคิดเห็นของส านักปฏิบัติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

ตารางท่ี ๔.6  แสดงผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เกี่ยวกับ
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

จุดแข็ง (Strengths) ข้อเสนอแนะ  
๑) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดส่วนใหญ่ มี

ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  ในการ
รองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม  

๒) มีความสะอาด บรรยากาศรมรื่นเป็นสัปปา
ยะ มีอาคารนั่งฟัง/ปฏิบัติธรรมเพียงพอ มี
การจัดอาหารไว้เพียงพอส าหรับผู้มาปฏิบัติ
ธรรม  

๓) สถานที่พัก มีการป้องกันสัตว์และแมลงที่
เป็นอันตราย มีการแบ่งแยกที่พัก ตามเพศ
ของผู้ ใ ช้  มีห้ องน้ าห้อ งสุ ขา  มี จ านวน
เพียงพอส าหรับผู้มาปฏิบัติธรรม  

๔) มีการส่งเสรมิให้มกีารศึกษาปริยัติธรรม และ
อบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุ
สามเณรภายในส านัก  

๕) พระวิปัสสนาจารย์ส่วนมากมีความเป็น
ความเป็นผู้น า เอาใจใส่ในการเผยแผ่พระ
ธรรม คณะสงฆ์มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มี
การจัดอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์  

๖) หน่วยงานราชการมีก ารสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ มีโอกาสเข้าศึกษา
ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือ
ว่าเป็นวันลา 

๑) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีการ
ออกแบบแปลนการก่อสร้างอาคารที่ประหยัด
พลังงาน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
ขนาดละ ๒-๓ แบบ ให้ส านักปฏิบัติธรรม
เลือกใช้ตามความเหมาะของส านัก และมี
งบประมาณสนับสนุน  

๒) ส านักปฏิบัติธรรมควรจัดต้ังกลุ่มจิตอาสา และ
มีกระบวนการอบรมอย่าง เป็นระบบ มี
ข้ันตอน โดยเน้นให้ปฏิบัติงานจริง ควบคู่กับ
การปฏิบัติธรรม 

๓) ส านักปฏิบัติธรรมควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของบริเวณสถานที่ส านัก ให้เหมาะสมกับภูมิ
ประเทศ และมีกฎระเบียบในการเข้าพัก
ส าหรับผู้มาใช้บริการ 

๔) การร่างกฎระเบียบว่าด้วยจัดตั้งส านักปฏิบัติ
ธรรมขึ้นใหม่ ควรให้ส านักปฏิบัติธรรม มีส่วน
ร่วม หรือมีการท าประชาพิจารณ์รับฟังการ
แสดงความคิดเห็นของส านักปฏิบัติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑) มีภาระเรื่องค่าน้ า ค่าไฟ งบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดทรุดโทรม และ

ห้องน้ าส าหรับผู้ทุพพลภาพยังมีจ านวนไม่เพียงพอ  
๒) บางส านัก มีอาคารไม่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจ านวมมากๆ ได้ บางส านัก 

อาคารที่พักมีสภาพเก่า ทรุดโทรม เครื่องอ านวยความสะดวกมีจ านวนไม่เพียงพอ  
๓) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมหรือพระวิปัสสนาจารย์บางส านัก ขาดวิสัยทัศน์ในการปรับปรุง

บริเวณสถานที่ส านัก ขาดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงรุก ขาดกระบวนการคัดสรรกลั่นกรอง
กุลบุตรผู้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ อย่างเป็นข้ันตอน จ านวนผู้มาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรมีจ านวน
ลดน้อยลง ท าให้ขาดแคลนบุคลากร  

๔) พระวิปัสสนาจารย์ ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการประสาน
ความร่วมมือกับพระวิทยากรในส านักปฏิบัติธรรมอื่น ด้อยความรู้สามารถในการน าระบบ IT มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ ยังขาดวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน ขาดการประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอื่น  

๖) ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กร
ของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ ขาดการควบคุมติดตามผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ  เพื่อ
ทราบปัญหาในการน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีข้ึนต่อไป  

ข้อเสนอแนะ (เพื่อเป็นการก าจัดจุดอ่อน) 
๑) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีการสัมมนาให้ความรู้แก่ส านักปฏิบัติธรรม

เกี่ยวกับเรื่องการตั้งทุน การหาทุน และความเรื่องบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
๒) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ ควรมีการศึกษาดูงานเรื่องปรับปรุง

อาคารสถานที่ให้ทันสมัย และมีพื้นที่ใช้งานมากที่สุด จากภายในประเทศและต่างประเทศ 
๓) ควรมีกระบวนการคัดสรรบุคลากร เริ่มตั้งแต่การขอบวช มีกระบวนการพัฒนาแบบมี

ข้ันตอน และเป็นระบบ 
๔) ควรมีการจัดการศึกษาด้านปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี ควบคู่กับ

การปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ ด้านการ
ปฏิบัต ิ

๕) พระวิปัสสนาจารย์ ควรพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในใจของผู้อื่น 
รู้จักแบ่งงาน รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงานและความรู้ความสามารถ รู้จักบริหารศรัทธาของผู้อื่น  

๖) รัฐควรมีการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาประจ าประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแหล่งให้
ส านักปฏิบัติธรรมได้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่สมควร 

๗) พระวิปัสสนาจารย์ ควรมีการประยุกต์หลักธรรมเข้ากับแนวคิดทฤษฎีการเผยแผ่ มา
ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมโครงการของส านักปฏิบัติธรรม 



๘๘ 

ตารางท่ี ๔.7  แสดงผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) เกี่ยวกับศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

จุดอ่อน (Weakness) ข้อเสนอแนะ  
๑) มีภาระเรื่องค่าน้ า ค่าไฟ งบประมาณค่า

ซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดทรุดโทรม และ
ห้องน้ าส าหรับผู้ทุรพลภาพยังมีจ านวนไม่
เพียงพอ  

๒) บางส านัก มีอาคารไม่สามารถรองรับผู้มา
ปฏิบัติธรรมจ านวมมากๆ ได้ บางส านัก 
อาคารที่พักมีสภาพเก่า ทรุดโทรม เครื่อง
อ านวยความสะดวกมีจ านวนไม่เพียงพอ  

๓) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมหรือพระวิปัสสนาจารย์
บางแห่ง ขาดวิสัยทัศน์ในการปรับปรุ ง
บริเวณสถานที่ส านัก ขาดยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการเชิงรุก ขาดกระบวนการคัด
สรรกลั่นกรองกุลบุตรผู้ เ ข้ามาบวชเป็น
พระภิกษุ อย่างเป็นข้ันตอน จ านวนผู้มาบวช
เป็นพระภิกษุสามเณรมีจ านวนลดน้อยลง 
ท าให้ขาดแคลนบุคลากร  

๔) พระวิปัสสนาจารย์ ขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการประสาน
ความร่วมมือกับพระวิทยากรในส านักปฏิบัติ
ธรรมอื่น ด้อยความรู้สามารถในการน าระบบ 
IT มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ 
ยังขาดวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน ขาดการประสานงานแลกเปลี่ยน
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอื่น  

๖) ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐ
และขององค์กรคณะสงฆ์ ขาดการควบคุม
ติดตามผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ 
เพื่อทราบปัญหาในการน ามาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้ดีข้ึนต่อไป  

๑) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีการ
สัมมนาให้ ความรู้ แก่ ส านักป ฏิบั ติธรรม
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งทุน การหาทุน และความ
เรื่องบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

๒) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ 
ควรมีการศึกษาดูงานเรื่องปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้ทันสมัย และมีพื้นที่ใช้งานมากที่สุด 
จากภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓) ควรมีกระบวนการคัดสรรบุคลากร เริ่มตั้งแต่
การขอบวช มีกระบวนการพัฒนาแบบมี
ข้ันตอน และเป็นระบบ 

๔) ควรมีการจัดการศึกษาด้านปริยัติธรรม ทั้ง
แผนกนักธรรมและแผนกบาลี ควบคู่กับการ
ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพระภิกษุ
สามเณรให้เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์
ด้านการปฏิบัติ 

๕) พระวิปัสสนาจารย์ ควรพัฒนาบุคลิกภาพให้มี
ความเป็นผู้น า ที่นั่งอยู่ในใจของผู้อื่น รู้จักแบ่ง
งาน รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงานและความรู้
ความสามารถ รู้จักบริหารศรัทธาของผู้อื่น  

๖) รัฐควรมีการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา
ประจ าประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแหล่งให้ส านัก
ปฏิบัติธรรมได้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่สมควร 

๗) พระวิปัสสนาจารย์ ควรมีการประยุกต์
หลักธรรมเข้ากับแนวคิดทฤษฎีการเผยแผ่ มา
ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดยุทธศาสตร์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การติดตามและการ
ประเมินผลกจิกรรมโครงการของส านักปฏิบตัิ
ธรรม 

 



๘๙ 

โอกาส (Opportunities) 
๑) ส านักปฏิบัติธรรม มีจ านวนมากพอ เพื่อรองรับผู้ที่มีความสนใจใคร่ที่จะมาปฏิบัติ

ธรรม ส านักปฏิบัติธรรมในเขตปริมณฑลและในชนบทมีความผูกพันอยู่กับชุมชน  และได้รับการ
ยอมรับจากสังคมในฐานะเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการพัฒนาจิตใจของผู้คนในชุมชน 

๒) พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการส่งเสริม
สันติภาพ พระสงฆ์มีความขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ โดยเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการ ใน
มหาวิทยาลัยของสงฆ์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

๓) แหล่งความรู้ในการศึกษาสามารถหาได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วประหยัดมากข้ึน ตาม
สื่อออนไลน์ต่างๆ  

๔) พระวิปัสสนาจารย์มีความสนใจขวนขวาย ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ
ส านักอื่น แล้วน ามาปรับปรุงส านักของตน มีความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส านัก ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายข้ึน และเห็นภาพชัดเจนข้ึน 

๕) สังคมให้การยอมรับส านักในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ  
๑) ควรมีการวางแผนงาน โครงการงาน และกิจกรรมของส านัก ในลักษณะแผนระยะ

สั้น-ระยะยาว แผนปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนดกรอบการด าเนินงาน และการจัดทรัพยากรต่างๆ  ให้
เหมาะสม 

๒) ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมแก่สาธุชน และเป็นเพิ่มประสบการณ์ในการท างานแก่
บุคลากร เช่น อบรมบุคลากรในลักษณะการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมปฏิบัติธรรมใน
วันส าคัญ อบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์แบบมีขั้นตอน 

๓) รัฐควรมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรม ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

๔) ควรท าคู่มืออบรมการสอน และสื่อส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อใช้ในการเผยแผ่  
๕) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการ

ปฏิบัติธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นล าดับ 
 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

ตารางท่ี ๔.8  แสดงผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) เกี่ยวกับศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
2 

โอกาส (Opportunities) ข้อเสนอแนะ  
๑) ส านักปฏิบัติธรรม มีจ านวนมากพอ เพื่อ

รองรับผู้ที่มีความสนใจใคร่ที่จะมาปฏิบัติ
ธรรม ส านักปฏิบัติธรรมในเขตปริมณฑล
และในชนบทมีความผูกพันอยู่กับชุมชน และ
ได้รับการยอมรับจากสังคมในฐานะเป็น
สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการพัฒนาจิตใจ
ของผู้คนในชุมชน 

๒) พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากองค์กร
ระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมสันติภาพ 
พระสงฆ์มีความขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ 
โดยเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาการบรหิารจัดการ 
ในมหาวิทยาลัยของสงฆ์มีจ านวนเพิม่มากข้ึน 

๓) แหล่งความรู้ในการศึกษาสามารถหาได้ง่าย 
และสะดวกรวดเร็วประหยัดมากข้ึน ตามสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ  

๔) พระวิปัสสนาจารย์มคีวามสนใจขวนขวาย ใน
การศึกษาดูงานการบริหารจัดการของส านัก
อื่น แล้วน ามาปรับปรุงส านักของตน มีความ
เข้าใจในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมส านัก ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายง่ายข้ึน และเห็นภาพชัดเจน
ข้ึน 

๕) สังคมให้การยอมรับส านักในการจัดอบรม
ปฏิบัติธรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา เป็น
ต้น 

๑) ควรมีการวางแผนงาน โครงการงาน และ
กิจกรรมของส านัก ในลักษณะแผนระยะสั้น -
ระยะยาว แผนปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนด
กรอบการด าเนินงาน และการจัดทรัพยากร
ต่างๆ ให้เหมาะสม 

๒) ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมแก่สาธุชน และเป็น
เพิ่มประสบการณ์ในการท างานแก่บุคลากร 
เช่น อบรมบุคลากรในลักษณะการด าเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมปฏิบัติธรรมใน
วันส าคัญ อบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์
แบบมีขั้นตอน 

๓) รัฐควรมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

๔) ควรท าคู่มืออบรมการสอน และสื่อส าหรับพระ
วิปัสสนาจารย์ เพื่อใช้ในการเผยแผ่  

๕) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ 
ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และมีรูปแบบการปฏิบัติที่
ชัดเจนเป็นล าดับ 

 

 

 

 

 



๙๑ 

อุปสรรค (Threats) 
๑) อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เป็นปฏิปักษ์กับพุทธศาสนามีมากข้ึน 
๒) ส านักปฏิบัติธรรม มีนกพิราบเยอะ ท าให้บริเวณสถานที่สกปรก มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น 

สุนัข แมว ไก่ เป็นต้น เป็นจ านวนมาก  
๓) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดลุกลามมาในส านักปฏิบัติธรรม 
๔) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี ที่ดึ งดูดความ

สนใจพระภิกษุสามเณรไปจากการศึกษาปฏิบัติธรรม  
๕) พระภิกษุสามเณรขาดความสนใจในการศึกษาหลักไตรสิกขาอย่างแท้จริง  

ข้อเสนอแนะ  
๑) รัฐควรมีการออกกฎหมายก ากับการเลี้ยงสุนัข แมว เหมือนประเทศจีน หรือประเทศ

ทางยุโรป  
๒) ส านักปฏิบัติธรรมควรประสานกับสาธารณสุขฉีดยาป้องกันโรคสุนัขบ้าและโรคเรื้อน 

ท าหมันสุนัข การกักบริเวณเลี้ยงสุนัขให้เป็นสัดส่วน ควรมีการประสานชุมชนเรื่องการน าสุนัข  มา
ปล่อยให้เป็นภาระของส านัก 

จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปและน าเสนอใน
รูปแบบของตารางได้ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.9  แสดงผลการวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) เกี่ยวกับศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

อุปสรรค (Threats) ข้อเสนอแนะ  
๑) อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เป็นปฏิปักษ์

กับพุทธศาสนามีมากข้ึน 
๒) ส านักปฏิบัติธรรม มีนกพิราบเยอะ ท าให้

บริเวณสถานที่สกปรก มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น 
สุนัข แมว ไก่ เป็นต้น เป็นจ านวนมาก  

๓) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ก่อให้เกิดปัญหา
ยาเสพติดลุกลามมาในส านักปฏิบัติธรรม 

๔) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี ที่ดึงดูดความ
สนใจพระภิกษุสามเณรไปจากการศึกษา
ปฏิบัติธรรม  

๕)  พระ ภิกษุสาม เณรขาดความสนใจ ใน
การศึกษาหลักไตรสิกขาอย่างแท้จริง  

๑) รัฐควรมีการออกกฎหมายก ากับการเลี้ยงสุนัข 
แมว เหมือนประเทศจีน หรือประเทศทาง
ยุโรป  

๒) ส านักปฏิบัติธรรมควรประสานกับสาธารณสุข
ฉีดยาป้องกันโรคสุนัขบ้าและโรคเรื้อน ท า
หมันสุนัข การกักบริเวณเลี้ยงสุนัขให้เป็น
สัดส่วน ควรมีการประสานชุมชนเรื่องการน า
สุนัขมาปล่อยให้เป็นภาระของส านัก 

 

 



๙๒ 

๔.๒ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมให้มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรที่มี
ความสามารถและมีความเหมาะสมกับงานนั้นๆ เป็นต้นทุนที่มีค่ามากที่สุด แต่ทั้งนี้ ก็ต้องอาศัยความ
ทุ่มเท ความเสียสละอย่างมาก เพราะบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่มีค่าความแปรปรวนได้มากกว่าปัจจัย
ด้านอื่นๆ ฉะนั้น การคัดเลือกวิทยากรหรอืพระวิปัสสนาจารย์ จึงควรมองบุคลากรที่มบีุคลกิภาพและจ
ริยวัตรที่น่าเลื่อมใส เพราะเปรียบเสมือนเปน็ประตูบานแรกที่ผูอ้ื่นจะต้องพบเห็นก่อนที่จะเปิดเข้ามาดู
ภายใน กล่าวคือ สร้างความศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผู้พบเห็นเสียก่อน เพื่อให้การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
เป็นไปด้วยดี  

ผลการสัมภาษณ์เ ชิงลึก ( In-depth Interview)  จากผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๒ จ านวน ๑๕ รูป และผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๒ จ านวน ๑๕ คน ซึ่งให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระ
วิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
2 สรุปรายด้าน ได้ดังนี ้

๔.๒.๑ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้  

1) ควรส่งพระวิปัสสนาจารย์เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการในด้าน
ต่างๆ ให้เพิ่มพูนมากข้ึน๔๒  

2) ควรมีแผนพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ที่ชัดเจน และกระท าอย่างต่อเนื่อง เช่น การไป
ฝึกอบรมความรู้แบบสัมมนา เพื่อจะได้รับแนวความคิดความรู้แบบใหม่ การไปศึกษาดูงาน  ก็ถือเป็น
งานที่เปิดโลกทัศน์วิสัยทัศน์ โดยตอ้งก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายชัดเจนว่า จะไปดูอะไรและจะ
น ากลับมาใช้พัฒนางานของส านักปฏิบัติธรรมอย่างไร ควรมีความชัดเจน เป็นการพัฒนาอีกวิธีหนึ่งที่
จะท าให้พระวิปัสสนาจารย์ได้ความรู้๔๓  

3) แนวทางหนึ่งคือการให้ลาไปศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรู้การพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งคือ
โครงการแลกเปลี่ยน เพื่อประสบการณ์ในการเรียนรู้๔๔ 

4) คณะสงฆ์ ภาค ๒ ได้มีนโยบายในการพัฒนาทางด้านวิชาการต่างๆ ให้กับพระ
วิปัสสนาจารย์ โดยร่วมกับหน่วยภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวกับกับการบริหารจัดการวัด การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เหล่าน้ีเป็นต้น ร่วมถึงความรู้ทางวิชาการในด้านอื่นๆ อีกมากมาย๔๕  
                                                             

๔๒สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๓สัมภาษณ์ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส) , เจ้าอาวาสวัดเขาวง จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๕สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๙๓ 

5) ควรมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ไม่มุ่งเน้นการสอนหรือการ
บรรยายเท่านั้น ควรมีการจัดท าเอกสาร ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าหนังสือและต าราต่างๆ แล้วเรียบเรียง
ให้เป็นแบบเฉพาะของตนเอง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรยาย เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เป็นแนวทางในการสอนกัมมัฏฐาน๔๖  

6) การมีเอกสาร ต ารา หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนและปฏิบัติ ให้กับผู้ที่สนใจก็
สามารถเลือกที่จะศึกษาได้ นอกเหนือจากการสอบถามจากผู้รู้หรือตัวบุคคล ซึ่งอาจติดขัดเรื่องความ
สะดวก เรื่องของเวลา๔๗  

7) ควรมีเอกสารเข้ามาใช้ประกอบในการสอน หรือเป็นแนวทางในการเข้ามาปฏิบัติ
ธรรม จึงเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมให้เกิดความสะดวก รวมถึงการด าเนินงานและบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนได้๔๘ 

8) ส่งเสริมให้พระวิปัสสนาจารย์มีความรู้ทางวิชาการ ด้วยการส่งเสริมให้ศึกษาต่อใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง๔๙ 

9) เมื่อส าเร็จการศึกษา ให้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ พัฒนาให้รู้จกัการวิเคราะห์และน า
ผลมาทบทวนเพื่อการพฒันาตนเองและส านักปฏิบัติธรรม๕๐ 

10)  ควรน าความรู้ทางวิธีการมาใช่ให้ตรงกับงาน ให้มีความเหมาะสม ไม่อ่อน ไม่แข็ง
จนเกินไป๕๑  

11) พระวิปัสนาจารย์ควรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคมนานาชาติ และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมที่ตนอาศัยอยู่๕๒  

12) พระวิปัสสนาจารย์ควรมีความรับผิดชอบ และไม่ละเลยต่อหน้าที่ของตน๕๓  
 

                                                             
๔๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ นางเพลินพิศ คงสิริถาวร , พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ นายชิด ชาติงาม, ผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ์ พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร), เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม จังหวัดสระบุรี , ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส) , เจ้าอาวาสวัดเขาวง จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๒สัมภาษณ์ นางสาลี่ อินทสังข์, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๓สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ คงสิริถาวร, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา, 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๙๔ 

13) พระวิปัสสนาจารย์ควรศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ความรู้ทางด้าน
วิชาการถือเป็นสิ่งส าคัญในการน ามาเป็นพื้นฐานในการท างานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
ของเรา๕๔  

14) พระวิปัสสนาจารย์ที่จะมีความรู้ที่เป็นหลักและความใหม่ๆ ที่มาจากรอบๆ ตัวเรา
จากประสบการณ์ สิ่งเหล่าน้ี จะท าให้เราสามารถเกิดการพัฒนาไปได้๕๕  

15) ควรพัฒนาความรู้สามารถท าได้โดยการเข้ารับการฝกึอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการ การขอค าปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในส านักปฏิบัติธรรมที่มีการบริหารงาน
ประสบความส าเร็จ๕๖ 

16) ควรพัฒนาวิธีคิดและการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานส่งเสริม
พัฒนาให้มีความก้าวหน้าเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ๕๗  

17) ควรที่จะมีการระดมองค์ความรู้ มีความทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มที่ วิธีการ
พัฒนาความรู้ของบุคลากรนั้นต้องเป็นการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่มี
ความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ๕๘ 

18) ควรพัฒนาทักษะพระวิปัสสนาจารย์จากความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว เพราะประสบการณ์
และลักษณะวิธีคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นพรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความ
เข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย 
เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม๕๙  

19) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และการแก้ไข
ปัญหา เป็นองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง ซึ่งความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมไปสู่
กระบวนการอบรมอย่างเป็นข้ันตอน๖๐  

20) ควรศึกษาสิ่งที่ขาดหายในการพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ โดยการ
ก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรม แล้วจึงเสาะหาความรู้ที่ต้องการ ปรับปรุง 
                                                             

๕๔สัมภาษณ์ ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อ่ิมเอิบธรรม, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๕สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์ พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส) , เจ้าอาวาสวัดเขาวง จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๗สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๕๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๙สัมภาษณ์ พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร), เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๐สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๕ 

ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน และประยุกต์ใช้ความรู้ในงานของ
ตน๖๑  

21) ควรมีการน าประสบการณ์จากการท างาน  และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ โดยการจดบันทึก “ขุมความรู้” และ 
“แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน 
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน๖๒  

สรุปได้ว่า พระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ทางธรรมะ และความรู้ทางด้านแนวทางการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุผลแห่งพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันความรู้ทาง
วิชาการ เป็นการพัฒนาวิชาการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึง
ระบบการเมืองการปกครองที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างยิ่ง ความรู้
ทางด้านวิชาการจึงมีความจ าเป็น และควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ทฤษ ฎีการวางแผน
เกี่ยวกับระบบ ไม่มุ่งเน้นการสอนหรือการบรรยายเท่านั้น การจัดท าเอกสาร ซึ่งได้มาจากการค้นคว้า
หนังสือและต าราต่างๆ แล้วเรียบเรียงให้เป็นแบบเฉพาะของตนเอง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
บรรยาย เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการสอนกัมมัฏฐาน ผู้ที่สนใจก็สามารถเลือกที่
จะศึกษาได้ นอกเหนือจากการสอบถามจากผูรู้้หรือตัวบุคคล ซึ่งอาจติดขัดเรื่องความสะดวก เรื่องของ
เวลา การมีหนังสือ ต ารา หรือเอกสารข้ึนมาใช้ประกอบในการสอน  หรือเป็นแนวทางในการเข้ามา
ปฏิบัติธรรม จึงเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมให้เกิดความสะดวก รวมถึงการด าเนินงานและบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได้ การจัดฝึกอบรมในด้านความรู้เชิงวิชาการ จะช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาส
เรียนรู้ พัฒนาวิธีคิดและการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานส่งเสริมพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อความเป็นรายข้อ 
เพื่อให้เกิดความกะทัดรัดและเข้าใจง่ายข้ึน ดังนี้ 

1) มีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการให้กับพระวิปัสสนาจารย์  เพื่อให้มีความ
ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันของสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

2) จัดท าเป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ทั้งด้านธรรมะและด้านวิชาการ ควบคู่กันไป รวมถึง
เทคนิคการพูด การบรรยาย เพื่อสามารถน าไปใช้ได้จริงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

3) เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้จากพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และมีประสบการณ์นาน แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติต่อไป 

4) น ามีความรู้รวบรวมเป็นคู่มือที่สามารถน าเผยแพร่ข้อมูลได้กับส านักปฏิบัติธรรมอื่นๆ 

                                                             
๖๑สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๖๒สัมภาษณ์ นางเพลินพิศ คงสิริถาวร , พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๙๖ 

5) ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างส านักปฏิบัติธรรม และระหว่างพระวิปัสสนา
จารย์ด้วยกัน เพื่อน าเอาประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในส านักปฏิบัติธรรมของตนเอง ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ตารางท่ี 4.10  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้ 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. มีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการให้กับ
พระวิปัสสนาจารย์ เพื่อให้มีความทันสมัยทันต่อ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ปั จ จุ บั น ข อ ง สั ง ค มแ ล ะ โ ล ก ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

16 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 
13, 17, 19, 20, 21, 
23, 24, 28, 30 

2. จัดท าเป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ทั้งด้านธรรมะ
และด้านวิชาการ ควบคู่กันไป รวมถึงเทคนิคการ
พูด การบรรยาย เพื่อสามารถน าไปใช้ได้จริงใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

18 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 
21, 23, 25, 27, 28, 
29 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้จากพระวิปัสสนาจารย์
ที่มีความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และมีประสบการณ์นาน แล้วน ามาสังเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ต่อไป 

20 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 

4. น ามีความรู้ รวบรวมเป็นคู่มือที่สามารถน า
เผยแพร่ข้อมูลได้กับส านักปฏิบัติธรรมอื่นๆ 

14 1, 2, 7, 8, 10, 11, 
12, 14, 17, 18, 21, 
24, 26, 28 

5. ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างส านัก
ปฏิบัติธรรม และระหว่างพระวิปัสสนาจารย์
ด้วยกัน เพื่อน าเอาประสบการณ์ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในส านักปฏิบัติธรรมของตนเอง ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

19 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 
13, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 
29, 30 

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้ให้แนวการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ไว้หลายประการ ผู้วิจัยจึง
ขอสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 เช่ือมโยงประกอบเข้ากับ



๙๗ 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเป็นรูปแบบข้ันต้น (Basic Model) โดยรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้นั้น ต้องอาศัยการปลูกฝังและการสนับสนุนให้บุคลากรมีความใฝ่รู้ใฝ่
ศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงผู้บริหารเอง ต้องมีการก าหนดแผนนโยบายพัฒนาองค์กรของ
ตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้  

๑. การผนึกฝังความรู้ เป็นการให้ความรู้โดยการฝึกอบรม เป็นลักษณะที่ให้จดจ าได้ 
๒. การสกัดความรู้จากตัวบุคคล ซึ่งเป็นความรู้ที่มีเฉพาะบุคคล เป็นความพิเศษ ซึ่งอาจ

เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์แล้วน ามาถ่ายทอด 
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการน าความรู้ที่มีมาเสนอหรือซักถามข้อสงสัย แล้วแก้ไข

ปัญหาหรือหาค าตอบร่วมกัน 
๔. การควบความรู้เข้าด้วยกัน เป็นการรวมความรู้ที่มีลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกัน 

เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน 
และสามารถสรุปเป็นรปูแบบข้ันต้น เพื่อน าไปสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) ในล าดับต่อไป ดังนี้ 
 
 
 



๙๘ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ รูปแบบเบื้องต้นในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2  ด้าน
ความรู้ 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคคล ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ควบคู่กับหลัก
ไตรสิกขา ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พออธิบายได้ดังนี้ 

การฝึกอบรมด้านความรู้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรโดยตรง ทั้งทางทฤษฎี
และการปฏิบัติงานจริง โดยใช้กระบวนการผนึกฝังความรู้ให้กับบุคลากร หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคลากรโดยตรง ตรงไปตรงมา ให้เรียนรู้และปฏิบัติจนเกิดความเช่ียวชาญและช านาญในงานนั้น 

การศึกษาด้านความรู้ เป็นการเอาความรู้ที่เกิดข้ึนมาจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นความรู้ที่อาจได้มาจากการเกิดปัญหาในการท างาน แล้วแก้ไขปัญหานั้ นในเบื้องต้น ซึ่งเป็น

ความรู ้

(Knowledge) 

การพัฒนา (ปัญญา) 

๑. ควบความรู้เข้า
ด้วยกัน 

การศึกษา (สมาธิ) 

๑. สกัดความรู้จาก
ตัวบุคคล 

๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การฝึกอบรม (ศีล) 

๑. ผนึกฝังความรู้ 



๙๙ 

ความรู้เฉพาะบุคคล น ามาสกัดเป็นความรู้ในการถ่ายทอดต่อไป ต่อบุคลากรรุ่นต่อไป และอีกวิธีการ
หนึ่งคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล ซึ่งต่างก็มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถเอาความรู้ของแต่ละฝ่ายมาปิดจุดด้อยของตนได้ 

การพัฒนาด้านความรู้ เป็นการน าเอาความรู้ของแต่ละคน ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันใน
การแก้ไขปัญหาเดียวกัน หรือปัญหาการปฏิบัติหน้าที่เดียวกัน น ามาวิเคราะห์รวบรวมเป็นวิธีการที่ดี
ยิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่าง
รวดเร็ว ฉับไว ซึ่งต้องอาศัยการรวบรวมวิจัย ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นผลสัมฤทธ์ิที่สมบูรณ์ต่อไป 

๔.๒.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะ 

1) พระวิปัสสนาจารย์ ควรมีทักษะความรู้อย่างเช่ียวชาญ ควรจะมีความช านาญ
เช่ียวชาญให้มาก ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เกิดข้ึนได้จากการฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญ๖๓ 

2) พัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้ บทบาทหน้าที่ของพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งมี
หน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมนั้นๆ๖๔  

3) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นข้ันเป็นตอน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง ส่วนวิธีการพัฒนา สามารถใช้วิธี
หลายๆ วิธี เช่น การส่งไปอบรมเรียนรูใ้นเรือ่งเฉพาะที่สนใจหรือ การจัดอบรมสัมมนาเปิดเวทีสามารถ
แสดงทักษะต่างๆ๖๕ 

4) สนับสนุนให้พระวิปัสสนาจารย์พัฒนาทักษะของตนเอง เช่น ในเรื่องของการสอน
กัมมัฏฐาน เทคนิคการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ไม่เฉพาะแต่พระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น รวมถึงพระ
วิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรที่ค่อยสนับสนุนการบรหิารจัดการส านักปฏิบัติธรรมให้ด าเนินไปได้ด้วยดี และ
มีประสิทธิภาพ๖๖ 

5) พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีทักษะที่ส าคัญคือควรมีทักษะการสอน ควรมีการออกแบบ
การสื่อสารที่จะสื่อให้เข้าใจได้ง่าย และมีความทันสมัย จากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ ทักษะ
การท างาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคณะท างาน 

6) พระวิปัสสนาจารย์จ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศงาน วางแผนการท างานร่วมกัน พระ
วิปัสสนาจารย์และพระวิทยากรที่สอนธรรมะ สอนกัมมัฏฐานควรมีทักษะความรู้ในงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายหรือปฏิบัติอยู่อย่างถ่องแท้๖๗ 
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๑๐๐ 

7) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมเองก็จะต้องมีการถ่ายทอดทักษะความรู้ที่ตนศึกษามา ควรจะ
เอาออกมาสื่อสารพฒันาความรู้ใหแ้ก่ลกูศิษย์ อย่างไรก็ตาม ก็ควรจัดอบรมทักษะ น าไปพัฒนาและต่อ
ยอดในการน าไปสื่อสารต่อบุคคลอื่นให้มีความรู้และเข้าใจได้อย่างชัดเจน๖๘  

8) ทักษะเป็นสิ่งที่จ าเป็นกับการท างาน และการบริหารงาน ไม่ว่าจะต าแหน่งใด หน้าที่
ใด หากไม่มีทักษะต่างๆ ก็ย่อมมีความผิดพลาดและก่อให้เกิดผลเสียได้ ควรที่จะต้องมีการพัฒนาให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง๖๙  

9) การท างานในหน้าที่ๆ ตนรับผิดชอบ จะเป็นการพัฒนาทักษะในสายงานของตนเอง
ไปในตัว รวมถึงการได้ท าในสิ่งที่มีความสนใจและมีใจรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จะท าให้การเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว๗๐ 

10) การเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ที่มีความแตกต่างกัน จะเป็นเครื่องพิสูจน์ทักษะ
ความพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โดยประสบการณ์จะเป็นตัวเพิ่มเติมเสริมสร้าง
ทักษะในการแก้ไขสถานการณ์ไปด้วย๗๑ 

11) การฝึกทักษะจากการพูดคุยกับบุคคลที่ในสายงานเดียวกัน การค้นคว้าหาข้อมูล
จากระบบอินเตอร์เน็ต หรือเข้าอบรมพัฒนาทักษะของตนเองให้มีการพัฒนายิ่งข้ึน  ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น เป็นเรื่องที่มีความส าคัญซึ่งจะท าให้
พระวิปัสสนาจารย์มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานได้ดียิ่งขึ้น๗๒ 

12) การพัฒนาทักษะ โดยการจัดให้มีการอบรม ศึกษาดูงาน ท าแผนพัฒนาส าหรับ
ส านักปฏิบัติธรรมของแต่ละส านัก พัฒนาการจัดการ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน การส่งเสริมทักษะและ
สร้างสถานการณ์ให้ได้ใช้ทักษะทั้งหมดอย่างเป็นข้ันตอนตามศักยภาพของมนุษย์ มีการวิเคราะห์
พื้นฐานของแต่ละคน เก็บรวบรวมท าแผนข้อมูล เพื่องานต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ทักษะที่ควรมีการพัฒนาให้มีมากข้ึน๗๓  

๑3) ต้องมีการพัฒนะทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน การที่มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี สามารถมีส่วนช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประสานงาน การติดต่อสื่อสารที่
คลาดเคลื่อนได้๗๔ 

                                                             
๖๘สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๙สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๑สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) , เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๓สัมภาษณ์ นางสาวกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๔สัมภาษณ์ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 

14) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เนื่องจากการท างานทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงมือท ามักจะมี
ปัญหาแฝงมาด้วยอยู่เสมอ พระวิปัสสนาจารย์ที่มีทักษะในการแก้ปัญหาจะสามารถเอาตัวรอดใน
สถานการณ์ที่บีบค้ันได้เป็นอย่างดี๗๕ 

15) พัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน 
และท าให้พระวิปัสสนาจารย์สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีความสุข๗๖ 

16) พัฒนาทักษะด้านการบริหารเวลา บุคคลที่มีทักษะความสามารถด้านการบริหาร
เวลากับการท างานให้เหมาะสมสามารถท าให้งานก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด ซึ่งจะ
มีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถนะและโอกาสในการพัฒนาตนเองและส่วนงาน โดยเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ 
ซึ่งจะเป็นแบบอย่างกับผู้ปฏิบัติธรรมอีกด้วย๗๗ 

17) พัฒนาทักษะด้านการบริการ เนื่องจากการส่งมอบบริการที่ดีเป็นภารกิจส าคัญ
ประการหนึ่งขององค์การ ดังนั้นบุคลากรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับการบริการ  

18) พัฒนาทักษะด้านการใช้ ICT เพื่อการปฏิบัติงาน สามารถท างานได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นสิ่งที่พระวิปัสสนาจารย์จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความทันสมัย
และกระแสการเปลี่ยนแปลชองโลก๗๘ 

19) วิธีการพัฒนาทักษะ ควรค้นหาจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของตนเองหรือพระ
วิปัสสนาจารย์ที่จ าเป็นต้องพัฒนา แล้วก าหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านทักษะร่วมกัน ระหว่างพระ
วิปัสสนาจารย์ผู้รับการพัฒนาและเจ้าส านักฯ ผู้พัฒนา๗๙  

20) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ต้องด าเนินการพัฒนา ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดู
งาน หรือส่งเสริมให้พระวิปัสสนาจารย์ให้มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง๘๐ 

21) สร้างระบบพี่เลี้ยง โดยก าหนดให้ผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ความเช่ียวชาญ
ในแต่ละด้านให้ความช่วยเหลือ ดูแล แนะน าแก่บุคลากร๘๑ 

22) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรจัดสรรพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความสามารถให้ตรงตาม
ทักษะงานของแต่ละท่าน ควรมีความรู้ประกอบความสามารถในการท างานรู้จักการวางแผนและ

                                                             
๗๕สัมภาษณ์ นางเพลินพิศ คงสิริถาวร , พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๖สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๗สัมภาษณ์ นางสาวกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๘สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๙สัมภาษณ์ พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร), เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๑สัมภาษณ์ พระครูรัตนกิจจารักษ์ (แก้ว อรุโณ), เจ้าอาวาสวัดโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๒ 

วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ซึ่งวิธีการพัฒนาทักษะสามารถท าได้ เช่น การฝึกเป็นผู้ช่างสังเกต จะท า
ให้เกิดไหวพริบในการท างานข้ึนมา และสามารถแก้ไขปัญหาจากการท างานได้๘๒  

 23) การพัฒนาด้านทักษะแต่ละด้านนั้น ต้องค้นหาจุดอ่อนจุดด้อยในแต่ละด้านของ
บุคลากร ว่ามีความบกพร่องในด้านใดบ้างโดยวิธีการพัฒนาทักษะจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ในแต่ละด้านอยู่สม่ าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด หรือเป็นการพัฒนาแบบต่อยอดจาก
ทักษะเดิม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการท างานแบบยั่งยืน๘๓   

สรุปได้ว่า พระวิปัสสนาจารย์ควรมีทักษะความรู้อย่างเช่ียวชาญ หรือฝึกปฏิบัติให้เกิด
ความช านาญการ เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดยิ่งข้ึนไปอีก เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ใหม่ มาประยุกต์ใน
การจัดการเรียนและการสอน เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน มีวิธีการต่างๆ ที่จะน ามาใช้ปฏิบัติงานรู้ จักการ
วางแผนและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะสามารถ เช่น การฝึกเป็นผู้ช่างสังเกต จะท า
ให้เกิดไหวพริบในการท างานข้ึนมา และสามารถแก้ไขปัญหาจากการท างานได้ นอกจากนี้ การฝึกการ
วางแผนก็จะสามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้ บุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
สามารถมีส่วนช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประสานงาน การติดต่อสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้ และ
ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีทักษะใน การแก้ปัญหาจะสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่บีบค้ันได้เป็น
อย่างดี พัฒนาทักษะด้าน มนุษยสัมพันธ์ ช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน และท าให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และทักษะด้านการบริหารเวลา บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ
ด้านการบริหารเวลากับการท างานให้เหมาะสมสามารถท าให้งานก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่มีสะดุด ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถนะและโอกาสในการพัฒนาองค์การ ควรมีการพัฒนาทักษะด้าน
การบริการ การบริการที่ดีเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งขององค์การ ดังนั้น บุคลากรจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับการบริการ และพัฒนาทักษะด้านการใช้ ICT เพื่อการปฏิบัติงาน สามารถ
ท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี โดยประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อความเป็นรายข้อ เพื่อให้เกิดความกะทัดรัดและเข้าใจ
ง่ายข้ึน ดังนี้ 

1) พระวิปัสสนาจารย์ควรมีการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่ ใ ช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 

2) ควรฝึกอบรมให้เกิดความช านาญในทักษะด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม จนเกิดเป็น
ความเช่ียวชาญและช านาญ 

3) การพัฒนาทักษะ จะต้องมีการจัดอบรม หรือการศึกษาดูงานในสถานที่อื่นๆ รวมถึง
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการตื่นตัวเรียนรู้อย่างแท้จริง 

4) การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของพระวิปัสสนาจารย์ สามารถท าได้ด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์ตรงของพระวิปัสสนาจารย์แต่ละท่าน เป็นการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้
และแก้ไขปัญหาได้จริงในสถานการณ์จริง 

                                                             
๘๒สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๓สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๓ 

5) ควรมีการประเมินทักษะของพระวิปัสสนาจารย์ก่อนการพัฒนา เพื่อให้ได้การพัฒนา
ที่ตรงจุด และเหมาะสมกับพระวิปัสสนาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันออกไป 

6) ต้องก าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาทักษะ ให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการ
ซ้ าซ้อน และเสียเวลาไปโดยสูญเปล่า 

ตารางท่ี 4.11  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะ 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. พระวิปัสสนาจารย์ควรมีการพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ ที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น 
ทักษะด้านภาษา ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะ
การถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 

12 2, 6, 7, 10, 12, 13, 
14, 19, 20, 22, 23, 
28 

2. ควรฝึกอบรมให้เกิดความช านาญในทักษะด้าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม จนเกิดเป็นความเช่ียวชาญ
และช านาญ 

12 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 
19, 20, 23, 29, 30 

3. การพัฒนาทักษะ จะต้องมีการจัดอบรม หรือ
การศึกษาดูงานในสถานที่อื่นๆ รวมถึงการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการตื่นตัวเรียนรู้
อย่างแท้จริง 

15 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 17, 19, 
20, 24, 27 

4. การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของพระวิปัสสนา
จารย์ สามารถท าได้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประสบการณ์ตรงของพระวิปัสสนาจารย์แต่ละ
ท่าน เป็นการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้และแก้ไขปัญหา
ได้จริงในสถานการณ์จริง 

12 5, 6, 8, 12, 14, 15, 
16, 20, 21, 22, 27, 
30 

5. ควรมีการประเมินทักษะของพระวิปัสสนาจารย์
ก่อนการพัฒนา เพื่อให้ได้การพัฒนาที่ตรงจุด 
และเหมาะสมกับพระวิปัสสนาจารย์แต่ละท่าน 
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันออกไป 

15 4, 6, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 19, 22, 
23, 24, 26, 29, 30 

6. ต้องก าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาทักษะ ให้
มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อน และ
เสียเวลาไปโดยสูญเปล่า 

10 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 21, 22, 23  

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  
 
 



๑๐๔ 

ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้ให้แนวการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ไว้หลายประการ ผู้วิจัยจึง
ขอสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 เช่ือมโยงประกอบเข้ากับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเป็นรูปแบบข้ันต้น (Basic Model) โดยรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะน้ัน เป็นการเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดให้มีเพิ่มข้ึน และที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีข้ึนไป
อีก ทักษะมีอยู่หลากหลายที่เปน็ประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักปฏิบัติธรรม มีแนวทางการ
พัฒนาทักษะ ดังนี้ 

๑. ควรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน  ให้มีความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการ 
วัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างชัดเจน 

๒. ควรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเฉพาะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการ
สื่อสารที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 

๓. ควรพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ เป็นทักษะพิเศษที่ต้องอาศัยความกระตือรือร้น 
และให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

๔. ควรพัฒนาทักษะการจัดการ  
๕. ควรพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์เฉพาะหน้า 
และสามารถสรุปเป็นรปูแบบข้ันต้น เพื่อน าไปสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) ในล าดับต่อไป ดังนี้ 
 



๑๐๕ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ รูปแบบเบื้องต้นในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้าน
ทักษะ 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะ โดยผ่าน
กระบวนการ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ควบคู่กับหลัก
ไตรสิกขา ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พออธิบายได้ดังนี้ 

การฝึกอบรมด้านทักษะ เป็นการฝึกอบรมใหเ้รยีนรู้ระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง รวมถึงความสามารถในการท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย 
นอกเหนือจากนั้น การท างานร่วมกัน ก็ต้องมีความเกี่ยวพันกันอย่างแน่นอน จึงต้องมีการฝึกอบรม 
เพิ่มพูนทักษะในการอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกัน ควบคู่กันไปกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วย 

ทักษะ 

(Skills) 

การพัฒนา (ปัญญา) 

๑. การเผชิญปัญหา
และแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้า 

การศึกษา (สมาธ)ิ 

๑. การแสวงหา
ความรู ้

๒. การจัดการ 

การฝึกอบรม (ศีล) 

๑. การปฏิบัติงาน 

๒. การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 



๑๐๖ 

การศึกษาด้านทักษะ เป็นการเพิ่มขยายความรู้ที่ตนเองมี ให้มีมากยิ่งข้ึน รู้จักวิธีการ
ค้นคว้าหาความรู้มาสู่ตน และจัดการความรู้ที่ตนเองได้ศึกษามาอย่างถูกต้อง และถูกวิธี ซึ่งเป็นทักษะ
ที่มีความส าคัญส าหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมาก 

การพัฒนาด้านทักษะ เป็นการพัฒนาในข้ันของการเผชิญปัญหาที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน เป็นการเตรียม
ความพร้อมรอบด้าน เป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้น า หรือผู้บริหารที่จะต้องมีและควรก าหนด
เป็นแผนในการพัฒนาศักยภาพต่อไป 

๔.๒.๓ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพ  

1) พระวิปัสสนาจารย์ควรมีบุคลิกภาพภายนอกที่ดี คือ บุคคลทั่วไปจะมองเห็นและเกิด
ความรู้สึกนิยมกับบุคลิกภาพภายนอก คือเรื่องของการแต่งกาย การนุ่งห่มและครองผ้าจีวร ควรมี
สะอาด สุภาพ๘๔ 

2) บุคลิกภาพของพระวิปัสสนาจารย์ โดยเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ระดับเจ้าอาวาส เจ้า
คณะ หรือพระวิทยากร บุคลิกภาพถือว่าส าคัญอย่างมาก เพราะว่าจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ 
ประชาชน ผู้มาปฏิบัติธรรม และสังคม ได้เป็นแบบอย่างและก็เป็นที่ช่ืนชม๘๕ 

3) เรื่องบุคลิกภาพต้องถือเป็นเรื่องส าคัญทั้งเรื่องการนุ่งห่มที่เป็นปริมณฑล ตลอดจน
กิริยาท่าทาง รวมถึงเรื่องที่เป็นลักษณะภายในทั้งหลาย การพัฒนาก็จะต้องก าหนดไว้ว่าบุคลิกภาพ
ของพระวิปัสสนาจารย์ ต้องมีความสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี๘๖  

4) บุคลิกภาพจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ องค์กรกับ
บุคลิกภาพ ต้องท าให้เหมาะสมกัน และเป็นแบบอย่างที่ดี พระวิทยากร จะต้องมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับการเป็นครูบาอาจารย์๘๗ 

5) ต้องมีลักษณะตั้งมั่นใจในตนเองและก็มีความสง่างาม มีลักษณะภูมิฐานมีความหน้า
เช่ือถือ อันน้ีเป็นบุคลิกภาพภายนอก๘๘ 

6) บุคลิกภายในต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงาม การแสดงออกการถ่ายทอดต่างๆ ต้องเป็น
สิ่งที่เกิดจากความรู้สึกที่เป็นเจตนาดีในการที่จะสร้างคนให้เป็นคนที่ดี  ให้เป็นคนที่มีความรู้แบบ
ประเพณีนิยมแบบรุ่นต่อรุ่น๘๙ 

                                                             
๘๔สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๗สัมภาษณ์ พระครูรัตนกิจจารักษ์ (แก้ว อรุโณ), เจ้าอาวาสวัดโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ์ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 

7) ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นวิธีการพัฒนาความรู้ด้าน
วิชาการแก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระภิกษุสงฆ์ นอกจากการสอน การอบรมให้ความรู้ ควรให้มีการ
สร้างผลงานที่เป็นเอกสารการสอน หรือต ารา รวมทั้งอยากให้พระวิปัสสนาจารย์ทุกคนมีการประเมิน
โครงการ ประเมินตนเอง ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบที่ดี การพูดจาดี เป็นแบบอย่างที่
น่าช่ืนชม ช่วยสร้างบุคลิกภาพให้น่าเลื่อมใสยิ่งขึ้น๙๐  

8) การพัฒนาควรมีการจัดอบรมบุคลิกภาพทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในการ
พัฒนาบุคลิกภาพพระวิปัสสนาจารย์ต่อไป ด้านบุคลิกภาพนั้น ควรที่จะเป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี มี
ทัศนะคติที่ดี มองโลกในแง่ดี เพราะการท างานหรือช่วงเวลาท างาน ถ้าหากมีความเครียดหรือปัญหา
อื่นๆ หรือในเรื่องของงานมากเกินไป อาจท าให้บุคคลรอบข้างไม่กลา้เข้าใกลห้รอืรบัฟังค าปรกึษาเลยก็
เป็นได้๙๑ 

9) การท าหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์ ต้องพบปะกับสภาวการณ์ที่หลารกหลาย วิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีประการหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมนันทนาการ หรือจัดอบรมบุคลิกภาพให้แก่บุคลากร
พระวิปัสสนาจารย์และพระภิกษุสงฆ์๙๒ 

10) บุคลิกภาพของพระวิปัสสนาจารย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ พระวิปัสสนา
จารย์ ควรมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ นุ่งห่มสะอาดสะอ้าน เป็นปริมณฑล ไม่รุ่มร่ามหลุดหลุ่ย เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนโดยทั่วไป และส าหรับพระภิกษุและสามเณร เป็นผู้
ที่อยู่ในการปกครองดูแลของพระวิปัสสนาจารย์ ก็ควรมีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม สดใส่พูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน และปฏิบัติตามแบบอย่างของพระวิปัสสนาจารย์ผู้ปกครอง๙๓  

11) ควรมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมีการรายงานผลให้กับพระวิปัสสนาจารย์
ระดับเจ้าคณะเป็นระยะๆ๙๔ 

12) ควรมีการติดตามและแจ้งได้รับทราบพัฒนาการ ฝึกปฏิบัติให้มีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ มีจิตส านึกในการให้ปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เผยแผ่
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา ช้ีน าสังคม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และเหมาะแก่สมณสารูป๙๕  

13) ควรให้พระวิปัสสนาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ภายในส านักปฏิบัติธรรมที่
ตนเองสังกัดอยู่ มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนให้กับงาน มีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่และภาระงานที่เกี่ยวข้อง กล้าพอ กล้าคิด ให้ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทักษะทาง

                                                             
๙๐สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ์ นางสาลี่ อินทสังข์, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๒สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมวิสิฐ (สมบัติ ยโสธโร), เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี , ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๓สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๔สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๕สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรคุณ วิ. (แช่ม จกฺกวโร) , เจ้าอาวาสวัดเขาพระ จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 

สังคม ชุมชนท้องถ่ิน การสร้างวัฒนธรรมเชิงวิชาการ มีพื้นที่ให้ได้แสดงออกขีดเขียน มีการจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยน โดยเน้นการพัฒนาแรงจูงใจเชิงวิชาการ๙๖ 

14) การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย ต้องรักษาสุขภาพทางกายทั้งรูปร่าง หน้าตา รวมถึง
การนุ่งห่มจีวรให้เป็นปริมณฑลต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลถึงความ
น่าเช่ือถือ ศรัทธา๙๗ 

15) การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามพระ
ธรรมวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ จริงใจ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน ผู้แสวงหาความสุขสงบทางใจโดยส่วนรวมเป็นส าคัญ๙๘   

16) วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการด าเนินการส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง ว่ามี
จุดเด่น จุดด้อยอย่างไร เจ้าคณะผู้ปกครอง ต้องส ารวจบุคลิกภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง  
เพื่อวางแผนพัฒนา แล้วจึงด าเนินการพัฒนา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค์แก่พระ
วิปัสสนาจารย์ สร้างกระบวนการประเมินบคุลิกภาพอันพงึประสงค์ของพระวิปัสสนาจารย์ และให้การ
ส่งเสริม ยกย่อง ให้รางวัล หรือเสริมแรงส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีคุณลักษณะและความสามารถ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบุคลิกภาพแก่พระภิกษุและสามเณร๙๙ 

17) พัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์ ต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ จะสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดี แม้จะพบกับสถานการณ์ที่บีบบังคับใดๆ๑๐๐ 

18) บุคลิกภาพทางสติปัญญา ต้องเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ข่าวสาร เรื่องราวใหม่ๆ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา๑๐๑ 

19) การนุ่งห่มครองจีวรเรียบร้อย ถือเป็นบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ยังต้องรู้จักวัฒนธรรม 
กาลเทศะ ในการวางตัวให้เหมาะสม บุคลิกภาพภายในก็คือเรื่องของจิตส านึกต่อความตะหนักรู้ ในเชิง
ของความคิด การมีพฤติกรรมทางอารมณ์หรือจิตส านึกความรับผิดชอบช่ัวดี การแสดงออกทาง
พฤติกรรมบางอย่าง ที่ไม่เหมาะสม ควรงดเว้น๑๐๒ 

20) การสร้างบุคลิกภาพต้องใช้การฝกึฝน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงวันเดียวจะเปลีย่น
ได้ทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องมีความใฝ่รู้ การพัฒนาโดยการสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกตัว ยืดหยุ่น หาวิธีการให้
รู้จักปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ โดยการท าด้านเชิงรุก มีอุปนิสัยใฝ่
                                                             

๙๖สัมภาษณ์ นางเพลินพิศ คงสิริถาวร , พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๙๗สัมภาษณ์ พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร), เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม จังหวัดสระบุรี , ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๙๘สัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) , เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 
จังหวัดสระบุรี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๙๙สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๑๐๐สัมภาษณ์ นางสาลี่ อินทสังข์, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูรัตนกิจจารักษ์ (แก้ว อรุโณ), เจ้าอาวาสวัดโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๙ 

บริการ โดยการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ ยึดมั่นคุณธรรม ฝึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งอนาคต ฝึกฝน
ให้เป็นคนสู่งานทันสมัยตลอดเวลา และใฝ่สัมฤทธ์ิ ฝึกให้มีความมานะอดทน๑๐๓ 

21) บุคลิกภาพที่ดีน้ัน ควรเริ่มต้นมากจากการมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มี
ความคิดที่สร้างสรรค์ ควรมองโลกในแง่ดี และควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย วิธีการพัฒนา การรู้จัก
การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมแก่สมณสารูป เป็นการแสดง
ถึงบุคลิกภาพที่ดี นอกจากนี้ยังร่วมถึง การเดิน การนั่ง การพูด และการท าอื่นๆ ก็ถือเป็นบุคลิกภาพ
โดยรวมที่บุคคลอื่นจะเห็น  

22) วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของเราควรเริ่มจากการได้รับการฝึกอบรม หรืออาจใช้
วิธีการปรับตัวเพี่อให้บุคลิกภาพที่ดีข้ึน เป็นการท าให้รู้จักตนเองว่า มีคุณลักษณะอย่างไร มีข้อดี 
ข้อเสีย รู้จักหลักท างานและการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างไร สิ่งส าคัญที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
บุคลิกภาพคือ ความเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์และ
จิตใจที่ดี๑๐๔  

23) ชาวพุทธต้องพัฒนาบุคลิกภาพด้วยศีลสมาธิปัญญา หรือไตรสิกขา นั่นคือต้องหนัก
แน่นด้วยศีล สงบจิตใจด้วยสมาธิ และฉลาดด้วยปัญญา หรือ แหลม (สมาธิ) คม (ปัญญา) หนัก (ศีล) 
พอพูดศีลสมาธิปัญญา๑๐๕  

24) การพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถท าได้ตามหลักทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับค าว่า 
“ศีล” แปลว่า “ปกต”ิ คนถือศีลเป็นคนผิดปกติ คนที่ถือศีลจึงต้องมีใจหนักแน่นด้วย ที่ต้องทนสังคม
เข้าใจผิดจากท านองคลองธรรม คนถือศีล หน้าตาก็จะดูดี อิ่มเอิบสดใส ค าพูดดีไม่ก้าวร้าว กริยา
ท่าทางสงบ ดูตัวอย่างพระสงฆ์ ก็จะเกิดความรู้สึกศรัทธา เกิดความสงบ เห็นเครื่องแบบพระก็ดูน่า
เลื่อมใส บุคลิกภาพที่ดีจึงมักเริ่มจากการมีศีลก่อน คนมีศีล คือคนหนักแน่น พึ่งตน ช่วยตนเอง เตือน
ตัวเอง๑๐๖ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านบุคลิกภาพ ถือเป็นการ
พัฒนาเรื่องแรกๆ เพราะบุคลิกภาพเปรียบเหมือนประตูบานแรก ที่ผู้อื่นจะได้เห็นและสัมผัสถึงหลาย
สิ่งหลายอย่างของบุคคลนั้นๆ ได้ ซึ่งบุคลิกภาพนั้น ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย ควรรักษา
สุขภาพทางกาย การแต่งกายการนุ่งห่มที่มีความสะอาด เรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลถึงความน่าเช่ือถือและ
ความเลื่อมใสศรัทธา การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม ควรมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ จริงใจ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์ ต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี แม้จะ
พบกับสถานการณ์ใดๆ ที่บีบบังคับ การพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปัญญา ต้องเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ ข่าวสาร เรื่องราว มีเจตคติที่ดี  พระวิปัสสนาจารย์ ควรมีบุคลิกภาพที่สงบ มีอาการ

                                                             
๑๐๓สัมภาษณ์ นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงศ์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๔สัมภาษณ์ ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อ่ิมเอิบธรรม, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๕สัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน), เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 

จังหวัดสระบุรี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส) , เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๐ 

ส ารวมในอิริยาบถต่างๆ ย่อมสร้างความศรัทธาให้เกิดข้ึนได้ โดยแทบที่จะไม่ต้องสนทนากันด้วยซ้ าไป 
โดยประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อความเป็นรายข้อ เพื่อให้เกิดความกะทัดรัดและเข้าใจง่ายข้ึน ดังนี้  

1) พระวิปัสสนาจารย์ จะต้องมีบุคลิกภาพภายนอกที่เป็นที่น่าเลื่อมใส เช่น มีการนุ่งห่ม
ที่เรียบร้อย เป็นปริมณฑล สะอาด มีท่าทางการเดิน การยืน การเดิน การนั่ง ที่ส ารวม จึงจะเป็นที่น่า
ศรัทธา  

2) การด าเนินการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้วยศีล ซึ่งสามารถอนุเคราะห์ได้ทั้งกับพระภิกษุ 
สามเณร และคฤหัสถ์ ซึ่งในพระพุทธศาสนา ศีลจะท าให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเรียบร้อย  

3) พระวิปัสสนาจารย์ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรื่องของความเหมาะสมในสมณ
สารูป เป็นตัวอย่างที่ดีของพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรมที่สังกัดในส านักปฏิบัติธรรมนั้นๆ 

4) การพัฒนาบุคลิกภาพ ควรต้องเข้ารับการอบรม และมีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า 
อย่างสม่ าเสมอ จนเกิดเป็นความเคยชินและเป็นธรรมชาติ  

5) เมื่อพระวิปัสสนาจารย์ได้เข้ารับการอบรมแล้ว ควรมีการติดตามพัฒนาการทางด้าน
บุคลิกภาพอยู่เสมอ และวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของตนเอง โดยการเปิดใจรับฟังจากผู้อื่น แล้ว
ปรับปรุงเพื่อให้เป็นบุคลิกภาพที่ดีและน่าเลื่อมใส 

6) บุคลิกภาพนั้น มีทั้งบุคลิกภาพภายนอก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็
สามารถท าให้มีบุคลิกภาพที่ดีได้ และบุคลิกภาพภายใน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนจิตใจให้มีความคิดที่
ดี มีจิตใจ ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนบุคลิกภาพภายนอกให้ดีข้ึนได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

ตารางท่ี 4.12  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพ 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. พระวิปัสสนาจารย์ จะต้องมีบุคลิกภาพภายนอกที่
เป็นที่น่าเลื่อมใส เช่น มีการนุ่งห่มที่เรียบร้อย เป็น
ปริมณฑล สะอาด มีท่าทางการเดิน การยืน การเดิน 
การนั่ง ที่ส ารวม จึงจะเป็นที่น่าศรัทธา  

15 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 29 

2. การด าเนินการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้วยศีล ซึ่งสามารถ
อนุเคราะห์ได้ทั้งกับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ 
ซึ่งในพระพุทธศาสนา ศีลจะท าให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีความเรียบร้อย 

14 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 
18, 19, 20, 23, 24, 
26, 27 

3. พระวิปัสสนาจารย์ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรื่อง
ของความเหมาะสมในสมณสารูป เป็นตัวอย่างที่ดี
ของพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรมที่สังกัดใน
ส านักปฏิบัติธรรมนั้นๆ 

15 2, 3, 4, 10, 11, 12, 
13, 17, 19, 20, 22, 
23, 25, 29, 30 

4. การพัฒนาบุคลิกภาพ ควรต้องเข้ารับการอบรม และ
มีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า อย่างสม่ าเสมอ จนเกิด
เป็นความเคยชินและเป็นธรรมชาติ 

13 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 
21, 22  

5. เมื่อพระวิปัสสนาจารย์ได้เข้ารับการอบรมแล้ว ควรมี
การติดตามพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพอยู่เสมอ 
และวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของตนเอง โดยการเปิด
ใจรับฟังจากผู้อืน่ แล้วปรับปรุงเพื่อให้เป็นบุคลิกภาพ
ที่ดีและน่าเลื่อมใส 

12 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 20, 21, 27, 28, 
29, 30 

6. บุคลิกภาพนั้น มีทั้งบุคลิกภาพภายนอก ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็สามารถท าให้มี
บุคลิกภาพที่ ดี ได้  และบุ คลิกภาพภายใน ซึ่ ง
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนจิตใจให้มีความคิดที่ดี มีจิตใจ 
ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนบุคลิกภาพภายนอกให้ดีข้ึนได้
อีกด้วย 

16 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 
14, 15, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 27  

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

 

 
 



๑๑๒ 

ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้ให้แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ไว้หลายประการ ผู้วิจัยจึง
ขอสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 เช่ือมโยงประกอบเข้ากับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเป็นรูปแบบข้ันต้น (Basic Model) โดยรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม และปฏิบัติอยู่เป็นประจ าให้เกิดความ
เคยชิน พร้อมทั้งให้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี สร้างเสริมเชาว์ปัญหาและ
ทัศนคตทิางสังคมที่ดี ในการแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ที่ได้
จากการศึกษาวิจัยน้ัน มีดังนี้ 

๑. ควรให้มีการฝึกอบรม บุคลิกภาพทางร่างกาย ให้มีบุคลิกลักษณะที่ดี น่าเลื่อมใส 
๒. ควรให้มีการฝึกอบรม การแสดงออกทางอารมณ์ ให้มีความเป็นมิตร 
๓. ควรสร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 
๔. ควรสร้างค่านิยมและความสนใจ ในการมีบุคลิกภาพที่ดี 
๕. ควรพัฒนาเชาว์ปัญญา ควบคู่กับการสร้างบุคลิกภาพ 
๖. ควรสร้างทัศนคติทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพที่ดี 
และสามารถสรุปเป็นรปูแบบข้ันต้น เพื่อน าไปสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) ในล าดับต่อไป ดังนี้ 



๑๑๓ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๓ รูปแบบเบื้องต้นในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้าน
บุคลิกภาพ 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพ โดย
ผ่านกระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคคล ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ควบคู่กับ
หลักไตรสิกขา ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พออธิบายได้ดังนี้ 

การฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพ เป็นการฝึกอบรมทางบุคลิกภาพ ลักษณะภายนอก เช่น 
การนุ่งห่ม การยืน การเดิน การนั่ง เป็นต้น และการแสดงออกทางอารมณ์ การใช้สายตา การแสดงสี
หน้า การพูด น้ าเสียง ซึ่งกิริยาอาการต่างๆ เหล่าน้ี สามารถแสดงอารมณ์ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งในบางสถานการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ควรที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมามากจนเกินไป ซึ่ง

บุคลิกภาพ 

(Personality) 

การพัฒนา (ปัญญา) 

๑. เชาว์ปัญญา 

๒. ทัศนคติทางสังคม 

การศึกษา (สมาธิ) 

๑. สร้างแรงจูงใจ 

๒. สร้างค่านิยมและ
ความสนใจ 

การฝึกอบรม (ศีล) 

๑. บุคลิกภาพทาง
ร่างกาย 

๒. การแสดงออกทาง
อารมณ์ 



๑๑๔ 

อาจเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งบุคลากรควรปฏิบัติตามหลักของศีล ศีลเป็นเครื่องช่วย
ให้มีความสงบ มีความเป็นปกติสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา หรือแม้แต่ทาง
ใจก็ตาม การยึดศีลเป็นหลักการปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันในสังคม จึงเป็นเรื่องดี เมื่อเกิดความเคยชินก็จะ
กลายเป็นเรื่องปกติ ที่ท าอยู่เป็นประจ าในชีวิตประจ าวันได้ 

การศึกษาด้านบุคลิกภาพ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของการสร้างศักยภาพใหม้ีมากข้ึน โดยการสร้างแรงจูงในการศึกษา และสร้างค่านิยมให้
เกิดความสนใจในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดีมากยิ่งข้ึน เช่น การเข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพของคณะสงฆ์หรือของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจัดข้ึนร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 

การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เป็นข้ันการพัฒนาศักยภาพที่ต่อยอดจากการฝึกอบรมและ
การศึกษา ให้เกิดเป็นองค์ความรู้และเป็นต้นแบบในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนต่อไป 
ท าให้มีมุมมองและวิธีการคิดเกี่ยวกับสงัคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างถูกต้อง ไม่หลงไปใน
กระแสของโลกปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพนี้ เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความลึกซึ้งละเอียดอ่อน
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะทัศนคติทางสังคม การเปลี่ยนมุมมองวิธีการคิด สามารถที่จะปรับเปลีย่นบุคลกิภาพ
ให้ดีข้ึนได้ เช่น การอยู่ในสังคมที่มีแต่คนพูดเสียงดัง ใช้ค าหยาบคายในการสนทนากันอย่างเคยชิน ท า
ให้เกิดทัศนคติที่เป็นเรื่องปกติ ไม่คิดว่าอีกในสังคมหนึ่ง มองว่าไม่ดี เป็นการพูดจาที่ไม่สุภาพ  การ
ปรับเปลี่ยนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปฏิบัติยาก แต่ต้องใช้กระบวนการคิดหาเหตุและผล ให้เห็นถึงความ
จริงและความถูกต้อง แล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป จนเป็นบุคลิกภาพที่ดีโดยปกต ิ

๔.๒.๔ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย 

1) วิธีการพัฒนา มีการจัดฝึกอบรม และการจัดสัมมนาวิชาการทางด้านอุปนิสยับุคลากร
ที่จะมีความส าเร็จในการท างานควรที่จะมีความเช่ือมั่นในตนเองในการตัดสินใจที่จะด าเนินงาน
ต่างๆ๑๐๗  

2) พระวิปัสสนาจารย์ ควรมีเหตุผลในการคิดอย่างรอบคอบ การยอมรับฟังค าวิจารณ์
จากผู้อื่นเพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขตนเองให้ดีข้ึน๑๐๘  

3) พระวิปัสสนาจารย์ ต้องพัฒนาความรู้สึก ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับอุปนิสัย ถ้าบุคคลมีอุปนิสัยที่ดี ก็จะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือสนับสนุน
เป้าหมายน้ัน๑๐๙  

 
 

                                                             
๑๐๗สัมภาษณ์ นางสาลี่ อินทสังข์, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส), เจ้าอาวาสวัดเขาวง จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๙สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร) , เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๕ 

4) พระวิปัสสนาจารย์ ต้องมีอุปนิสัยที่ดีของการท างานให้นึกเสมือนว่าท างานของ
ตนเองวิธีการพัฒนาอุปนิสัยของบุคลากร ต้องสร้างความเช่ือมั่นให้ตนเองไม่ควรที่จะแสดงความ
คิดเห็น ควรสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีอุดมคติ๑๑๐  

5) อุปนิสัย ถือเป็นเรื่องส าคัญของบุคลากรในการท างาน เพราะบุคลากรจะต้องมี
อุปนิสัยที่ดีเป็นรากฐานในการท างาน บุคลากรต้องมีทัศนคติที่ดี มีความผูกพัน ความทุ่มเทเสียสละ
เพื่อการท างาน ต้องเห็นประโยชน์ของการท างานเป็นส าคัญ๑๑๑  

6) วิธีการพัฒนาอุปนิสัยนั้น จะต้องสร้างแรงจงูใจในการท างาน ต้องสร้างความมั่นคงใน
การด ารงพระพุทธศาสนา เอาใจใส่ความสุขทุกข์ของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะมีส่วน
ช่วยให้บุคลากรมีอุปนิสัยที่ดีมีความผูกพันต่อการท างานและสร้างประโยชน์อเนกอนันต์๑๑๒ 

7) พระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากร ควรมีอุปนิสัยที่ดี เป็นการคิดเชิงบวก ในการท างาน
ร่วมกันและส่วนรวมมีจิตสาธารณะ จิตบริการ ช่วยกันพัฒนาสถาบันโดยไม่เห็นแก่ตัวและค่าตอบแทน
เป็นหลัก๑๑๓ 

8) ควรมีนโยบายในการเสริมสร้างความสุขในการท างาน เช่น การให้ความส าคัญกับ
การเป็นอยู่ของพระวิปัสสนาจารย์ จะเป็นห้องท างานก็ดี อุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ก็ดี หรือขวัญ
ก าลังใจที่ควรได้รับจากการท างาน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี และก็มีความสุขในการ
ท างาน๑๑๔   

9) ควรสร้างความปรองดอง ความสามัคคีร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน มีวัฒนธรรมองค์กร
ที่รักความสามัคคี แม้มีความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก อยู่กันแบบพี่กับน้อง มีความเสมอภาค แล้วก็ใช้
การพูดคุยกัน ใช้วิธีที่ประชุมบ้าง แล้วก็มีพบปะสังสรรค์กันตามโอกาส คือมีอะไรก็คุยกันได้ตลอด 
วัฒนธรรมก็มีความโปร่งใส แล้วก็เวลาประชุมกันจะถามความคิดเห็นก่อน ให้ทุกคนมีความคิดเห็น
แล้ว ก็มีการประเมิน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป๑๑๕  

                                                             
๑๑๐สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส) , เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๑สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) , เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรคุณ วิ. (แช่ม จกฺกวโร), เจ้าอาวาสวัดเขาพระ จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน), เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 

จังหวัดสระบุรี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมวิสิฐ (สมบัติ ยโสธโร), เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี , ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 

๑0) ควรสร้างอุปนิสัยในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีลักษณะของ
ความยืดหยุ่นใน การปฏิสัมพันธ์ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและการบริการ และการใช้ไหว
พริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า๑๑๖ 

1๒) ควรสร้างอุปนิสัยที่เช่ือมั่นในตนเอง ต้องมีลักษณะของความตั้งใจที่แน่วแน่ มี
เป้าหมาย บุคลิกท่าทางที่เต็มไปด้วยความมั่นคงไม่ย่อท้อ เปิดเผย และกล้าแสดงออก๑๑๗ 

1๓) ควรสร้างอุปนิสัยที่ดีต่องานหรือส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ต้องรักและ
ศรัทธาในอาชีพ งานหรือองค์การของตน๑๑๘ 

1๔) สร้างอุปนิสัยในความเห็นใจผู้อื่น จะมีลักษณะของความเป็นมิตร อัธยาศัยร่าเริง
แจ่มใส ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  และความพยายามสร้างความพอใจให้กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้รับบริการ๑๑๙ 

15) ใช้การสร้างแรงจูงใจ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อปรับเปลี่ยนอุปนิสัยที่ไม่
เหมาะสมต่างๆ๑๒๐  

16) เจ้าส านักหรือเจ้าอาวาสต้องกระท าตนเป็นแบบอย่าง เพื่อให้เกิดการยอมรบัซึง่เปน็
อิทธิพลหนึ่งที่สามารถพัฒนาอุปนิสัยของบุคลากรได้ เพราะบุคลากรจะมีพฤติกรรมเลียนแบบ หรือ
แสดงพฤติกรรมที่เหมือนกับบุคลากรส่วนใหญ่๑๒๑ 

17) การสร้างความเข้าใจ ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการท างาน 
งาน นโยบาย หรือผลส าเร็จที่คาดหวังขององค์การ๑๒๒ 

๑8) การพัฒนาอุปนิสัยที่ดี สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง โดยการมีความเช่ือมั่นใจใน
ตนเอง ถามตัวเองก่อนว่า เรื่องที่คิดว่าตนเองท าได้ดี คืออะไร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตนเอง 
เช่น การคิดเชิงบวก ความสามารถปรับตัวได้เก่ง จัดแบ่งเวลาได้เหมาะสม เป็นต้น๑๒๓ 

 
 

                                                             
๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส), เจ้าอาวาสวัดเขาวง จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๗สัมภาษณ์ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นางสาลี่ อินทสังข์, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๙สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธ์ิภาวนาประสิทธ์ิ (จิรยุทธ์ อภิฉนฺโท) , เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๐สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส) , เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร) , เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูรัตนกิจจารักษ์ (แก้ว อรุโณ), เจ้าอาวาสวัดโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๓สัมภาษณ์ นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงศ์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๗ 

19) พระวิปัสสนาจารย์เอง จะต้องไม่เก็งที่จะแสดงความคิดเห็น ถามในสิ่งที่ตนเอง
สงสัยหรือไม่เข้าใจ คนส่วนใหญ่ไม่กลา้ถาม ลองเล่าสิ่งที่ได้ถามแล้วได้ประโยชน์ เล่าประสบการณ์แล้ว
ได้ประโยชน์ในการท างาน๑๒๔ 

20) สร้างความสนใจและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ส ารวจตนเองว่า ในช่วงที่
ผ่านมาได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้างหรือช่วงเวลาข้างหน้าอยากเรียนรู้อะไร และรู้จักค้นหาเหตุผลในการ
คิดอย่างรอบคอบและรีบท าความคิดน้ันให้เป็นจริง ทบทวนเวลาที่ผ่านมา ได้น าความคิดหรืออยากจะ
ท า แล้วน ามาปฏิบัติได้บ้าง๑๒๕ 

21) การพัฒนาอุปนิสัยที่ดีและง่ายที่สุด คือการยอมรับฟังค าวิจารณ์ของคนอื่นอย่าง
เปิดใจ และน ามาปรับปรุงตัวเองให้ดีข้ึน รวมถึงการมีอุดมคติในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง 
และเมื่อเกิดความผิดพลาดจะให้ก าลังใจตัวเองเสมอๆ๑๒๖  

สรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านอุปนิสัย เจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรม พระวิปัสสนาจารย์ รวมถึงบุคลากร ควรมีอุปนิสัยที่ดี มีความคิดเชิงบวก ในการท างานร่วมกัน
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ช่วยกันพัฒนาสถาบันโดยไม่เห็นแก่ตัว มีความสุขในการ
ท างานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและงาน และบุคลากรต้องมีอุปนิสัยที่ดีต่อศาสตร์หรือสายอาชีพของตน 
พร้อมกับจัดกิจกรรมสันทนาการและนันทนาการ บุคลากรในองค์กร เพราะบุคลากรจะต้องมีอุปนิสัย
ที่ดีเป็นรากฐานในการท างาน บุคลากรต้องมีทัศนคติที่ดี มีความผูกพัน ความทุ่มเทเสียสละเพื่อองค์กร 
ต้องเห็นประโยชน์องค์กรเป็นส าคัญ อุทิศตนเพื่อการท างานให้กับองค์กร และต้องสร้างความมั่นคงใน
อาชีพให้กับบุคลากร ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการท างาน เอาใจใส่ความสุขทุกข์ของบุคลากรอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยให้บุคลากรมีอุปนิสัยที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กรและสร้าง
ประโยชน์อเนกอนันต์ให้กับองค์กร โดยประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อความเป็นรายข้อ เพื่อให้เกิด
ความกะทัดรัดและเข้าใจง่ายข้ึน ดังนี้  

1) จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการพัฒนาอุปนิสยั ให้กับพระวิปัสสนาจารย์ โดยการจัดเป็น
โครงการอบรมเป็นระยะๆ และติดตามพัฒนาการว่าเป็นไปในทิศทางใด เพื่อการจัดอบรมให้ตรงจุด
ยิ่งขึ้น 

2) ควรมีการสร้างแรงจงูใจให้กับพระวิปัสสนาจารย์ ด้วยการเอาใจใส่ สอบถามสารทุกข์
สุขดิบ อันเป็นการแสดงถึงความหว่งใยในความเป็นอยู่ และสิ่งต่างๆ ในการท างาน เพื่อให้เกิดการเปิด
ใจยอมรับในการพัฒนาอุปนิสัย 

3) พระวิปัสสนาจารย์ ต้องหมั่นฝึกฝนการพัฒนาอุปนิสัยให้เกิดข้ึนกับตนเอง ด้วยการ
มองโลกในแง่ดี คิดบวก ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อน ากลับมาเป็นข้อแก้ไขปรับปรุง
ในการพัฒนาตัวเอง 

                                                             
๑๒๔สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) , เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) , เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๖สัมภาษณ์ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๘ 

4) ส่งเสริมการสร้างอุปนิสัยที่ดีในการท างานร่วมกัน ทั้งหมู่คณะ และกับบุคคลอื่นที่มี
ความเกี่ยวข้อง เป็นคนมีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะพระวิปัสสนาจารย์เอง จะต้องพบเจอคน
หลากหลายประเภท การพัฒนาอุปนิสัยที่ดี จึงเป็นเครื่องวัดพัฒนาการในการพัฒนาอุปนิสัยในการ
แก้ไขสถานการณ์ของตนเองได้ 

5) ส ารวจตนเอง ค้นหาจุดบกพร่องที่ผ่านมา แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเข้ารับการฝึกอบรม หรือฝึกฝนตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 4.13  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการพัฒนาอุปนิสัย 
ให้กับพระวิปัสสนาจารย์ โดยการจัดเป็นโครงการ
อบรมเป็นระยะๆ และติดตามพัฒนาการว่า
เป็นไปในทิศทางใด เพื่อการจัดอบรมให้ตรงจุด
ยิ่งขึ้น 

16 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 18, 19, 21, 24, 
25, 26, 27, 28, 30 

2. ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับพระวิปัสสนาจารย์ 
ด้วยการเอาใจใส่ สอบถามสารทุกข์สุขดิบ อัน
เป็นการแสดงถึงความห่วงใยในความเป็นอยู่ และ
สิ่งต่างๆ ในการท างาน เพื่อให้เกิดการเปิดใจ
ยอมรับในการพัฒนาอุปนิสัย 

16 3, 4, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27 

3. พระวิปัสสนาจารย์ ต้องหมั่นฝึกฝนการพัฒนา
อุปนิสัยให้เกิดข้ึนกับตนเอง ด้วยการมองโลกใน
แง่ดี คิดบวก ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เพื่อน ากลับมาเป็นข้อแก้ไขปรับปรุงในการ
พัฒนาตัวเอง 

15 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 
13, 16, 21, 22, 23, 
24, 28, 30 

4. ส่งเสริมการสร้างอุปนิสัยที่ดีในการท างานร่วมกัน 
ทั้งหมู่คณะ และกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง 
เป็นคนมีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะ
พระวิปัสสนาจารย์ เอง  จะต้ องพบ เจอคน
หลากหลายประเภท การพัฒนาอุปนิสัยที่ดี จึง
เป็นเครื่องวัดพัฒนาการในการพัฒนาอุปนิสัยใน
การแก้ไขสถานการณ์ของตนเองได้ 

14 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 
17, 19, 22, 23, 24, 
28, 30 

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

 



๑๑๙ 

ตารางท่ี 4.13  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย (ต่อ) 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

5. ส ารวจตนเอง ค้นหาจุดบกพร่องที่ผ่านมา แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขให้มีการพัฒนาที่ดี ข้ึน ด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเข้ารับการฝึกอบรม หรือ
ฝึกฝนตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

14 4, 5, 6, 10, 11, 12, 
15, 16, 17, 18, 19, 
22, 24, 25 

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้ให้แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ไว้หลายประการ ผู้วิจัยจึง
ขอสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 เช่ือมโยงประกอบเข้ากับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเป็นรูปแบบข้ันต้น (Basic Model) โดยรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย พระวิปัสสนาจารย์ หรือพระวิทยากร ควรจะต้องมีมุมมองและแนวคิด
ที่สอดคล้องกับการท าหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นรูปแบบข้ันต้น เพื่อน าไปสู่กระบวนการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในล าดับต่อไป ดังนี้มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑. ควรสร้างสัมพันธภาพกับมิตรสหาย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน มีอุปนิสัยและ
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

๒. ควรมีการอบรมและฝึกปฏิบัติให้เกิดผลที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองตามความเป็น
จริง 

๓. ควรสร้างแรงจูงใจและสิ่งเร้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปนิสัยที่ดีต่อองค์กร 
๔. ควรศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ในการสร้างอุปนิสัยเชิงบวก 
๕. ควรท าความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง คือเข้าใจเหตุและผลของสิ่งต่างๆ 

ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
และสามารถสรุปเป็นรปูแบบข้ันต้น เพื่อน าไปสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) ในล าดับต่อไป ดังนี้ 
 
 



๑๒๐ 

 

แผนภาพท่ี ๔.๔ รูปแบบเบื้องต้นในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้าน
อุปนิสัย 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย โดยผ่าน
กระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคคล ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ควบคู่กับหลัก
ไตรสิกขา ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พออธิบายได้ดังนี้ 

การฝึกอบรมด้านอุปนิสัย เพื่อเป็นการสร้างแนวความคิดที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ซึ่งการจะสร้างเจตคติที่ดีได้ ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างเป็น
ประจ า เป็นความเคยชิน จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว การใช้กิจการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการ

อุปนิสัย 

(Trait) 

การพัฒนา (ปัญญา) 

๑. ท ำควำมเข้ำใจในสิง่
ต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้ 

การศกึษา (สมาธิ) 

๑. สร้ำงแรงจูงใจและสิง่
เร้ำ 

๒. ศึกษำควำมรู้เชิงบวก 

การฝึกอบรม (ศีล) 

๑. สัมพันธภาพกับมิตร
สหาย 

๒. ปฏิบัติให้เห็นตามความ
จริง 



๑๒๑ 

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน งานก็จะส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี บุคลากรก็มีความสุขในการปฏิบัติงานเช่นกัน 

การศึกษาด้านอุปนิสัย จ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดมุมมองด้านบวกกับสิ่งแวดล้อม
รอบตัว โดยการให้รางวัลบ้าง จัดเลี้ยงสังสรรค์บ้าง สร้างความเคยชินคุ้นเคยกันและกัน รวมถึงการให้
ความรู้เชิงบวก เช่น การจัดหนังสือ สื่อความรู้ สื่อกระจายเสียง ที่เมื่อได้อ่านหรือได้ยินได้ชมแล้วเกิด
ความสงบ มีความสุขใจ ผ่อนคลายจากการท างานและเรื่องราวปัญหาต่างๆ ได้ 

การพัฒนาด้านอุปนิสัย คือ การให้บุคลากรมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนรอบๆ ตัว 
หรือที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว อย่างเป็นกลาง ไม่เอนเอียงจนเกิดความคิดที่เป็นลบหรือบวกมาก
เกินไป โดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจ าเดือนให้กับบุคลากร หรือให้ค าปรึกษาโดยผู้รู้กับ
บุคลากรที่ประสบปัญหาข้องใจให้คลี่คลายลงได้ เป็นต้น 

๔.๒.๕ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคต ิ

1) พระวิปัสสนาจารย์ ต้องรู้จักใช้เทคนิควิธีการสื่อสารใหม่ๆ หรือการเขียนต ารา 
เอกสาร เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีการประเมินผลการประสบความส าเร็จ๑๒๗ 

2) ทัศนคต ิก่อให้เกิดการพัฒนาการสร้างสิ่งใหม่ๆ ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนา ทัศนคติจะ
เกิดข้ึน ต้องมีสร้างโอกาส โดยเริ่มจากเจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องให้โอกาสพระภิกษุสามเณรได้คิดได้
เสนอความคิดความเห็น มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดความเห็นในการตัดสินใจ๑๒๘ 

3) ควรให้บุคลากรได้แสดงทัศนคต ิโดยที่ต้องไม่ไปจ ากัดความคิด ความคิดเห็นเป็นเช่น
ไร ก็ปรับแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญควรให้การสนับสนุนแนวคิดนั้นด้วย 
เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจที่จะคิดมีก าลังใจในการคิดสิ่งต่างๆ ที่ดี๑๒๙ 

4) การพัฒนาทัศนคติ ควรให้มีการระดมความคิดเห็น บุคลากรควรมีส่วนได้แสดง
ทัศนคตใินการท างาน รับฟังแนวคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและการท างานของส่วนรวมให้ดี
ยิ่งขึ้น๑๓๐ 

5) ควรมีการจัดอบรมเพื่อมีการเสนอความคิด แชร์ความคิดเห็นกันและกัน ทัศนคติใน
การท างานเป็นกระบวนการที่ท าให้ความคิดกว้างไกลหลายแง่มุม จะท าให้เกิดความแปลกใหม่
แตกต่างไปจากเดิมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อแก้ ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างาน๑๓๑ 

                                                             
๑๒๗สัมภาษณ์ ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อ่ิมเอิบธรรม, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๘สัมภาษณ์ นางเพลินพิศ คงสิริถาวร , พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร) , เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๐สัมภาษณ์ ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อ่ิมเอิบธรรม, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระครูรัตนกิจจารักษ์ (แก้ว อรุโณ), เจ้าอาวาสวัดโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๒ 

6) การพัฒนาบุคลากรจะต้องมีทัศนคติเชิงบวก มีความเช่ือว่าปัญหาทุกเรื่องสามารถ
แก้ไขได ้ยอมรับการตัดสินใจของคนส่วนมาก มีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ๑๓๒  

7) จัดให้มีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไป
เรียนรู้และศึกษาจากส านักปฏิบัติธรรมทีป่ระสบความส าเร็จในการบริหารจดัการและเปน็ที่น่าเลื่อมใส
ศรัทของพุทธศาสนิกชน ว่ามีกระบวนการอย่างไร มีการท างานเช่นไร แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
ส านักปฏิบัติธรรมของตนเอง เข้ากับบริบทด้านต่างๆ จนกลายเป็นวิธีการใหม่ๆ และมีความเหมาะสม
มากขึ้น๑๓๓ 

8) พระวิปัสสนาจารย์ควรฝึกฝนให้มีคุณลักษณะในทัศนคติ ในการใช้สติปัญญาอย่างมี
เหตุผล มีความคิดที่หลากหลาย มีความกระตือรือร้น คล่องตัว และมีคามคิดที่ทันสมัยทันเหตุการณ์
ต่อความเปลี่ยนแปลง๑๓๔ 

9) ควรจัดกิจกรรมและส่งเสริมบุคลากรใหม้ีพฤติกรรมการคิดบวก เช่น ฝึกกระบวนการ
คิดและหาค าตอบเพื่อการแก้ปัญหา ให้ความมีอิสระในการคิดและการท างาน ให้สิทธิและอ านาจการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติและการพัฒนางาน และสร้างสถานการณ์ที่ท้าทาย๑๓๕ 

10) กระบวนการพัฒนาทัศนะคตินั้น ควรเริ่มต้นด้วยการที่ ต้องหาจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องของตนเอง หรือข้อบกพร่องของงานที่ท า แล้วรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนหรือ
ประกอบการตัดสินใจจากข้อบกพร่องที่ค้นพบ หมั่นฝึกมองปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ให้รอบ
ด้าน๑๓๖  

11) ควรแสวงหาความคิดที่หลากหลายจากข้อมูลที่ได้รวบรวม ในการแก้ปัญหาหรือ
สร้างทางเลือกที่หลากหลากหลาย เพื่อให้ได้ค าตอบที่รอบด้าน และสร้างข้อสรุปที่เหมาะสม โดย
อาศัยเหตุผล ข้อมูล สารสนเทศ มิใช่การอาศัยประสบการณ์ หรือความเช่ือ๑๓๗ 

12) เรื่องของทัศนคต ิควรให้มีฝึกบ่อยๆ ฝึกคิด ฝึกท า มีทัศนคตอิย่างชาญฉลาด ซึ่งผู้ที่
มทีัศนคต ิจะต้องประกอบด้วยการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ พัฒนาให้มีความ
เป็นธรรม และมีต้นทุนความเป็นมนุษย์สูง ในการอบรมฝึกฝน รู้งาน รู้หน้าที่ รู้วิธีการ๑๓๘  

                                                             
๑๓๒สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรคุณ วิ. (แช่ม จกฺกวโร), เจ้าอาวาสวัดเขาพระ จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๓สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๔สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร) , เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร) , เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) , เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๗สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวรคุณ วิ. (แช่ม จกฺกวโร), เจ้าอาวาสวัดเขาพระ จังหวัดสระบุรี , ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมวิสิฐ, เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๓ 

13) ควรจัดให้มีการทัศนะศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้บุคลากรได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในการท างาน ในการท างานบุคลากรควรที่จะมีความคิดที่สรา้งสรรค์ในสิ่งที่มีความแปลกใหม่
และส่งผลที่ดีต่องานของเราโดยการริเริ่มงานใหม่ วิธีการใหม่ๆ๑๓๙  

14) ต้องฝึกให้ทุกคนได้ท างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมออกแบบสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน น าข้อดี
ข้อเสียของความคิดแต่ละคนมาประยุกต์ใช้ให้ได้ทัศนคตทิี่มีคุณค่า๑๔๐  

15) ต้องฝึกคิดว่าทุกอย่างแก้ได้มองโลกในแง่ดี ยอมรับความคิดผู้อื่น ใฝ่รู้ ตั้งข้อสังเกต
ตลอดเวลา งานทุกอย่างสามารถมีความยืดหยุ่นได้ โดยที่เป้าหมายของการท างานยังคงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง เพราะการท างานย่อมจะเกิดปัญหาบ้าง ถ้าคิดตามกรอบเดิมๆ ก็จะท าให้ปัญหาเกิดทาง
ตัน ต้องอาศัยแนวทัศนคตมิาเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหา งานจึงจะด าเนินต่อไปได้๑๔๑ 

16) วิธีการพัฒนาทัศนคตินั้น จะต้องพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ และสมอง 
การพัฒนาสมองโดยการฝึกให้คิดแบบสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาที่มีพลังอย่างยิ่งในการที่จะน า
ความส าเร็จมาสู่ผู้ที่สามารถพัฒนาได้๑๔๒ 

17) ฝึกให้สมองมีความคิดหลากหลายภายใต้การคิดนอกกรอบ การคิดบวก และการ
คิดแบบริเริ่ม คล่องตัว ยืดหยุ่นและละเอียด ที่ส าคัญเลยก็คือ การมีทัศนคติเชิงบวก คือ ต้องเช่ือว่า
ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ กล้ายอมรับการตัดสินของเสียงส่วนมาก มีความสงสัยใคร่ที่จะเรียนรู้
กล้าที่จะท้าทายปัญหาแล้วพยายามฝา่ฟันไปให้ได้๑๔๓  

18) การจะสร้างทัศนคติที่ดี ต้องใช้องค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ คือ ละในการคิด
และท างาน ใช้สิทธิและอ านาจที่จะพยายามปรับปรุงให้ดีข้ึนเรื่อยๆ หรือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ และ
ต้องมีความตั้งใจจริง๑๔๔  

สรุปได้ว่า พระวิปัสสนาจารย์ควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน คิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม โดยการจัดให้มีการทัศนะศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้บุคลากรได้มี
ประสบการณ์ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการท างาน ในการท างานบุคลากรควรที่จะมีความคิดที่สร้างสรรค์ ใน
สิ่งที่มีความแปลกใหม่และส่งผลที่ดีต่องานของเราโดยการริเริ่มงานใหม่ วิธีการใหม่ๆ ที่เราที่เราเป็น
คนคิดเองซึ่งหากเรามีตรงเราก็จะเป็นผลงานที่ติดตัวเราตลอดไปวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์คือ
การฝึกให้ทุกคนได้ท างานร่วมกันร่วนคิดร่วมออกแบบสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน น าข้อดี ข้อเสียของความคิด
แค่ละคนมาประยุกต์ใช้ให้ได้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า  และมีความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป  และ
                                                             

๑๓๙สัมภาษณ์ นางเพลินพิศ คงสิริถาวร , พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๑๔๐สัมภาษณ์ นางโกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๑สัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน), เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 

จังหวัดสระบุรี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๒สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๓สัมภาษณ์ ว่าที่ ร.ต.สุรัติ อ่ิมเอิบธรรม, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๔สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร) , เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๔ 

ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดใหม่ผสมผสานกับประสบการณ์ก็ได้ โดยประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยได้
สรุปเนื้อความเป็นรายข้อ เพื่อให้เกิดความกะทัดรัดและเข้าใจง่ายข้ึน ดังนี้ 

1) เปิดโอกาสให้พระวิปสัสนาจารย์ได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ
ทางความคิด และให้อ านาจในการตัดสินใจในขอบเขตที่เหมาะสม 

2) ส่งเสริมการเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน เปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรับเอาสิ่งใหม่ๆ มา
พัฒนาความคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในส านักปฏิบัติธรรมของตนเอง 

3) ฝึกฝนการใช้ความคิด ให้มีความคิดเชิงบวก ต้องเช่ือว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไข
ได้ กล้ายอมรับการตัดสินของเสียงส่วนมาก มีความสงสัยใคร่ที่จะเรียนรู้กล้าที่จะท้าทายปัญหาแล้ว
พยายามฝ่าฟันไปให้ได้ 

4) หมั่นแสวงหาความคิดที่หลากหลายจากข้อมูลที่ได้รวบรวม ในการแก้ปัญหาหรือ
สร้างทางเลือกที่หลากหลากหลาย เพื่อให้ได้ค าตอบที่รอบด้าน และสร้างข้อสรุปที่เหมาะสม 

5) ฝึกการท างานร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบสิ่งใหม่ๆ น าข้อดีข้อเสียของ
ความคิดแต่ละคนมาประยุกต์ปรับปรุงแก้ไขและปรับใช้ให้ไดท้ัศนคตทิี่มีคุณค่า 

6) จัดกิจกรรมและส่งเสริมบุคลากรให้มีพฤติกรรมการคิดบวก เช่น ฝึกกระบวนการคิด
และหาค าตอบเพื่อการแก้ปัญหา ให้ความมีอิสระในการคิดและการท างาน ให้สิทธิและอ านาจการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติและการพัฒนางาน และสร้างสถานการณ์ที่ท้าทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

ตารางท่ี 4.14  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคต ิ

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

1. เปิดโอกาสให้พระวิปัสสนาจารย์ได้เสนอความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระทาง
ความคิด และให้อ านาจในการตัดสินใจในขอบเขต
ที่เหมาะสม 

14 1, 2, 7, 10, 11, 12, 
13, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 28, 30 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน เปลี่ยนแปลง
สถานที่ เพื่อรับเอาสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในส านักปฏิบัติธรรมของ
ตนเอง 

14 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
15, 17, 19, 22, 23, 
24, 25  

3. ฝึกฝนการใช้ความคิด ให้มีความคิดเชิงบวก ต้อง
เช่ือว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ กล้ายอมรับ
การตัดสินของเสียงส่วนมาก มีความสงสัยใคร่ที่จะ
เรียนรู้กล้าที่จะท้าทายปัญหาแล้วพยายามฝ่าฟัน
ไปให้ได ้

12 6, 7, 10, 11, 12, 18, 
19, 23, 24, 25, 27, 
30 

4. หมั่นแสวงหาความคิดที่หลากหลายจากข้อมูลที่ได้
รวบรวม ในการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือกที่
หลากหลากหลาย เพื่อให้ได้ค าตอบที่รอบด้าน 
และสร้างข้อสรุปที่เหมาะสม 

13 1, 5, 6, 10, 11, 12, 
13, 14, 19, 20, 23, 
25, 26 

5. ฝึกการท างานร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบ
สิ่งใหม่ๆ น าข้อดีข้อเสียของความคิดแต่ละคนมา
ประยุกต์ปรับปรงุแก้ไขและปรบัใช้ให้ไดท้ัศนคตทิี่มี
คุณค่า 

14 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
13, 19, 20, 21, 22, 
25, 26, 28  

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

ตารางท่ี 4.14  แสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคต ิ(ต่อ) 

ท่ี ประเด็นสาระส าคัญ 
ความถี ่
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

6. จัดกิจกรรมและส่งเสริมบุคลากรให้มีพฤติกรรม
การคิดบวก เช่น ฝึกกระบวนการคิดและหา
ค าตอบเพื่อการแก้ปัญหา ให้ความมีอิสระในการ
คิดและการท างาน ให้สิทธิและอ านาจการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติและการพัฒนางาน  และสร้ าง
สถานการณ์ที่ท้าทาย 

16 1, 4, 5, 10, 11, 12, 
13, 14, 18, 20, 23, 
24, 25, 26, 29, 30 

*ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ หมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า 67 - 68.  

ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้ให้แนวการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ไว้หลายประการ ผู้วิจัยจึง
ขอสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 เช่ือมโยงประกอบเข้ากับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเป็นรูปแบบข้ันต้น (Basic Model) โดยรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคต ิพระวิปัสสนาจารย์ควรได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาด้านทัศนคติ 
อันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการที่ไม่เหมือนเดิม 
ปรับเปลี่ยนพลิกแพลงตามความเหมาะสม มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ 

๑. ควรอบรมให้เกิดวิวัฒนาการความคิด โดยการฝึกอบรมให้รู้จักพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ 

๒. ควรให้การผสมผสานความคิด ให้เกิดเป็นความคิดใหม่ที่หลากหลาย 
๓. ควรมีการปฏิวัติความคิด จากรูปแบบเดิมๆ  
๔. ควรส่งเสริมให้คิดโดยปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ปรับมุมมองเรื่องเก่า ด้วยมุมมองใหม่

หรือมองแบบนอกกรอบ . 
๕. ควรส่งเสริมให้คิดโดยปรับเปลี่ยนทิศทาง เป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางการมองปัญหา

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และสามารถสรุปเป็นรปูแบบข้ันต้น เพื่อน าไปสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) ในล าดับต่อไป ดังนี้ 
 
 



๑๒๗ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๕ รูปแบบเบื้องต้นในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้าน
ทัศนคต ิ

จากแผนภาพที่ ๔.๕ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคติ โดยผ่าน
กระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคคล ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ควบคู่กับหลัก
ไตรสิกขา ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พออธิบายได้ดังนี้ 

การฝึกอบรมด้านทัศนคต ิโดยการจัดการอบรมการวิวัฒนาการความคิด คือ การสร้าง
ความคิดที่มีให้เกิดเป็นความหลากหลาย และแตกต่าง เป็นกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้
เกิดข้ึน โดยการเรียนรู้จากสิ่งรอบข้าง สิ่งแวดล้อมรอบตัว น ามาเป็นองค์ประกอบในความคิด เพื่อ

ทัศนคติ 

(Attitude) 

การพัฒนา (ปัญญา) 

๑. ผสมผสาน
ความคิด 

๒. ปฏิวัติความคิด 

การศึกษา (สมาธิ) 

๑. ปรับเปลี่ยนวิธีการ 

๒. ปรับเปลี่ยน
ทิศทาง 

การฝึกอบรม (ศีล) 

๑. วิวัฒนาการ
ความคิด 



๑๒๘ 

สร้างสรรค์รูปแบบหรือวิธีการการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คือ อบรมให้รู้จักวิธีคิด คิด
อย่างไรจึงเรียกว่าคิดสร้างสรรค์ และมีประโยชน์ เป็นต้น 

การศึกษาด้านทัศนคต ิเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมจากความคิดและความรู้ที่ตนเองมีอยู่เป็น
ทุนเดิม ประกอบเข้ากับประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการศึกษาด้านต่างๆ หรือจากผู้รู้ที่มี
ประสบการณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่าง แต่ดีกว่า หรือปรับเปลี่ย น
ทิศทางของเป้าหมายการท างานที่ใหญ่กว่า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรให้
มากยิ่งข้ึน เป็นต้น 

การพัฒนาด้านทัศนคต ิโดยวิธีการกลั่นกรองความคิดที่หลากหลายที่องค์กรได้เคยใช้มา 
ฝึกให้บุคลากรน ามาผสมผสานให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ เป็นแนวความคิดใหม่ หรือการปรับเปลี่ยน
แนวความคิดจากเดิม แต่กลับด้านกัน เปลี่ยนวิธีการล าดับความคิด ซึ่งปกติผู้บริหาร จะเป็นผู้ก าหนด
แนวทางและนโยบายการปฏิบัติงาน แต่ให้กลับไปฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติหน้าที่จริง เป็นคนคิด
กระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองดูบ้าง ซึ่งอาจท าให้มีแนวความคิดใหม่ที่สร้างสรรค์และ
ผสมผสานกันได้ เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานขององค์กรต่อไป 

๔.2.6 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ที่เป็นแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปสัสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 รวมถึงหลักพุทธธรรมที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์ ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น าไปสู่การสร้าง
เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ รวมถึงผลวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview)  ได้ เกิดรูปแบบจ าลองในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 (Basic Model) ทั้ง ๕ 
ด้าน ที่น ามาสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
๑๐ รูปหรือคน จนได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้เสนอความคิดเห็นในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้ ผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้ของพระวิปัสสนาจารย์๑๔๕ 
2) ศึกษาเพิ่มเติมจากผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ประสบความส าเร็จด้วยการ

สอบถาม พูดคุย แล้วน ามาปฏิบัติ๑๔๖ 
                                                             

๑๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต), ดร., รองเจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาส
วัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 

๑๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิด ญาณส วโร), ดร., เจ้าคณะเขตพญาไท, ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 



๑๒๙ 

3) เชิญวิทยากรหรือพระวิปัสสนาจารย์ผู้ทรงภูมิความรู้มาบรรยายพิเศษเพิ่มเติมความรู้
ในส านักปฏิบัติธรรมแก่พระวิปัสสนาจารย์๑๔๗ 

4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างพระวิปัสสนาจารย์ของแต่ละส านัก ทั้ง
ประสบการณ์และวิธีการปฏิบัติงาน๑๔๘ 

5) น าเอาความรู้ที่รวบรวมได้จากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การศึกษาเพิ่มเติม การ
สอบถามจากผู้รู้ ประยุกต์ใช้กับตนเอง ประยุกต์ใช้กับส านักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่๑๔๙    

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะ ผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้เสนอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1) ทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดด้อย เพื่อการพัฒนาที่ดีข้ึน๑๕๐ 
2) เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน โดยการสังเกต การปรึกษาหารือ สอบถาม แล้วน ามาปรับ

ใช้เพื่อฝึกฝืนและพัฒนาตนเอง๑๕๑  
3) นอกจากการศึกษาดูงานในส านักปฏิบัติธรรมอื่นๆ ควรเข้าไปอยู่และปฏิบัติหน้าที่ใน

ส านักปฏิบัติธรรมนั้นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการฝึกฝนและเกิดการปฏิบัติจริง  เป็นการพัฒนาทักษะจาก
การปฏิบัติ๑๕๒ 

4) การพัฒนาทักษะ ควรจะต้องฝึกฝนและปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริง มีการ
เผชิญหน้ากับปัญหา และเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้น๑๕๓ 

5) ควรมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เรียบเรียงสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์
ให้เป็นระบบ เช่นการบันทึกเหตุการณ์ เพื่อใช้ในการทบทวน๑๕๔ 

                                                             
๑๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร), ดร., เจ้าคณะต าบลสวนพริก, 

เจ้าอาวาสวัดไผ่โสมนรินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๔๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๕๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไทสง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๕๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิด ญาณส วโร), ดร., เจ้าคณะเขตพญาไท, ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร), ดร., เจ้าคณะต าบลสวนพริก, 

เจ้าอาวาสวัดไผ่โสมนรินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิด ญาณส วโร), ดร., เจ้าคณะเขตพญาไท, ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 



๑๓๐ 

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพ ผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1) บุคลิกภาพทางร่างกาย มีการนุ่งห่มที่เรียบร้อย แต่งกายสะอาด๑๕๕   
2) มีอิริยาบถในกิริยาต่างๆ เรียบร้อย มีความสงบ ไม่รวดเร็ว ไม่ช้า เกินไป๑๕๖   
3) สร้างระเบียบที่เปน็เกณฑ์ของส านักปฏิบตัิธรรม เพื่อให้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละ

ส านัก เช่นการนุ่งห่มแบบรัดอก การใช้สีผ้าที่เหมือนกัน เป็นต้น๑๕๗ 
4) สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้วยการให้การช่ืนชม หรือยกย่องเป็น

แบบอย่าง๑๕๘ 

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย ผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1) เสริมสร้างคุณลักษณะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น๑๕๙ 
2) สร้างแรงจูงใจในการฝึกฝน เช่น การมอบหมายหน้าที่พิเศษ การยกย่องช่ืนชม เป็น

ต้น๑๖๐   
3) ฝึกฝนการมีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี และมีน้ าใจต่อกัน ทั้งสหธรรมิกร่วมงาน 

และญาติธรรม๑๖๑ 
4) ท าความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ให้เห็นเป็นสัจธรรม ไม่ถือโทษ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดข้ึนมี

เหตุและผลในตัวของมันเอง๑๖๒ 

                                                             
๑๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๑1 

มีนาคม ๒๕62. 
๑๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิด ญาณส วโร), ดร., เจ้าคณะเขตพญาไท, ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร, 1๑ มีนาคม ๒๕62. 
๑๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร), ดร., เจ้าคณะต าบลสวนพริก, 

เจ้าอาวาสวัดไผ่โสมนรินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 
๑๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต), ดร., รองเจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาส

วัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร, ๑1 มีนาคม ๒๕62. 



๑๓๑ 

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคติ ผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปลี่ยนเสมือนแก้วน้ าที่ยังไม่เต็ม พร้อมที่จะรับน้ า
เพิ่มเติมได้อยู่เสมอ๑๖๓ 

2) ปรับเปลี่ยนทิศทางความคิดและมุมมองความคิดที่ดีข้ึน เมื่อผิดพลาดให้ทบทวน
ความคิดและแก้ไข เปิดใจมองโลกให้กว้างขึ้น๑๖๔ 

3) ผสมผสานสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากบุคคลอื่น ประยุกต์เป็น
แนวทางในการปฏิบัติที่ดีข้ึนส าหรับตนเอง๑๖๕ 

4) ปฏิวัติความคิดใหม่ เปลี่ยนเพื่อพัฒนาการและแนวทางในกระบวนการคิดให้กว้าง
ยิ่งขึ้น๑๖๖ 

๔.2.7 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

จากการประมวลผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ที่น าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 2 และเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
แนวทางและข้อเสนอแนะที่เห็นภาพได้ชัดเจนข้ึนมาก ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 10 รูปหรือคน ดังน ามาแสดงใน
แผนภาพที่ ๔.6 ดังนี ้
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๑๓๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๖ัััรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

การฝึกอบรม 
(ศีล) 

การศึกษา 
(สมาธิ) 

การพัฒนา 
(ปัญญา) 

1) ด้านความรู้ 
๑. ผนึกฝังความรู้ 
2. ทบทวนอยู่เสมอ 
 

2) ด้านทักษะ 

๑. การปฏิบัติงาน 

๒. การปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

3) ด้านบุคลิกภาพ 
๑. บุคลิกภาพทางร่างกาย 

๒. การแสดงออกทางอารมณ์ 
 

4) ด้านอุปนิสัย 

๑. สร้างสัมพันธภาพ 

๒. ปฏิบัติให้เห็นตามความจริง 
 

5) ด้านทัศนคติ 
๑. วิวัฒนาการความคิด 
 

1) ด้านความรู้ 
๑. สกัดความรู้จากตัวบุคคล 

๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1) ด้านความรู้ 
๑. ประยุกต์ความรู้เข้าด้วยกัน 
 

2) ด้านทักษะ 

๑. การแสวงหาความรู้ 
๒. การจัดการ 
 

2) ด้านทักษะ 

๑. การเผชิญปัญหาและแก้ไข
สถานการเฉพาะหน้า 
 

3) ด้านบุคลิกภาพ 
๑. สร้างแรงจูงใจ 

๒. สร้างค่านิยมและความสนใจ 
 

3) ด้านบุคลิกภาพ 
๑. เชาว์ปัญญา 

๒. ทัศนคติทางสังคม 
 

4) ด้านอุปนิสัย 

๑. สร้างแรงจูงใจและสิ่งเร้า 

๒. ศึกษาความรู้เชิงบวก 
 

4) ด้านอุปนิสัย 

๑. ท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้น 
 

5) ด้านทัศนคติ 
๑. ปรับเปลี่ยนวิธีการ 

๒. ปรบเปลี่ยนทิศทาง 
 

5) ด้านทัศนคติ 
๑. ผสมผสานความคิด 

๒. ปฏิวัติความคิด 
 



๑๓๓ 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 เริ่มต้นด้วยการศึกษา
หลักพุทธธรรม คือไตรสิกขา เป็นเบื้องต้น แล้วน ามาประยุกต์เป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ
พระสังฆาธิการในด้านต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ด้านความรู้ เป็นศักยภาพด้านหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านอื่นๆ ความรู้มี
อยู่มากมายและหลากหลายให้ศึกษาค้นคว้า แต่ท าอย่างไรให้เกิดการพัฒนาและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง เบื้องต้นควรให้ความรู้แบบฝังความรู้ คือ การฝึกอบรมโดยการเอาความรู้ใส่ให้กับ
บุคลากร ให้เกิดการซึมซับความรู้นั้น จากนั้นก็สามารถเรียนรู้ได้จากบุคคลอื่นๆ ที่มีศักยภาพอยู่แล้ว 
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน รวมถึงน าเอาความรู้จากบุคคลถ่ายทอดสู่บุคคล แล้วน าไปสู่การ
พัฒนาที่ควบเอาความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้ 

ด้านทักษะ เป็นความสามารถที่ต้องอาศัยความเช่ียวชาญ ความช านาญงาน จนเกิดเป็น
ทักษะกับบุคคลนั้นๆ การฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นอบรมการปฏิบัติงานหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง การ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น หรือการท างานเป็นทีมเหล่านี้ เป็นต้น ต้องอาศัยทักษะซึ่งกันและกัน และ
ร่วมกันจึงจะประสบผลส าเร็จ แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยความกระตือรือร้นที่จะไขว่คว้าความรู้ใส่ตนเอง 
รู้จักที่จะบริหารจดัการงานต่างๆ อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับปญัหา ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ันให้
ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องมีประสบการณ์อย่างมากทีเดียว 

ด้านบุคลิกภาพ เป็นภาพแรกที่ผู้คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่ง
ในเบื้องต้นของการพัฒนาศักยภาพพระสงัฆาธิการ ควรใช้การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางร่างกาย 
และการแสดงออกทางอารมณ์ แล้วน าไปสู่การเรียนรู้โดยการศึกษา สร้างแรงจูงใจ และสร้างค่านิยม
และความสนใจในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี น่าเลื่อมใส จนกระทั่งพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีเชาว์ปัญญาดี 
มีทัศนคติทางสังคมที่ดี  

ด้านอุปนิสัย เป็นลักษณะในการตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่ง
เบื้องต้นควรสร้างสมัพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มิตรสหาย เพื่อให้การปฏิบัติงานหรือการท าหน้าที่
เป็นไปด้วยความราบรื่น ฝึกการมองให้เหน็ตามความเปน็จรงิ ด้วยการลงมือท าหรือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
จนเห็นเป็นเหตุและผลอย่างชัดเจน โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม แล้วจึงค่อยๆ สร้างแรงจูงใจ
และสิ่งเร้า เพื่อกระตุ้นอุปนิสัยและศึกษาเรียนรู้อุปนิสัยเชิงบวก เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากการปฏิบัติ 
และน าทั้งความรู้และการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่สามารถท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ 

ด้านทัศนคติ เป็นกระบวนการคิดที่อาศัยความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทัศนคติ 
ประกอบควบเข้าด้วยกัน เกิดการวิวัฒนาการความคิดใหม่ เป็นความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ 
รู้จักที่จะพลิกแพลงวิธีการ กระบวนการ รวมถึงทิศทางที่จะด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด สร้างความคิดแปลกใหม่ ผสมผสานจากการปฏิบัติ จากการเรียนรู้ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 



๑๓๔ 

๔.3 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย (Body of Knowledge) 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” จึงท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบ
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๗ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  

จากแผนภาพที่ ๔.๗ สามารถอธิบายได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ นั้น จะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพได้ 
จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ให้มีความสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่าง

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

บคุลิกภาพ 
(Personalities) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

ทักษะ 
(Skills) 

 

อุปนิสัย 
(Trait) 

 

ทัศนคต ิ
(Attitude) 

 

๑)ัฝึกอบรมให้ มี
ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม ข้ึ นั
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ 
๒)ัประชุมสัมมนาั
เ พื่ อ ส ร้ า ง อ ง ค์
ค ว า ม รู้ จ า ก ตั ว
บุคคล 
๓)ัสร้างเครือข่าย
ในการท างานัเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ั
แชร์ประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน 
๔) ั สั มมนา ก า ร
รวบร วมควา มรู้ั
เพื่อสร้างหนังสือั
ต า ร า ั เ ป็ น อ ง ค์
ความรู้ใหม่ 

 

๑)ัฝึกอบรมการ
ปฏิบัติให้มีความรู้
ความเข้าใจมากข้ึนั
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
รวดเร็วข้ึน 
๒)ัฝึกอบรมการ
ท างานเป็นทีมัมี
น้ าใจช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 
๓ ) ั ส นั บ ส นุ น
ทุนการศึกษาต่ อั
เพื่อให้การแสวงหา
ค ว า ม รู้ ข อ ง
บุคลากร 
๔)ัให้ความรู้การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ตนเองและบุคคล
อื่ น ั ส ร้ า ง วิ นั ย
ให้กับตนเอง 

 

๑)ัจัดอบรมเพื่อ
สร้างบุคลิกภาพที่
ดีัและสร้างความ
น่าเลื่อมใสศรัทธา 
๒)ัจัดอบรมเพื่อ
สร้างเสริมลักษณะ
นิ สั ย แ ล ะ ก า ร มี
อัธยาศัยที่ดี 
๓)ัให้ความรู้เพื่อ
ส ร้ า ง ค ว า ม
กระตือรือร้นและ
บุคลิกภาพที่ดีข้ึน 
๔ ) ั ใ ห้ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพัและการ
ดูแลตนเอง 

 

๑)ัฝึกอบรมการ
ส ร้ า ง ม นุ ษ ย
สัมพัน ธ์ ัความมี
น้ าใจให้แก่กัน 
๒)ัฝึกอบรมการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่
ถูกต้องัเพื่อสร้าง
ความม่ันใจ 
๓)ัสร้างแรงจูงใจ
เพื่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ 
๔ ) ั ส ร้ า ง ค ว า ม
กระตื อรื อ ร้ น ใ น
การศึกษา 
๕)ัจัดสัมมนาเพื่อ
ส ร้ า ง เจ ตคติที่ ดีั
มอ ง โ ล ก ในแ ง่ ดีั
อย่างมีเหตุมีผลั 

 

๑)ัฝึกอบรมการ
พัฒนาความัเข้าใจ
ค ว า ม คิ ด ข อ ง
ตนเอง 
๒)ัฝึกอบรมและ
ให้ความรู้เพิ่มเติม
ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการัเพื่อสร้าง
ร ะ บ บ ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
๓) ั ให้ ความรู้ ใน
ก า ร ก า ห น ด
เป้าหมายในการ
ท างานัหรือค้นหา
เป้าหมายในตนเอง
ด้วย 
๔ ) ั อ บ ร ม เ ชิ ง
บ ร ร ย า ย ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ความคิดหลายๆั
ด้านัเพื่อความคิด
ที่ดีที่สุด 

 



๑๓๕ 

สมบูรณ์แบบ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ คือ การฝึกอบรม การศึกษา และ
การพัฒนา เพื่อให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งได้แก่ 

ด้านความรู้ เป็นสิ่งที่สามารถค้นหาและเรยีนรู้ได้มากมาย ส าหรับในยุคปัจจุบัน หากแต่
ยังต้องการการสนับสนุนทั้งทางด้านทุนทรัพย์และการช้ีแนะแนวทางอย่างถูกวิธี ความรู้เป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าสามารถประยุกต์มาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ก็จะท า
ให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งควรจัดกิจกรรม ดังนี้ 

๑) ฝึกอบรมให้มีความรู้เพิ่มข้ึน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
๒) ประชุมสัมมนา เพื่อสร้างองค์ความรู้จากตัวบุคคล 
๓) สร้างเครือข่ายในการท างาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
๔) สัมมนาการรวบรวมความรู้ เพื่อสร้างหนังสือ ต ารา เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
ด้านทักษะ เป็นเรื่องของความเช่ียวชาญ ความช านาญในความรู้และการปฏิบัติงาน ซึ่ง

แต่ละบุคคลก็มีทักษะที่แตกต่างกันไป บางคนมีการเรียนรู้ได้รวดเร็ว เพราะว่ามีทักษะด้านการเรียนรู้ 
บางคนมีทักษะในการพูด ก็จะสามารถพูดได้อย่างดีเยี่ยม เหล่าน้ีเป็นต้น ซึ่งการสร้างทักษะ ต้องอาศัย
การฝึกฝนจนเกิดความช านาญ จนกลายเป็นเรื่องธรรมดา คือปฏิบัติอยู่เป็นประจ านั่นเอง ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี ้

๑) ฝึกอบรมการปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็วข้ึน 
๒) ฝึกอบรมการท างานเป็นทีม มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓) สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ เพื่อให้การแสวงหาความรู้ของบุคลากร 
๔) ให้ความรู้การบริหารจัดการตนเองและบุคคลอื่น สร้างวินัยให้กับตนเอง 
ด้านบุคลิกภาพ เป็นการพัฒนาศักยภาพในข้ันแรก เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ทางด้านร่างกาย ให้มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความส ารวมน่าเลื่อมใส พร้อมทั้งการค่อยๆ เสริมสร้างจาก
ภายใน โดยผ่านกระบวนการในการท ากิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

๑) จัดอบรมเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี และสร้างความน่าเลื่อมใสศรัทธา 
๒) จัดอบรมเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยและการมีอัธยาศัยที่ดี 
๓) ให้ความรู้เพื่อสร้างความกระตือรือร้นและบุคลิกภาพที่ดีข้ึน 
๔) ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการดูแลตนเอง 
ด้านอุปนิสัย เป็นการมีมุมมองในทัศนคติที่พร้อมจะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มา

กระทบ หรือประสบพบเจอ ในการส่วนของการพัฒนานั้น ก็เพื่อสร้างเจตคติที่ดี มีความคิดเป็นกลาง 
และคิดบวกมากกว่า เพราะจะท าให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข โดยวิธีการ คือ 

๑) ฝึกอบรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความมีน้ าใจให้แก่กัน 
๒) ฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจ 
๓) สร้างแรงจูงใจเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ 
๔) สร้างความกระตือรือร้นในการศึกษา 
๕) จัดสัมมนาเพื่อสร้างเจตคติที่ดี มองโลกในแง่ดี อย่างมีเหตุมีผล  
ด้านทัศนคต ิคือการคิดค้นความคิดใหม่ๆ มีความทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 

ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ และความรู้เป็นพื้นฐานในกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 



๑๓๖ 

ซึ่งก็จ าเป็นต้องใช้กระบวนการฝกึฝนการปฏิบัติ ค้นหาความรู้เพิ่มเติม และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง มี
กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ คือ 

๑) ฝึกอบรมการพัฒนาความ เข้าใจความคิดของตนเอง 
๒) ฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อสร้างระบบงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
๓) ให้ความรู้ในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน หรือค้นหาเป้าหมายในตนเองด้วย 
๔) อบรมเชิงบรรยายการประยุกต์ใช้ความคิดหลายๆ ด้าน เพื่อความคิดที่ดีที่สุด 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การ ศึกษาวิจัย เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” โดยมุ่งศึกษาศักยภาพ
พระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 2 และน าเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

การ ศึกษาวิจัย เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่ง
ได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนผู้เข้า
มาปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 จากนั้นน ามา
สังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอต่อเวทีสนทนากลุ่ม เฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สุดท้ายน ารูปแบบที่
ได้น าเสนอต่อเวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อหาข้อสรุปในรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้เป็นมาตรฐานก่อนทีจ่ะน าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรปุผล 
อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนา

จารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 โดย
สรุปตามล าดับ ดังนี้ 

๕.๑.๑ ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

พระวิปัสสนาจารย์ในแต่ละส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 2 ส่วนใหญ่มีจ านวนน้อย ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับในการสอนกัมมัฏฐาน การบรรยายให้แก่ผู้ที่
เข้ามาปฏิบัติธรรมในแต่ละส านัก รวมถึงนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่จัดท าโครงการ
หรือกิจกรรม โดยเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมระยะสั้น อีกทั้งเรื่องของความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ในยุค
สมัยนี้มีความจ าเป็นอย่างมากในการสอนการบรรยายเพื่อให้เห็นลักษณะการบรรยายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
ดังนั้น การเรียนรู้เพิ่มเติมในทักษะด้านต่างๆ ส าหรับพระวิปัสสนาจารย์จึงมีความส าคัญที่ควรได้รับ



๑๓๘ 
 

การพัฒนาเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม และในประเด็นของสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับศักยภาพ
พระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 2 ที่ค้นพบ ได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
และขวนขวายในเรียนรู้และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา แม้ว่าพระวิปัสสนาจารย์บางรูป มีความรู้ทางวิชาการอย่างดี แต่ทักษะในการสอน
การปฏิบัติยังมีน้อย จึงเข้าร่วมการอบรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาทักษะของตนเอง
ให้ดียิ่งข้ึน ในส่วนเรื่องของบุคลิกภาพนั้น พระวิปัสสนาจารย์มีการนุ่งห่มที่เป็นปริมณฑล สะอาด
เรียบร้อย ไม่ลุ่มล่าม น่าเลื่อมใส มีความเป็นผู้น าที่ดี ท าให้ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมให้ความเช่ือมั่นและ
ศรัทธา ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม มีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อ มีน้ าใจในการช่วยเหลือ
การงาน ที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจ าของตนเอง  และเสียสละและทุ่มเทต่องานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านการเงินและการ
บัญชี ก็ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้และสามารถน าเอาไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

สรุปได้ว่า พระวิปัสสนาจารย์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 มีความรู้ และ
ความสามารถอยู่ในระดับที่ดี มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่พุทธศาสนิกชนได้ มีเพียง
แค่การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน บางรูปมีทักษะและความรู้ทางด้านวิชาการ บางรูปมี
ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป 
ดังนั้น การเรียนรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ให้ดียิ่งข้ึนไปอีกข้ัน เป็นบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมต่อไปใน
อนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ก็จะส่งผลให้มีทักษะความสามารถมากยิ่งข้ึน 
และเป็นก าลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๕.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

พระวิปัสสนาจารย์ ควรมีบุคลิกภาพและจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส เพราะเปรียบเสมือนเป็น
ประตูบานแรกที่ผู้อื่นจะต้องพบเห็นกอ่นที่จะเปิดเข้ามาดูภายใน กล่าวคือ สร้างความศรัทธาให้เกิดข้ึน
แก่ผู้พบเห็นเสียก่อน เพื่อให้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นไปด้วยดี และคุณลักษณะที่ส าคัญของ
วิทยากรหรือพระวิปัสสนาจารย์ ก็คือ ควรมีความรู้ความเข้าใจในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
สามารถที่จะถ่ายทอด หรือแก้ไขให้กับผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง มีค าอธิบายที่ชัดเจน มีศิลปะใน
การบรรยายถ่ายทอดพระธรรมค าสอนให้ผูป้ฏิบัติเข้าใจได้ง่ายข้ึน รู้จักประยุกต์หลักธรรมเปรียบเทียบ
กับการแก้ไขปัญหาในยุคปัจจุบันหรือเหตุการณ์ปัจจุบันได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมองเห็นภาพและ
เข้าใจได้ง่ายข้ึน วิทยากรเอง ก็ควรที่จะผ่านการอบรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานมาอย่ างถูกต้อง 
เพราะการสอนการปฏิบัติธรรมนั้น เป็นเรื่องส าคัญ ถ้าสอนกันแบบผิดๆ ถูกๆ ก็จะเป็นผลเสียแก่
พระพุทธศาสนา ผิดจากหลักค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 
แก่ผู้ปฏิบัติธรรม กลายเป็นเสียเวลาเปล่า และแม้จะผ่านการอบรมมาแล้ว ก็จ าเป็นที่ จะต้องมี
ประสบการณ์ และมีความรู้ความช านาญ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของผู้
ปฏิบัติธรรมได้ จึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

 



๑๓๙ 
 

 

1) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้ 

พระวิปัสสนาจารย์ควรมีความรู้ด้านวิชาการ คือ ควรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สังคมนานาชาติ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ควรมีความรับผิดชอบ และไม่
ละเลยต่อหน้าที่ของตน วิธีการพัฒนา บุคลากรควรจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ความรู้
ทางด้านวิชาการถือเป็นสิ่งส าคัญในการน ามาเป็นพื้นฐานในการท างานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตาม
เป้าหมายของเรา บุคลากรของเราควรที่จะมีความรู้ที่เป็นหลักและความใหม่ๆ ที่มาจากรอบๆ ตัวเรา
จากประสบการณ์ สิ่งเหล่าน้ี จะท าให้เราสามารถเกิดการพัฒนาไปได้ วิธีการพัฒนาความรู้สามารถท า
ได้โดยการเข้ารับการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การขอค าปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ การเรียนรู้จากต ารา ซึ่งเราสามารถหาความรู้ได้หลากหลาย เพราะความรู้เป็นสิ่ งที่ไม่
สิ้นสุด ยิ่งถ้าเราฝึกฝนและพัฒนามากเท่าไร เราก็จะเป็นผู้ที่เช่ียวชาญทางวิชาการมากข้ึน การจัด
ฝึกอบรมในด้านความรู้เชิงวิชาการ จะช่วยให้บุคลาการได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาวิธีคิดและการท างาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานส่งเสริมพัฒนาให้มีความก้าวหน้าเป็นกา รพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ และควรที่จะมีการระดมองค์ความรู้ มีความทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มที่ วิธีการ
พัฒนาความรู้ของบุคลากรนั้นต้องเป็นการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่มี
ความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความรู้ทางวิชาการ ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี รวมถึงระบบการเมืองการปกครองที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบต่อ
องค์กร ความรู้ทางด้านวิชาการจึงมีความจ าเป็น และควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ทฤษฎีการ
วางแผนเกี่ยวกับระบบ ไม่มุ่งเน้นการสอนหรือการบรรยายเท่านั้น การจัดท าเอกสาร ซึ่งได้มาจากการ
ค้นคว้าหนังสือและต าราต่างๆ แล้วเรียบเรียงให้เป็นแบบเฉพาะของตนเอง เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการบรรยาย เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการสอนกัมมัฏฐาน ผู้ที่สนใจก็
สามารถเลือกที่จะศึกษาได้ นอกเหนือจากการสอบถามจากผู้รู้หรือตัวบุคคล ซึ่งอาจติดขัดเรื่องความ
สะดวก เรื่องของเวลา การมีหนังสือ ต ารา หรือเอกสารข้ึนมาใช้ประกอบในการสอน หรือเป็นแนวทาง
ในการเข้ามาปฏิบัติธรรม จึงเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมให้เกิดความสะดวก รวมถึงการด าเนินงานและ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนได้ การจัดฝึกอบรมในด้านความรู้เชิงวิชาการ จะช่วยให้บุคลาการ
ได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาวิธีคิดและการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานส่งเสริมพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 



๑๔๐ 
 

2) รูปแบบทางการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะ 

พระวิปัสสนาจารย์ ควรมีทักษะความรู้อย่างเช่ียวชาญ ควรจะมีความช านาญเช่ียวชาญ   
ให้มาก ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เกิดข้ึนได้จากการฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญ การพัฒนาทักษะใน
การถ่ายทอดความรู้ บทบาทหน้าที่ของพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งมีหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
เข้ามาปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมนั้นๆ บทบาทหน้าที่ของเจ้าส านักปฏิบัติธรรม ซึ่งจะต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นข้ันเป็นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาตนเอง ส่วนวิธีการพัฒนา สามารถใช้วิธีหลายๆ วิธี เช่น การส่งไปอบรมเรียนรู้ในเรื่องเฉพาะที่
สนใจหรือ การจัดอบรมสัมมนาเปดิเวทีสามารถแสดงทักษะต่างๆ เช่น ในเรื่องของการสอนกัมมัฏฐาน 
เทคนิคการสอนวิปัสสนากมัมัฏฐาน ไม่เฉพาะแต่พระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น รวมถึงพระวิทยากรซึ่งเป็น
บุคลากรที่ค่อยสนับสนุนการบริหารจดัการส านักปฏิบัติธรรมให้ด าเนินไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งควรมีทักษะการสอน ควรมีการออกแบบการสื่อสารที่จะสื่อให้เข้าใจได้ง่าย และมีความทันสมัย 
จากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ ทักษะการท างาน ทักษะการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
คณะท างาน และจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศงาน วางแผนการท างานร่วมกัน พระวิปัสสนาจารย์และ  
พระวิทยากรที่สอนธรรมะ สอนกัมมัฏฐานควรมีทักษะความรู้ในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบัติอยู่อย่างถ่องแท้ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมเองก็จะต้องมีการถ่ายทอดทักษะความรู้ที่ตนศึกษามา 
ควรจะเอาออกมาสื่อสารพัฒนาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาก็ควรจัดอบรมทักษะ 
น าไปพัฒนาและต่อยอดในการน าไปสื่อสารต่อบุคคลอื่น ให้มีความรู้และเข้าใจได้อย่างชัดเจน ทักษะ
เป็นสิ่งที่จ าเป็นกับการท างาน และการบริหารงาน ไม่ว่าจะต าแหน่งใด หน้าที่ใด หากไม่มีทักษะต่างๆ 
ก็ย่อมมีความผิดพลาดและก่อให้เกิดผลเสียได้  การน าทักษะต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการท างานให้ได้ 
เป็นข้ันที่จะต้องให้ความส าคัญอย่างมาก แม้ว่าจะมีวิธีการพัฒนาคือ การให้บุคลากรเข้าอบรมหรือได้
ออกไปเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป จนเกิดความรู้ใหม่ๆ แต่ไม่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับส านักปฏิบัติธรรมของตนเอง หรือสถานที่ท างานของตนเอง ก็ไม่ได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที่ ควรที่จะต้องมีการพัฒนาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การท างานในหน้าที่ๆ ตนรับผิดชอบ จะเป็น
การพัฒนาทักษะในสายงานของตนเองไปในตัว รวมถึงการได้ท าในสิ่งที่มีความสนใจและมีใจรักเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว จะท าให้การเรียนรู้และพัฒนาทักษะเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเวลา
และสถานที่ที่มีความแตกต่างกัน จะเป็นเครื่องพิสูจน์ทักษะความพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยประสบการณ์จะเป็นตัวเพิ่มเติมเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขสถานการณ์ไปด้วย 
การฝึกทักษะจากการพูดคุยกับบคุคลที่ในสายงานเดียวกัน การค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบอินเตอร์เนต็ 
หรือเข้าอบรมพัฒนาทักษะของตนเองให้มีการพัฒนายิ่งข้ึน ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น เป็นเรื่องที่มีความส าคัญซึ่งจะท าให้พระวิปัสสนาจารย์มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการงานได้ดียิ่งข้ึน โดยวิธีการพัฒนา การจัดให้มีการอบรม ศึกษาดูงาน              
ท าแผนพัฒนาส าหรับส านักปฏิบัติธรรมของแต่ละส านัก พัฒนาการจัดการ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน 
การส่งเสริมทักษะและสร้างสถานการณ์ให้ได้ใช้ทักษะทั้งหมดอย่างเป็นข้ันตอนตามศักยภาพของ
มนุษย์ มีการวิเคราะห์พื้นฐานของแต่ละคน เก็บรวบรวมท าแผนข้อมูล เพื่องานต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละบุคคล แล้วพัฒนาให้ตรงกับทักษะที่ควรจะเพิ่มเติม 



๑๔๑ 
 

3) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพ 

การมีบุคลิกภาพที่ดี บุคคลทั่วไปจะมองเห็นและเกิดความรู้สึกนิยมกับบุคลิกภาพภายนอก 
คือเรื่องของการแต่งกาย การนุ่งห่มและครองผา้จีวร ควรมีสะอาด สุภาพ และกริยามารยาท ค าพูดค า
จาไม่สุภาพไม่เหมาะสมกับบทบาทความเป็นผู้สอน การตรงต่อเวลาในการมาท างาน การเอาใจใส่ใน
การท างาน บุคลิกภาพของพระวิปัสสนาจารย์ บุคลิกภาพถือว่าส าคัญอย่างมาก เพราะว่าจะต้องเป็น
แบบอย่างให้กับลูกศิษย์ ประชาชน ผู้มาปฏิบัติธรรม และสังคม ได้เป็นแบบอย่างและก็เป็นที่ช่ืนชม 
เรื่องบุคลิกภาพต้องถือเป็นเรื่องส าคัญทัง้เรื่องการนุ่งห่มที่เป็นปรมิณฑล ตลอดจนกิริยาท่าทาง รวมถึง
เรื่องที่เป็นลักษณะภายในทั้งหลาย การพัฒนาก็จะต้องก าหนดไว้ว่าบุคลิกภาพของพระวิปัสสนาจารย์ 
ต้องมีความสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี บุคลิกภาพจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่
รับผิดชอบ องค์กรกับบุคลิกภาพ ต้องท าให้เหมาะสมกัน และเป็นแบบอย่างที่ดี พระวิทยากร จะต้อง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครูบาอาจารย์ ต้องมีลักษณะตั้งมั่นใจในตนเองและก็มีความสง่า
งาม มีลักษณะภูมิฐานมีความหน้าเช่ือถือ อันน้ีเป็นบุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภายในต้องเป็นคนที่มี
จิตใจที่ดีงาม การแสดงออกการถ่ายทอดต่างๆ ต้องเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกที่เป็นเจตนาดีในการที่
จะสร้างคนให้เป็นคนที่ดี ให้เป็นคนที่มีความรู้แบบประเพณีนิยมแบบรุ่นต่อรุ่น รุ่นที่เป็นครูบาอาจารย์
ผู้ใหญ่ปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นวิธีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการแก่พระวิปัสสนาจารย์ และ
พระภิกษุสงฆ์ นอกจากการสอน การอบรมให้ความรู้ ควรให้มีการสร้างผลงานที่เป็นเอกสารการสอน 
หรือต ารา รวมทั้งอยากให้พระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปมีการประเมินโครงการ ประเมินตนเอง ควรเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบที่ดี การพูดจาดี เป็นแบบอย่างที่น่าช่ืนชม ช่วยสร้างบุคลิกภาพให้น่า
เลื่อมใสยิ่งข้ึน การพัฒนาควรมีการจัดอบรมบุคลิกภาพทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในการ
พัฒนาบุคลิกภาพพระวิปัสสนาจารย์ต่อไป ด้านบุคลิกภาพนั้น ควรที่จะเป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี มี
ทัศนะคติที่ดี มองโลกในแง่ดี เพราะการท างานหรือช่วงเวลาท างาน ถ้าหากมีความเครียดหรือปัญหา
อื่นๆ หรือในเรื่องของงานมากเกินไป อาจท าให้บุคคลรอบข้างไม่กลา้เข้าใกลห้รอืรบัฟังค าปรกึษาเลยก็
เป็นได้ วิธีการแก้ปัญหาที่ดีประการหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมนันทนาการ หรือจัดอบรมบุคลิกภาพ
ให้แก่บุคลากรพระวิปัสสนาจารย์และพระภิกษุสงฆ์ 

4) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย 

พระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากร ควรมีอุปนิสัยเชิงบวก ในการท างานร่วมกันและ
ส่วนรวมมีจิตสาธารณะ จิตบริการ ช่วยกันพัฒนาสถาบันโดยไม่เห็นแก่ตัวและค่าตอบแทนเป็นหลัก 
อุปนิสัยคือความรู้สึกชอบไม่ชอบ บุคคลที่จะประสบความส าเร็จในการท างาน จะต้องมีความรักและ
ชอบในการท างานนั้น มีความศรัทธาในงานน้ัน เพราะฉะนั้น ในเรื่องของอุปนิสัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อ
สร้างความเจริญก้าวหน้าในการท างาน การสร้างอุปนิสยัที่ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก 
คนเราถ้ามีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน ก็จะทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ ในการท างานนั้น ควรท าอย่าง
มีความสุข ควรมีนโยบายในการเสริมสร้างความสุขในการท างาน เช่น การให้ความส าคัญกับการ
เป็นอยู่ของบุคลากร จะเป็นห้องท างานก็ดี อุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ก็ดี หรือขวัญก าลังใจที่ควรได้รับ
จากการท างาน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี และก็มีความสุขในการท างาน เมื่อมี
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ความสุขในการท างานแล้วก็จะมีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร ก็ย่อมที่จะท างานทุ่มเท เสียสละตนเองให้กับ
องค์กร  บุคลากรควรมีอุปนิสัยทีด่ีต่อเพือ่นร่วมงาน อยู่กันแบบสามัคคีปรองดอง มีวัฒนธรรมองค์กรที่
รักความสามัคคี แม้มีความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก อยู่กันแบบพี่กับน้อง มีความเสมอภาค แล้วก็ใช้
การพูดคุยกัน ใช้วิธีที่ประชุมบ้าง แล้วก็มีพบปะสังสรรค์กันตามโอกาส คือมีอะไรก็คุยกันได้ตลอด 
วัฒนธรรมก็มีความโปร่งใส แล้วก็เวลาประชุมกันจะถามความคิดเห็นก่อน ให้ทุกคนมีความคิดเห็น
แล้ว ก็มีการประเมิน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

๕) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคต ิ

วิธีการพัฒนาทัศนคติ ควรให้มีการระดมความคิดเห็น บุคลากรควรมีส่วนได้แสดง
ทัศนคตใินการท างาน รับฟังแนวคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและการท างานของส่วนรวมให้ดี
ยิ่งขึ้น ควรมีการจัดอบรมเพื่อมีการเสนอความคิด แชร์ความคิดเห็นกันและกัน ทัศนคติในการท างาน
เป็นกระบวนการที่ท าให้ความคิดกว้างไกลหลายแง่มุม จะท าให้เกิดความแปลกใหม่แตกต่างไปจาก
เดิมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการท างาน วิธีการพัฒนาบุคลากรจะต้องมีทัศนคติเชิงบวก เช่ือว่าปัญหาทุกเรื่อง
สามารถแก้ไขได้ ยอมรับการตัดสินใจของคนส่วนมาก มีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ ด้านทัศนคติ 
ส าหรับวิธีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีกประการหนึ่ง ได้แก่ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไป
เรียนรู้และศึกษาจากส านักปฏิบัติธรรมทีป่ระสบความส าเร็จในการบริหารจดัการและเปน็ที่น่าเลื่อมใส
ศรัทของพุทธศาสนิกชน ว่ามีกระบวนการอย่างไร มีการท างานเช่นไร แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
ส านักปฏิบัติธรรมของตนเอง เข้ากับบริบทด้านต่างๆ จนกลายเป็นวิธีการใหม่ๆ และมีความเหมาะสม
มากขึ้น 

ควรมีแนวคิดเชิงบวก ทุกอย่างแก้ไขได้ มองโลกในแง่ดี ยอมรับความคิดผู้อื่นใฝ่รู้ตั้ง
ข้อสังเกตตลอดเวลา วิธีการพัฒนา ฝึกฝนให้มองโลกในแง่ดี ในการท างานนั้น ทัศนคติถือเป็นเรื่อง
ส าคัญ บางครั้งต้องท างานที่ออกไปจากกรอบความคิดเดิมๆ บ้าง งานทุกอย่างสามารถมีความยืดหยุ่น
ได้โดยที่เป้าหมายของการท างานยังคงเดิมไม่เปลีย่นแปลง เพราะการท างานย่อมจะเกิดปัญหาบ้าง ถ้า
คิดตามกรอบเดิมๆ ก็จะท าให้ปัญหาเกิดทางตัน ต้องอาศัยแนวทัศนคติมาเป็นตัวช่วยในการแก้ไข
ปัญหา งานจึงจะด าเนินต่อไปได้ วิธีการพัฒนาทัศนคตนิั้น จะต้องพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ
และสมอง การพัฒนาสมองโดยการฝึกให้คิดแบบสรา้งสรรค์เป็นการพัฒนาที่มีพลังอย่างยิ่งในการที่จะ
น าความส าเร็จมาสู่ผู้ที่สามารถพัฒนาได้ โดยจะต้องฝึกให้สมองมีความคิดดังนี้ ๑) คิดนอกกรอบ ๒) 
คิดบวก ๓) คิดแบบริเริ่ม คล่องตัว ยืดหยุ่นและละเอียด ที่ส าคัญเลยก็คือ การมีทัศนคติเชิงบวก คือ 
ต้องเช่ือว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ กล้ายอมรับการตัดสนิของเสยีงสว่นมาก มีความสงสัยใครท่ี่
จะเรียนรู้กล้าที่จะท้าทายปัญหาแล้วพยายามฝ่าฟันไปให้ได้  
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๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนา

จารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 โดย
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1 ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 

ศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 นั้น พระวิปัสสนาจารย์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 มีความรู้
และความสามารถอยู่ในระดับที่ดี มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่พุทธศาสนิกชนได้ มี
เพียงแค่การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น บางรูปมีทักษะและความรู้ทางด้านวิชาการ บาง
รูปมีความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่าง
กันไป ดังนั้น การเรียนรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ให้ดียิ่งข้ึนไปอีกข้ัน เป็นบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมต่อไปใน
อนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ก็จะส่งผลให้มีทักษะความสามารถมากยิ่งข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจง โสดาดี และคณะ๑ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ สรุปได้ ๕ ด้าน คือ 

๑) แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมที่ยัง
ไม่พร้อมด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสิ่งปลูกสร้าง ควรปลูกต้นไม้เพิ่มเติม และอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ให้เป็นระเบียบเพียงพอต่อการด าเนินการ โดยรัฐกับคณะสงฆ์และคนในชุชนให้ความร่วมมือกับส านัก
ปฏิบัติธรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

๒) แนวทางพัฒนาด้านบุคลากร ท าได้โดยรัฐและคณะสงฆ์ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบ เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมข้ันพื้นฐาน ส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วให้ยกระดับขีด
ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เน้นการสร้างจิตส านึกสร้างแรงจูงใจให้
เห็นความส าคัญและคุณค่าการปฏิบัติธรรม แนวทางที่เป็นรูปธรรมอาจตั้งศูนย์ผลิตบุคลากรด้านนี้ 
เหมือนกับระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย เร่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ 

๓) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยรัฐและคณะสงฆ์ร่วมก าหนดเป้าหมาย
ทิศทางชัดเจน ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและเช่ือมโยงกัน มีการก ากับควบคุม
ตรวจสอบประเมินการด าเนินการได้ ให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ระดับต าบลข้ึนไป อาจจั ดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ ควรให้มีคณะกรรมการจากทุก

                                                             
๑บรรจง  โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะ

สงฆ์ ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), 
หน้า 102-103. 



๑๔๔ 
 

ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และภาคประชาชน เข้ามาร่วมบริหารร่วมรับผิดชอบกับส านัก
ปฏิบัติธรรม 

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

๕) แนวทางพัฒนาด้านงบประมาณ โดยรัฐจัดสรรงบประมารสนับสนุนการด าเนินการ
ข้ันพื้นฐานให้เพียงพอเป็นหลัก ส่วนต้นทุนทางสังคมอย่างอื่นเป็นส่วนเสริม ให้อิสระในการบริหาร
งบประมาณของส านักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยเหลือบนพื้นฐานของพระธรรมวินัย 

๕.๒.2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านความรู้ พบว่า ความรู้ 
เป็นศักยภาพด้านหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านอื่นๆ ความรู้มีอยู่มากมายและ
หลากหลายให้ศึกษาค้นคว้า แต่ท าอย่างไรให้เกิดการพัฒนาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไ ด้จริง 
เบื้องต้นควรให้ความรู้แบบฝังความรู้ คือ การฝึกอบรมโดยการเอาความรู้ใส่ให้กับบุคลากร ให้เกิดการ
ซึมซับความรู้นั้น จากนั้นก็สามารถเรียนรู้ได้จากบุคคลอื่นๆ ที่มีศักยภาพอยู่แล้ว โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันและกัน รวมถึงน าเอาความรู้จากบุคคลถ่ายทอดสู่บุคคล แล้วน าไปสู่การพัฒนาที่ควบเอา
ความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี๒ ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ” 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การให้การศึกษา โรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา บูรณาการการเรียนรู้กับทุกสาระวิชา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การ
ฝึกอบรม โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ การประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนา โรงเรียนได้สนับสนุนพัฒนากิจกรรมต่างๆ มีการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ศีล โรงเรียนได้ให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม มี
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย และงานทั้ง ๔ ฝ่าย ถูกก ากับด้วยระเบียบทางราชการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียนตระหนักในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ มีการส่งเสริม
ทักษะวิชาการ ส่งเสริมการรักการอ่าน ๓) ปัญญา โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาข้อมูลระบบ

                                                             
๒ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 110-114. 



๑๔๕ 
 

สารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี Best practice ของโรงเรียนและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

๕.๒.3 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทักษะ พบว่า ทักษะ 
เป็นความสามารถที่ต้องอาศัยความเช่ียวชาญ ความช านาญงาน จนเกิดเป็นทักษะกับบุคคลนั้นๆ การ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นอบรมการปฏิบัติงานหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น หรือ
การท างานเป็นทีมเหล่าน้ี เป็นต้น ต้องอาศัยทักษะซึ่งกันและกัน และร่วมกันจึงจะประสบผลส าเร็จ 
แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยความกระตือรือร้นที่จะไขว่คว้าความรู้ใส่ตนเอง รู้จักที่จะบริหารจัดการงาน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม   เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็น
ทักษะที่ต้องมีประสบการณ์อย่างมากทีเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑามาส  แสงอาวุธ และ พรนิภา     
จิดา๓ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่ด าเนินผ่านหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมี ๔ รูปแบบ คือ การประชุมอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาต่อ โดยรูปแบบที่บุคลากรเห็นว่าจ าเป็นและ
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การประชุมอบรมสัมมนา โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ที่
บุคลากรเข้ารับการพัฒนาเป็นการพัฒนาความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามสายงาน
มากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร ส าหรับรูปแบบการพัฒนาที่ผู้ปฏิบัติงานเป็น
ผู้ด าเนินการเอง พบว่า การพัฒนาตนเองด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานมากที่สุด 
รองลงมาการศึกษาจากต ารา ระเบียบข้อบังคับต่างๆ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ 
การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน 

๕.๒.4 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านบุคลิกภาพ พบว่า 
บุคลิกภาพ เป็นลักษณะภายนอกที่สามารถมองเห็นและพิจารณาได้ง่าย ซึ่งในเบื้องต้นของการพัฒนา
ศักยภาพพระสังฆาธิการ ควรใช้การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางร่างกาย และการแสดงออกทาง
อารมณ์ เพื่อพฤติกรรมอันน่าเลื่อมใส จนกระทั่งพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีเชาว์ปัญญาดี มีทัศนคติทาง
สังคมที่ดี ซึ่งที่กล่าวมาจะต้องมีแผนงานและกระบวนการที่จะช่วยในการอบรมประสบผลส าเร็จตาม

                                                             
๓จุฑามาส แสงอาวุธ และ พรนิภา จิดา, “แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี”, รายงานการวิจัย, (สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์, ๒๕๕๑), หน้า 89-99. 



๑๔๖ 
 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาธฤติ วิโรจโน๔ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาพระสังฆาธิการ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาพระสังฆาธิการต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สรุปได้ ๔ ประเด็น (VETS) คือ ๑) V = Vision 
มีการก าหนดนโยบาย มีรูปแบบ วิธีการท างานที่แน่นอน ชัดเจน มีการท างานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการประสานงานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กร  มีการ
ก าหนดแผนในอนาคตเป็นระยะสั้น ระยะยาว เพื่อก าหนดทิศทางในการท างาน ๒) E = Education 
มีความรู้ความสามารถในพระธรรมวินัย และวิชาการต่างๆ ที่เหมาะสม ๓) T = Training มีการอบรม 
การฝึกฝนในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพระสังฆาธิการ โดยจัดเป็นโครงการอบรมหรือ
หลักสูตรต่างๆ และ ๔) S = Study Tour รู้จักที่จะพัฒนาคน พัฒนางานให้เหมาะสมโดยศึกษา 
แลกเปลี่ยน ดูงานนอกสถานที่บ้าง และยังสอดคล้องกับ พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน)๕ 
ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ 
โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วงทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้
เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะที่ วิ ธีการหรือแนวทางนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลัก
มัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่องช้ีน าทาง ทั้งนี้มรรคมีองค์ ๘ นั้น พระพุทธองค์ยังทรง
ย่อยให้เหลือเพียง ๓ ส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” หรือ
หลักที่ว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่า “ศีล” การหมั่นท าให้จิตใจเกิดความใส
บริสุทธ์ิ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแห่ง “สมาธิ” และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาที่ เรียกว่า 
“ปัญญา” 

๕.๒.5 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านอุปนิสัย พบว่า ด้าน
อุปนิสัย เป็นแนวโน้มที่มีการตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งเบื้องต้นควรสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มิตรสหาย เพื่อให้การปฏิบัติงานหรือการท าหน้าที่เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ฝึกการมองให้เห็นตามความเป็นจริง ด้วยการลงมือท าหรือปฏิบัติอย่างจริงจัง จนเห็นเป็นเหตุ
และผลอย่างชัดเจน โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม แล้วจึงค่อยๆ สร้างแรงจูงใจและสิ่งเร้า เพื่อ
กระตุ้นเจตคติและศึกษาเรียนรูเ้จตคติเชิงบวก เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากการปฏิบัติ และน าทั้งความรู้
และการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่สามารถท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ ซึ่งสอดคล้องกับ     
                                                             

๔พระมหาธฤติ  วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์”, ใน สรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑, บทความ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๙๖. 

๕พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 112-114. 



๑๔๗ 
 

พรณรงค์ สิงห์ส าราญ๖ ได้วิจัยเรื่อง “เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม” ผลการวิจัยพบว่า เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ท  
กรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรม ด้านวินัย ความมีน้ าใจ ความซื่อสัตย์ ความขยัน ความประหยัด 
ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ใน
ส่วนของการเปรียบเทียบ เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ๑) นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับเจตคติต่อด้านความ มีน้ าใจ ด้าน
ความซื่อสัตย์ และด้านความสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และ ๒) 
นักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปีที่ต่างกันมีระดับเจตคติต่อด้านวินัย ด้านความมีน้ าใจ และ ด้านความ
ประหยัดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยดังนี้ คือ 
๑) ครูควรสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆ ในทุกช่ัวโมงที่ท าการสอน จะท าให้นักศึกษาเกิด
ความตระหนักในหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก ศาสนาของตนเอง ๒) ควรมีโครงการและกิจกรรม
ในพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 

๕.๒.6 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ด้านทัศนคต ิ

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค 2 ด้านทัศนคติ พบว่า 
ทัศนคต ิเป็นกระบวนการคิดที่อาศัยความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ประกอบควบเข้าด้วยกัน เกิด
การวิวัฒนาการความคิดใหม่ เป็นความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ รู้จักที่จะพลิกแพลงวิธีการ 
กระบวนการ รวมถึงทิศทางที่จะด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
สร้างความคิดแปลกใหม่ ผสมผสานจากการปฏิบัติ จากการเรียนรู้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์          
ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร หลิมเจริญ๗ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๒ มิติ คือ ๑) มิติด้าน
การคิด ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม และ ๒) มิติด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพได้แก่ความอยากรู้อยากเห็นและความเช่ือมั่นในตนเอง หลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒ ที่พัฒนาข้ึนในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ไม่ยึดเนื้อหาเป็นหลัก 
(content free) มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร 
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองมิติ ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยมี
โครงสร้างเนื้อหา ๔ หน่วยการเรียนรู้และใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๒๙ ช่ัวโมง กิจกรรมหลักที่ใช้ในการ
                                                             

๖พรณรงค์  สิงห์ส าราญ, “เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ๒๕๕๐), หน้า 102-
104. 

๗สมพร หลิมเจริญ, “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒”,   
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,                  
๒๕๕๒), หน้า 120-122. 



๑๔๘ 
 

จัดการเรียนรู้ ใช้เทคนิคการระดมพลังสมองและกิจกรรมการสอนสืบสวนสอบสวนแบบอิงอริยสัจ ๔ 
และสอดคล้องกับ สุพันธ์วดี ไวยรูป๘ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสุนทรียภาพทาง
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยระดับปริญญาตรี โดยใช้การสอนด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการ
อภิปรายกลุ่ม” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาสุนทรียภาพทางศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓ จ านวน ๓๘ คน ได้เรียนรู้ด้านการออกแบบกิจกรรม
ศิลปะโดยผ่านการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการอภิปรายกลุ่ม  มีพัฒนาการ
ทางด้านการออกแบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีข้ึน ผลจากการประเมินผู้เรียนพบว่า ในระยะแรก
นักศึกษาจะมีความกังวลในเรื่องการออกแบบช้ินงานทางศิลปะ  ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพซึ่งเป็น
กิจกรรมง่ายๆ แต่นักศึกษายังยึดติดกับผลงานที่ออกมาแล้วต้องสวยงามจึงคิดว่าตนเองไม่มี
ความสามารถที่จะท าได้ จึงยังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร แต่หลังจากที่ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
สอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์รว่มกับการอภิปรายกลุม่ย่อย ท าให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านการ
ออกแบบความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์มากขึ้นโดยมพีัฒนาการตามขั้นดังนี้ ได้ฝึกจินตนาการ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกมากข้ึน ได้ออกแบบผลงานที่เป็นผลมาจากการดัดแปลงช้ินงานเก่าให้เกิด
ช้ินงานใหม่ ได้ผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงถึงการคิดค้นแนวทาง หรือวิธีการใหม่ๆ 
ท าให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและได้แนวคิดในการพัฒนางานให้เกิดความคิดแปลกใหม่สู่การ
สร้างสรรค์งานใหม่ๆต่อไป 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความตระหนักและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน จึงจะสามารถประสบผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒. การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ที่มุ่งหวังความส าเร็จอย่างยั่งยืน ควรที่จะต้อง
ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อค้นพบ ระหว่างส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านักร่วมกัน สร้างเป็น
เครือข่ายที่กว้างขวาง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
อย่างสม่ าเสมอ สร้างความตื่นตัวในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด   

                                                             
๘สุพันธ์วดี  ไวยรูป, ผศ., “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสุนทรียภาพทางศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย

ระดับปริญญาตรี โดยใช้การสอนด้วยกระบวนการคิด  สร้างสรรค์และการอภิปรายกลุ่ม”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๓), หน้า 114-116. 

 



๑๔๙ 
 

การพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการประสบความส าเร็จจากการปฏิบัติ
ธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ประสบความส าเร็จ และเกิดประสิทธิผล และ

ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข จะต้องอาศัยความเป็น      
น้ าหนึ่งใจเดียวกันของหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือระหว่างกันและกัน ก าหนดเป็น
แผนหรือแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึนต่อไป ดังเช่น 

๑. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ส านักปฏิบัติธรรม จะต้องประสานความร่วมมือและ
ปรึกษาหารือในการก าหนดแผนงานหรือนโยบายที่ชัดเจน เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เป็นคน  
ที่มีคุณภาพ 

๒. ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่ง ควรประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน 
และติดตามและประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

๓. ควรด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างแท้จริง 
และเทคนิคการถ่ายทอดหลักพุทธธรรม เพื่อให้เกิดการน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  

๔. จะต้องมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากร    
ทุกคนได้มีส่วนร่วม 

๕. จัดการประชุมเพื่อวางแผนก าหนดนโยบายอย่างสม่ าเสมอ และสร้างเครือข่ายให้มี
ขนาดใหญ่และกว้างขวางยิ่งข้ึน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพต่อไป 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ควรมีการศึกษารูปแบบการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการส านัก       

ปฏิบัติธรรม เพื่อความชัดเจนในการน าไปใช้ 
๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก

ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นต้นแบบในเชิงการวิจัยเพื่อการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม
ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดอื่นๆ 

๓. ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาและบริบทของแต่ละท้องถ่ินหรือกุศโลบายของคนท้องถ่ิน
ในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ว่ามี
ส่วนสัมพันธ์หรือสนับสนุนกันและกันอย่างไร 

๔. ควรมีการศึกษาโดยการน าหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ใน     
การพัฒนาบุคลากร และน ามาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพมากน้อย อย่างไร 
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โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้กัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2๕๕๓. 

วัลลภา จันทร์เพ็ญ. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2๕๔๔.  

วีรชัย อนันต์เธียร. กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2๕๕๗. 

วีระ หงส์ทวี. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ ๒ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2๕๔๕. 

เอื้อมอร ชลวร. พัฒนาการของรูปแบบวิธีการสอนของพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช . พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย , 2๕๕๖.  

(3) รายงานการวิจัย 

เฉลิมเกียรติ สง่าศรี. การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณา
การ โรงเรียนบ้านแก่นทราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑. รายงานการ
วิจัย. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2๕๔๙.  

ไฉไลฤด ียุวนะศิริ และคณะ. ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. รายงานการวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, 2๕๔๖. 

ธนู ศรีทอง และคณะ. การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2๕๔๙.  

บรรจง โสดาดี และคณะ. การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๑๑. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2๕๔๙.  
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เปรมฤดี ศรีวิชัย. การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ัน
ปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. รายงานการวิจัย. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
: สถาบันพระบรมราชชนก, 2๕๕๑.  

พระครูวิมลธรรมรังสี และคณะ. การสอบอารมณ์วิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2๕๕๑.  

พระมหาธีรทิพย์ ธมฺมฺโลโก. การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมและการท าบุญของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยใช้
ประสบการณ์จริงในการศึกษาวิชาปรัชญาและศาสนา. รายงานการวิจัย. บัณฑิต
วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, 2๕๔๘.  

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะ. ศึกษาปรากฏการณ์วิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติ
ปัฏฐานสี่ในปัจจุบันวิปัสสนากัมมัฏฐาน. รายงานการวิจัย . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2๕๔๘. 

ศิริพร แย้มนิล ดร. และคณะ. รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมศึกษาเฉพาะกรณี วัด
ปัญญานันทาราม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. รายงานการวิจัยโครงการนํา
ร่องการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมในพระพุทธศาสนา สํานักเลขาธิการสภา
การศึกษา สกศ. อันดับท่ี ๗๑/๒๕๔๘. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภาพพิมพ์, ๒๕๔๘. 

อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
2๕๕๖. 

(4) บทความ 
พระมหาธฤติ  วิโรจโน. รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์. ใน สรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑. บทความ. กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

(5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. บทบรรยายในโครงการอบรม
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 
เ มื่ อ วั น ที่  ๒ ๑  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๕ . [อ อ น ไ ล น์ ] . แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 
538970572&Ntype=9 [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

__________. บรรยายในการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ณ พุทธมลฑล นครปฐม วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา :  http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article [๗ 
กันยายน ๒๕๕๕]. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%20%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%BA%E0%B8%A1%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=%20538970572&Ntype=9
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=%20538970572&Ntype=9
http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=179&%20articlegroup_id=21
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(6) สัมภาษณ์ 

กรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล, ผู้จัดการส านักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

โกสุม สอนดี, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
ชิด ชาติงาม, ผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
นฤดี น้อยศิริ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
น้ าทิพย์ คงสิริถาวร, พยาบาลวิชาชีพช านาญการห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
นิพนธ์ ธูปบูชา, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
บุษราภรณ์ ตรีณาวงศ์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑.  
พรรณี ชูทัย, รศ.ดร., อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, ๒ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
พระครูปิยธรรมวิสิฐ (สมบัติ ยโสธโร), เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมวีโร), เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
พระครูภาวนาพิลาศ วิ. (วัชระชัย อินฺทว โส), เจ้าอาวาสวัดเขาวง  จังหวัดสระบุรี , ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
พระครูภาวนาวรคุณ วิ. (แช่ม จกฺกวโร), เจ้าอาวาสวัดเขาพระ จังหวัดสระบุรี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
พระครูรัตนกิจจารกัษ์ (แก้ว อรุโณ), เจ้าอาวาสวัดโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
พระครูวิสุทธ์ิภาวนาประสิทธ์ิ (จิรยุทธ์ อภิฉนฺโท), เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส), เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), เจ้าอาวาสวัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง, 27 ธันวาคม 2561. 
พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน), เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี, ๑๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร), เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมร สี), เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๕ 
 

พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) , เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  

พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร), เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม จังหวัดสระบุรี , ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 

พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร  จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 

พัชรินทร์ ศรีอุทิตย์, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.
  

เพลินพิศ สืบพานิช, ผู้บริหารฝ่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ฤทธิเดช บัวเปล่งศรี, ข้าราชการบ านาญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.  
วิภาวรรณ เทียมปาน, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
สมพงษ์ คงสิริถาวร, ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
สาลี่ อินทสังข์, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
สุรัติ อิ่มเอิบธรรม, ว่าที่  ร.ต., นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 

(7) สนทนากลุ่มเฉพาะ 

เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง, ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 11 มีนาคม 2562. 

บุญทัน  ดอกไธสง, ศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 11 มีนาคม 2562. 

พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร), ดร., เจ้าคณะต าบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , 
11 มีนาคม 2562. 

พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต), ดร., รองเจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร, 11 มีนาคม 2562. 

พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 11 มีนาคม 2562. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 11 มีนาคม 2562. 

พระราชวรเมธี (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมร สี), ดร., เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 11 
มีนาคม 2562. 

พระราชสิทธิมุนี (บุญชิด ญาณส วโร), ดร., เจ้าคณะเขตพญาไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร, 11 มีนาคม 2562. 
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อ านาจ บัวศิริ, ดร., อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 11 มีนาคม 2562. 
อุทัย สติมั่น, ผศ.ดร., ผู้ทรงคุณวุฒิ, 11 มีนาคม 2562. 
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ภาคผนวก ก. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย (สัมภาษณ์) 
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ภาคผนวก ค. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ 
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ภาคผนวก ง. 
แบบสัมภาษณ ์
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง 

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการพัฒนาศักยภาพพระ

วิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 
อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค และพัฒนาระบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมต่อไป 

แบบสัมภาษณ์นี้ แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ  
ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ เป็น
อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

พระญาณกร  ปุณฺณโก 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

 

ตอนที่ ๑    ข้อมูลของผู้ใหส้ัมภาษณ ์

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์……………………………………….………………………………………………..................... 

ต าแหน่ง………….……………………………………….………………………………………………….……………… 

สถานที่ท างาน………………………………………………………………………………………………................. 

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์………………………………………………………………………………………………….......... 

วัน/เดือน/ปีทีส่ัมภาษณ์....................................................................................................... ...... 

สถานที่สมัภาษณ์…………………………………………………………………………………….…..................... 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา……..………..………....ถึงเวลา…………..……….รวม……………………นาที/ช่ัวโมง 
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ตอนที่ ๒    แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

๑. ท่านคิดว่า อะไรเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๒. ท่านคิดว่า พระวิปัสสนาจารย์ที่ดีและมีศักยภาพควรเป็นเช่นไร ในทัศนคติของท่าน? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………… 

๓. ศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านความรู้ ควรเป็นอย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๔. ศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านความสามารถ ควรเป็นอย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๕. ศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านทักษะ ควรเป็นอย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๖. ศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านอุปนิสัย ควรเป็นอย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๗. ศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านทัศนคติ ควรเป็นอย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๘. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านความรู้ เป็นอย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๙. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านความสามารถ เป็น
อย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๑๐. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านทักษะ เป็นอย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๑๑. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านอุปนิสัย เป็นอย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 



๒๑๐ 
 

๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ด้านทัศนคติ เป็นอย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๑๓. ท่านมีวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของพระ
วิปัสสนาจารย์ ในด้านต่างๆ อย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

๑๔. ท่านน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใดบ้าง มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ ในด้านต่างๆ อย่างไร? 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ. 
ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดต้นสน เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง 

 

 
สัมภาษณ์ พระภาวนาวรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดเขาพระ จังหวัดสระบุร ี
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สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
สัมภาษณ์ พระครูวิสทุธ์ิภาวนาประสทิธ์ิ เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
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สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ คงศิริถาวร และคุณน้ าทิพย์ คงศิริถาวร ไวยาวัจกรวัดมเหยงคณ์  

 

 

 
บรรยากาศการสอบดุษฎีประชาพจิารณ์ 
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ถวายสักการะ พระราชสิทธิมุนี, ดร. และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 
เข้าพบที่อาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
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ประวัตผิู้วิจัย 

ชื่อ   :   พระญาณกร  ปุณฺณโก (ประดาหร์ัช)  

เกิด   :   30 มีนาคม 2504         

สถานท่ีเกิด            :   จังหวัดศรีสะเกษ 

การศึกษา  :   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                        

:   พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

อุปสมบท  :   14 กุมภาพันธ์ 2527 

สังกัด :   วัดมเหยงคณ์ ต าบลหันตรา  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 จังหวัดพระนครศีอยุธยา 

หน้าท่ี   :   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ต าบลหันตรา  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    :    

ผลงานวิชาการ            :   พระญาณกร ปุณฺณโก, “การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติตามหลักพุทธ
ธรรม”, วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับ 20 ปี รัฐศาสตร์, ปีที่ 1, 
ฉบับที่ 1, (มีนาคม 2558). 

 :   พระญาณกร ปุณฺณโก, “พระพุทธศาสนากับมุมมองการศึกษาที่มุ่งสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”, วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับ 20 
ปี รัฐศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, (มีนาคม 2558). 

 :   พระญาณกร ปุณฺณโก, “ผู้น าในพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างอนาถบิณ
ฑิกอุบาสก”, วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับ 20 ปี รัฐศาสตร์, ปี
ที่ 1, ฉบับที่ 1, (มีนาคม 2558). 
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