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 บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านัก

ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ๒. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ๓. เพื่อน าเสนอการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา 

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๑๐ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา เรียบเรียงและ
จ าแนกอย่างเป็นระบบ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซึ่งมี
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๗ กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๓๘๕ คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง พบว่า 

สภาพทั่วไปด้านสถานที่ ประกอบด้วย (๑) มีสถานที่กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็น 
สัปปายะ มีการจัดลานธรรมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม (๒) มีอาคารที่พักและอาคารปฏิบัติ
ธรรม รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง ไม่แออัดคับแคบ มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลงรบกวนได้
เป็นอย่างดี เป็นต้น สภาพทั่วไปด้านวิทยากร ประกอบด้วย (๑) มีเจ้าส านักที่มีชื่อเสียง มีศีลาจารวัตร
ที่งดงาม เป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชน หรือมีอดีตเจ้าส านักที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ที่ประชาชน
ยังระลึกถึงคุณความดีอยู่เสมอ (๒) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม เป็นหัวใจ เป็นศูนย์รวมในการบริหารงาน
ของส านัก ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เป็นต้น สภาพทั่วไปด้าน
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย (๑) มีการน าเอาระบบการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ เข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม (๒) มีเจ้าส านักดูแลการบริหารจัดการในภาพรวม เมื่อมีปัญหาที่
เกินก าลังของคณะท างาน จึงลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ เป็นต้น 
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๒. กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทางปัญญา พบว่า กระบวนการวางแผน (Plan) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมี
จิตตะ คือ ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการวางแผนการท างานล่วงหน้าและจัดหางบประมาณมา
รองรับแผนการท างานประจ าปี กระบวนการลงมือปฏิบัติ (Do) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดมีการ
พัฒนาสถานที่ให้กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ มีการจัดลานธรรมและปลูกไม้
ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม ท าอาคารที่พักและอาคารปฏิบัติธรรม รองรับผู้เข้าปฏิบั ติธรรมได้อย่าง
พอเพียง กระบวนการตรวจสอบ (Check) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีการมอบหมายให้
คณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เมื่อมีปัญหาข้อผิดพลาดต้องรีบแก้ไข รายงานผลให้เจ้า
ส านักทราบโดยเร็ว หลังจากการท างานทุกครั้งต้องมีการประชุมเพื่อสรุปและประเมินผล 
กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีฉันทะ คือ ความยินดี 
ความพอใจ ในการบริหารงานด้วยการดูแลในภาพรวม โดยมอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และ
ทีมงานรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตาราง 
เวลาในการปฏิบัติ มีปัญหาในการบริหารบ้าง ก็ปรับปรุงแก้ไขกันไป  

๓. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทางปัญญา ประกอบด้วย ด้านสถานที่ (๑) จัดสถานที่ภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะ เน้นความ
สงบร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียว และเน้นน าวัสดุธรรมชาติมาใช้งาน (๒) มีอาคารรองรับผู้ปฏิบัติธรรม  
มีสถานที่ส าหรับการเดินจงกรมและนั่งสมาธิที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะส าหรับการ
ปฏิบัติธรรม เป็นต้น ด้านวิทยากร (๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่ดี ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะ
ผู้น าที่ดี ดูแลเอาใจใส่ ไม่เห็นแก่ตัว ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระวิปัสสนาจารย์ 
และโยคีผู้ปฏิบัติธรรม (๒) วิปัสสนาจารย์มีศีลาจารวัตรที่งดงาม (ศีล) มีองค์ธรรมที่สมบูรณ์ (สมาธิ)  
มีความสามารถในการสอนกรรมฐาน สอบอารมณ์ รวมถึงแนะวิธีการแก้วิปัสสนูปกิเลศให้แก้โยคีผู้
ปฏิบัติได้ (ปัญญา) เป็นต้น ด้านการบริหารจัดการ (๑) เอาหลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม เช่น ๔ M, PDCA เป็นต้น (๒) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีการวางแผนใน
ทุกๆด้าน เช่น วางแผนในการบริหารจัดการคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกดิประโยชน์สูงสุด วางแผนการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น 
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Abstract 

Objectives of this study were: 1. To study the general condition of 
meditation centers management in Angthong Province, 2. To study the process of 
meditation centers management in Angthong Province to enhance the intellectual 
potentials and 3. To propose a model of meditation centers management in 
Angthong Province to enhance the intellectual potentials. 

Methodology was the mixed methods; The qualitative research collected 
data from 18 key informants and from 10 participants in focus group discussion. Data 
were analyzed by a systematic content analysis and descriptive interpretation. The 
quantitative research collected data by questionnaires with reliability value at 0.977 
from 385 samples who were mediation practitioners at the medication centers in 
Angthong Province. Data were analyses by descriptive statistics: frequency, percentile, 
mean and standard deviation, S.D. 

Findings were as follows: 
1. The general condition of the meditation centers in Angthong Province 

were found That the general conditions consisted of 1) the location was wide, 
beautiful, peaceful, quiet, comfortable with Dhamma compound with green trees and 
horticulture. 2) there were enough halls and meditation practice quarters available to 
meditation practitioners with wire screen windows to protect mosquitoes and insects 
from annoying the meditation practitioners. The general condition of resource persons 
were that 1) the abbots of the meditation practice centers were well known, well 
mannered and practiced, respected with faith by general people. The previous abbots 
of the centers were well known and respectable, general people still remember them. 
2) the abbots of the centers were the hearts, the centers of the center management 
with far vision always seek new knowledge and experiences. The general condition of 
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management were found that 1) there was new method of management of the 
meditation centers, 2) the abbots foresaw the general management. If any problems 
beyond the staff’s control, then the abbots took actions to solve the problems.  

2. The process of management of the medication centers in Angthong 
Province to enhance the intellectual potentials revealed the followings: planning 
process (plan), the abbots of the meditation practice centers had aspiration (Chitta) 
to pursue the goal of operation with advance annual planning and budget allocation 
to support the operation. The doing process (Do), the provincial meditation practice 
centers were well developed. They were wide, quiet, tranquil, beautiful, 
comfortable, with Dhamma compound, trees and horticultures. The halls and 
meditation practice quarters were comfortable and enough for the meditation 
practitioners. The checking process (Check), the provincial meditation practice 
centers were well managed by dividing clear responsibilities for each sections. The 
problems were promptly solved and sent reports to the abbots. There was a 
meeting to evaluate every performance of tasks. The process of improvement and 
acting (Act), the abbots of the provincial meditation centers had aspiration, 
satisfaction with the overall management of the centers and assigned the meditation 
masters and other staff to manage the rest. There were receptions, advice, 
registration, room allocation, meditation practice time table. When any problems 
arose, they were promptly solved.  

3. The model of the meditation practice centers management to enhance 
the intellectual potentials in Angthong Province consisted of the Place: 1; the 
facilities in monasteries must be comfortable, tranquil, green and make use of 
natural materials, 2; the meditation practice halls, quarters, meditation seats and 
walk paths must be available, well ventilated and appropriate for meditation 
practice. The resource persons: 1; the abbots were well qualified, knowledgeable, 
able with good leadership, attentive, not selfish, well behaved and good example for 
meditation masters and meditation practitioners. 2; meditation masters had beautiful 
manners (Sila) perfect Dhamma attribute (Samadhi), ability to teach and examine the 
feeling of meditation including solving problems of meditation elutions (Wisdom), 
The management: 1; applied the new method of management of the meditation 
practice centers such as the techniques of 4M’s, PDCA, 2; there must have all around 
planning, plan for the meditation practitioners management, plan for budget 
expenditure for value for money and short and long plan for development of the 
meditation practice center. 
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แนะน ำปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งข้ึน  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำ
รัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พระเดชพระคุณ พระอุดม
สิทธินำยก, ผศ. ดร., ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ และ
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตรทุกท่ำนที่ให้ควำมอนุเครำะห์แก่ผู้วิจัย และคอยอ ำนวยควำมสะดวกแนะน ำ
ผู้วิจัยเป็นอย่ำงดีเสมอมำ 

กรำบขอบพระคุณ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, พระเทพวิสุทธิ
มุนี วิ. (บุญชิต ญำณส วโร), ดร., ป.ธ. ๙, พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, พระภำวนำ
พิศำลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), ป.ธ. ๘, พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเรำะ ฐิตสีโล), ดร., ป.ธ. 
๔, พระครูศรีเมธำภรณ์ (ประภำส ฐิตธมฺโม), ป.ธ. ๖, พระครูสุวัฒน์วรกิจ, พระครูสุภัทรเขตสมุทร, 
พระครูกิตตยำภินันท์, พระครูโกศลศำสนำธรรม และขออนุโมทนำ นำงปิยะกุล บัวสวัสดิ์, นำงวันทนีย์ 
มีแสง, นำยบุญมำ เปรมปรี, นำงสำวจิตรสินี ตระกำรประเสริฐ, นำงเกศรำภรณ์ ทับงำม, นำงสำว
อมรรัตน์ รักษำช่ือ, นำยณฤทธ์ิ ปุญธนพจนำ, นำงสำวทัศนำถ เปำอินทร์ ที่ให้ควำมเมตตำในกำรให้
ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยในครั้งนี้  

สุดท้ำยนี้ คุณค่ำและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชำเป็น
พุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ กตเวทิตำคุณแก่ครูอุปัชฌำย์อำจำรย์ บิดำมำรดำ ญำติสนิทมิตรสหำย 
และผู้มีพระคุณทุกท่ำน 

 
พระพิพฒัน์ โสภณจิตฺโต (ทับงำม) 

๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
 



ฉ 
 

สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 

กิตติกรรมประกาศ ค 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ซ 

สารบัญแผนภาพ ฌ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดบุ๊กมาร์ก 

บทท่ี ๑ บทน า ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดบุ๊กมาร์ก 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดบุ๊กมาร์ก 
๑.๒ ค าถามการวิจัย ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดบุ๊กมาร์ก 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดบุ๊กมาร์ก 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดบุ๊กมาร์ก 
๑.๖ ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการวิจัย ๗ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๘ 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรปูแบบ ๘ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบรหิาร ๑๖ 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม ๔๖ 
๒.๔ หลักพุทธธรรม (ปัญญา ๓) ๙๕ 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๑๐๑ 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐๓ 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๗ 

บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๑๙ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๑๙ 
๓.๒ ประชากรกลุม่ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลูบริบทเรือ่งที่วิจัย ๑๒๐ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๒๒ 
๓.๔ การเกบ็รวบรวมข้อมลู ๑๒๕ 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมลู ๑๒๕ 

 



ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 

บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๖ 
๔.๑ สภาพทั่วไปในการบรหิารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ๑๒๖ 
๔.๒ กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพทางปญัญา ๑๔๔ 
๔.๓ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพทางปญัญา ๑๖๒ 
๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๗๒ 
๔.๕ องค์ความรู้  ๑๘๗ 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๙๔ 
๕.๑ สรปุผลการวิจัย   ๑๙๔ 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย    ๑๙๙ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  ๒๐๒ 

บรรณานุกรม ๒๐๔ 

ภาคผนวก ๒๑๒ 
ภาคผนวก ก. เครื่องมอืในการวิจัย  ๒๑๓ 
ภาคผนวก ข. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือการวิจยั  ๒๒๐
ภาคผนวก ค. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในเก็บข้อมูลการวิจัย   ๒๒๖ 
ภาคผนวก ง. หนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุม่เฉพาะ  ๒๕๑ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๖๓ 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน้า 
๒.๑ ผู้ให้ความหมายและความหมายของรูปแบบ ๑๑ 
๒.๒ ประเภทของรูปแบบ ๑๕ 
๒.๓ ความหมายการบรหิารจัดการ ๒๑ 
๒.๔ หลักการส าคัญของการบรหิาร ๓๒ 
๒.๕ กระบวนการบริหาร ๔๐ 
๒.๖ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรการบรหิารงานคุณภาพ PDCA ๔๕ 
๒.๗ แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม ๔๘ 
๒.๘ การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมในวัด ๕๐ 
๒.๙ หลักการจัดการอบรมการปฏิบัติธรรม ๕๒ 
๒.๑๐ การขอจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด ๕๗ 
๒.๑๑ หลักเกณฑ์ความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบัติธรรม ๖๔ 
๒.๑๒ คุณสมบัติของสถานทีป่ฏิบัติธรรม ๗๔ 
๒.๑๓ การปฏิบัติธรรมในพระพทุธศาสนา ๘๖ 
๒.๑๔ การปฏิบัติธรรมในพระพทุธศาสนา ๙๔ 
๒.๑๕ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทองเพียง ๓ แห่ง ๑๐๒ 
๓.๑ แสดงกลุ่มประชากร ๑๒๐ 
๓.๒ รายช่ือผูส้ัมภาษณ์ ๑๒๑ 
๓.๓ ผู้เช่ียวชาญ ๑๒๒ 
๔.๑ สภาพทั่วไปในการบรหิารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดอ่างทอง   
 ในประเด็น เกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านสถานที่ ๑๓๑ 
๔.๒ สภาพทั่วไปในการบรหิารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดอ่างทอง   
 ในประเด็น เกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านวิทยากร ๑๓๗ 
๔.๓ สภาพทั่วไปในการบรหิารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดอ่างทอง   
 ในประเด็น เกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านการบริหารจัดการ ๑๔๓ 
๔.๔ สภาพทั่วไปในการบรหิารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดอ่างทอง   
 ในประเด็นเกี่ยวกบัสภาพทั่วไปด้านการบริหารจัดการ ๑๕๖ 

 

 

 

 

 



ฌ 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน้า 
๔.๑ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพทางปญัญา ด้านสถานที ่ ๑๖๕ 
๔.๒ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพทางปญัญา ด้านวิทยากร ๑๖๘ 
๔.๓ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพทางปญัญา ด้านการบรหิารจัดการ ๑๗๑ 
๔.๔ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพทางปญัญา ด้านสถานที ่ ๑๗๒ 
๔.๕ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพทางปญัญา ด้านวิทยากร ๑๗๔ 
๔.๖ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพทางปญัญา ด้านการบรหิารจัดการ ๑๗๖ 
๔.๗ องค์ความรู้ที่ได้รบัจากการวิจัย ๑๘๗ 
๔.๘ องค์ความรู้ที่ได้สงัเคราะหจ์ากงานวิจัย ๑๘๙ 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
ก. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 
ค ำย่อ  ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 

วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) = วินัยปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 
ค ำย่อ  ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 

ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ที.ม.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี นวกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทสกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค์  (ภาษาไทย) 
อภิ.ป. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน  (ภาษาไทย) 
อภิ.ปุ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.มู.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสกอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
วิสุทฺธิ.ฎีกา (ไทย) = ปรมัตถมัญชูสา  วิสุทธิมรรคมหาฎีกา (ภาษาไทย) 
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ข. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 

ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ.
๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 
 
 



บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทองเป็นองค์กรภำยใต้กำรก ำกับดูแล และปกครอง

โดยองค์กรมุ่งเผยแผ่ธรรมหรือต้องกำรให้ประชำชนเข้ำวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสำนวัฒนธรรม
ไทยที่ได้รับอิทธิพลมำจำกหลักพระพุทธศำสนำ เช่น กำรจัดงำนเทศน์มหำชำติกำรจัดงำนในวันส ำคัญ
ทำงพระพุทธศำสนำ กำรจัดโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน กำรจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มี
กำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กำรจัดให้มีกำรแสดงธรรมในวันธัมมสวนะ (วันพระ) ซึ่งมีรูปแบบ
กำรบริหำรมำกกว่ำกำรจัดกำร ยึดระเบียบข้อบังคับของมหำเถรสมำคม1 และส ำนักปฏิบัติธรรม
ประจ ำจังหวัดโดยมีกำรอำศัยกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกโดยหลักกำรส ำคัญมุ่งสอนวิปัสสนำแก่สมำชิก
ในเครือข่ำย และผู้สนใจทั่งไปให้ได้ผลส ำเรจ็คือกำรบรรลมุรรคผล หยุดชำติภพ หยุดกำรเวียนว่ำยตำย
เกิด ในสังสำรวัฏผู้เห็นทุกข์จะหยุดเวียนว่ำยกำรเวียนว่ำยตำยเกิดน้ี ในสังสำรวัฏนี้ ยำวนำนเหลือเกิน 
เป็นควำมโชคดีของยุคนี้มีพระพุทธเจ้ำได้อุบัติข้ึน ทรงสั่งสอนหมู่สัตว์ให้ตรัสรู้ตำมเป็นผลให้หยุดกำร
เวียนว่ำยตำยเกิดของตนเองได้ มิเช่นน้ันทุกชีวิตต้องเวียนว่ำยในสังสำรวัฏยำวนำนนับกัปมิถวันควำม
ยำวนำนของกัปนั้นมีกล่ำวไว้ในพระสูตร ดังข้อควำมใน สำสปสูตรว่ำ สมัยนั้น พระผู้มีพระภำคเจ้ำ
ประทับอยู่ ณ พระเชตะวันวิหำร อำรำมของท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสำวัตถี ภิกษุรูปหนึ่งเขำไป
ทูลถำมพระผู้มีพระภำคเจ้ำว่ำ ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ กัปหนึ่งนำนเพียงไร พระเจ้ำข้ำ พระผู้มีพระภำค
เจ้ำตรัสว่ำ ดูก่อนภิกษุ กัปหนึ่งนำนมำก บรรดำกัปที่ยำวนำนอย่ำงนี้ พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่
หนึ่งกัป มิใช้ร้อยกัป มิใช่พันกัป มิใช่แสนกัป เพรำะสังสำรวัฏนี้ก ำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลำยมิได้2 

สัตว์ทั้งหลำยผู้มีอวิชชำเป็นเครื่องกำงกั้น มีตัณหำเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมำ
อยู่ ดังนี้ผู้เห็นธรรมเป็นผู้ที่หยุดเวียนว่ำยตำย เพรำะเขำข้ำมถึงฝั่งเสร็จแล้วผู้เห็นธรรมและผู้ถึงธรรม
เป็นผู้ขัดเกลำคนเองด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้แล้ว ผู้เห็นธรรม ผู้ถึงธรรมต้องลงมือปฏิบัติ
ธรรมด้วยตนเองจุดหมำยแห่งกำรปฏิบัติธรรมนั้น เพียงเพื่อฝึกจิตให้รู้เท่ำทันสภำพควำมจริงแท้ของ
อุปำทำน ในควำมหลงยึดถือรูปร่ำงกำยและสิ่งต่ำงๆ ในโลกนี้ อันเป็นธำตุ ๔ ว่ำเป็นตัวเรำของเรำ 
ออกให้หมดสิ้น มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติจริง ก ำหนดรู้ดูให้เท่ำทันปัจจุบันขณะนั้นอยู่เสมอ และท ำไป

                                                             
1คณะสงฆจ์ังหวดัอ่างทอง, แผนยุทธศาสตรป์ฏิรูปกิจการทางพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง, 

(กรุงเทพมหานคร : ชินอกัษรการพิมพ,์ ๒๕๖๑), หนา้ ๔๕-๕๙. 

2สนุีย ์มีผลกิจ, สังสารวัฏ, (กรุงเทพมหานคร : คอมฟอรม์, ๒๕๕๕), หนา้ ๑๐. 
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เรื่อย กำรท ำเช่นนี้เรียกว่ำ กำรฝึกสมำธิลืมตำ สมำธิตื่นหรือสมำธิในกำรงำน สมำธิเคลื่อนไหวหรือ
สมำธิธรรมชำติก็ได้ สุดแท้แต่จะเรียกเอำเอง3 

สภำพปัญหำและอุปสรรคส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด บุคลำกร (Man) ขำดบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรอบรมธรรม – วิปัสสนำ ขำดเทคนิควิธีในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำร
ปฏิบัต ิพระที่ไปอบรมเป็นพระวิปัสสนำจำรย์ประจ ำจังหวัด ไม่ได้ออกปฏิบัติหน้ำที่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ปฏิบัติธรรมมีควำมแตกต่ำงกัน งบประมำณ (Money) งบประมำณของส ำนักปฏิบัติธรรมมีน้อย วัสดุ 
อุปกรณ์อื่นๆ (Material) สถำนที่ไม่เพียงพอส ำหรับนักปฏิบัติ เช่น ห้องน้ ำ ห้องพัก เอกสำร สื่อสำร 
เผยแผ่ ยังไม่พร้อมเท่ำที่ควรในกำรอบรม – เผยแผ่ ขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้รับทรำบที่ตั้งของส ำนัก
ปฏิบัติธรรม กำรจัดกำร (Management) กำรบริหำรจัดกำรของคณะสงฆ์แต่ละส ำนัก ต่ำงรูปต่ำงท ำ
ในวัดของตน และส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมตรงกัน หลักสูตรยังไม่บูรณำกำร ที่เอื้อต่อกำรน ำไปปฏิบัติ4 

ปัจจุบันมีรูปแบบกำรบริหำรที่แตกต่ำงกันจำกกำรที่ผู้วิจัยได้สอบถำมชำวพุทธที่มำปฏิบัติ
ธรรมในส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง พบว่ำ ควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติธรรมมีหลำกหลำย 
เช่นต้องกำรท ำใจให้สงบ ต้องกำรหนีควำมวุ่นวำย ต้องกำรควำมโชคดีมีชัย ต้องกำรบรรลุมรรค-ผล 
เป็นต้น อีกทั้งยังพบว่ำวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุมรรค-ผล ของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีวิธีกำรปฏิบัติที่
หลำกหลำย เช่นกัน ได้แก่ กำรสวดมนต์ กำรก ำหนดลมหำยใจ กำรเพ่งมองลูกแก้ว กำรปฏิบัติโดย
ภำวนำพุทโธ กำรปฏิบัติโดยภำวนำพองหนอ-ยุบหนอ กำรปฏิบัติก ำหนด รูป-นำม กำรท ำใจยอมรับกบั
สิ่งที่พบเห็น เป็นต้น ดังนั้นกำรกำรบริหำรวิปัสสนำของผู้ต้องกำรบรรลุมรรคผล จึงมีหลำยแนวทำง 
แยกออกไปหลำยส ำนัก ท ำให้ผู้ปฏิบัติเกิดควำมสับสนและบำงส ำนักมีกำรปฏิบัติออกนอกธรรมวินัย 

กำรปฏิบัติธรรมวิธีกำรย่อยของแต่ละส ำนักปฏิบัติธรรมจำกประสบกำรณ์ของผู้วิจัยพบว่ำ 
ผู้สอนปฏิบัติธรรม แต่ละส ำนักมีวิธีกำรที่เป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพำะตน แต่วิธีกำรโดยรวมกำร
ปฏิบัติมี ๒ ประเภท คือ ๑. ปฏิบัติแบบสมถะ ๒. ปฏิบัติแบบวิปัสสนำ หำกกำรปฏิบัติย่อยของแต่ละ
ส ำนัก อำจสร้ำงควำมสับสน ไม่แน่ใจว่ำ “สิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่นั้นถูกต้องตำมธรรมวินัยหรือไม่” ผู้ปฏิบัติ
สำมำรถน ำหลักมหำประเทศ ๔ มำเทียบเคียงวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่ำวอย่ำงนี้ว่ำผู้มีอำยุทั้งหลำย ข้อนี้ข้ำพเจ้ำ
ได้สดับมำ ได้รับมำเฉพำะพระพักตร์ พระผู้มีพระภำคเจ้ำว่ำน่ีเป็นธรรม นี่เป็นวินัย นี่เป็นค ำสอนของ
พระศำสดำ พวกเธอไม่พึงช่ืนชม ไม่พึงคัดค้ำน ค ำกล่ำวของภิกษุนั้น ครั้นไม่ช่ืนชม ไม่คัดค้ำนแล้วพึง
เรียนบทพยัญชนะเหลำ่น้ันใหด้ีแล้ว สอบสวนในพระสตูรเทียบเคียงในพระวินัย ถ้ำสอบสวนในพระสตูร 
เทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรไม่ได้ เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้ พึงถึงควำมตกลงในข้อนี้ว่ำ  

                                                             
3สกุล นิยมทอง, ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ชินอกัษรการพิมพ,์ ๒๕๕๒), หนา้ ๔๕-๕๙. 

4วดัคลองตาลอง, สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดท่ัว

ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพน์  านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หนา้ ๗๓. 
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นี้ไม่ใช่ค ำสอนของพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น5 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรม
ประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง แนวคิดเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำให้กับประชำชน ผู้สนใจปฏิบัติธรรม  
ท ำกิจกรรมบุญมีควำมเอื้ออำทรต่อกัน และมีกำรกระท ำร่วมกัน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ
ชุมชน กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำม มีควำมเอื้ออำทรต่อกัน มีควำมสัมพันธ์กัน 
น ำไปสู่เปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนเชิงประสบกำรณ์แบบพุทธบูรณำกำรของส ำนัก
ปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง 

กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนเชิงประสบกำรณ์แบบพุทธบูรณำกำรของส ำนักปฏิบัติ
ธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง ประสำนเช่ือมโยงหน่วยงำนต่ำงๆ ในชุมชนและองค์กรภำยนอกชุมชน 
ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์บรหิำรส ำนักปฏิบัติธรรม มีกำรบูรณำกำรณ์แนวคิดกำรบริหำร
เชิงพุทธกับศำสตร์สมัยใหม่เกิดเป็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด
อ่ำงทองเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำให้กับประชำชน ผู้สนใจปฏิบัติธรรม และเพื่อสร้ำงควำมรู้
กำรบริหำรงำน ก ำหนดเป้ำหมำย และมีเกณฑ์มำตรฐำนเดียวกัน ตอบสนองควำมต้องกำรคณะสงฆ์
และชุมชน เพื่อให้เกิดกำรค้นหำกำรบริหำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดตำมบริบทประกอบด้วย 
๑) ส ำนักปฏิบัติธรรม วัดต้นสน ต ำบลตลำดหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง ๒) ส ำนักปฏิบัติธรรม 
วัดสระแก้ว ต ำบลบำงเสด็จ อ ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง ๓) ส ำนักปฏิบัติธรรม วัดม่วง ต ำบลหัว
ตะพำน อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง  จะส่งผลต่อด ำเนินชีวิตที่ถูกต้องของมนุษย์เพื่อใช้
แก้ปัญหำและกำรพัฒนำชีวิตศักยภำพแห่งควำมเป็นมนุษย์เพื่อสร้ำงสรรค์ชีวิตและสังคม สิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสมอันจะน ำไปสู่กำรหมดปัญหำหรือดับทุกข์ในทุกระดับ เป้ำหมำย
ของกำรพัฒนำศักยภำพของมนุษย์ก็คือ ควำมเป็นอิสรภำพจำกควำมทุกข์หรือปัญหำทั้งปวงนั่นเอง 
สังขำรทั้งหลำยทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมำจำกส่วนประกอบต่ำงๆ รวมกันเข้ำเป็นตัวตน เป็นอันข้ึนมำ
เท่ำนั้น กำรไม่ยึดติดในอัตตำเป็นควำมประเสริฐอย่ำงยิ่ง เพรำะควำมยึดติดในตัวตนนี้ท ำให้มนุษย์ต้อง
ยึดติดผูกพันกับอัตตำตนเองมำกจนท ำให้เกิดควำมยึดมั่นและช่วงชิงเอำแต่ประโยชน์ตน เป็นผลให้
เกิดควำมเดือดร้อนแก่ตนและสังคม บุคลำกรผู้มีส่วนร่วม และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรส ำนัก
ปฏิบัติธรรม เพื่อให้งำนมีควำมเป็นระบบมีระเบียบเรียบร้อยเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส ำนักปฏิบัติ
ธรรม บุคลำกรในส ำนักปฏิบัติธรรมมีสภำพปัญหำบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ ได้แก่ ๑) ขำดบุคลำกรด้ำน
สถำนที่ (๑) ขำดกำรดูแลรักษำควำมสะอำด ขำดสงบ ร่มรื่น มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก อำคำร หรือ
ศำลำปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฎฐำน ๒) ขำดบุคลำกรด้ำนวิทยำกร ๑. พระวิปัสสนำจำรย์ หรือผู้ฝึกสอน
กัมมัฎฐำนที่ไม่ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนำจำรย์ หรือควำมสำมำรถในกำรสอนกัมมัฎฐำน
ตำมหลักมหำสติปัฎฐำนสูตร ไม่สำมำรถตอบข้อซักถำมและสอบอำรมณ์กัมมัฎฐำนได้ไม่ควำมสำมำรถ
เทศนำ และบรรยำยธรรมให้ผู้ฟังเข้ำใจหลักธรรม และวิธีปฏิบัติได้ ๒. พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็น
วิทยำกรมีควำมประพฤติ หรือบุคลิกไม่เหมำะสม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ไม่ดี ๓) บุคลำกรด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ๑. เจ้ำส ำนักปฏิบัติธรรมขำดควำมเอำใจใส่กำรศึกษำปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมอย่ำง
แท้จริง ๒. กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยเป็นระบบไม่เปิดเผย ๓. มีบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่ไม่
                                                             
5คณาจารย ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ธรรมภาคปฏิบัติ ๑, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยั

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้ ๑๖๑. 



๔ 
 

เพียงพอในกำรท ำหน้ำที่ดูแลด้ำนที่พักอำหำร น้ ำดื่ม ห้องน้ ำ ห้องสุขำ และกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ๔. ขำดกำรดูแลด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทั้งภำยในส ำนักปฏิบัติธรรม และ
บริเวณโดยรอบในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรมจ ำนวนมำก ยังควบคุมไม่ถึง หรือหน่วยอำสำสมัคร เพื่อมำ
ดูแลรักษำควำมปลอดภัย ๕. ขำดบุคลำกรผู้มีควำมรู้กำรดูแลด้ำนสุขอนำมัย กล่ำวคือ ยำสำมัญไว้
ประจ ำ หรือมีเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถให้กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำ
จังหวัดอ่ำงทอง เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ ว่ำ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรม
ประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ ในลักษณะของกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำประชำชนผู้รับบริกำร โดยมุ่งศึกษำกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทองต้นแบบกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกส ำนัก
ปฏิบัติธรรมต้นแบบส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทองได้
อย่ำงไร 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ สภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง  เป็น

อย่ำงไร 

๑.๒.๒ กระบวนกำรบรหิำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง เพื่อเสรมิสรำ้ง
ศักยภำพทำงปัญญำ มีอะไรบ้ำง 

๑.๒.๓ กำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง เพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพทำงปัญญำ ควรเป็นอย่ำงไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษำสภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด

อ่ำงทอง 

๑.๓.๒ เพื่อศึกษำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง  
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ 

๑.๓.๓ เพื่อน ำเสนอกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง  
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
กำรวิจัยเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง เพื่อเสริมสร้ำง

ศักยภำพทำงปัญญำ ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตกำรวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ขอบเขตด้ำน
ตัวแปร ขอบเขตด้ำนประชำกร ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ไว้ดังนี้ 
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๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
กำรวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษำเนื้อหำ ๓ ประเด็น คือ ๑) แนวคิดเกี่ยวกับส ำนักปฏิบัติธรรมของ

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ๓ ด้ำน คือ ด้ำนสถำนที่ ด้ำนวิทยำกร ด้ำนกำรจัดกำร ๒) แนวคิด
กำรบริหำรจัดกำรด้วยวงจรกำรบริหำรคุณภำพ PDCA หรือที่เรียกว่ำวงจรเดมิง (Deming Cycle)  
หรือวงจรชูฮำร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรกำรควบคุมคุณภำพ ซึ่งประกอบด้วย กำรวำงแผน  
(P : Plan) กำรลงมือท ำ (D : Do) กำรตรวจสอบผล (C : Check) และกำรแก้ไขปรับปรุง (A : Act)  
๓) แนวคิดกำรพัฒนำศักยภำพทำงปัญญำ ตำมหลักปัญญำ ๓ คือ ๑) สุตมยปัญญำ ๒) จินตำมยปญัญำ 
๓) ภำวนำมยปัญญำ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรด้วยวงจรกำรบริหำรคุณภำพ PDCA หรือที่

เรียกว่ำวงจรเดมิ่ง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮำร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรกำร
ควบคุมคุณภำพ ซึ่งประกอบด้วย กำรวำงแผน (P : Plan) กำรลงมือท ำ (D : Do) กำรตรวจสอบผล  
(C : Check) และกำรแก้ไขปรับปรุง (A : Action) 6 และแนวคิดกำรพัฒนำศักยภำพทำงปัญญำ ตำม
หลักปัญญำ ๓ คือ ๑) สุตมยปัญญำ ๒) จินตำมยปัญญำ ๓) ภำวนำมยปัญญำ7 

ตัวแปรตำม คือ กำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง เพื่อ
เสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำตำมแนวคิดเกี่ยวกับส ำนักปฏิบัติธรรมของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ ๓ ด้ำน คือ ด้ำนสถำนที่ ด้ำนวิทยำกร ด้ำนกำรจัดกำร8 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๑.๔.๓.๑ ประชำกร ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้ก ำหนดกลุ่มประชำกรที่จะศึกษำ ได้แก่ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง ประกอบด้วย ๑) ส ำนักปฏิบัติธรรม 
วัดต้นสน ต ำบลตลำดหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง ๒) ส ำนักปฏิบัติธรรม วัดม่วง ต ำบลหัว
ตะพำน อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง ๓) ส ำนักปฏิบัติธรรม วัดสระแก้ว ต ำบลบำงเสด็จ 
อ ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๑)9 

 ๑.๔.๓.๒ กลุ่มตัวอย่ำง ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบ
สัดส่วนจำกประชำกรผู้เข้ำปฏิบัติธรรมในส ำนักปฏิบัติธรรมอ่ำงทอง โดยประชำกรจ ำนวน ๑๐,๐๐๐
                                                             
6Deming, W. Edwards, Out of the Crisis, (MIT Center for Advanced 

Engineering Study,1986), pp. 16-17 

7ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘.๒๓๑. 

8ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจดัตัง้ส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จงัหวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพน์  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๓), หนา้ ๗๓. 

9สว่นการศกึษาสงเคราะห ์กองพทุธศาสนศกึษา, ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดดีเด่น ๙๐ ส านักประจ าปี

พุทธศักราช ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หนา้ ๓๔-๑๑๖. 
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คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และก ำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่ำงของแต่ละจังหวัดตำมสัดส่วนของประชำกร
ทั้งหมด ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่จะศึกษำ ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด
อ่ำงทอง ได้มำจำกกำรเปิดตำรำงของ Taro Yamane10 จ ำนวน ๓๘๕ คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่
ครอบคลุมจึงใช้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน ๓๘๕ คน 

 ๑.๔.๓.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้ก ำหนดผู้ให้ข้อมูลส ำคัญใน
กำรศึกษำแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ เจ้ำอำวำส พระวิปัสสนำจำรย์ นักวิชำกำรผู้เช่ียวชำญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ
ธรรม ของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง ได้มำโดยกำรเจำะจง มีเกณฑ์คัดเลือก ๑. เป็นพระ
วิปัสสนำจำรย์ในจังหวัดอ่ำงทอง ๒. มีควำมเช่ียวชำญด้ำนวิปัสสนำ ๓. เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมวัด
พื้นศึกษำทั้ง ๓ วัด จ ำนวน ๑๘ รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนสถำนท่ี 
กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษำแบบเจำะจง (Purposive sampling) โดยเลือก

ศึกษำ ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง ได้แก่ ๑) ส ำนักปฏิบัติธรรม วัดต้นสน ต ำบลตลำดหลวง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง ๒) ส ำนักปฏิบัติธรรม วัดม่วง ต ำบลหัวตะพำน อ ำเภอวิเศษชัยชำญ 
จังหวัดอ่ำงทอง ๓) ส ำนักปฏิบัติธรรม วัดสระแก้ว ต ำบลบำงเสด็จ อ ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ผู้วิจัยก ำหนดช่วงเวลำในกำรท ำวิจัยผู้วิจัยก ำหนดช่วงเวลำในกำรท ำวิจัยระหว่ำงเดือน

ตั้งแต่ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ – มีนำคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลำ ๑๕ เดือน 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง กิจกรรมของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทองที่

ผู้บริหำรด ำเนินกำรที่มีผลต่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดอ่ำงทอง 
กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง หมำยถึง กำรด ำเนิน 

งำนทั้ง ๓ ด้ำน นั้นได้แก่ ด้ำนสถำนที่ ด้ำนวิทยำกร และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีผลต่อกำรเสริมสรำ้ง
ศักยภำพทำงปัญญำของผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดอ่ำงทอง 

ด้ำนสถำนท่ี หมำยถึง บริเวณวัด อำคำร ที่พักส ำหรับกำรปฏิบัติธรรม 
ด้ำนวิทยำกร หมำยถึง พระวิปัสสนำจำรย์ ท ำหน้ำที่ในกำรสอนกรรมฐำน ควบคุมกำร

ปฏิบัติธรรม รวมถึงบรรยำยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง กำรดูแล อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรม 
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ หมำยถึง กำรใช้หลักพุทธธรรมทำงด้ำนปัญญำ ๓ 

หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมที่ท ำให้ปัญญำ ๓ ในพระพุทธศำสนำเจริญข้ึน อันได้แก่ 
สุตมยปัญญำ จินตำมยปัญญำ ภำวนำมยปัญญำ 

สุตมยปัญญำ หมำยถึง ปัญญำเกิดจำกกำรฟังธรรม กำรจดจ ำค ำสอน จนสำมำรถท่องจ ำ
น ำไปปฏิบัติได้ 
                                                             
10ยทุธ ไกยวรรณ,์ วิจยัการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : ศนูยส์ื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๔๘), หนา้ ๖๒. 



๗ 
 

จินตำมยปัญญำ หมำยถึง ปัญญำเกิดจำกกำรคิดพิจำรณำตำมค ำสอน สำมำรถเข้ำใจค ำ
สอนได้อย่ำลึกซึ้ง 

ภำวนำมยปัญญำ หมำยถึง ปัญญำเกิดจำกกำรภำวนำ เจริญสติ กำรรู้แจ้งในหลักธรรม
ค ำสั่งสอน 

ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง หมำยถึง ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด 
เพื่อรองรับกำรเข้ำไปรักษำศีลปฏิบัติธรรม บ ำเพ็ญจิตตภำวนำของพุทธศำสนิกชน ๓ แห่ง ๑) ส ำนัก
ปฏิบัติธรรม วัดต้นสน ต ำบลตลำดหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง ๒) ส ำนักปฏิบัติธรรม วัดม่วง 
ต ำบลหัวตะพำน อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง ๓) ส ำนักปฏิบัติธรรม วัดสระแก้ว ต ำบลบำงเสด็จ 
อ ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง 

วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ PDCA หมำยถึง แนวคิดในกำรพัฒนำคุณภำพในกำร
ด ำเนินงำนด้วยกระบวนกำร ๔ ข้ัน ได้แก่ Plan กำรวำงแผน Do กำรลงมือปฏิบัติ Check ตรวจสอบ
ประเมินผล Act กำรปรับปรุงกระบวนกำร อธิบำยได้ดังนี้ 

๑) Plan คือ กระบวนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่กำรศึกษำถึงปัญหำ จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของปัญหำ เลือกปัญหำที่จะจัดกำรแก้ไข จัดตั้งวัตถุประสงค์ ตั้งเกณฑ์ในกำรประเมินผล 
และข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน รวมไปถึงงบประมำณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

๒) Do คือ กำรลงมือปฏิบัติตำมแผนที่ได้วำงไว้ในข้ัน Plan โดยเป็นกำรด ำเนินงำนตำม
แผนที่วำงไว้อย่ำงเคร่งครัดและมีกำรควบคุม 

๓) Check คือ กำรตรวจสอบ ตรวจวัดผลจำกที่ได้ลงมือปฏิบัติในข้ัน Do ว่ำเป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้ัน Plan หรือ ไม่ 

๔)  Act คือ กำรปรับปรุงกระบวนกำรหลังจำกที่ ได้ วัดผลในข้ัน Check เพื่ อน ำ
กระบวนกำรดังกล่ำวไปใช้เป็นหลักปฏิบัติที่จะต้องท ำต่อไปหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติให้มี
ควำมเหมำะสมยิ่งข้ึน 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย  
๑.๖.๑ ท ำให้ทรำบถึงสภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำ

จังหวัดอ่ำงทอง เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ 

๑.๖.๒ ท ำให้ทรำบถึงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด
อ่ำงทอง เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ 

๑.๖.๓ ได้กระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง เพื่อ
เสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ 

๑.๖.๔ ท ำให้ทรำบผลกำรวิจัยสำมำรถน ำไปประยุกต์กระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำนัก
ปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ 
 



 

 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพทางปัญญา ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตของแนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และข้อมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามล าดับข้ันตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 
๒.๔ หลักปัญญา ๓ 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
การพัฒนารูปแบบเริ่มจากกระบวนการในการศึกษาหรือส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างรูปแบบ น าไปสู่การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม มีการวิเคราะห์รูปแบบที่ใช้ได้จริง และข้ันตอน
สุดท้ายคือการสรุปและน าเสนอรูปแบบ ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบไว้ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 
นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่าง กัน  

ซึ่งพอจะสรุปความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไว้ได้ใน ๔ ลักษณะ คือ 
๑. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบล าลองที่เหมือน

ของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ข้ึนกว่าปกติ๑  
๒. รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือ

ตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยเข้าใจ
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ๒  

                                                             
๑ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ: ทฤษฎแีละการประยุกต์ใช้, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑-๒๓. 
๒อุทัย บุญประเสริฐ, หลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 



๙ 

 

๓. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากใน
โลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้น
แตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ๓  

๔. รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และความ
น่าเช่ือถือ (reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย๔  

นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ต่างๆ ดังนี้ 

รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ 
ดังนั้น รูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรต่างๆ มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและ
กันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล๕ 

รูปแบบ คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดทั้ง
จินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น 
ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามมารถเข้าใจได้ง่าย
และในขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการ
อย่างมีระบบ๖ 

รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่ งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เช่น ค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่น
สามารถเข้าใจได้ชัดเจนข้ึน รูแปบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบค าตอบความรู้ 
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย๗ 

รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปร
ต่างๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่มี
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ อธิบายข้ันตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ๘ 

 
 

                                                             
๓ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ : ทฤษฎแีละการประยุกต์ใช้, 

หน้า ๒๑-๒๓. 
๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑-๒๓. 
๕อุทุมพร จามรมาน, “โมเดลคืออะไร”, วารสารวิชาการ, (มีนาคม ๒๕๔๑) หน้า ๒๒. 
๖เยาวดี วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคดิและแนวปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔) หน้า ๒๗. 
๗ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๑๘. 
๘บุญชม ศรีสะอาด, การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://www.watpon.com/boonchom/ development.pdf. (๒๐ กันยายน ๒๕๖๑) 



๑๐ 

 

รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ 
ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้๙ 

ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น ๓ ความหมาย ดังนี้๑๐ 

๑) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบใน
ความหมายน้ีมักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสือ้ 
เป็นต้น 

๒) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในช่ือที่
เรียกว่า “Mathematical Model” 

๓) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายน้ี
บางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบ
การบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ค าว่า รูปแบบ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Model” และตรงกับค าว่า 
ต้นแบบ แบบแผน แบบจ าลอง รูปแบบจึงมีความหมายแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดของนักวิชาการ
โดยสรุปแล้วสามารถแบ่งความหมายออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑. รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็น
แบบอย่าง และแบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ข้ึนกว่าปกติ ๒. สิ่งที่
แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ๓. ลักษณะที่พึงปรารถนา
ซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ ๔. ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และความ
น่าเช่ือถือ (reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๙วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผศ.ดร., “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ ๒, 
ฉบับที่ ๔, (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๓. 

๑๐รัตนะ บัวสนธ์, การวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ค าสมัย, ๒๕๕๒), หน้า 
๑๒๔. 



๑๑ 

 

 จากความหมายของค าว่า รูปแบบ นั้น สามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๑ ดังนี ้

ตารางท่ี ๒.๑ ผู้ให้ความหมายและความหมายของรูปแบบ 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๑-๒๓). 

รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และ
แบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ข้ึน
กว่าปกติ 
รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ 
หรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรา
อยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก 
เช่น เมืองในอุดมคติ 

ทิศนา แขมมณี, 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๒๑-๒๙๖). 

รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดง
ออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ค าอธิบาย เป็นแผนผัง 
ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถ
เข้าใจได้ชัดเจนข้ึน รูแปบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ใน
การสืบสอบค าตอบความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

บุญชม ศรีสะอาด, 
(๒๕๔๕, หน้า ๙๙). 

รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่มี
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ อธิบายข้ันตอนของ
องค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 

เยาวดี วิบูลย์ศรี, 
(๒๕๓๖, หน้า ๒๕). 

รูปแบบ คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความ
เข้าใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ 
ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด 
ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ 
ให้สามมารถเข้าใจได้ง่ายและในขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอ
เรื่องราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมี
ระบบ 

รัตนะ บัวสนธ์, 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๒๔). 

๑) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือน
ของจริง รูปแบบในความหมายน้ีมักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า 
“โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ เป็นต้น 
๒) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ 
ที่รู้จักกันในช่ือที่เรียกว่า “Mathematical Model” 
๓) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
รูปแบบในความหมายน้ีบางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎี 

 



๑๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ ผู้ให้ความหมายและความหมายของรูปแบบ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วาโร เพ็งสวัสดิ์, 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๐๕). 

รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการ
ด าเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

อุทัย บุญประเสริฐ, 
(๒๕๔๖, หน้า ๓๑). 

รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่าง
ชุดของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิง
ความ สัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยเข้าใจข้อเท็จจริง
หรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

อุทุมพร จามรมาน, 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๒). 

รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ 
หรือตัวแปรต่างๆ ดังนั้น รูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติ หลาย
ตัวแปร และตัวแปรต่างๆ มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในเชิง
ความ สัมพันธ์และเชิงเหตุและผล 

 
๒.๑.๒ ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่างๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน

ออกไป ดังนี้ 

รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ๑๑  

๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึง
เท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 

๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ 

๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 

๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดข้ึน 

                                                             
๑๑P.J., Keeves, Educational Research Methodology and Measurement : An 

International Handbook, (Oxford, England : Pergamon Press, 1988), pp. 561-565. 



๑๓ 

 

เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดามารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษา และระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต้น 

นอกจากนี้รูปแบบยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้๑๒ 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 

 ๑.๑ รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model)  มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน
จ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า 

 ๑.๒ รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น 
การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองที่บินได้ หรือเครื่องฝึกหดั
บิน เป็นต้น รูปแบบชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 

๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๒.๑ รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงานค าอธิบาย
รายวิชาเป็นต้น Bertalanffy (เบอทาเลนฟี่) ผู้สร้างทฤษฎีระบบกล่าวว่าการมีรูปแบบข้อความนั้นแม้
บางครั้งจะเข้าใจยาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีรูปแบบเสียเลย เพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางในการสร้าง
รูปแบบประเภทอื่นต่อไป 

 ๒.๒ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

และสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ๑๓ 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๑.๑ รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เช่น รูปแบบเครื่องบินที่สร้างเหมือนจริง 

แต่มีขนาดย่อ 
 ๑.๒ รูปแบบส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เป็นรูปแบบจ าลองที่ออกแบบไว้เพื่อ

เป็นต้นแบบผลิตสินค้า ต้องสร้างรูปแบบเท่าของจริงข้ึนมาก่อนแล้วจึงผลิตสินค้าตามรูปแบบนั้น 

๒. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๒.๑ รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of) เป็นรูปแบบ

หรือแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เช่น รูปแบบที่สร้างมาจากทฤษฎีการคง
อยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น 

 ๒.๒ รูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เป็นรูปแบบที่
สร้างข้ึนมาเพื่ออธิบายทฤษฎี หรือปรากฏการณ์ เช่น รูปแบบที่สร้างข้ึนจากทฤษฎีการคัดสรรตาม

                                                             
๑๒R.H., Smith, and Others, Measurement : Making Organization Perform, (New York : 

Macmillan, 1980), p. 461. 
๑๓Steiner, อ้างใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผศ.ดร., “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร, ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๓. 



๑๔ 

 

ธรรมชาติ เพื่อน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้นจากการศึกษาประเภท
ของรูปแบบ สรุปได้ว่าการแบ่งประเภทของรูปแบบข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการอธิบายรูปแบบนั้นๆ 

รูปแบบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model of) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบ 
จ าลองทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง 

๒. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model of) เป็นแบบจ าลองที่สร้างข้ึน
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตัวช่วยให้เกิด
รูปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน๑๔ 

ประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
นั้นๆ สามารถแบ่งรูปแบบการสอนเอาไว้ ๔ รูปแบบ คือ 

๑. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน
การบวนการการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจั ดการกับข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๒. Personal Models รูปแบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง 
(Reality) ทั้งหลาย 

๓. Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม 

๔. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของ
ผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้๑๕ 

สรุปได้ว่า รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันเป็นสิ่งที่นักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาคิด
และสร้างข้ึนแตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์  ได้แก่ Analogue 
Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ 
Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ Causal Model เป็นรูปแบบที่
น าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผล เป็นต้น 

จากประเภทของรูปแบบ สามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๒ ดังนี ้

                                                             
๑๔Steiner, Lars, “Organizational Dilemmas as Barriers to Learning”, อ้างใน บญุชิต ช านิ

ศาสตร์, “การพัฒนารปูแบบการบรหิารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”, วทิยานพินธ์ปรญิญาปรัชญาดษุฎบีัณฑติ, (บัณฑติวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, 
๒๕๕๖), หน้า ๑๓. 

๑๕Joyce and Well, อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔-๑๕. 



๑๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ประเภทของรูปแบบ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
P.J., Keeves,  
(1988, pp. 561-565). 

๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบ 
เคียงปรากฏการณ์ซึ่ งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม  
๒ . Semantic Model เป็นรูปแบบที่ ใ ช้ภาษาเป็นสื่ อในการ
บรรยายหรืออธิบายปราก การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือ
รูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ 
๓ . Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ ใ ช้สมการทางคณิต 
ศาสตร์ เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ  
๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า 
Path Analysis และหลักการสร้าง Semantic  

R.H., Smith,  
(1980, pp. 461). 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๑.๑ รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model)  
 ๑.๒ รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model)  

๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๒.๑ รูปแบบข้อความ (Verbal model)  
 ๒.๒ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  

Steiner, 
(2553, p. 3). 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๑.๑ รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of)  
 ๑.๒ รูปแบบส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for)  
๒. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จ าแนกออกเป็น 
 ๒.๑ รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual 
Model of)  
 ๒.๒ รูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual 
Model for)  

Steiner, Lars., 
(1998, p. 148). 

๑. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model of)  
๒. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model of) 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ประเภทของรปูแบบ (ตอ่) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Joyce and Well, 
(1980 : 219). 

๑. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึด
การประมวลข้อมูลของผู้เรียนและข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
๒. Personal Models รูปแบการสอนปัจเจกบุคคลและการ
พัฒนาบุคคลเฉพาะราย  
๓. Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและบุคคลต่อสังคม 
๔. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์
ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ  

 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

๒.๒.๑ ความหมายการบริหารจัดการ 
การบริหาร (Administration) หมายถึง ช่วยเหลือ (Aassist) หรืออ านวยการ (Direct) 

การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือ
ผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคน
อื่น ซึ่งนักบริหารมีหน้าที่ในการวางแผน จัดองค์กร อ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอื่นๆ ให้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หน้าที่ของนักบริหาร  
มีอยู่ ๕ ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การแต่งตั้งบุคลากร 
(Staffing) การอ านวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) แม้ว่าหน้าที่ของนักบริหารทั้ง 
๕ ประการจะถูกก าหนดโดยวิชาการสมัยใหม่ก็ตาม แต่เมื่อว่ากันทางปฏิบัติแล้วคนไทยเราก็บริหาร
แบบนี้มานานแล้วหน้าที่ของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององค์การตั้งแต่สมัยโบราณ   
การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น เมื่อว่าตามค านิยามนี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปน็
รูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดง
พระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เมื่อมีพระสังฆรัตนะ
เป็นสมาชิกใหม่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหาร คณะสงฆ์๑๖ ค าว่า  
“การบริหาร” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administatrar” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรือ
อ านวยการ (Direct) การบริหารหลายๆ ความหมายอาจสัมพันธ์ใกล้เคียงกับค าว่า “Minister” 
หมายถึง การรับใช้ หรือ ผู้รับใช้ ความหมายด้ังเดิมของค าว่า Administer อาจกล่าวโดยย่อๆ ว่าเป็น
การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ และคาจากัดความง่ายๆ ที่ทันสมัยคือ “การท างานให้ส าเร็จ” ส าหรับ  
“การจัดการ” มักใช้ในแวดวงธุรกิจเอกชนซึ่งมุ่งแสวงหากาไร เป็นเป้าหมายหลัก ส่วนผลที่พึงตกแก่
สาธารณะ (Public) ถือเป็นเป้าหมายรองหรือผลพลอยได้ อย่างไรก็ตามการบริหารภาครัฐ ในระยะ

                                                             
๑๖พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมและพุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรมและโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๒-๕. 



๑๗ 

 

ต่อมาก็เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช่น การให้สัมปทานโทรศัพท์ การสื่อสารต่างๆ และภาคธุรกิจ
เอกชนก็ได้เข้าไปรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนในลักษณะการคืนกาไรให้แก่สังคม เป็นต้น๑๗  

ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง  ธรรมะส าหรับ 
ผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคล  และ
รู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอย
ดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๑๘ การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน
องค์การ การตระหนัก ความสามารถ ความต้องการ  ความถนัด และความมุ่งหวังด้านความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้๑๙ การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการท างานกับคนและโดยอาศัยคน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง๒๐ การบริหาร คือ งานของ
หัวหน้า หรือผู้น าที่จะต้องกระท า เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกันท างาน 
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนส าเร็จผลโดยได้ประสทิธิภาพ๒๑ การบริหาร หมายถึง การเสริมพลัง อ านาจ 
ในการตัดสินใจ (Empowerment) การรื้อปรับระบบ (Reengineering) การบริหารงานเชิงคุณภาพ
เบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality Management) และการปรับลดขนาดองค์การ (Downsizing) 
โดยผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) การ
วางแผน (Planning) และการควบคุม (Controlling)๒๒  

การบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การสั่งการหรือการช้ีน า (Directing/Leading) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมาย
ส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครบถ้วน๒๓ การบริหาร คือ การที่ผู้บริหารวางแผน จัดองค์กร การน า และควบคุมการท างานให้บรรลุ

                                                             
๑๗พีรสิทธ์ิ ค านวณศิลป์, การบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมแบบก้าวหน้า, (ขอนแก่น : คณะ
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๒๓สุรัสวดี ราชกุลชัย, การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔. 



๑๘ 

 

วัตถุประสงค์ขององค์การ๒๔ การบริหาร หมายถึง การงานบริหารทุกอย่างที่จ าเป็นต้องกระท า โดยมี
หลักเกณฑ์ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะหศึ์กษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง๒๕  

การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย 
ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์การบริหาร๒๖ การบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็น
สาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฏีที่เช่ือถือได้อันเกิด
จากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นน้ีการบริหารงานจึง
เป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการ
บริหารงานในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถประสบการณ์และทักษะของผู้
บริหารงานแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฏี
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม๒๗ การบริหาร หมายถึง
กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยอาศัยบุคคลและทรัพยากรอื่น ๒๘

นอกจากนี้การบริหาร ยังหมายถึง การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีหลักการดังนี้  
๑) ต้องมีองค์การ (Organization) และองค์การนั้นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์  (Objective)  
อันแน่ชัด ๒) ต้องมีคนท างานร่วมกัน คนเป็นส่วนส าคัญในการบริหารหรือการท างาน ๓) ต้องมี
ทรัพยากรในการบริหาร ซึ่งนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอื่นๆ ที่ส าคัญ ได้แก่เงิน 
(Money) วัสด ุ(Material) ในการท างาน๒๙ การบริหาร คือ กิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
มาท างานร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างร่วมกันโดย
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ มีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
กระท าร่วมกันเด่นชัด และวัตถุประสงค์นั้นๆต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ๓๐ การบริหาร 
(Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การ  เพราะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช้ีให้เห็นความส าเร็จ  หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้าการบริหาร

                                                             
๒๔Dessler, G., Management : Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders, 

(Florida : UG/GGS Information Services, 2011), p. 3. 
๒๕Taylor, F.W, The Principles of Scientific Management, (New York : Harper, 2002), p. 27. 
๒๖Koontz, H, Management : A Global Perspective, (Heinz Weihrich : Mcgraw-Hill, 

1993), p. 146. 
๒๗จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง, 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 
๒๘Samuel C. Certo, Modern Management : Diversity, Ouality, Ethics and Global 

Environment, 6th ed., (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1994), p. 6. 
๒๙ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร, สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗๖. 
๓๐บรรจบ เนียมมณี, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ, ๒๕๒๓), หน้า ๒๖๑. 



๑๙ 

 

เป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ  นักบริหารจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของ  
นักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบรหิารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเปน็เรือ่งที่น่าสนใจและจ าเปน็ตอ่
การที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบแก่ส่วนรวม เพราะการบริหาร  
เป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้๓๑ การน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจการที่มีการวางแผน  (Planning)  
การอ านวยการ (Directing) และความร่วมมือ (Coordinating) โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ สู่การบริหาร ในการใช้ศาสตร์ และ
ศิลป์นาเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration Resource) มาประกอบการตามกระบวนการ
บริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓๒  
การบริหาร หมายถึงกระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และ น านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกจิ
นั้น หมายถึง เกี่ยวของกับการน าเอานโยบายสาธารณะปฏิบัติ๓๓ การบริหาร (Administration)  
จึงหมายถึงการก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการการอ านวยการ การสนับสนุน การตรวจสอบ
ให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ๓๔ การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ ในการด าเนินงาน นอกจากนี้
ยั งความหมายของการบริหารที่ กล่ า วกระบวนการต่างๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับการบริห าร ๓๕  
การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การ ก าหนดนโยบายที่ส าคัญ 
และก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) 
หรือ ใช้ในหน่วยงานราชการ และค าว่า “ผู้บริหาร” (Administrator) จึง หมายถึง ผู้บริหารที่ท างาน
อยู่ในองค์กรของรัฐ หรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกาไร ส่วนการจัดการ๓๖ ความหมายของการบริหารเป็น
เรื่องของการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้การ
บริหารเป็น เรื่องของกระบวนการผสมผสานหรือการประสานงาน เพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสรุปความได้ ๕ ประการ ดังนี ้(๑) การ
บริหารเป็นกระบวนการ (๒) การบริหารเป็นเรื่องขององค์การที่เกี่ยวข้องกับคน (๓) การบริหารที่มี
                                                             

๓๑พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), 
หน้า ๒. 

๓๒ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฎ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 

๓๓ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๕), หน้า ๘. 

๓๔มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 
๓๕สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ., 

๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๓๖ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ธุรกิจทั่วไป:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทดวงกมลสมัย จ ากัด,๒๕๔๑), หน้า ๑.  



๒๐ 

 

ประสิทธิภาพ ท าให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการและมีการตัดสินใจ ที่ ถูกต้อง  (๔) การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (๕) การบริหารท าให้มุ่งเน้นลงไปที่กิจกรรมเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย๓๗  

สรุปได้ว่าการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการและ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งเกี่ยวกับคนโดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ผสมผสานและ ประสานงาน 
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

๓๗Carlisle, Howard M, Management : Concepts and Situation, (Chicago : Science 
Research Associates, 1976), p. 126. 
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ตารางท่ี ๒.๓ ความหมายการบริหารจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๕, หน้า ๒-๕). 

หน้าที่ของนักบริหาร มีอยู่ ๕ ประการ คือ  
การวางแผน (Planning)  
การจัดองค์การ (Organizing)  
การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing)  
การอ านวยการ (Directing)  
การควบคุม(Controlling)  

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

ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้
ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้อง
มีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกน้องได้ 

พะยอม วงศ์สารศรี, 
(๒๕๕๒, หน้า ๓๖). 
 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะ
และกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดย
อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ 

เสนาะ ติเยาว์, 
(๒๕๕๑, หน้า ๓). 
 

การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการท างานกับ
คนและโดยอาศัยคน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

ธงชัย สันติวงษ์, 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๘). 
 

การบริหาร คือ งานของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้อง
กระท า เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน 
และร่วมกันท างาน 

จุฑา เทียนไทย, 
(๒๕๔๘, หน้า ๔). 
 

การบริหาร หมายถึง การเสริมพลัง อ านาจในการ
ตั ดสิ น ใจ  (Empowerment) การรื้ อปรั บ ระบบ 
( Reengineering) ก า ร บ ริ ห า ร ง าน เ ชิ ง คุณภาพ
เบ็ดเสร็จโดยรวม (Total Quality Management) 
และการปรับลดขนาดอง ค์การ  ( Downsizing) 
ผู้บริหารต้องท าหน้าที่การจัดองค์การ (Organizing) 
การจั ดคนเ ข้ าท า ง าน  ( Staffing) การวางแผน
(Planning) การควบคุม (Controlling) 

 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๒.๒.๒ หลักการและความส าคัญของการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการถือเปน็สิ่งที่ส าคัญ ที่ทุกๆ องค์การจ าเป็นจะต้องบรหิารให้เกดิผลเพือ่ให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งจะท าให้การบริหารด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนักวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูลหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การบริหารมีหลักการส าคัญ ดังนี้ ๑. มีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการบรหิาร
องค์กร ผู้บริหารจะต้องก าหนดทิศทางหรือวัตถุประสงค์ของการท างานไว้ชัดเจน ๒. มีปัจจัยในการ
บริหาร โดยทั่วไปแล้วปัจจัยในการบริหารที่เป็นพื้นฐานมี ๕ ประการ คือ คน (Men) เงิน (Money) 
วัสดุ (Material) เทคนิควิธี (Method) เครื่องจักร (Machine) อย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานของการ
บริหาร ๕ ประการที่กล่าวมานี้ อาจจะยังไม่เป็นการเพียงพอ ยิ่งโดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันมี
การแข่งขันรุนแรงทุกด้าน เช่น ธุรกิจการค้า ระบบการผลิต ตลอดทั้งทางด้านการศึกษา ปัจจัยการ
บริหารอาจจะมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก ๕ ประการ ที่กล่าวมา เช่น การตลาด และอื่นๆ เป็นต้น ๓. 
ลักษณะของการบริหาร การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้บริหารจะต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร จนมีค ากล่า วที่ ว่า “ที่ ใดมีผู้น าที่ดี  ที่นั่นก็จะมี
ความส าเร็จ”๓๘ หลักการบริหารจัดการว่า หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ เช่น การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
การบริหารงานทั่วไป (Management) และการบริหารจริยธรรม (Morality) เช่นน้ี เป็นการน าปัจจัย
ที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารที่เรียกว่า ๕ M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมายและการ
บริหารงานต้องมีลักษณะที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนอย่างใด
อย่างหนึ่ง การบริหารต้องเป็นงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป การบริหารต้องมีลักษณะ 
เป็นการด าเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็นปัจจัยพื้นฐาน ๓๙  
การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการและหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การ
แห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ไปใช้กับองค์การ เรียกว่า วิธีดีที่สุด (One best way) อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารในแต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดที่
สามารถใช้ได้กับทุกปัญหา ผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา  
(case study) จ านวนมาก และวิเคราะห์ว่าวิธีการใดที่สามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ๔๐ ส าหรับบิดา
แห่งการบริหารกล่าวถึงหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ  
๑. ต้องมีการคิดค้น และก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One 6 W) ส าหรับงานแต่ละอย่าง คือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานของงาน
จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่ สุดจริง และในเวลา
เดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด ๒. ต้องมีคัดเลือกและ

                                                             
๓๘ยุทธ กัยวรรณ์, การบริหารการผลิต, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙. 
๓๙วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ทรัพย์เพิ่มการพิมพ์, 

๒๕๔๙), หน้า ๓๗. 
๔๐สมยศ นาวีการ, การบรหิารกลยุทธ์, พิมพ์ครัง้ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๑), หน้า ๔๙. 



๒๓ 

 

พัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
คนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธีด้วย และในการคัดเลือกคนงาน
จะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะให้ท า ๓. ด้วย
วิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงานนี้ คนงานจะไม่
คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริงถึงโอกาสที่เขา
จะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงข้ึน ๔. การประสานร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงาน
ที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นหน้าที่ของคนงานเท่านั้น  
จากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ท าให้
เกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและ
ความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิด
วิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่ม  ให้ดีข้ึนและมากข้ึนเรื่อยๆ๔๑  
การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัย  
ต่างๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (MateriaI) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) 
เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๔๒ การบริหารเชิงกลยุทธ์หมายถึงการตัดสินใจและการบริหารที่มี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานระยะยาวขององค์การประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์และการ
ควบคุมกลยุทธ์จะมุ่งตรวจสอบประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอกและมุ่ง
ตรวจสอบประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายในบริษัท๔๓ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลกล่าวถึงหลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ 
คือ ๑. การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็นกระบวนการ
ทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่ร่วมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้ อง
รับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ สาระส าคัญของ
การบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ  
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถท า
ให้งานบรรลุเป้าหมายได้ ๒. การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ เป้ าหมาย
เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้น้ันจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้อง
สูงแล้วสามารถท าให้ส าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มี
คุณค่า ประการที่สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงาน ที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ 
                                                             

๔๑ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร์พริ้น, 
๒๕๕๐), หน้า ๔๗-๔๘. 

๔๒สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฏ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 

๔๓สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), 
หน้า ๑๒. 



๒๔ 

 

ประการสุดท้าย จะต้องระบุเวลาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายน้ัน ๓. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่าง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่าประสิทธิผล หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสดุ 
การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสอง
อย่าง คือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่าง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัด การใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้อง
ตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมา
ใหม่ได้ และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการ
บริหารกับเศรษฐศาสตร์จงึมีความสมัพันธ์อย่างใกลชิ้ด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างถูกต้อง และ
สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น๔๔ ส าหรับการบริหาร เป็นกระบวนการของการ
วางแผน การจัดองค์การและสั่งการควบคุมก ากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้  การบริหาร คือ การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล  องค์การ หรือ
ประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ๔๕ 

ลักษณะที่ส าคัญของการบริหารมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการดังนี้ (๑) การบริหารเป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ถ้าจะกล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่
บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร (๒) การบริหารงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้น
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็
ตามส่วนการบริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (๓) การบริหารเปน็
แนวทางส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายใน และภายนอกองค์กรดังเช่นถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุง
วิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ก็อาจได้โดยการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ 
จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่ง ข้ึน  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้วย 
ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่า ถ้าองค์กรนั้นๆ มีนโยบายที่จะท าประโยชน์ต่อสังคม 
เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินก่อสร้างโรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้น
มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายในองค์กรหรือองค์การบางแห่งอาจไม่น าพาต่อความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่ง
องค์กรของตนก่อข้ึนเช่น สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม (๔) การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคนธุรกิจก่อตั้งข้ึน เพื่อด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียง
                                                             

๔๔เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๑), หน้า ๑-๒. 

๔๕บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑. 



๒๕ 

 

บุคคลเดียวเท่านั้นทั้งนี้ เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจัด ทั้งด้านกาลังกาย ก าลัง
สมองและเวลา จึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน  (๕) การบริหารจะได้รับ
ผลส าเร็จด้วยดี ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอื่นๆ นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจาก
บรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นที่มี
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นที่มีความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร  
(๖) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพได้โดยการใช้ความรู้ความช านาญและการฝึกฝนอบรม
ทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งผู้บรหิาร
โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง แต่ผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้ความช านาญในการบริหาร อันได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ ฯลฯ (๗) การบริหารเปน็สิง่ที่
ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สิ่งที่จะแสดงให้เหน็ว่า การบริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่
เพียงใดนั้น  ก็ คือ ผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัดความสามารถทางการบริหาร  
(๘) เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสยีเองโดยทั่วไปแล้ว (ยกเว้นองค์กรขนาดเล็ก) คณะ
ผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่มีความสามารถทางการบริหารท าหน้าที่ในนามของเจ้าของ
ธุรกิจ๔๖ การบริหารอย่างเป็นระบบ และการวางแผน เป็นการบริหารเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือ
ของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า การบริหารและการจัดการนั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่หวังผลข้ันสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความส าเร็จของงาน การบริหารใช้มากในการบริหารรฐั
ส่วนการจัดการใช้มากในทางธุรกิจหรืออาจกล่าวว่า การบริหารมุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบายและการ
วางแผนส่วน การจัดการเป็นการน านโยบายและแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้๔๗ 

นอกจากนี้องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อองค์การดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะด าเนินการไปท าไม เพื่ออะไรและ
ต้องการอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะ
ผลิตเพื่อใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะบริหารการด าเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จเพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน 

๒. ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไปถงึ
ความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4M คือ มนุษย ์(Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ  (Management) หรือ 6M ที่มีเครื่องจักร
(Machine) และตลาด (Market) เพิ่มเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากข้ึน 

๓. มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4M หรือ 6M ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกันและที่เกิดข้ึน

                                                             
๔๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๘. 
๔๗ทองหล่อ เดชไทย, หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข, (นนทบุรี :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๕. 
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จริงๆ ด้วย การน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน  ไม่เกิด
ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดข้ึน 

๔.ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุ
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงความสามารถของ
องค์การ ในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มี
อยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์การ๔๘ 

หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร  ๑๔ ข้อ คือ  
๑) หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบ (Authority and responsibility) ๒) หลักของการ
มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) ๓) หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of 
direction) ๔) หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar of chain) ๕) หลักการแบ่งงานกันท า (Division 
of work, or specialization) ๖ ) หลัก เกี่ ยวกับระเบียบวินัย  (Discipline) ๗ ) หลักของการถือ
ประโยชน์ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ส่วนร่วม  (Subordination ofindividual to general 
interest) ๘) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) ๙) หลักของการรวมอ านาจไว้
ส่วนกลาง (Centralization) ๑๐) หลักของการมีระเบียบเรียบรอ้ย (Order) ๑๑) หลักของความเสมอ
ภาค (Equity) ๑๒) หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน (Stability of tenure) ๑๓) หลัก
ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ๑๔) หลักของความสามัคคี (Esprit de corps)๔๙ 

หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นอีกหลักการหนึ่งในการบริหาร ซึ่ง มอร์ เพตท์  
ได้น าเสนอหลักการไว้ดังนี้ ๑) การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ (Division of Labor) 
๒) มีการก าหนดมาตรฐานท างานที่ชัดเจน (Standardization) ๓) มีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
(Unity of Command) ๔) มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน (Delegation 
of Authority and Responsibility) ๕) มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน
ให้เฉพาะเจาะจงข้ึน (Division of Labor) ๖) มีการก าหนดระยะเวลาควบคุมงานที่ชัดเจน (Span of 
Control) ๗) มีความสม่ าเสมอ (Stability) ๘) เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในองค์การได้ 
(Flexibility)  ๙) สามารถท าให้คนในองค์การเกิดความรู้สกึอบอุ่นและปลอดภัย (Security) ๑๐) มีการ
ยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มคีวามสามารถ (Personnel Policy) ๑๑) การประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ทั้งส่วนบุคคลและองค์การ (Evaluation)๕๐  

ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การบริหารที่มีประสทิธิภาพบรรลุผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพก็คือ บทบาท
และสมรรถภาพของผู้บริหาร มีดังนี้ ๑) เป็นผู้ก าหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter) เช่น  
รู้ เทคนิคต่างๆ ของการบริหาร เช่น PPBS, MBO, QCC เป็นต้น ๒) มีความสามารถกระตุ้นคน 
(Leader Catalyst) ๓) ต้องเป็นนักวางแผน (Planner) ๔) ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ 
(Decision Maker) ๕) ต้องมีความสามารถในการจัดองค์การ (Organizer) ๖) ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิด

                                                             
๔๘สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๒-๖๓. 
๔๙Henri Fayol, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill, 

1930), p. 17-18. 
๕๐Morphet, Edgar L. and others, Educational Organization and Administrator, 

Anded, (New Jersey : Prentice –Hall, 1967), p. 23. 
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ความเปลี่ยนแปลง (Change Manager) ๗) ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ (Coordinator) ๘) ต้องเป็นผู้
ติดต่อสื่อสารที่ดี (Communicator) ๙) ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์การได้ (Conflict Manager) 
๑๐) ต้องสามารถบริหารปัญหาต่างๆ  ได้ (Problem Manager) ๑๑) ต้องรู้จักวิเคราะห์และจัด
ระบบงาน (System Manager) ๑๒) ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการทั้งการเรียนและการสอน 
(Instructional Manager) ๑๓) ต้องมีความสามารถในการบริหารบุคคล  (Personnel Manager) 
๑๔) ต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager) ๑๕) ต้องมีความสามารถใน
การประเมินผลงาน (Appraiser) ๑๖) ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
๑๗) ต้องสามารถเป็นผู้น าในสังคมได้ (Ceremonial Head) 

ระบบการจัดการด้านปัจจัยในการบริหารงาน (CHAKRITS 5M : Social Development 
Component) ไว้ว่า การที่นักจัดการพัฒนาสังคมไม่ว่าจะปฏิบัติอยู่ในระดับใด  จะสามารถนาเอา
นโยบายของฝ่ายการเมือง นโยบายหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาไปปฏิบัติจัดท าให้เกิดผลส าเร็จได้เป็น
อย่างดีน้ัน นอกเหนือจากที่เขาผู้นั้นจะต้องมีความสานึกถึงสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ตนเอง
ถูกวางตัว หรืออาสาเข้าในความรับผิดชอบในการสร้างผลประโยชน์แล้ว นักจัดการผู้นั้นยังจาเป็นที่
จะต้องมีความรู้และความสามารถที่จะก าหนดระบบงานระเบียบและเทคนิคในการปฏิบัติงาน สร้าง
ความพร้อมและมีความสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการท างานของตน  
และหน่วยงานของตนอีกด้วย ระบบงานและระเบียบเทคนิคในการปฏิบัติที่กล่าวถึง สามารถแยก
ออกเป็น ๕ ด้านดังนี ้ 

M1. (Mechanism) ได้แก่ ด้านการจัดการองค์กร ซึ่งหมายถึง การก าหนดรูปแบบ และ
ภารกิจขององค์กร.การแบ่งส่วนขององค์กร.การก าหนดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน การก าหนด
ต าแหน่งงาน (Position).พร้อมหน้าที่ในความรับผิดชอบและอ านาจ (Authority) ของแต่ละต าแหน่ง
แต่ละส่วน แต่ละระดับ (Level) และขององค์กรเป็นส่วนรวม การก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
งานส่วนต่างๆ ของแต่ละองค์กร สร้างระบบการควบคุมใหทุ้กส่วนขององค์กรได้เปน็อย่างสบืเนื่องและ
มีเอกภาพ 

M2. (Money) ได้แก่ ด้านการเงินที่จะต้องหาเงินมาเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมตามที่
ก าหนดเวลาที่ถูกต้องสอดคล้องกัน ดังนั้นการพิจารณาเรื่องแหล่งเงิน การจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรม และรายการต่างๆ ให้ได้สัดส่วนที่จะได้ผลตอบแทนสูงสุด และการควบคุมใช้จ่ายให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์โดยไม่รั่วไหลสูญเสีย หรือฟุ่มเฟือยโดยไม่จาเป็น แต่ในขณะเดียวกันเพื่อที่จะสนับสนุน
ให้ท างานได้ด าเนินการไปอย่างราบรื่นจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  การเงินจึงเป็นส่วน
ส าคัญที่จะต้องดูแล นอกจากนี้การรายงานฐานะทางการเงินเพื่อแสดงผลการปฏิบัติงาน  และเพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงในระยะต่อไปก็เป็นกิจกรรมส าคัญของการจัดการด้วย  

M3. (Manpower) ได้แก่ ด้านบุคคล ซึ่งการจัดการที่ดีจาเป็นจะต้องได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณสมบัติที่จาเป็นอย่างอื่นมาบรรจุให้กับต าแหน่งหน้าที่การงานที่ก าหนดไว้  และ
จะต้องให้มีจ านวนพอเพียง ไม่มากไปหรือน้อยไป การจัดการด้านบุคลากรยังควบคุมถึงความจาเป็นที่
จะต้องมีการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่สมบูรณ์กับภาวการณ์ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องดูแลความเรียบร้อยของการปฏิบัติงาน  และการเพิ่มพูนความรู้สมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยเป็นระยะๆ ด้วย 
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M4. (Material.&.Buildings) ได้แก่ การจัดหาและมีไว้ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
สาหรับปฏิบัติงาน สถานที่บริหารที่เหมาะสมทันสมัยเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วยให้
การด าเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงานน้ันๆ อย่างได้ผล หรือเป็นประโยชน์ที่สุด การจัดการด้านนี้ยัง
หมายความรวมถึง การเสาะแสวงหา การคิดค้น การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบ ารุงรักษา 
และเปลี่ยนช้ินส่วนประกอบ การซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องชารุดเสียหาย หรือที่มีประสิทธิภาพในการใช้
งานต่ ากว่าระดับที่ต้องการ และการถอดถอนจากประจาการหรือรื้อถอน เพื่อจัดหาหรือจัดท าสิ่ง
ทดแทนภายในก าหนดเวลาที่สมควรได้  

M5. (Methodology and Information) ได้แก่ องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารอื่นที่มีค่า 
นักการจัดการจะต้องน ามาใช้ในการวางแผนงาน  การเลือกใช้กลวิธี (Strategy) และกิจกรรม 
(Activity) ที่ควรด าเนินการ การจัดหน่วยงานและวางระบบงาน การติดต่อสื่อสาร การอ านวยการ 
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การติดตามและควบคุมงาน การประสานงาน การท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ หรือภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน อาสาสมัคร และรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพได้ผล ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงาน การแก้ไขปรับปรุงงานวิธีการท างาน 
เพื่อให้งานของหน่วยงานเข้าเป้าหมาย เป็นที่พึงพอใจแก่สังคม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไป
ในสังคม 

การจัดองค์ประกอบ (Component) หรือปัจจัยการจัดการ (Management Resources) 
ด้านต่างๆ เหล่าน้ี ต้องอาศัยแนวคิดและหลักการที่ได้มีการคิดค้นกันมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นของราชการหรือภาคเอกชน ก็จาเป็นจะต้องมีการวางระบบและก าหนดเป็นระเบียบข้อปฏิบัติ
ให้แก่ผู้เข้ามาปฏิบัติงาน เมื่อได้ตั้งข้ึนมาแต่แรกแล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของนัก
จัดการ เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในต าแหน่ง ในระยะต่อไปที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดหรือ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือทาการพัฒนาเพื่อให้มีการก้าวหน้า  และมีสิ่งที่ดีกว่ามา
ทดแทนสิ่งที่ล้าสมัย หรือใช้ไม่ได้อย่างที่เคยเป็นมาแล้ว การพัฒนาสังคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์หรือ
ผู้คนในสังคมที่มีความเคลื่อนไหว บางครั้งช้ามีความอ่อนไหวมาก ระบบการจัดการจึงจะต้องการ
ยืดหยุ่น นักจัดการ และผู้ปฏิบัติที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์กับปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิดมาก่อน 
จะต้องแก้ไข หรือด าเนินการให้ทันเวลา และให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์นั้นๆ 
ด้วย ทั้งนั้นโดยยึดเป้าหมายและเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมที่ดีงามเป็นส าคัญ๕๑ 

หลักการของระบบการบริหาร มีดังนี ้

๑) กฎ (Rule) เป็นแนวทางส าหรับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างเป็น
ทางการ กฎสามารถท าให้องค์การมีระเบียบวินัยมากข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ การที่
พนักงานทุกคนยึดมั่นในกฎระเบียบ จะท าให้เกิดการกระท าที่มีข้ันตอนและการปฏิบัติหน้าที่ใน
รูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์การมีความมั่นคง แต่อาจไม่ค านึงถึงความต้องการส่วนตัวของ
ผู้บริหารหรือพนักงาน 

                                                             
๕๑จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, การจัดการด้านปัจจัยในการบริหารงาน, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๑), หน้า ๑-๓. 



๒๙ 

 

๒) ไม่ยึดตัวบุคคล (Impersonality) การยึดมั่นในกฎระเบียบ (Rule) จะน าไปสู่การไม่ยึด
ตัวบุคคล ซึ่งในที่นี้พนักงานทุกคนจะถูกประเมินว่า ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎและวัตถุประสงค์ขององค์การ
หรือไม่ ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การ ได้แก่ ยอดขาย และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return 
on Investment ; ROI) การไม่ยึดตัวบุคคลนี้จะมีความหมายในเชิงลบ ซึ่ง Weber เช่ือว่าจะเกิดความ
ยุติธรรมส าหรับพนักงานทุกคน กล่าวคือ ผู้บริหารในระดับสูงจะไมใ่ช้ความรู้สึกสว่นตัวในการพิจารณา
หรือประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinates) 

๓) การแบ่งงานกันท า (Division of labour) เป็นกระบวนการของการแบ่งแยกหน้าที่
เพื่อให้เกิดความชัดเจน งานที่มีลักษณะเฉพาะจะท าให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลและการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามลักษณะของงานและความช านาญของบุคคล  (Persona lExpertise) ส าหรับพนักงานที่ยังไม่มี
ทักษะจะได้รับการมอบหมายงานที่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ง่าย ตัวอย่างเช่น พนักงานของบริษัท 
McDonald’s หรือบริษัท Burger King จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้  
เนื่องจากลักษณะของงานสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้น พนักงานจึงไม่จ าเป็นต้องมีทักษะที่
เช่ียวชาญมากนัก การหมุนเวียนงาน (Job rotation) ของพนักงานอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ถือว่าเป็น
อุปสรรคส าหรับการฝึกอบรม 

๔) โครงสร้างแบบล าดับข้ันสายการบังคับบัญชา (Hierarchy structure) โครงสร้างของ
ล าดับข้ันสายการบังคับบัญชาในองค์การ สามารถแสดงได้เป็นรูปแบบปิรามิด (Pyramid Shaped) 
ต าแหน่งของงานในโครงสร้างตามล าดับข้ันนี้จะข้ึนอยู่กับจ านวนของอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับในแต่ละต าแหน่ง ซึ่งรูปแบบของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบนี้จะเพิ่มข้ึนเมื่อ
อยู่ในต าแหน่งที่สูง ส่วนต าแหน่งที่อยู่ในระดับล่างนั้นจะถูกควบคุมและสั่งการโดยผู้ที่อยู่ในต าแหน่งที่
สูงกว่า Weber ได้เสนอว่า การก าหนดล าดับข้ันสายการบังคับบัญชาที่ดีจะสามารถควบคุมพฤติกรรม
ของพนักงานได้ ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการก าหนดอย่างชัดเจนว่าพนักงานแต่ละคนอยู่ในส่วนใด 
และมีความสัมพันธ์กับพนักงานคนอื่นๆ อย่างไร 

๕) โครงสร้างตามอ านาจหน้าที่ (Authority structure) จะเกี่ยวข้องกับกฎระเบยีบ(Rule) 
การไม่ยึดตัวบุคคล (Impersonality) การแบ่งงานกันท า (Division of labor) โครงสร้างตามล าดับข้ัน
สายการบังคับบัญชา (Hierarchical structure) ซึ่งจะเป็นการก าหนดว่าใครเป็นผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่มีความส าคัญภายในองค์การ ซึ่ง Weber ได้จ าแนกรูปแบบของโครงสร้าง
หน้าที่และความรับผิดชอบออกเป็นรูปแบบ คือ 

(๑ ) อ านาจหน้าที่แบบดั้ง เดิม  (Traditional authority) เป็นอ านาจหน้าที่ที่
เกี่ยวกับความเช่ือและความศักดิ์สิทธ์ิของสิ่งที่เก่าแก่มานาน ซึ่งได้รับความเช่ือสืบทอดกันมามีพื้นฐาน
อยู่บนธรรมเนียมและประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งผู้ที่มีอ านาจนี้จะถือเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์
และสามารถใช้เวทมนต์ได้ เช่น สามารถใช้เวทมนต์ในการรักษาคนป่วย เป็นต้น 

(๒) อ านาจหน้าที่ที่มีมาแต่ก าเนิดหรืออ านาจหน้าที่จากความสามารถพิเศษ
(Charismatic authority) เป็นอ านาจที่มีพื้นฐานอยู่บนการอุทิศเวลาเพื่อท างานต่างๆ  ได้แก่ ความ
กล้าหาญ การท าตัวเป็นแบบอย่าง จะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ใต้บังคับบัญชาถูกพิจารณาให้พักงานเนื่องจาก
คุณสมบัติหรือความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลไม่เพียงพอ ในการเคลื่อนไหวทางสังคม



๓๐ 

 

การเมือง ศาสนา มักจะน าโดยผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ เช่น Jesus, Joan of Arc หรือ Candhi 
เป็นต้น ส่วนผู้บริหารในองค์การธุรกิจ จัดเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการจูงใจและชักจูง
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เช่น Steven Jobs , Mary Kay Ash และ Walt Disney เป็นต้น 

(๓) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Rational-legal authority) เป็นอ านาจหน้าที่ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการออกค าสั่งการบังคับบัญชา  ซึ่งเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือกว่าตามล าดับข้ันของการบังคับบัญชา ในองค์การซึ่ง
อ านาจหน้าที่นี้พนักงานทุกคนจ าเป็นต้องยอมรับว่าเป็นกฎขององค์การอ านาจหน้าที่บางประเภทนั้น
ถือเป็นสิ่งส าคัญขององค์การ ถ้าไม่มีอ านาจหน้าที่แล้วองค์การก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจากขาดการเป็นระเบียบซึ่ง Weber ได้เสนอแนวคิดว่าอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายถือเป็นระบบ
พื้นฐานของราชการ เนื่องจาก เป็นพื้นฐานของการจัดการที่มีความต่อเนื่อง เป็นวิธีการที่มีเหตุผลซึ่ง
สมาชิกภายใต้การบริหารของบริษัทจะถูกเลือกจากความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่  มีการ
จัดหาผู้น าที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อด าเนินงานขององค์การ มีการก าหนดอ านาจอย่าง
ชัดเจนและรอบคอบเพื่อท าหน้าที่ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ในทางกลับกัน อ านาจหน้าที่แบบ
ดั้งเดิมจะมีความแตกต่างจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ด้านการมีประสิทธิภาพน้อยกว่า กล่าวคือ
ผู้น าจะไม่ได้ถูกเลือกมาโดยอาศัยพื้นฐานของความสามารถและหน่วยของการบริหารจัดการนั้นจะ
ด าเนินการภายใต้การกระท าแบบเดิมที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมานอกจากนี้  อ านาจหน้าที่ตาม
ความสามารถพิเศษจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความไม่สมเหตุสมผลด้านความรู้สึก  ซึ่งจะหลีกเลี่ยง
จากอ านาจหน้าที่ที่ท าเป็นประจ า เนื่องจากข้ึนอยู่กับอ านาจลึกลับ 

๖) ข้อผูกมัดอาชีพระยะยาว (Lifelong career commitment) ในระบบการบริหาร
จัดการแบบราชการนั้นจะมีลักษณะการจ้างงานระยะยาว ซึ่งพนักงานจะสามารถท างานในบริษัทได้
ตลอดชีวิตในองค์การแบบดั้งเดิม เช่น องค์การของญี่ปุ่นและเกาหลี จะมีการจ้างคนงานโดยคาดหวัง
ว่า พนักงานจะมีการปฏิบัติหน้าที่ในระยะยาวและสามารถมีความเจริญก้าวหน้าได้โดยทั่วไปแล้วข้อ
ผูกมัดด้านอาชีพระยะยาวนี้จะหมายถึง ความมั่นคงในงานซึ่งสามารถรับประกันได้ว่า  พนักงาน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จะพอใจ โดยในการจ้างงานนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของ
พนักงานมากกว่าการใช้ระบบอุปถัมภ์ (Patronage) ซึ่งองค์การจะใช้ความมั่นคงของงาน (Job 
security) การครอบครองต าแหน่งหน้าที่ (Tenure) การข้ึนเงินเดือนเป็นล าดับข้ัน (Step-bystep 
salary increase) และการให้เงินบ านาญซึง่ถือเปน็หลกัประกันใหพ้นักงานเกิดความพึงพอใจในหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมายมีการเลื่อนต าแหน่ง (promotion) พนักงานจะได้รับการเลื่อนต าแหน่งเมื่อได้พิสจูน์
ถึงความสามารถที่ตนเองมีอยู่ว่าเพียงพอส าหรับต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึนหรือไม่ การก าหนดระดับใน
องค์การนั้น จ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน องค์การแบบราชการมักจะมีการ
ทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการแบ่งระดับช้ันของการบังคับบัญชา  ซึ่งระดับของ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างานน้ันจะสามารถใช้ก าหนดช่วงระดับของงานการบริหารจัดการ 

๗) ความมีเหตุผล (Rationality) เป็นลักษณะของการบริหารจัดการแบบระบบราชการ 
(Bureaucratic Management) ล าดับสุดท้าย ซึ่งผู้บริหารที่มีเหตุผลนั้นจะเป็นผู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การผู้บริหารในระบบ
การบริหารจัดการแบบราชการนี้จะใช้หลักการตัดสินใจแบบมีเหตุผลและใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการ



๓๑ 

 

ตัดสิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ ส าหรับกิจกรรมที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงนั้น
องค์การจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งโดยทั่วไป
จ าเป็นต้องใช้วัตถุประสงค์ขององค์การในการก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับงานส่วนที่มี
ลักษณะเฉพาะ๕๒ 

ตารางท่ี ๒.๔ หลักการส าคัญของการบริหาร 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ยุทธ กัยวรรณ์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๙). 
 

การบริหารมหีลกัการส าคัญ ดังนี ้
๑ . มี เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการ
บริหารองค์กร ผู้บริหารจะต้องก าหนดทิศทางหรือ
วัตถุประสงค์ของการท างานไว้ชัดเจน 
๒. มีปัจจัยในการบริหารโดยทั่วไปแล้วปัจจัยในการ
บริหารที่เป็นพื้นฐานมี ๕ ประการ คือ คน (Men) เงิน 
( Money) วั ส ดุ  ( Material) เ ทคนิ ค วิ ธี  ( Method) 
เครื่องจักร (Machine) 
๓. ลักษณะของการบรหิาร การบริหารเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ทีผู่้บริหารจะต้องน ามาประยกุต์ใช้ในการ
บรหิารใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๓๗). 
 

หลักการบริหารจัดการว่า หมายถึง การด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน 

สมยศ นาวีการ, 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๙). 
 

ส าหรับบิดาแห่งการบริหารกล่าวถึงหลักเกณฑ์ซึ่งมี
พื้นฐานอยู่ในหลักการ ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 
๑. ต้องมีการคิดค้น และก าหนดวิธีที่ดีที่สุด 
๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน  
๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการ
ท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงาน 
๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร 
และคนงาน 

ธงชัย สันติวงษ์, 
(๒๕๕๐, หน้า ๔๗-๔๘). 
 

การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุสิ่งของ (MateriaI) วิธีการปฏิบัติงาน (Method) 
เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

                                                             
๕๒Max Weber, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๕. 



๓๒ 

 

๒.๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการบริหารจัดการ หมายถึงกระบวนการ ด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามข้ันตอน

ตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความ
ไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการ ท างานท าให้การท างานมีประสิทธิผล 
การจัดล าดับการท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัวต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุง
แก้ไข หรือปรับเปลีย่นล าดับการท างานได้เสมอ ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย๕๓ 

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through 
other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ 
ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ P คือ Planning หมายถึงการวางแผน เป็น
การก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลเพื่อก าหนดทิศทางขององค์กร O คือ Organizing หมายถึงการจัดองค์กร เป็นการก าหนด
โครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการ
กระจายอ านาจ S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสาร
เพื่อให้เกิดการด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า  C คือ 
Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของ การปฏิบัติงานภายในองค์กร 
รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

ส าหรับหลักการในการบริหารจัดการข้ึน ๑๔ ประการ เป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพิม่
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโยล ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากข้ึน หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ ในผลลัพธ์ของงานมาก
ข้ึน ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์ และ
ฟาย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทาง การของแวป
เบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็น
ทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล  (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยล กล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์
ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับข้ันของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บงัคับบญัชาสองคนจะเปน็การยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
                                                             

๕๓สร้อยตระกูล อรรถมานะ, พฤติกรรมมนุษย์ และจริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๔๒๑. 



๓๓ 

 

ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เช่ือฟัง 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับข้ันของการบริหารจัดการ จ านวน
ที่ดีที่สุดในล าดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่างผูบ้รหิาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าใน การวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับข้ัน การบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ภายใน 

องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับข้ันการบังคับบัญชาโดย
ผู้บริหารในระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอื่นๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วข้ึน เนื่องจาก
ผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอื่น และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากข้ึน ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือ
การท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบงัคับบญัชาไว้ทีผู่บ้รหิาร
ระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับบัญชา  
แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร  อย่างไรและมีการกระจาย
อ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และคนงานในระดับลา่งอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญเนื่องจากว่าจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มี การวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรม ของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมรว่มกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

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

๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการช้ีวัดว่าต าแหน่งของ 

พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนข้ันได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับ
ความสนใจมากข้ึนในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องให้
การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหนง่
หน้าที่ส าหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 



๓๔ 

 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลนั้นมีในการกระท าสิ่งต่างๆ 
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง  
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ผู้บรหิาร
มีความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความ
ต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ช้ีวัดผู้บริหาร
ระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง การเช่ือฟงั 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูป้ฏิบัติงานทั้งหมด และท างานอย่างเข้มแข็ง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนสัและ
แผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ  ระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการใหร้างวัล
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึน โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 

๑๒ . ความมั่นคงในงาน  (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓ . ผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับข้ัน
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่



๓๕ 

 

ส าคัญเพราะความสามัคคีคือพลัง  เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง๕๔ 

การบริหารเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การและสั่งการควบคุมก ากับ  
ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
ที่ก าหนดไว้ เป็นลักษณะที่ส าคัญของการบริหาร ซึ่งมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการ ดังนี้ 

๑) การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าจะ
กล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร 

๒) การบริหารเป็นงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมี
การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

๓) การบริหารเป็นแนวทางส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายใน และภายนอกองค์กรดังเช่น 
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรงุวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ก็อาจได้โดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งข้ึน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร
และผู้ปฏิบัติงานด้วย ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่าถ้าองค์กรนั้นๆ มีนโยบายที่จะท า
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษา หรือบริจาคเงินก่อสร้าง
โรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจไม่น าพาต่อ
ความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อข้ึน เช่น สิ่งเหล่าน้ีย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพล
ต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

๔) การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคน ธุรกิจก่อตั้งข้ึน เพื่อด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียง
บุคคลเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจัด ทั้งด้านก าลังกาย ก าลัง
สมองและเวลา จึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 

๕) การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดี แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอื่นๆ นอกเหนือ 
ไปจากเจ้าของธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจา้ของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลา หรือความสามารถในการ
บริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นที่มีความสามารถในการ
บริหารให้มาบริหารในองค์กร 

๖) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความช านาญและ
การฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 
ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง แต่ผู้บริหาร
จะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ ฯลฯ 

๗) การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้น ก็คือผลงาน เพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร 

                                                             
๕๔Henri Fayol, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill, 

1930), p. 2. 



๓๖ 

 

๘) เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผูบ้รหิารเสยีเองโดยทั่วไปแล้ว คณะผู้บริหารมกัจะ
เป็นกลุ่มบุคคลอื่นๆที่มีความสามารถทางการบรหิารท าหน้าที่ในนามของเจา้ของธุรกิจรวมถึงปัจจยัอืน่
ที่มีความส าคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารที่แสดงถึงศิลปะในกระบวนการท างานของแต่ละ
บุคคล เพื่อให้บรรลุ จนเป็นผลส าเรจ็ โดยที่ผู้บริหารมักไม่ได้เปน็ผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผูใ้ช้ศิลปะท า
ให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก๕๕ 

กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ ประการคือ ๑) การวางแผน (Planning) 
หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า  โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ 
(Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set. Objective) การพัฒนากลวิธี (Develop. Strategies) 
ในการวางแผนซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพื่อให้แผนงานที่ก าหนดข้ึนไว้มีความสอดคล้อง
ต้องกันในการด าเนินงาน ๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างาน เพื่อให้
งานต่างๆ สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี  ๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 
หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๔) การตัดสินใจ 
(Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจแยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้
ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง ๕) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษา
วิธีการวินิจฉัยสั่งการรวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้
การท างานประจาวันของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นไปด้วยดี ๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง  
การร่วมมือประสานงาน เพื่อการด าเนินการเป็นไปด้วยดีและราบรื่น.ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะ
ท าการประสานงานดีข้ึน และด าเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาข้ึน  ๗) การร่วมมือประสานงาน 
(Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงาน  เข้ามาร่วม
ท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความร่วมมือซึ่งเป็นเรือ่ง
ของ “จิตใจ” ๘) การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความ
เข้าใจ เพื่อที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ  ๙) การ
รายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและสมาชิก
ของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงานจะหมายถึง วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถาม ผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ความส าคัญของการ
รายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง ๑๐) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง 
การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงิน
ตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงาน๕๖ 

กระบวนการบริหาร ที่เรียกว่า POSDCORB Model ซึ่งได้อ้างตาม ลูเธอร์ กูลิค (Luther 
Gulick) และมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                             
๕๕เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 
๕๖พงษศักดิ์ ปญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม, 

๒๕๔๒), หน้า ๖๔-๗๒. 



๓๗ 

 

๑. P - Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต ซึ่งต้องค านึงถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้แผนที่ก าหนด
ข้ึนมีความรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

๒. O - Organizing (การจัดองค์การ) เป็นการจัดองค์การที่เป็นส่วนราชการโดยจัดแบ่ง
ตามความช านาญเฉพาะอย่าง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงาน ขนาด
ของการควบคุม และพิจารณาแบ่งสายงานหลัก และสายงานที่ปรึกษาโดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบควบคู่กันไป 

๓. S - Staffing (การจัดบุคคลเข้าทางาน) เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารงต าแหน่ง
ภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอ
จะทาให้งานส าเร็จได้ 

๔. D - Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ) เป็นการก ากับดูแลสั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้น า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๕. Co - Coordinating (การประสานงาน) เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งในระดับสูงกว่า ต่ ากว่า และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 

๖. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธ์ิของการ
ปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่างๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

๗ . B - Budgeting (การงบประมาณ ) เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยใช้วงจรงบประมาณ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณการเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ การด าเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่เสนอขอไว้๕๗ 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกระท ากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การบริหารเป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนในส่วนต่างๆ ของระบบ
สังคม เช่น มีการบริหารในกิจกรรมการ เกษตร การสาธารณสุข การศึกษา การทหาร การพาณิชย์ 
การยุติภาพการอุตสาหกรรม  ฯลฯ นอกจากนี้การบริหารก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งด้วยซึ่ง
หมายความว่ามีข้ันตอนต่างๆ ในการบริหารเรียกว่า “กระบวนการการบริหาร”อันที่จริงกระบวนการ
บริหารเป็นแนวความคิดที่ได้มีการพัฒนาตั้งแต่อดีตซึ่งรู้จักกันในอักษรย่อว่า  “POSDCORB” อักษร
ย่อดังกล่าวสามารถขยายความได้  ดังนี้ (๑) การวางแผน (Planning) (๒) การจัดการองค์การ 
(Organizing) (๓) การจัดการบุคคล (Staffing) (๔) การอ านวยการ (Directing) (๕) การประสานงาน 
(Coordinating) (๖) การรายงาน (Reporting) และ (๗) การงบประมาณ (Budgeting) ในปัจจุบันนี้
เนื่องจากได้มีการพัฒนาความรู้ในทางพฤติกรรมศาสตร์ของกระบวนการบริหารจึงได้เปลี่ยนจาก 
“POSDCORB” มาเป็น “POLE” ซึ่ งก็ คือ  (๑ ) การวางแผน  (Planning) (๒) การจัดการองค์การ 

                                                             
๕๗เรื่องเดียวกัน, หน้า, ๘๖. 



๓๘ 

 

(Organizing) (๓) การเป็นผู้น า (Leading) (๔) การประเมินผล (Evaluating) ยังได้ให้ความหมายของ
การบริหารและกระบวนการของการบริหารการบริหารเป็นค ากลางๆ ซึ่งอาจใช้กับการบริหารทั้งใน
ภาครัฐ และภาคเอกชน การบริหารภาค 

รัฐนิยมเรียกกันว่า “การบริหารรัฐกิจ” ส่วนการบริหารภาคเอกชนนั้นเรียกกันว่า  
“การบริหารธุรกิจ”ดังนั้น การบริหารรัฐกิจ ก็คือการบริหารภาครัฐ ซึ่งหมายถึง การบริหารซึ่งมีสาระ 
ดังนี ้

๑. ครอบคลุมถึงกิจกรรมของฝ่ายบริหารในภาครัฐ 
๒. หมายรวมถึงการก าหนดนโยบายและการน า นโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ 
๓. ครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับการพฤติกรรมของคน และความร่วมมือของคนในกิจกรรม

ใดกิจกรรมหนึ่งของภาครัฐ  
ซึ่งการบริหารรัฐกิจ หมายถึง กิจกรรมนอกจากนี้การบรหิารรฐักิจในทางการศึกษายังมอีกี

ค าหนึ่งที่พบเห็นกันเสมอ คือ ค าว่า“รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีความหมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับการ
บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์จึงมีความหมายถึง ลักษณะวิชา (Discipline) นิยมเขียนว่า “Public 
Administration”๕๘ 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหาร สรุปได้ว่า การบริหารจะต้อง
ครอบคลุม ถึงการท างานที่เป็นข้ันตอนและมีความต่อเนื่องรวมทั้งจะต้องด าเนินไปโดยไม่หยุดนิ่ง  
การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย   
ซึ่งนักบริหาร มีหน้าที่ในการวางแผน จัดองค์กร อ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอื่นๆ ให้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๕๘อุทัย เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔. 



๓๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ กระบวนการบริหาร 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 
(๒๕๓๕, หน้า ๔๒๑).  
 

กระบวนการบริหาร หมายถึง กระบวนการ ด าเนินงาน
จะต้องเป็นไปตามข้ันตอนตามล าดับ เป็นการตัดสินใจ
ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร  

Henri Fayol, 
(2004, p. 3). 
 

ส าหรับหลักการในการบริหารจัดการข้ึน ๑๔ ประการ 
๑. การแบ่งงานกันท า  
๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว  
๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่  
๕. การรวมอ านาจ  
๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน  
๗. หลักความเสมอภาค  
๘. การออกค าสั่ง 
๙. ความคิดริเริ่ม  
๑๐. ความมีระเบียบวินัย 
๑๑. ค่าตอบแทน  
๑๒. ความมั่นคงในงาน  
๑๓.ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
๑๔. ความสามัคคี 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๓). 
 

ลักษณะส าคัญ ๘ ประการ ดังนี้ 
๑) การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง  
๒) การบริหารเป็นงานที่จุดหมาย 
๓) การบริหารเป็นแนวทางส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคม
ภายใน และภายนอกองค์กร  
๔) การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่ม
คน ธุรกิจก่อตั้งข้ึน  
๕) การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วม
แรงร่วมใจของบุคคลอื่นๆ 
๖) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่
โดยการใช้ความรู้ความช านาญและการฝึกฝนอบรม
ทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ 
๗) การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ 
๘) เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเอง 

 



๔๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ กระบวนการบริหาร (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, 
(๒๕๔๒, หน้า ๖๔-๗๒). 

กระบวนการการบริหารประกอบด้วย ๑๐ ประการคือ 
๑) การวางแผน (Planning) 
๒) การจัดการ (Organizing) 
๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 
๔) การตัดสินใจ (Decision) 
๕) การสัง่การ (Directing) 
๖) การควบคุม (Controlling) 
๗) การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) 
๘) การสือ่ข้อความ (Communicating) 
๙) การรายงานผล (Reporting) 
๑๐) การงบประมาณ (Budgeting) 

 
๒.๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA 
William Edwards Deming (1986) ศาสตราจารย์ทางสถิติแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลแรกที่มองว่าการจัดการคุณภาพเป็นกิจกรรมขององค์การทั้งหมด 
และเป็นบุคคลที่ผลักดันให้ผู้บริหารญี่ปุ่นยอมรับแนวคิดในการจัดการคุณภาพ โดยสหรัฐอเมริกาไดส้ง่ 
Deming ไปท าสามะโนประชากรที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. ๑๙๔๗)  
ซึ่งตอนนั้นเริ่มประสบความส าเรจ็จากการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method) และเทคนิคการ
ควบคุมทางสถิติ เพื่อเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกามาบ้างแล้ว และได้น าเทคนิคดังกล่าว
มาเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย และต่อมาก็สามารถจัดต้ังกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้นา ในบริษัทที่ส าคัญ
ของญี่ปุ่นเพื่อที่ กระจายความคิดเรื่องคุณภาพและการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติซึ่งเป็นสาเหตทุีท่ า
ให้มีช่ือเสียงมาก เนื่องจากคนญี่ปุ่นสนใจเรือ่งการควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติมาก่อนหน้านีแ้ต่
ยังขาดซึ่งทฤษฎี Deming ท าให้คนญี่ปุ่นเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ นับว่า 
D e m i n g  ไ ด้ มี ส่ ว น ช่ ว ย  พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ญี่ ปุ่ น ใ น ช่ ว ง ห ลั ง ส ง ค ร า ม โ ล ก  
ครั้งที่สอง ต่อมาญี่ปุ่นจึงจัดต้ังรางวัล Deming Prize of Deming Award ข้ึนเพื่อมอบให้กับบริษัทที่
มีผลงานดีเด่นในด้านคุณภาพมาต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๑๕๙ 

 
 

                                                             
๕๙เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 900 และการประกัน

คุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๘๙-๙๙. 



๔๑ 

 

การจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมการบริหารด้วยวงจร
ควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA มีภารกิจหลักของการควบคุมอยู่ ๔ ข้ันตอน ดังนี้๖๐ 

๑. การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนช่วยพัฒนาความคิดต่างๆ เพื่อน าไปสู่รูปแบบที่ 
เป็นจริงข้ึนมาเริ่มลงมือปฏิบัติ (DO) ในแผนงานที่ดีมี ได้แก่ 

 ๑) ก าหนดขอบเขตของปัญหาให้ซัดเจน 
 ๒) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ๓) ก าหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายให้ซัดเจนและถูกต้อง 

แม่นย าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

๒. การปฏิบัติตามแผน (DO) ประกอบด้วยการท างาน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑) การวางแผนก าหนดการ ได้แก่ การแยกกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องกระท าการ 

ก าหนดเวลาที่คาดว่าที่ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง 
 ๒) การจัดท าแบบเมทริกซ์ การจัดแบบนี้สามารถช่วยดึงเอาผู้เช่ียวชาญหลายแขนง 

แหล่งต่างๆ มาได้เพื่อช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
 ๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน 

๓. การตรวจสอบ (CHECK) การตรวจสอบ ท าให้รับรู้สภาพการณ์ของงานที่เป็นอยู่ 
เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 

 ๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
 ๒) การรวบรวมข้อมูลและการพิจารณากระบวนการท างาน 
 ๓) การรายงาน เสนอผลการประเมินทั้งมาตรการการป้องกันความผิดพลาดหรือ 

ความล้มเหลวเช่น รายงานเป็นทางการแบบสมบูรณ์และแบบไม่เป็นทางการ 
๔. การแก้ปัญหา (ACT) หาผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อผิดพลาดข้ึนจะท างาน

ได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐานให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาที่ ได้พบ 
เช่น ผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย ต้องแก้ที่ต้นเหตุ 

นอกจากวงจรควบคุมการบริหารแล้ว ปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดคงหนี ไม่พ้นตัวผู้บริหาร 
ซึ่งผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือ 
จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกน้องได้  
มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอ านาจ
ให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมใน 
การท างานของบุคคลในองค์การ๖๑ 

                                                             
๖๐สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิชส าราญ

ราษฎร์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘๘ - ๑๙๐. 
๖๑พระมหาวุฒิชัย (ว. วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, หน้า ๒๕-๓๒. 



๔๒ 

 

การบริหารองค์การที่มีประสิทธิผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะด าเนินการตามกระบวนการของ 
PDCA ดังต่อไปนี้๖๒ 

๑. P=Plan ขั้นตอนการวางแผน 
ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแกปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามี
ความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลและ 
ก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้กิจการ สามารถคาดการณ์สิ่งที่
เกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ช่ัวโมงการ
ท างานเงิน และเวลา 

๒. D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ข้ันตอนการปฏิบัติคือการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ใน

ข้ันตอนการวางแผน ซึ่งในข้ันตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปใน
ทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพื่อท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 

๓. C = Check ขั้นตอนการตรวจสอบ 
ข้ันตอนการตรวจสอบ คือการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

ทราบว่าในข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่แต่
สิ่งส าคัญ คือ ต้องรู้วาจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
เป็นประโยชน์ส าหรับข้ันตอนถัดไป 

๔. A = Action ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม  
ข้ันตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผล ที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ 

กรณีคือผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้หากเป็นกรณีแรกกให้น า
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกวาเดิมหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย กวาเดิมหรือ
ท าให้คุณภาพดียิ่งข้ึนก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สองคือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้
ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และ พิจารณาวาควรจะด าเนินการอย่างไร เช่น มองหาทาง
เลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ใช้ความพยายามให้มากขึ้น กวาเดิมขอความช่วยเหลือจากผู้รู้หรือเปลี่ยน
เป้าหมายใหม่ เป็นต้น 

 
 
 
 

                                                             
๖๒พระมหาสหัส ด าคุ้ม, “การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มี

ประสิทธิผล”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน, ๒๕๕๙): ๑๘๒. 



๔๓ 

 

ประโยชน์ของ PDCA 
เมื่อมองในเชิงประโยชน์ PDCA จะมีประโยชน์ดังนี้๖๓ 

๑. เพื่อป้องกัน 
 ๑.๑ การน าวงจร PDCA ไปใช้ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีช่วย

ป้องกัน ปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทางาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกิน
ความพอดีลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ 

 ๑.๒ การท างานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะท าให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมข้ึน 
และ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม 

 ๑.๓ การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ท าให้ปัญหาที่เกิดข้ึนแล้วไม่เกิดช้า
หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๒. เพื่อแก้ไขปัญหา 
 ๒.๑ ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่ประหยัด ไม่มี

ประสิทธิภาพ เราควรแก้ปัญหา 
 ๒.๒ การใช้ PDCA เพื่อการแก้ปัญหาด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา 

เมื่อหาปัญหาได้ ก็น ามาวางแผนเพื่อด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 
๓. เพื่อปรับปรุง 
PDCA เพื่อการปรับปรุงคือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ หรือ 

วิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไรก็ให้ใช้ 
วงจร PDCA เป็นข้ันตอนในการปรับปรุง ข้อส าคัญต้องเริ่ม PDCA ที่ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๖๓สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, PDCA เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://images.senarat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SyW@ngooCGwAAD3zecs1/PDC
A2554 [๒๐ มิถุนาย ๒๕๖๑]. 



๔๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๘๙-๙๙). 

William Edwards Deming (1986) ศาสตราจารย์ 
ท า ง ส ถิติ แห่ งมหา วิทย าลั ยนิ ว ยอร์ ก  ป ร ะ เทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลแรกที่มองว่าการจัดการ
คุณภาพเป็นกิจกรรมขององค์การทั้งหมด และเป็น
บุคคลที่ผลักดันให้ผู้บริหารญี่ปุ่นยอมรับแนวคิดในการ
จัดการคุณภาพ 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๘๘-๑๙๐). 
 

วงจรควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA มีภารกิจ
หลักของการควบคุมอยู่ ๔ ข้ันตอน 
๑. การวางแผน (Plan)  
๒. การปฏิบัติตามแผน (Do)  
๓. การตรวจสอบ (Check)  
๔. การแก้ปัญหา (Action) 

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

ข้ันตอนอง PDCA 
๑. P=Plan (ข้ันตอนการวางแผน) 
๒. D = Do (ข้ันตอนการปฏิบัติ) 
๓. C = Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ) 
๔. A = Action (ข้ันตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม) 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,  
[ออนไลน์]. 

ประโยชน์ของ PDCA 
๑. เพื่อป้องกัน 
๒. เพื่อแก้ไขปัญหา 
๓. เพื่อปรับปรุง 

 
สรุปได้ว่า PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพที่มีการบริหารอย่างเป็นระบบ เริ่ม

ตั้งแต่การวางแผนการด าเนินการในระยะต่างๆ อย่างเป็นข้ันตอน การปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ 
จากนั้นตรวจสอบติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการด าเนินการนั้น เมื่อได้ผลแล้วก็น ามา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่อไป เป็นวงจรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในวงการ
วิชาการและในการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ และเอกชน 
 
 
 



๔๕ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 
จากการศึกษา ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับส านักและการปฏิบัติธรรม มีผู้ให้ความหมายไว้ 

ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายค าว่า “ปฏิบัติธรรม” หมายถึง 
ประพฤติตามธรรม เจริญภาวนา๖๔ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ค านิยาม
ความหมายค าว่า “ปฏิบัติ” ไว้ว่า หมายถึง “ประพฤติ, กระท า, บ ารุง, เลี้ยงดู” ส่วนค าว่า “ธรรม” 
หมายถึง สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจธรรม, ความจริง, เหตุ, ต้นเหตุ,สิ่ง, 
ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, สิ่งที่ใจคิด, ความถูกต้อง, ความประพฤติชอบ, หลักการ, แบบแผน, ธรรม
เนียม, หน้าที่, ความชอบ, ความยุติธรรม, พระธรรม, ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้
เปิดเผยปรากฏข้ึน๖๕ 

มหาเถรสมาคมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดทั่วประเทศจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดข้ึน เพื่อรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนา 
โดยมุ่งให้แต่ละคณะสงฆ์จังหวัดควรมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ด้านการฝึกอบรมสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างน้อย ๑ แห่ง ต้องด าเนินการตามความ
ในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งระบุไว้ว่า การจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ
จัดประชุมคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด คัดเลือกวัดที่เหมาะสม ให้เจ้าอาวาส
วัดที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม ยื่นหนังสือขอจัดตั้งตามแบบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เสนอคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พิจารณาแล้วให้ประธานคณะกรรมการ
รายงานเสนอเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ เพื่อมีพระ
บัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรม ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้ึนทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัด และจัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจ าปี ตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงาน
ส านักปฏิบัติธรรม” เป็นการด าเนินการโดยเฉพาะของเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์  ในนามของ
คณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ผ่านไปเป็นเวลา ๖ ปี แต่สถานการณ์การจัดต้ัง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดกลับไม่เพิ่มข้ึนเพื่อใหก้ารจดัต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเปน็ไป
โดยถูกต้องตามระเบียบและมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จึงก าหนดข้ันตอนเสนอเรื่องขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดไว้เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัต ิดังนี้  

 
 
 

                                                             
๖๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖๔๗.  
๖๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๗. 



๔๖ 

 

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 เจ้าคณะภาคพิจารณาลงนามเสนอความเห็นและรายงานเสนอเจ้าคณะใหญ่  

ข้ันตอนที่ ๕ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ค านิยามความหมายค าว่า 
“ปฏิบัต”ิ ไว้ว่า หมายถึง “ประพฤติ, ข้ันตอนที่ ๕ เจ้าคณะใหญ่พิจารณาลงนามเสนอความเห็นน าเข้า
ที่ประชุมมหาเถรสมาคมด้วยตนเองในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง หรือส่งเรื่อง
โดยตรงให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือส่งเรื่องคืนให้เจ้าคณะจังหวัดด าเนินการจัดส่งให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด าเนินการจัดทาวาระเพื่อนาเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคม
พิจารณาอนุมัติ 

ข้ันตอนที่ ๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมนาเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณามีมติ
อนุมัติจัดต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  

ข้ันตอนที่ ๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตามติมหาเถรสมาคมแจ้งให้เจ้าคณะ
จังหวัดทราบ และข้ึนทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

ข้ันตอนที่ ๘ เจ้าคณะจังหวัดแจ้งเจา้อาวาสวัดที่เปน็สถานทีจ่ัดต้ังส านักปฏิบตัิธรรมประจ า
จังหวัดทราบเพื่อด 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 ๓๗๖๖ 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๖๖ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเดน่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 



๔๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรม 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๔๗). 

“ปฏิบัติธรรม” หมายถึง ประพฤติตามธรรม เจริญ
ภาวนา 

พระธรรมปิฎก  (ป .อ . ปยุต
โต), 

(๒๕๔๖, หน้า ๑๑๗). 
 

กระท า, บ ารุง, เลี้ยงดู” ส่วนค าว่า “ธรรม” หมายถึง 
สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจ
ธรรม, ความจริง, เหตุ, ต้นเหตุ,สิ่ง, ธรรมเนียม,หน้าที่, 
ความชอบ, ความยุติธรรม, พระธรรม, ค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏข้ึน 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓,  

(๒๕๕๓, หน้า ๗). 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
ข้ันตอนที่ ๑ เจ้าคณะจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ข้ันตอนที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ
จัดต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ข้ันตอนที่ ๓ เจ้าคณะจังหวัด ประธานคณะกรรมการ
จัดตั้ง รายงานเสนอเจ้าคณะภาคตามแบบที่ก าหนด 
(แบบ สธจ. ๒)  
ข้ันตอนที่  ๔ เจ้าคณะภาคพิจารณาลงนามเสนอ
ความเห็นและรายงานเสนอต่อ เจ้าคณะใหญ่  
ข้ันตอนที่  ๕ เจ้าคณะใหญ่พิจารณาลงนามเสนอ
ความเห็นนาเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมด้วยตนเอง 
ข้ันตอนที่ ๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมนาเสนอที่
ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณามีมติอนุมัติจัดตั้งเป็น
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  
ข้ันตอนที่ ๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดท า
มติมหาเถรสมาคมแจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ และ
ข้ึนทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  
ข้ันตอนที่ ๘ เจ้าคณะจังหวัดแจ้งเจ้าอาวาสวัดที่เป็น
สถานที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทราบ  
เพื่อด าเนินกิจกรรมจัดการศึกษาปฏิบัติธรรมให้แก่
พุทธบริษัทต่อไป  
ข้ันตอนที่ ๙ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย
กองพุทธศาสนศึกษา  

 

 



๔๘ 

 

๒.๓.๑ การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมในวัด  
การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นภาระหนึ่งของพระสงฆ์ มหาเถรสมาคม ใช้อ านาจหน้าที่

ตามมาตรา ๑๕ ออกระเบียบส่งเสริมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เพื่อรองรับประชาชน
พุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาอันเป็นการรักษาหลักธรรมค าสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนา โดยมีคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นรองประธานคณะกรรมการ  
เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอของจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ โดยมีเจ้าคณะใหญ่เป็นประธานที่
ปรึกษา เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เป็นที่ปรึกษาคณะสงฆ์จังหวัดการจัดการอบรมปฏิบัติธรรม
จัดเป็นการศึกษา เป็นกระบวนการเรยีนรู้เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคม เพราะมีทั้ง การ
ถ่ายทอดความรู้ธรรมะ การฝึกอบรมจิตใจ เห็นธรรมะตามความเป็นจริง ปฏิบัติตามพระธรรมค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา ให้แก่ผู้
ปฏิบัติได้องค์ความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติการจัดการอบรมปฏิบัติธรรม ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนสามารถให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งสามารถจัดได้
ในทุกระดับการศึกษาเพื่อเป็นการศึกษาพื้นฐาน และสามารถผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยวัดจัดเป็นส านักปฏิบัติธรรมจัดการอบรมปฏิบัติธรรมให้การศึกษาและปฏิบัติตามพระ
สัทธรรม๖๗  

ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในมหาสติปัฏฐานสูตร  อันเป็นการแสดงถึง
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมว่า  

“เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริ เทวาน สมติกฺกมาย,ทุกฺขโทมนสฺ
สาน อตฺถงฺคมาย, ญายสฺส อธิคมาย, นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิท จตฺตาโร สติปฏฺฐานา.”๖๘  

แปลว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย ๑ 
เพื่อระงับความโศก ๑ เพื่อระงับความคร่ าครวญ ๑ เพื่อดับทุกข์ ๑ เพื่อดับโทมนัส ๑ เพื่อบรรลุ
อริยมรรค ๑ เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน ๑ ทางเดียวนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔๖๙  

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

                                                             
๖๗รายละเอียด 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), หน้า ๗ 

๖๘ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘. 
๖๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 



๔๙ 

 

การปฏิบัติธรรมมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์การศึกษาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “การจัดการศึกษาอบรม
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” 

ตารางท่ี ๒.๘ การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมในวัด 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๖๔). 
 

การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นภาระหนึ่งของพระสงฆ์ 
มหาเถรสมาคมใช้อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๕ ออก
ระเบียบส่งเสริมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด เพื่อรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่
ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาอันเป็นการ
รักษาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา  

ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘. 
 

ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในมหาสติปัฏฐาน
สูตร อันเป็นการแสดงถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ
ธรรมว่า “เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา 
โสกปริ เทวาน สมติกฺกมาย,ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย
, ญายสฺส อธิคมาย, นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิท จตฺตา
โร สติปฏฺฐานา.”  

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความ
บริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย ๑ เพื่อระงับความโศก ๑ เพื่อ
ระงับความคร่าครวญ ๑ เพื่อดับทุกข์ ๑ เพื่อดับโทมนสั๑ 
เพื่อบรรลุอริยมรรค ๑ เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน ๑ ทาง
เดียวนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ 

 
๒.๓.๒ หลักการจัดการอบรมการปฏิบัติธรรม  
การปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง เพื่อตัดละกิเลสตัณหาเห็น

ธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย
จุดมุ่งหมาย คือ พระนิพพาน การปฏิบัติธรรม สอดคล้องกับ มาตรา ๘ ที่ระบุว่า “เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการพัฒนาสาระ และ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” การศึกษาในทางพระพุทธศาสนามีหลักการศึกษาตามศีล 
สมาธิ ปัญญา มีหลักการการปฏิบัติที่ชัดเจนดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร  
วินีตวัตถุ นิคัณฐสูตร หรือในคัมภีร์ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค จุดประสงค์ก็เพื่อผู้ศึกษาปฏิบัติเกิดปัญญา
ญาณเห็นแจ้งตามความเป็นจริง ดังมาตรา ๒๒ ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก



๕๐ 

 

คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” 

มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ วัด เป็นสถาบันศาสนาร่วมกับองค์กรของรัฐ คือ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถร่วมมือกันจัดตั้งและบ ารุงส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด และ
สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชน ตามมาตรา ๑๒ และสามารถจัดการศึกษาอบรม
ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้ รวมทั้งแก่สถานศึกษาและศูนย์การเรียนที่สนใจ ตามมาตรา ๑๘ 
การได้รับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของรฐั 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 จัดเป็นหลักสูตรในการศึกษาระดบั
ปริญญาโท คือ พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม การศึกษานอกระบบ คือ จัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็น
ระยะๆ ตามช่วงเวลา และการศึกษาตามอัธยาศัย คือ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติได้ตลอดเวลา
ตามที่ต้องการ ดังมาตรา ๑๕ และสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรอืทั้งสามรูปแบบก็
ได ้ตาม ศักยภาพขององค์กร และเป็นไปตามมาตรา ๒๓ คือ เพราะได้รับการอบรมปฏิบัติธรรมจงึเกดิ
ความรู้คู่คุณธรรม ผู้ปฏิบัติรู้ธรรมตามความเป็นจริง ฝึกตน ได้ธรรมท าให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

การปฏิบัติธรรมมีกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ การสาธิต การปฏิบัติการ
บรรยายธรรม การสอบ-ส่งอารมณ์ ปรับอินทรีย์ มีเนื้อหาตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร ใช้หลักการ
ก าหนดรู้ด้วยอาตาปี สติมา สัมปชาโน ปฏิบัติจดจ่อ ติดต่อ ต่อเนื่อง จนเกิดปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรม
ตามความเป็นจริง มีการจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมให้สัปปายะ จัดบริการสื่อมีหนังสือสวดมนต์ วิดีทัศน์
สาธิตการปฏิบัติ หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรมไว้ให้ศึกษา เป็นไปตามมาตรา ๒๔ ที่มีการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรูไ้ป
พร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุก
เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

การจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมในทุกกลุม่ชน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสมาปฏิบัติธรรม และ
ร่วมมือกับองค์กรจัดการปฏิบัติธรรม ดังมาตรา ๒๙ ที่ให้ร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองท้อง ถ่ิน  เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น การจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการส่งเสริมสนับสนุนวิปัสสนาจารย์ ศึกษาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองแล้วจะได้เป็น



๕๑ 

 

ประโยชน์ต่อการสอนการอบรม ดังมาตรา ๓๐ ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับการเรียนในแต่ละระดับการศึกษา  

ในการจัดการอบรมปฏิบัติได้จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นประเมินผลก่อนและหลัง
การปฏิบัติ ก่อนการปฏิบัติสอบถาม เรื่อง ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นด้านต่างๆ ก่อนเข้ารับการอบรม
ของผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีความพร้อมของสถานที่และความพร้อมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติความคิดเห็น
หรือคาดหวังอื่นๆ และหลังปฏิบัติธรรมสอบถาม เรื่อง ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นต่างๆ หลังเข้ารับการ
อบรมของผู้ เข้าปฏิบัติธรรม  มีความพึงพอใจ สถานที่ บุคคล หลักสูตรการอบรม สิ่งแวดล้อม  
สัปปายะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม  ปัญหาอุปสรรค 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการฝึกปฏิบัติธรรมและจัดการอบรมติดต่อต่อเนื่องไปแก่ผู้สนใจการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ที่ให้สถานศึกษาจัดประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของการเรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษารวมทั้งการจัดสรรโอกาสการ
เข้าศึกษาต่อและน าผลการประเมินผู้เรียนดังกล่าว มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๙ หลักการจัดการอบรมการปฏิบัติธรรม 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส า นั ก ป ฏิบั ติ ธ ร รมประจ า
จังหวัดดีเด่น, 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๐๐). 
 

การปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง เพื่อ
ตัดละกิเลสตัณหาเห็นธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง  ตลอดชีวิต
ตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วยจุดมุ่งหมาย คือ 
พระนิพพาน การปฏิบัติธรรม สอดคล้องกับ มาตรา ๘ ที่ระบุว่า 
“เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา และ มีการพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” การศึกษาในทางพระพุทธศาสนามีหลัก
การศึกษาตามศีล สมาธิ ปัญญา มีหลักการการปฏิบัติที่ชัดเจนดังที่
ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร วินีตวัตถุ นิคัณฐ
สูตร หรือในคัมภีร์ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค จุดประสงค์ก็เพื่อผู้ศึกษา
ปฏิบัติเกิดปัญญาญาณเห็นแจ้งตามความเป็นจริง  ดังมาตรา ๒๒ 
ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” 

 

                                                             
๗๐จีรเดช แจ่มสว่าง, ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐๐. 



๕๒ 

 

๒.๓.๓ การขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  
มหาเถรสมาคมออกระเบียบการขอจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๓  

มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ ข้อ ๑ วัดซึ่งเป็นที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเป็น
วัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่พักสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคม ข้อ ๒ มีสัปปายะ เช่น อาวาสสัปปายะ เป็นต้นข้อ ๓ วัดที่เคย
เป็นส านักปฏิบัติธรรมมาก่อน ยกข้ึนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดข้อ  ๔ เจ้าอาวาสเป็น 
พระวิปัสสนาจารย์หรือส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรข้อ ๕ มีหลักฐานถูกต้อง 
ตรงตามแบบเอกสาร (แบบฟอร์ม) ที่ก าหนดไว้ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดคุณสมบัติของส านักปฏิบัติธรรม  ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาส านักปฏิบัติธรรมไว้  ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านสถานที่ (๒) ด้านวิทยากร  
(๓) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งแต่ละด้านมีข้อก าหนดเป็นรายละเอียด ดังนี ้ 

ด้านสถานที่ ๑. ด้านความสะอาด สงบ สว่าง บริเวณร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
๒. มีห้อง อาคาร หรือศาลาปฏิบัติ ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติ
วิปะสสนากัมมัฏฐานได้ไม่แออัดเกินไป ๓. มีที่พัก ห้องน้า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอและแยก
ตามเพศของผู้ใช้ ส าหรับห้องพักควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนได้เป็นอย่างดี  

ด้านวิทยากร ๑. มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมฏัฐานที่มีความรู้ ความสามารถใน
การสอนกัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร  โดยสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์
กัมมัฏฐานได ้๒. มีวิทยากรบรรยายธรรมที่มีความรู้ ความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้
เข้าใจหลักธรรม และน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข ๓. พระภิกษุหรือบุคคลอื่นที่เป็น
วิทยากรมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

ด้านการบริหารจัดการ ๑. เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของ
การศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง ๒. มีการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายอย่างเป็นระบบ 
ที่มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ ๓. มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่เพียงพอในการทาหน้าที่
ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้า ห้องสุขาและอ านวยความสะดวกต่างๆ  แก่ผู้ปฏิบัติธรรม  
๔. มีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรมจ านวน
มาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพื่อมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง ๕. มีการดูแลด้านสุขอนามัย กล่าวคือ มีตู้ยาสามัญไว้ประจ าหรือมีเจ้าหน้าที่ที่
สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมาก ควรจัดเตรียมเจ้าหน้าที่
จากสถานพยาบาลอยู่ดูแล ถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถน าส่งสถานพยาบาลได้ทันที ถ้าหากไม่ได้
จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจ า ก็ต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียงให้สามารถปฐม
พยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที ๖. มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
และจัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๗. มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือ
ส านักที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารหรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณที่เห็นได้โดยชัดเจน ๘. มีการประสานงาน
กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่มและการบริการต่างๆ 



๕๓ 

 

เป็นต้น ๙. มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ แต่ต้องไม่เป็นในลักษณะ
เชิงธุรกิจ๗๑ 

ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้ก าหนด
เกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  โดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ คุณสมบัติเบื้องต้นของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านสถานที่ ๑. มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ๒. มีอาคาร 
หรือ ศาลาปฏิบัติธรรม ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึก  ปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฎฐานได้ไม่แออัดเกินไป ๓. มีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศ
ของผู้ใช้ ส าหรับห้องพักควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี 

๒. ด้านวิทยากร ๑. มีพระวิปัสสนาจารย์หรอืผู้ฝกึสอนกัมมัฎฐานที่ผา่นการอบรมหลกัสตูร
พระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกมัมัฎฐานตามหลกัมหาสติปัฎฐานสตูร เป็นอย่างด ี
สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้ ๒. มีวิทยากรบรรยายธรรมที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจ
หลักธรรมและสามารถที่จะน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้ ๓. พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความ
ประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

๓. ด้านการบริหารจัดการ ๑. เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจ และเห็นความส าคัญของ
การศึกษาปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง ๒. มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่โปร่งใสเป็น
ระบบสามารถเปดิเผย และตรวจสอบได้ ๓. มีบุคลากรหรือเจา้หน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลดา้น
ที่พักอาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ๔. มีการ
ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรม และบริเวณโดยรอบในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติ
ธรรมจ านวนมากสามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ  หรือหน่วยอาสาสมัคร เพื่อมาดูแล
รักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ๕. มีการดูแลด้านสุขอนามัย กล่าวคือ มีตู้ยาสามัญไว้ประจ า หรือมี
เจ้าหน้าที่ที่สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๖. ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมากควร
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลอยู่ดูแล ถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถนาส่งสถานพยาบาลได้
ทันที ๗. ถ้าหากไม่ได้จัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจ าต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาล
ใกล้เคียงให้สามารถปฐมพยาบาล หรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที ๘. มีการจัดการปฏิบัติธรรม 
อย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดทาตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน ในรูปแบบของแผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ ๙. มีกฎข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของวัด หรือ
ส านักที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารเผยแพร่ หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณที่เห็นได้โดยชัดเจน ๑๐. มีการ
                                                             

๗๑ฝ่ายวิชาการคณะท างานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, 
คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๒๕๕๗), หน้า ๗๓ – ๗๕. 



๕๔ 

 

ประสานงานกับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด ในรูปของคณะกรรมการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆ เป็นต้น ๑๑. มีการประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการปฏิบัติธรรม และจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจ ๑๒.มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้า
รับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก๗๒ 

มหาเถรสมาคม ได้วางระเบียบในการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดปี พุทธศักราช 
๒๕๔๓ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรีแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบ ไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดต้ังส านัก 
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓”  

ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์
คณะสงฆ์ เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้“การปฏิบัติธรรม”หมายความว่าการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือ
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร“ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” หมายความว่า
ส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วได้รับการยกข้ึนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หรือ จัดตั้งข้ึนใหม่ 
โดยคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด “เจ้าส านัก”หมายความว่า เจ้าอาวาส ซึ่ง
เป็นที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งนั้นๆ “พระวิปัสสนาจารย์”หมายความว่า พระภิกษุ
ผู้สอนการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร  

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า  
จังหวัด ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นรอง
ประธานคณะกรรมการ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอของจังหวัดนั้น เป็นกรรมการโดยมี เจ้า
คณะใหญ่เป็นประธานคณะที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เป็นที่ปรึกษา  

ข้อ ๕ การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน
คณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการ จัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดคัดเลือกวัดที่เหมาะสม
ให้เจ้าอาวาสวัดที่จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม ยื่นหนังสือ ขอจัดตั้งตามแบบของกรมการศาสนา เสนอ 
คณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พิจารณาแล้วให้ ประธานคณะกรรมการรายงาน
เสนอเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ  เพื่อมีพระ
บัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรมให้กรมการศาสนาข้ึนทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล

                                                             
๗๒ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.). หลักเกณฑ์และ

แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://www.sptcenter.org [๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

http://www.sptcenter.org/


๕๕ 

 

มหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม๗๓ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัด
แผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้๗๔  

การวิเคราะห์ภารกิจ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการสนองงานคณะสงฆ์ สนับสนุนส่งเสริมทานุบ ารุงอุปถัมภ์คุ้มครองและพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนา  ดูแลรักษาศาสนสมบัติ  พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง  ทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาโลก รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางด้านพระพุทธศาสนา 
วิสัยทัศน์ พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคงพุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ส่งเสริมศีลธรรมค้ าจุนสังคม  

พันธกิจ ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาส่งเสรมิการเผยแผ่หลกัธรรมให้ประชาชน 
น าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง พระธรรมสุธีได้กล่าวว่าพระวินยาธิการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปกครองสงฆ์ที่คอยช่วยเหลอืคณะพระสังฆาธิการท าหน้าทีค่อยตรวจตราแนะน าดูแลแก้ไขให้พระภิกษุ
สามเณรประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ฯลฯ๗๕ 

มหาเถรสมาคมได้กล่าวว่าหลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธ
ศาสตร์ในองค์กรมีองค์ประกอบส าคัญที่นักบริหารงานควรค านึงเพื่อให้การบริหารงานประสบ
ความส าเร็จ ประกอบไปด้วย เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (machine 
or equipment) และแรงงาน หรือ คน (man) องค์ความรู้ในการบริหารงาน๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๗๓“ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓, ระเบียบ

มหาเถรสมาคม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.sptcenter.org [๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
๗๔ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔, 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.onab.go.th [๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
๗๕พระธรรมสุธี, คู่มือศูนย์ปฏิบัติการ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๔. 
๗๖มหาเถรสมาคม, หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา : http://www.mahathera.org/detail.php?module=article&id=7&title=03 [๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑]. 

http://www.sptcenter.org/
http://www.onab.go.th/
http://www.mahathera.org/detail.php?module=article&id=7&title=03


๕๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ การขอจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ฝ่ายวิชาการคณะท างานโครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน, 
(๒๕๔๗, หน้า ๗๓ – ๗๕). 
 

มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี ้ 
ข้อ ๑ วัดซึ่งเป็นที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
เป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่พักสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคม  
ข้อ ๒ มีสัปปายะ เช่น อาวาสสัปปายะ เป็นต้น 
ข้อ ๓ วัดที่เคยเป็นส านักปฏิบัติธรรมมาก่อน ยกข้ึนเป็น
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ข้อ ๔ เจ้าอาวาสเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร  
ข้อ ๕ มีหลักฐานถูกต้องตรงตามแบบเอกสารที่ก าหนด
ไว้ (แบบฟอร์ม) 

ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจงัหวัดแหง่ประเทศไทย (ศปท.), 
[ออนไลน์]. 
 

ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น  ของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดดีเด่น ดังต่อไปนี ้
ด้านสถานที่ มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียง
รบกวนจากภายนอก มีอาคาร หรือ ศาลาปฏิบัติธรรม 
ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและ
ฝึก ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานได้ไม่แออัดเกินไป มีที่พกั 
ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ 
ด้านวิทยากร มีพระวิปัสสนาจารย์  ผ่านการอบรม
หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ สอนกัมมัฎฐานตามหลัก
มหาสติปัฎฐานสูตร เป็นอย่างดี พระภิกษุหรือบุคคลที่
เป็นวิทยากรมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่ง
ที่ด ีเป็นต้น 
ด้านการบริหารจัดการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความ
สนใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติ และ
เผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริ มีการจัดท าบัญชีรายรับ -
รายจ่าย ที่โปร่งใสเป็นระบบสามารถเปิดเผย  และ
ตรวจสอบได้ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการ
ท าหน้าที่ดูแลและอ านวยความสะดวก เป็นต้น 

 
 
 



๕๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ การขอจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา
คัดเลือกส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด
ดีเด่น, 
[ออนไลน์]. 

ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น ของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดดีเด่น ดังนี ้
๑. ด้านสถานที่  
๒. ด้านวิทยากร  
๓. ด้านการบริหารจัดการ  
๔. มีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย 
๕. มีการดูแลด้านสุขอนามัย 
๖. ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมาก 
๗. ถ้าหากไม่ได้จัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจ า
ต้องมีการประสานไว้กับสถาน 
๘. มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีและจดั
ทาตารางการฝึกอบรมปฏิบัติ  
๙. มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านักที่
จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารเผยแพร่ หรือติดประกาศไว้ ณ 
บริเวณที่เห็นได้โดยชัดเจน  
๑๐. มีการประสานงานกับชุมชน  
๑๑. มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรม
และจะต้องไม่เป็น ไปในลักษณะเชิงธุรกิจ ๑๒.มีการ
จัดเก็บข้อมูลสถิติ ของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่าง
เป็นระบบ สามารถสืบค้น ได้โดยสะดวก 

ระเบียบมหาเถรสมาคม, 
[ออนไลน์]. 

มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหา
เถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านัก ปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓” 
ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้“การปฏิบัติธรรม”หมายความว่าการ
ปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลัก
มหาสติปัฏฐานสูตร “ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” 
หมายความว่า ส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วได้รับการ
ยกข้ึนเป็นส านักฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดน้ันๆ 

 
 



๕๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ การขอจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 หรือจัดต้ังข้ึนใหม่ โดยคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบตัิ

ธรรมประจ าจังหวัด “เจ้าส านัก”หมายความว่า เจ้า
อาวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
แห่ งนั้นๆ  “พระวิปัสสนาจารย์” หมายความว่า
พระภิกษุผู้สอนการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร  
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะ 
กรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย เ จ้ า ค ณ ะ จั ง ห วั ด เ ป็ น ป ร ะ ธาน
คณะกรรมการ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นรองประธาน
คณะกรรมการ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอของ
จังหวัดนั้น เป็นกรรมการโดยมี เจ้าคณะใหญ่เป็น
ประธานคณะที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
เป็นที่ปรึกษา  
ข้อ ๕ การจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด ให้เจ้า
คณะจังหวัดประธานคณะกรรมการ จัดประชุมคณะ
กรรม การ จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
คัดเลือกวัดที่เหมาะสมให้เจ้าอาวาสวัดที่จัดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรม ยื่นหนังสือ ขอจัดต้ังตามแบบของกรมการ
ศาสนา เสนอคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด พิจารณาแล้วให้ประธานคณะกรรมการ
รายงานเสนอเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่พิจารณา
เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ  เพื่อมีพระ
บัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรมให้กรมการศาสนาข้ึน
ทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประกาศ 
ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 

 

 

 

 



๕๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ การขอจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
[ออนไลน์]. 

 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดแผนการจัดการ
องค์ความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี ้ 
การวิเคราะห์ภารกิจส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สนองงานของคณะสงฆ์ สนับสนุนส่งเสริมทานุบ ารุง
อุปถัมภ์คุ้มครองและพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา 

 ดูแลรักษาศาสนสมบัติ  พัฒนาพุทธมณฑลให้ เป็น
ศูนย์กลาง ทางวิชาการพระพุทธศาสนาโลกรวมทั้งให้
การสนับสนุน  ส่ ง เสริมพัฒนาบุคลากรทางด้ าน
พระพุทธศาสนา วิสัยทัศน์ พระพุทธศาสนามีความ
เจริญมั่นคงพุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลัก
พุทธธรรมส่งเสริมศีลธรรมค้ าจุนสังคม 
พันธกิจ ให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน น าไปปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

พระธรรมสุธี, 
(๒๕๕๔, หน้า ๔). 

 

พระธรรมสุธีได้กล่าวว่า พระวินยาธิการถือว่า เป็นส่วน
หนึ่งของการปกครองสงฆ์ที่คอยช่วยเหลือคณะพระ
สังฆาธิการท าหน้าที่คอยตรวจตราแนะน าดูแลแก้ไขให้
พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรม
วินัย ฯลฯ 

มหาเถรสมาคม, 
[ออนไลน์]. 

 

มหาเถรสมาคมได้กล่าวว่าหลักการบริหารงานสมัยใหม่
กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในองค์กรมี
องค์ประกอบส าคัญที่นักบริหารงานควรค านึงเพื่อให้
การบริหารงานประสบความส าเรจ็ ประกอบไปด้วย เงนิ 
(money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
(machine or equipment) แรงงาน หรือ คน (man) 
องค์ความรู้ในการบริหารงาน 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

๒.๓.๔ หลักเกณฑ์ความเหมาะสมของสถานท่ีปฏิบัติธรรม 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเบื้องต้นของการเจริญสติแก่ภิกษุปรากฏในคัมภีร์

พระไตรปิฎกหลายแห่ง ดังนี ้
“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เราควรหลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียว เธอใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือ 

ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าทึบ ที่กลางแจ้ง ลอมฟาง ที่สงัดมีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย 
ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มีคนพลุกพล่าน เหมาะเป็นที่หลีกเร้น เธอไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี หรือไปสู่
เรือนว่าง ๒ ก็ด ีนั่งขัดสมาธิ ๓ ตั้งกายตรง ด ารงสติไว้เฉพาะหน้า”๗๗ 

“ภิกษุนั้นอาศัยเสนาสนะที่สงดั เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ดงที่แจ้ง กองฟาง 
ที่สงัดมีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มีคนพลุกพล่าน เหมาะเป็นที่หลีกเร้น ภิกษุ
นั้นอยู่ป่า อยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรงด ารงสติมั่นมุ่งเฉพาะกัมมัฏฐาน”๗๘ 

“ภิกษุนั้นย่อมเข้าสู่เสนาสนะอันสงัด เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าทึบ
กลางแจ้ง ลอมฟาง เธออยู่ป่า อยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายให้ตรงด ารงสติใหม้ัน่”๗๙ 

ตรัสถึงมหาโควินทพราหมณ์สนทนากล่าวสอบทานความเข้าใจถึง “เป็นผู้อยู่ผู้เดียว” กับ
สุนังกุมารพรหม ว่า คือ “บุคคลบางคนในโลกนี้ อาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา 
ถ้ า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง และลอมฟาง”๘๐ 

จากพระพุทธพจน์ดังกล่าว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การใช้สอยเสนาสนะอัน
สงัด อันได้แก่ ป่า โคนไม้ หรือเรือนว่าง มีซอกเขา ถ้ าในภูเขา ป่าช้า ป่าละเมาะ ที่โล่งแจ้ง ลอมฟางที่
สงัดมีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มีคนพลุกพล่าน ว่า เหมาะเป็นที่หลีกเร้น 
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และมีปรากฏว่า “ในพรรษาที่ ๓ ขณะประทับจ าพรรษา ณ เวฬุวันวิหาร  
กรุงราชคฤห์ เศรษฐีกรุงราชคฤห์เลื่อมใสศรัทธาในภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ  จึงได้ทูลขออนุญาต
สร้างเสนาสนะถวาย จึงทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด ได้แก่ วิหาร เรือนมุงแถบเดียวเรือนช้ัน เรือน
โล้น และถ้ าที่สร้างขึ้น ทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเหล่าน้ีว่า “วิหารย่อมป้องกันความหนาวร้อนและ
สัตว์ร้าย นอกจากนั้นยังป้องกันงู ยุงและฝนในคราวหนาวเย็น นอกจากนั้น ยังป้องกันลมและแดดอัน
ร้อนจัดที่เกิดข้ึน การถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพินิจ และเพื่อเห็นแจ้ง
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ”๘๑ 

ดังนั้น เสนาสนะอันสงัด และเสนาสนะ ๕ ที่มีผู้สร้างถวาย จึงนับได้ว่า เป็นสถานที่เพื่อ
หลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพินิจ และเพื่อเห็นแจ้ง กล่าวคือเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นเองขณะเจรญิสติ
ควรอยู่ในสภาพเช่นไรจึงจะท าให้การปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้า มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก 

“ภิกษุทั้งหลาย มีสมัยที่จิตตั้งมั่นอยู่ภายใน สงบนิ่งอยู่ มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดข้ึนต้ังมั่น
อยู่ สมาธินั้นเป็นธรรม สงบ ประณีต ได้ความสงบระงับถึงภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดข้ึน ไม่มีการข่มห้าม

                                                             
๗๗อง.นวก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๕๒๑. 
๗๘อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๐๘/๓๘๕. 
๗๙อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๙๘/๒๒๓. 
๘๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘. 
๘๑วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๘๙-๙๒., สุรีย์ มีผลกิจและ วิเชียร มีผลกิจ, พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา, พิมพ์

ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอมฟอร์ม จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๔๑-๔๒. 



๖๑ 

 

กิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง และภิกษุนั้นจะน้อมจิตไปเพื่อท าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควร
ท าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆ เมื่อมีเหตุแห่งสติ เธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัด
ในธรรมนั้นๆ” จากพระพุทธพจน์ดังกล่าว พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวอธิบาย“สมัย” ไว้หมายถึง กาล
ที่ได้รับสัปปายะความเหมาะสม ๕ ประการ คือ ๑. อุตุสัปปายะ ๒. อาหารสัปปายะ ๓. เสนาสนะสัป
ปายะ ๔. ปุคคละสัปปายะ ๕. ธัมมัสสวนะสัปปายะ๘๒ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสแก่พระอานนท์ถึงลักษณะของภิกษุผู้ใส่ใจใฝ่ในการ
ปฏิบัติธรรมว่า “เราจักพูดเรื่องเห็นปานน้ี คือ เรื่องความมักน้อย เรื่องความสันโดษ เรื่องความสงัด 
เรื่องความไม่คลุกคลีกัน เรื่องการปรารภความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมุตติ เรื่อง
วิมุตติญาณทัสสนะ ซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากเิลสอย่างยิ่ง เป็นสัปปายะแก่ความเปน็ไปแห่งจิต เป็นไป เพื่อ
ความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายก าหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้และเพื่อ
นิพพาน”๘๓ ในอรรถกถากล่าวอธิบาย “เป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิต” หมายถึง เป็นที่สบาย 
และเป็นอุปการะแก่การชักน าจิตเ ข้าสู่สมถะ และวิปัสสนา  มี ๗ ประการ  คือ ๑ . อาวาส  
๒. โคจรคาม ๓. การพูดคุย ๔. บุคคล ๕. โภชนะ ๖. ฤดู ๗. อิริยาบถ๘๔ พระด ารัสข้างต้นนั้นได้ตรัส
การปฏิบัติตนขณะปฏิบัติธรรมถึงลักษณะเรื่องที่จักพูดคุยไว้เป็นตัวอย่าง  เพราะการปฏิบัติจะ
เจริญก้าวหน้าควรต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เว้นสถานที่ที่เป็นโทษและอยู่ในสถานที่ที่สะดวก 
ดังมีปรากฏเป็นคาถา ว่า 

 อาวาโส โคจโร ภสฺส  ปุคฺคโล โภชน  อุต ุ
 อิริยาปโถติ สตฺตเต อสปฺปาเย วิวชฺชโย 
 สปฺปาเย สตฺต เสเวถ เอวญฺหิ ปฏิปชฺชโต 
 น จิเรเนว กาเลน โหต ิกสฺสจิ อปฺปนา ฯ๘๕ 

โยคาวจร ผู้ประสงค์จะรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ให้ดีนั้น พึงเว้นจากอสัปปายะ อันไม่ควรแก่
ภาวนาสมาธิ ๗ อย่าง คือ อาวาส (ที่อยู่อาศัย) โคจรคาม (หมู่บ้าน หรือท้องถ่ินที่จะไปบิณฑบาต  
ภัสสะ (ถ้อยค าพูด) ปุคคละ (บุคคล) โภชนะ (อาหาร) อุต ุ(อากาศ) อิริยาบถ (นั่ง นอน ยืน เดิน) แล้ว
พึงเสพแต่ สัปปายะ อันควรแก่ภาวนาสมาธิ ๗ อย่างนั้นเช่นกัน เมื่อได้ปฏิบัติดังกล่าวมานี้ บางท่านก็
อาจส าเร็จอัปปนาภาวนาในกาลไม่นานนัก๘๖ 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็มีปรากฏว่าเมื่อโยคาวจรภิกษุรูปใด แม้ท าโยคะโดยนัยวิปัสสนา
ดังกล่าวมานี้อยู่ นัยวิปัสสนาก็ยังไม่ถึงพร้อม โยคาวจรภิกษุรูปนั้นพึงท าอินทรีย์ให้กล้าด้วยอ านาจแห่ง
อาการ ๙ อย่างนี้ว่า 

                                                             
๘๒อง.ฺติก.อ. (ไทย) ๒/๑๐๒/๒๕๔. 
๘๓ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗. 
๘๔อง.ฺนวก.อ. (ไทย) ๓/๑/๒๘๕ ในที่น้ีบาลีเป็น เจโตวิจารณสปฺปายา แต่ในฉบับภาษาอังกฤษเป็น เจโต

วิวรณสปฺปายา และฉบับฉัฏฐสังคีติ เป็น “เจโตวินีวรณสปฺปายา. 
๘๕วิสุทฺธิ.ฎีกา (ไทย) ๑/๑๖๑/๒๑๙. 
๘๖มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๐., 



๖๒ 

 

นวหากาเรหิ อินฺทฺริยานิ ติกฺขานิ ภวนฺติ อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน  สงฺขาราน  ขยเมว ปสฺสติ ตตฺถ 
จ สกฺกจฺจกิริยาย สมฺปาเทติ, สาตจฺจกิริยาย สมฺปาเทติ, สปฺปายกิริยาย สมฺปาเทติ สมาธิสฺสจ นิมิตฺตคฺ
คาเหน, โพชฺฌงฺคานญฺจ อนุปวตฺตนตาย กาเย จ ชีวิเต จ อนุตฺตรา จ อพฺยสาเนนาติ๘๗ 

อินทรีย์ทั้งหลาย มีสัทธินทรีย์เป็นต้น ย่อมกล้าแข็งด้วยอาการ ๙ คือ ดูแต่ความสิ้นไปแห่ง
สังขารทั้งหลายที่เกิดๆ ข้ึนถ่ายเดียว ๑ และในการดูความสิ้นน้ันยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการ
ท าด้วยความมีสติ ๑ ยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมโดยสาตัจจกิริยาท าติดต่อ ๑ ยังวิปัสสนาญาณให้ถึง
พร้อมโดยสัปปายกิริยา ท าอย่างสบาย คือ เสพสัปปายะทั้ง ๗ มีอาวาสสัปปายะ เป็นต้น ๑  
ยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อม โดยจับนิมิตของสมาธิในวิปัสสนาให้ได้ ๑ ยังวิปัสสนาญาณให้ถึง พร้อม
โดยกิริยาที่ยังโพชฌงค์ให้เป็นไปตามควร ๑ เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความไม่ไยดีในร่างกายและชีวิต ๑ ในการ
เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความไม่ไยดีในร่างกายและชีวิตนั้น ๑ ยังภาวนาให้ถึงพร้อมโดยข่มความทุกข์ที่เกิดข้ึน
ออกไปเสียจากความไยดีในร่างกายและชีวิตให้จงได้ ๑ ยังภาวนาให้ถึงพร้อมโดยไม่เลิกภาวนาเสียใน
ระหว่าง ๑ แล้วเว้นอสัปปายะ ๗ เสพสัปปายะ ๗”๘๘ 

ดังนั้น การรักษาปฏิภาคนิมิตเพื่อส าเร็จอัปปนาภาวนา และการท าอินทรีย์ให้กล้าโดยนัย
วิปัสสนา พึงเว้นจากอสัปปายะอันไม่ควรแก่ภาวนาสมาธิ ๗ และพึงเสพแต่สัปปายะอันควรแก่ภาวนา
สมาธิ ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๘๗วิสุทฺธิ. ๓/๒๓๙., โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ), หลักการปฏิบัติวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน, แปลโดย จ ารูญ ธรรมดา, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า 
๙๘ – ๙๙. 

๘๘มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๖๑-๖๒. 



๖๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ หลักเกณฑ์ความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อง.นวก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๕๒๑. 
 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเบื้องต้นของการเจริญ
สติแก่ภิกษุปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง ดังนี ้
“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เราควรหลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้
เดียว เธอใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือ ป่า โคนไม้ ภูเขา 
ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าทึบ ที่กลางแจ้ง ลอมฟาง ที่สงัดมี
เสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มี
คนพลุกพล่าน เหมาะเป็นที่หลีกเร้น เธอไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่
โคนไม้ก็ดี หรือไปสู่เรือนว่าง ๒ ก็ดี นั่งขัดสมาธิ ๓ ตั้ง
กายตรง ด ารงสติไว้เฉพาะหน้า” 
“ภิกษุนั้นอาศัยเสนาสนะที่สงัด เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา 
ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ดงที่แจ้ง กองฟาง ที่สงัดมีเสียงน้อย 
มี เ สี ย งอึ กทึ กน้ อย  ไม่ มี คนสัญจร ไปมา  ไม่ มี คน
พลุกพล่าน เหมาะเป็นที่หลีกเร้น ภิกษุนั้นอยู่ป่า อยู่โคน
ไม้ หรืออยู่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรงด ารงสติมัน่
มุ่งเฉพาะกัมมัฏฐาน” 

อภิ.ป.ุ (ไทย) ๓๖/๑๙๘/๒๒๓. 
 

“ภิกษุนั้นย่อมเข้าสู่เสนาสนะอันสงัด เช่น ป่า โคนไม้ 
ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าทึบกลางแจ้ง ลอมฟาง เธอ
อยู่ป่า อยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกาย
ให้ตรงด ารงสติ ให้มั่น” 

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘. 
 

ตรัสถึงมหาโควินทพราหมณ์สนทนากล่าวสอบทาน
ความเข้าใจถึง “เป็นผู้อยู่ผู้เดียว” กับสุนังกุมารพรหม 
ว่า คือ “บุคคลบางคนในโลกนี้ อาศัยเสนาสนะอันสงัด 
คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง 
และลอมฟาง” 

วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๘๙-๙๒.  
 

จากพระพุทธพจน์ดังกล่าว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าตรัสบอกการใช้สอยเสนาสนะอันสงัด อันได้แก่ ป่า 
โคนไม้ หรือเรือนว่าง มีซอกเขา ถ้ าในภูเขา ป่าช้า ป่า
ละเมาะ ที่โล่งแจ้ง ลอมฟางที่สงัดมีเสียงน้อย มีเสียง
อึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มีคนพลุกพล่าน ว่า 
เหมาะเป็นที่หลีกเร้น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 

 
 
 



๖๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ หลักเกณฑ์ความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบัติธรรม (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๒/๑๐๒/๒๕๔. 

 
เสนาสนะอันสงัด และเสนาสนะ ๕ ที่มีผู้สร้างถวาย  
จึงนับได้ว่า เป็นสถานที่เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข 
เพื่อเพ่งพินิจ และเพื่อเห็นแจ้ง กล่าวคือเพื่อปฏิบัติ
ธรรมนั่นเองขณะเจริญสติควรอยู่ในสภาพเช่นไรจึงจะ
ท าให้การปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้า มีกล่าวไว้
ในพระไตรปิฎก 

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗. 
 

“เราจักพูดเรื่องเห็นปานน้ี คือ เรื่องความมักน้อย เรื่อง
ความสันโดษ เรื่องความสงัด เรื่องความไม่คลุกคลีกัน 
เรื่องการปรารภความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่อง
ปัญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ซึ่งเป็น
เรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง  เป็นสัปปายะแก่ความ
เป็นไปแห่งจิต เป็นไป เพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วน
เดียว เพื่อคลายก าหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิง่ 
เพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพาน” 

วิสุทฺธิ.ฎีกา (ไทย) ๑/๑๖๑/๒๑๙. 
 

พระด ารัสข้างต้นนั้น ตรัสการปฏิบัติตนขณะปฏิบัติ
ธรรม ถึงลักษณะเรื่องที่จักพูดคุยไว้เป็นตัวอย่าง เพราะ
การปฏิบัติจะเจริญก้าวหน้า ควรต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสม  

มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๐๐). 
 

โยคาวจร ผู้ประสงค์จะรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ให้ดีนั้นพึง
เว้นจากอสัปปายะ อันไม่ควรแก่ภาวนาสมาธิ ๗ อย่าง 
คือ อาวาส (ที่อยู่อาศัย)โคจรคาม (หมู่บ้าน หรือท้องถ่ิน
ที่จะไปบิณฑบาต ภัสสะ (ถ้อยค าพูด) ปุคคละ (บุคคล) 
โภชนะ (อาหาร) อุตุ (อากาศ) อิริยาบถ (นั่ง นอน ยืน 
เดิน) แล้วพึงเสพแต่ สัปปายะ อันควรแก่ภาวนาสมาธิ 
๗ อย่างนั้นเช่นกัน  

จ ารูญ ธรรมดา, 
(๒๕๔๖, หน้า ๙๘ – ๙๙). 
 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็มีปรากฏว่าเมื่อโยคาวจรภิกษุ 
รูปใด แม้ท าโยคะโดยนัยวิปัสสนาดังกล่าวมานี้อยู่ นัย
วิปัสสนาก็ยังไม่ถึงพร้อม โยคาวจรภิกษุรูปนั้นพึงท า
อินทรีย์ให้กล้าด้วยอ านาจแห่งอาการ ๙ อย่าง 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
(๒๕๔๒, หน้า ๖๑-๖๒). 

อินทรีย์ทั้งหลาย มีสัทธินทรีย์เป็นต้น ย่อมกล้าแข็งด้วย
อาการ ๙  

 
 



๖๕ 

 

๒.๓.๕ คุณสมบัติของสถานท่ีปฏิบัติธรรม 
สถานที่ปฏิบัติธรรมของโยคาวจรเพื่อรักษาปฏิภาคนิมิตและท าอินทรีย์ให้กล้า  จึงพึงเว้น

จากอสัปปายะ ๗ และพึงประกอบด้วยสัปปายะ ๗ สัปปายะ หมายถึง สิ่งที่สบาย สภาพเอื้อ สิ่งที่
เกื้อกูล สิ่งที่เหมาะสม อันเกื้อกูลในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย๘๙ 
ส่วนอสัปปายะก็มีความหมายตรงกันข้ามกับสัปปายะ 

สัปปายะ ๗ และอสัปปายะ๗ ได้แก่ ๑. อาวาส บางแห่งเรียก เสนาสนะ ๒. โคจรคาม  
๓. ภัสสะ บางแห่งเรียก ธัมมัสสวนะ ๔. บุคคล ๕. โภชนะ บางแห่งเรียก อาหาระ ๖. ฤด ู๗. อิริยาบถ
จะได้แสดงอธิบาย เป็นล าดับไป คือ๙๐ 

๑. อาวาส (ที่อยู)่ 
อาวาส หมายถึง ที่อยู่ที่พักอาศัยและสถานที่ปฏิบัติ มี ๒ อย่าง ได้แก่ อาวาสอสัปปายะคือ 

ที่อยู ่ที่พัก ที่อาศัยและสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติและอาวาสสัปปายะ คือ ที่อยู ่ที่พักที่อาศัย
และสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติควรเลือกอยู่ในอาวาสสัปปายะ 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวอธิบายไว้ว่า เมื่อโยคาวจรนั้นอยู่ในอาวาสใด นิมิตที่
ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดข้ึน ที่เกิดแล้วก็เสื่อมหายไป สติที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นและจิตที่ยังไม่เป็นสมาธิก็ไม่
เป็นสมาธิ อาวาสนี้นับเป็น อสัปปายะ ส่วนเมื่อเธออยู่ในอาวาสใด นิมิตเกิดและถาวรด้วย สติก็ต้ังมั่น 
จิตก็เป็นสมาธิ ดุจพระปธานิยติสสเถระผู้อยู่ ณ นาคบรรพต อาวาสนี้นับ เป็นสัปปายะ เพราะเหตุน้ัน 
ในวิหารใด อาวาส ที่อยู่ มีหลายแห่งโยคาวจรพึงลองอยู่ในอาวาสเหล่านั้นแห่งละ ๓ วัน จิตของเธอ
เป็นเอกัคคะ ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวในอาวาสแห่งใด ก็อยู่ในอาวาสแห่งนั้นเพราะความที่มีอาวาส
เป็นสัปปายะแท้ๆ ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้อยู่ในถ้ าจูฬนาคในตัมพปัณณิทวีป ถือเอากัมมัฏฐานบ าเพ็ญอยู่ใน
ถ้ าจูฬนาคนั้นได้บรรลุพระอรหัตทั้งหมด ส่วนพระอริยบุคคลเบื้องต่ ามีพระโสดาบันเป็นต้น และท่านผู้
ได้อริยภูมิในที่อื่นแล้ว มาบรรลุพระอรหัตในถ้ าจูฬนาคนั้นมีประมาณมิได้ แม้ในอาวาสสัปปายะแห่ง
อื่นๆ เช่นจิตตลบรรพตวิหาร ก็เช่นกัน๙๑ 

ในกัมมัฏฐานคหณนิเทศตอนแก้สมาธิภาวนา แสดงไว้ว่า "อันโยคาวจรผู้ละวิหารอันไม่
เหมาะสมแก่การบ าเพ็ญสมาธิเสียแล้ว พ านักอยู่ในวิหารที่เหมาะสม"๙๒ เป็นการกล่าวให้โยคาวจรรู้จัก
หลีกเลี่ยงอาวาสอสัปปายะแล้วเลือกอาวาสสัปปายะเพื่อประโยชน์แก่การบ าเพ็ญสมาธิของตน  ได้
กล่าวแนวทางการปฏิบัติไว้ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคไว้ว่า  “เมื่อโยคาวจรผู้ใดอยู่ในวิหาร
เดียวกันกับพระอาจารย์มีความผาสุก โยคาวจรนั้นเมื่อจะช าระกัมมัฏฐานก็พึงอยู่ในวิหารนั้นนั่นแหละ 
ถ้าเมื่ออยู่ในวิหารนั้นไม่มีความผาสุกไซร้ วิหารอื่นใดเป็นสัปปายะมีอยู่ในที่ไกลแต่วิหารของพระ
อาจารย์ ประมาณคาวุตหนึ่งหรือกึ่งโยชน์ หรือแม้ประมาณถึงโยชน์หนึ่งก็ดี ก็พึงไปอยู่ในวิหารนั้นเถิด 

                                                             
๘๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม Dictionary of 

Buddhist, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘๖. 
๙๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔๒. 
๙๑มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, หน้า ๒๒๐-๒๒๑. 
๙๒สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม 

Dictionary of Buddhist, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๖. 



๖๖ 

 

เพราะเมื่อได้อยู่อย่างนั้น ครั้นมีความสนเท่ห์หรือเกิดความหลงลืมในข้อกัมมัฏฐานที่ตรงไหนก็ดี จะได้
ลุกขึ้นท าวัตรในวิหารที่ตนอยู่แต่เช้าแล้วออกเดินเที่ยวบิณฑบาตฉันในระหว่างทาง ไปถึงที่อยู่ของพระ
อาจารย์ในเวลาท่านเสร็จภัตกิจพอดีแล้ววันนั้นช าระกัมมัฏฐานในส านักของพระอาจารย์เสียให้เสร็จ 
วันรุ่งข้ึนก็กราบลาพระอาจารย์เดินทางกลับไป เที่ยวบิณฑบาตฉันในระหว่างทาง ยังไม่ทันเหนื่อยก็
อาจมาถึงที่อยู่ ของตนได้ส่วนโยคาวจรผู้ใดไม่ได้ที่ผาสุกในที่แม้ไกลตั้งโยชน์ โยคาวจรนั้นพึงตัดข้ออัน
เป็นขอดเป็นปมทั้งปวงของกัมมัฏฐานเสียให้ได้ ท ากัมมัฏฐานที่เนื่องด้วยความนึกหน่วงให้หมดจดดี 
แล้วไปให้ไกลกว่านั้น ก็ได้ละวิหารอันไม่เหมาะสมแก่การบ าเพ็ญสมาธิเสีย แล้วพ านักอยู่ในวิหารที่
เหมาะสมเถิด”๙๓ 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าววิหารที่ประกอบด้วยโทษ ๑๘ ประการ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ช่ือว่าวิหารไม่เหมาะสม มีพระบาลี ว่า 

  มหาวาส  นวาวาส  ชราวาส  จ ปนฺถนี 
  โสณฺฑึ ปณฺณญฺจ ปุปฺผญฺจ ผล  ปฏฺฐิตเมว จ 
  นคร  ทารุนา เขตฺต  วิสภาเคน ปฏฺฏน  
  ปจฺจนฺตสีมาสปฺปาย  ยตฺถ มิตฺโต น ลพฺภต ิ
  อฏฺฐารเสตานิ ฐานานิ อิต ิวิญฺญาย ปณฺฑิโต 
  อารกา ปริวชฺเชยฺย มคฺค  ปฏิภย  ยถาติ๙๔ 

คือ 
๑. มหนฺตตฺต  ความเป็นวิหารใหญ่ 
๒. นวตฺต  ความเป็นวิหารใหม่ (ยังไม่แล้วด)ี 
๓. ชิณฺณกตฺต  ความเป็นวิหารเก่า (ทรุดโทรมแล้ว) 
๔. ปนฺถสนฺนิสฺสิตตฺต  ความเป็นวิหารติดทางเดิน 
๕. โสณฺฑึ วิหารมีตระพังน้ า 
๖. ปณฺณ  วิหารมีไม้ใบ (ที่เป็นผัก) 
๗. ปุปฺผ  วิหารมีไม้ดอก 
๘. ผล  วิหารมีไม้ผล 
๙. ปฏฺฐนียตา ความเป็นวิหารที่คนทั้งหลายมุ่งมั่น 
๑๐. นครสนฺนิสฺสิตตา ความเป็นวิหารติดเมือง 
๑๑. ทารุสนฺนิสฺสิตตา ความเป็นวิหารติดป่าไม้ 
๑๒. เขตฺตสนฺนิสฺสิตตา ความเป็นวิหารติดที่นา (ของชาวบ้าน) 
๑๓. วิสภาคาน  ปุคฺคลาน  อตฺถิตา ความเป็นวิหารมีบุคคลผู้เป็นวิสภาคกันอยู่ 
๑๔. ปฏฺฏนสนฺนิสฺสิตตา ความเป็นวิหารติดท่า 
๑๕. ปจฺจนฺตสนฺนิสฺสิตตา ความเป็นวิหารติดปลายแดน 
๑๖. รชฺชสีมนฺตรสนฺนิสฺสิตตา ความเป็นวิหารติดที่ระหว่างพรมแดน 

                                                             
๙๓มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, หน้า ๗๘-๗๙. 
๙๔วิสุทฺธิ.ฎีกา (ไทย) ๑/๑๖๑/๒๑๙. 



๖๗ 

 

๑๗. อสปฺปายตา ความเป็นวิหารไม่เป็นสัปปายะ 
๑๘. กลฺยาณมิตฺตาน  อลาโภ วิหารที่หากัลยาณมิตรไม่ได้ 

ส่วนวิหารที่ช่ือว่า วิหารเหมาะสม ที่ควรต่อการเข้าปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยคุณสมบัติ  
๕ ประการ คุณสมบัติเหล่าน้ี คือ 

๑. นาติทูร  โหติ นาจฺจาสนฺน  คมนาคมนสมฺปนฺน  ฯ เสนาสนะในศาสนานี้เป็นที่ไม่
ไกลนักไม่ใกล้นัก ไปมาสะดวก 

๒. ทิวา อปฺโปกิณฺณ  รตฺตึ อปฺปสทฺท  อปฺปนิคฺโฆส  ฯ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืน
ไม่มีเสียงอึกทึก 

๓. อปฺปฑ สมกสวาตตปสรีสปสมฺผสฺส  โหติ ฯ ปราศจากสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว์เลื้อยคลาน 

๔. ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน วิหรนฺตสฺส อปกสิเรเนว อุปฺปชฺชนติ จีวรปิณฺฑปาต เสนา
สนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา ฯ ภิกษุพ านักอยู่ในเสนาสนะนั้น จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิ
ลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย ย่อมเกิดข้ึนโดยไม่ฝืดเคืองเลย 

๕. ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน เถรา ภิกฺข ูวิหรนฺติ พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินย
ธรามาติกาธรา เต กาเลน กาล  อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ ปริปณฺหติ ‘อิท  ภนฺเต กถ  อิมสฺส โก อตฺโถติ 
อสฺส เต อายสฺมนฺโต อวิวฏ  เจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตญฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จ กงฺขฏฺฐานิเยสุ 
ธมฺเมสุ กงข  ปฏิวิโนเทนฺติ ฯ ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ เป็นพหูสูต คล่องอาคม ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง
มาติกา ย่อมอยู่ในเสนาสนะนั้น ภิกษุเข้าไปหาพระเถระเหล่าน้ันตามกาลอันควร ได้สอบถามข้อธรรม
ข้ออรรถว่า "ท่านเจ้าข้า บทนี้เป็นอย่างไร” ท่านเหล่าน้ันย่อมจะเปิดข้อที่ยังไม่ได้เปิด ท าให้ตื้นข้อที่ยัง
มิได้ท าให้ตื้นและบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันน่าจะสงสัยได้หลายๆอย่าง 

๒. โคจรคาม 
โคจรคาม หมายถึง หมู่บ้านหรือท้องถ่ินที่หาอาหาร ที่เที่ยวไปเพื่อเข้าไปบิณฑบาต ม ี๒ 
อย่าง ได้แก่ โคจรอสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถ่ินที่ไม่เหมาะสมเพื่อเข้าไปบิณฑบาต 

และโคจรสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถ่ินที่เหมาะสมเพื่อเข้าไปบิณฑบาต โยคาวจรพึงเลือกโคจร
คามสัปปายะ 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวอธิบายไว้ว่า หมู่บ้านหรือท้องถ่ินส าหรับไป
บิณฑบาตแห่งใด มีอยู่ในที่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นักในระยะประมาณโกสะกึ่ง ประมาณ ๑,๐๐๐ ช่ัว คันธนู
หรือ ๒ กิโลเมตร เป็นเสนาสนะอยู่ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้ เป็นที่มีภิกขาสมบูรณ์หาง่ายหมู่บ้าน
นั้นนับเป็นสัปปายะ ถ้ามีลักษณะตรงกันข้ามนับเป็น อสัปปายะ ที่ว่าอสัปปายะนั้นน่าจะถือเอาด้วย
สาเหตุ คือ ๑. ไกลและการคมนาคมไปมาไม่สะดวก ๒. เวลาบิณฑบาตไปหรือกลับโดนแสงอาทิตย์ข้ึน
ส่องหน้า และ ๓. บิณฑบาตไม่พอแก่การฉัน 

 
 
 
 



๖๘ 

 

๓. ภัสสะ (การพูดคุย) 
ภัสสะ หมายถึง การพูดคุย หรือถ้อยค า ม ี๒ อย่าง ได้แก่ ภัสสะอสัปปายะ คือ การพูดคุย 

หรือถ้อยค าที่ไม่เหมาะสมในระหว่างปฏิบัติและภัสสะสัปปายะ คือ การพูดคุย หรือถ้อยค าที่เหมาะสม
ในระหว่างการปฏิบัติ โยคาวจรพึงปฏิบัติตนเพื่อส ารวมอินทรีย์พูดน้อยในระหว่างการปฏิบัติธรรมเพื่อ
ส ารวมสมาธิและปฏิภาคนิมิต 

ในวิปัสสนานัย เล่ม ๑ แสดงอธิบายการส ารวมสติไว้ว่า ในระหว่างการปฏิบัติธรรมศีลต้อง
บริสุทธ์ิ บุคคลพึงยังกุศลจิตให้เกิดทางทวาร ๖ แล้วรักษาอินทรีย์สังวรศีล ด้วยการปิดกั้นมิให้เกิด
อกุศล มีสติก่อให้เกิดกุศลจิตอยู่เสมอในขณะประจวบกับอารมณ์ ๖๙๕ 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ก็กล่าวอธิบายไว้ว่า การใช้สติส ารวมอินทรีย์ เพื่อไม่ให้
เกิดกิเลสในขณะที่วิญญาณ ๖ รับรู้อารมณ์ ๖ เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ดังนั้น การส ารวม
วาจาพูดน้อย ไม่กล่าวติรัจฉานกถา ๓๒ อันเป็นเรื่องขัดมรรคผลเป็นไปเพื่ออันตรธานเสียแหง่นิมิตของ
ผู้ปฏิบัติ หรือวิคคาหิกกถา ที่เป็นถ้อยค าที่แก่งแย่งกันท าลายความดีงามและความเจริญของตน พร้อม
ทั้งท าลายความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วย ช่ือว่า อสัปปายะ แม้ กถาวัตถุ ๑๐ ซึ่งเป็นถ้อยค าที่ไม่
ขัดกันกับมรรค ผล นิพพาน ช่ือว่า ภัสสสัปปายะ ก็ควรกล่าวพอประมาณเพื่อส ารวมสมาธิ และ
ปฏิภาคนิมิต ๓๒ ทั้ งติรัจฉานกถา  ๓๒ วิคคาหิกกถา  และกถาวัตถุ ๑๐ มีปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 

ติรัจฉานกถา ๓๒ คือ เรื่องขัดมรรคผลเปน็ไปเพื่ออันตรธานเสยีแห่งนิมิตของผูป้ฏิบัติ ได้แก่ 
๑. ราชกถา กล่าวถึงพระยามหากษัตริย์ 
๒. โจรกถา กล่าวถึงโจร 
๓. มหามัตตกถา กล่าวถึงมหาอ ามาตย์ 
๔. เสนากถา กล่าวถึงเสนา 
๕. ภยกถา กล่าวถึงภัยอันตราย 
๖. ยุทธกถา กล่าวถึงการสงคราม 
๗. อันนกถา กล่าวถึงข้าว 
๘. ปานกถา กล่าวถึงน้ า 
๙. วัตถกถา กล่าวถึงผ้านุ่งผ้าห่ม 
๑๐. สยนกถา กล่าวถึงที่หลับที่นอน 
๑๑. มาลากถา กล่าวถึงดอกไม้สรรพต่างๆ 
๑๒. คันธกถา กล่าวถึงเครื่องหอมเครื่องลูบไล้ชะโลมทา 
๑๓. ญาติกถา กล่าวถึงญาติแห่งตน 
๑๔. ยานกถา กล่าวถึงยวดยานคานหามช้างม้ารถเกวียนมีประเภทต่างๆ 
๑๕. คามกถา กล่าวถึงบ้านว่าบ้านต าบล 

                                                             
๙๕พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย เล่ม ๑, พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ 

อุปสโม, ป.ธ. ๙, Ph.D) ตรวจช าระ, พระคันธสาราภิวงศ์ เรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอไอ 
เซ็นเตอร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐-๒๑. 



๖๙ 

 

๑๖. นิคมกถา กล่าวถึงนิคม 
๑๗. ชนปทกถา กล่าวถึงชนบท 
๑๘. นครกถา กล่าวถึงเมืองใหญ่ 
๑๙. อิตถีกถา กล่าวถึงผู้หญิง 
๒๐. ปุริสกถา กล่าวถึงผู้ชาย 
๒๑. สุรกถา กล่าวถึงคนกล้าๆ ช้างกล้าเสือกล้า ศึกสงคราม 
๒๒. วิสิขากถา กล่าวถึงตรอกน้อยตรอกใหญ่ถนนหนทาง 
๒๓. กุมภทาสีกถา กล่าวถึงกุมภทาสีที่ตักน้ า 
๒๔. ปุพพเปตกถา กล่าวถึงญาติที่ล่วงไปแล้วแต่ก่อนๆ 
๒๕. นานัตตกถา กล่าวถึงเรื่องต่างๆ แต่บรรดาที่หาประโยชน์มิได้ 
๒๖. โลกกฺขายิกกถา กล่าวถึงลัทธิโกหก อันพาลในโลกเจรจากัน 
๒๗. สมุททักขายิกกถา กล่าวถึงมหาสมุทร สาคร ทะเล 
๒๘. อิติภวาภวกถา กล่าวถึงภว และอภวมี ๖ ประการ คือ กล่าวสัสสตทิฏฐิ กล่าว

อุทเฉททิฏฐิ กล่าวถึงเจริญในสมบัติ กล่าวถึงเสื่อมจากสมบัติ กล่าวสรรเสริญความสุขในเสพย์กาม 
กล่าวอัตตกิลมถานุโยคประกอบความเพียรให้ล าบากกายเป็นฝ่ายปฏิบัติแห่งเดียรถีย์ 

๒๙. อรญฺญกถา กล่าวถึงป่า 
๓๐. ปพฺพกถา กล่าวถึงภูเขา 
๓๑. นทีกถา กล่าวถึงแม่น้ า 
๓๒. ทีปกถา กล่าวถึงเกาะต่างๆ 

วิคคาหิกกถา คือ ถ้อยค าที่แก่งแย่งกัน ท าลายความดีงามและความเจริญของตน พร้อม
ทั้งท าลายความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วย ได้แก่ 

๑. น ตฺว  อิม  ธมฺมวินย  อาชานิสฺสติ ท่านไม่รู้ธรรมวินัย 
๒. อห  อิม  ธมฺมวินย  อาชานามิ ข้าพเจ้ารู้ธรรมวินัย 
๓. กึ ตฺว  อิม  ธมฺมวินย  อาชานิสฺสสิ ท่านจะรู้ได้อย่างไร 
๔. มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิด 
๕. อหมสฺมึ สมฺมาปฏิปนฺโน ส่วนข้าพเจ้าปฏิบัติถูก จึงรู้ได ้
๖. สหิต  เม ค าพูดของข้าพเจ้าตรงกันในเบื้องต้นและเบื้องปลาย จึงมีประโยชน์ 
๗. อสหิต  เต ของท่านไม่ตรงกันในเบื้องต้นและเบื้องปลาย จึงไม่มีประโยชน์ 
๘. ปุเรวจนิย  ปจฺฉา อวจ ค าที่ควรกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวทีหลัง 
๙. ปจฺฉาวจนิย  ปุเร อวจ แต่ค าพูดที่ควรกล่าวทีหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน 
๑๐. อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต  ค าพูดของข้าพเจ้าเพียงค าเดียวสามารถท าลายค าพูด 
ของท่าน 
๑๑. อาโรปิโต เต วาโท ข้าพเจ้าจับผิดความเห็นของท่านได้แล้ว 
๑๒. นิคฺคหิโต ตฺวมสิ ท่านจึงถูกข้าพเจ้าข่มไว้ 
๑๓. จร วาทปโมกฺขาย ท่านจงพยายามแสวงหาความรู้จากส านักต่างๆ มาปลด

เปลื้องแก้ไขค าพูดของท่านที่ถูกข้าพเจ้าข่มไว้นี้ด้วย 



๗๐ 

 

๑๔. นิพฺเพเฐหิ วา สเจ ปโหสิ ถ้าท่านยังเช่ือในความสามารถของท่าน ก็จงแก้ไขมา 

กถาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ ถ้อยค าที่ไม่ขัดกันกับมรรค ผล นิพพาน ได้แก่ 
๑. อปิจฺฉตากถ  พูดเรื่องความมักน้อย 
๒. สนฺตุฏฺฐิกถ  พูดเรื่องความพอใจตามมีตามได้ในสิ่งของ ของที่ตนได้มา 
๓. ปวิเวกกถ  พูดเรื่องความสงบทางกาย วาจา ใจ 
๔. อส สคฺคกถ  พูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณอารมณ์ 
๕. วิริยารมฺภกถ  พูดเรื่องการขยันหมั่นเพียร 
๖. สีลกถ  พูดเรื่องศีล 
๗. สมาธิกถ  พูดเรื่องสมาธิ 
๘. ปญฺญากถ  พูดเรื่องปัญญา 
๙. วิมุตฺติกถ  พูดเรื่องอรหัตตผล 
๑๐. วิมุตฺติญาณทสฺสนกถ  พูดเรื่องปัจจเวกขณญาณ ที่เกี่ยวกับอรหัตตผล นิพพาน 

๔. บุคคล 
บุคคล หมายถึง บุคคลที่อยู่ร่วมกันหรือมีการสนทนาปราศรัยกัน  มี ๒ อย่าง ได้แก่

ปุคคลอสัปปายะ คือ บุคคลที่ไม่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก าลังปฏิบัติด้วยและปุคคลสัป
ปายะ คือ บุคคลที่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก าลังปฏิบัติ โยคาวจรพึงเลือกคบปุคคลสัปปา
ยะเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิตของตนในขณะก าลังปฏิบัติ 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้ว่า ปุคคลอสัปปายะ คือ บุคคลที่ไม่สมควรเข้า
ไปสนทนาปราศรัยในขณะที่ก าลังปฏิบัติอยู่นั้น ได้แก่ บุคคลผู้มากไปด้วยการท ากายให้มั่นคงชอบ
บ ารุงประคบประหงมตบแต่งร่างกาย (กายทฬฺหีพหุโล)๙๖ มีปกติพูดติรัจฉานกถา ๓๒ (ติรจฺฉานกถิโก) 
เป็นอสัปปายะ เพราะว่าเขามีแต่จะท าให้เธอเศร้าหมอง ดุจน้ าโคลนท าน้ าใสให้ขุ่นไป ฉะนั้น และ
เพราะอาศัยบุคคลเช่นน้ัน สมาบัติย่อมเสื่อม ดุจสมาบัติของภิกษุหนุ่มผู้อยู่ ณ โกฏิบรรพตวิหาร เสื่อม
เพราะอาศัยบุคคลเช่นนั้น ส่วนปุคคลสัปปายะ บุคคลที่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะที่ก าลัง
ปฏิบัติอยู่นั้น ได้แก่ บุคคลที่เป็นผู้ไม่พูดติรัจฉานกถา (อติรจฺฉานกถิโก) ถึงพร้อมด้วยสีลคุณ สมาธิคุณ 
ปัญญาทิคุณ (สีลาทิคุณสมฺปนฺโน) ซึ่งโยคาวจรได้อาศัยแล้ว เป็นเหตุท าให้จิตที่ยังไม่เป็นสมาธิย่อมจะ
เป็นสมาธิหรือจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะตั้งมั่นย่ิงข้ึน เกิดความสงบเยือกเย็นผ่องใสได้โดยแท้๙๗ 

 

 

 

 
                                                             

๙๖วิสุทฺธิ, มหาฎีกาว่า คือแทนที่จะมุ่งท าความตั้งม่ันทางจิต กลับไปสนใจท าความม่ันคงทางกาย  
มหาฎีกาให้อรรถาธิบายว่า ขวนขวายแต่ปรนปรือร่างกาย ดังบาลีที่หมายเอา ข้อน้ีกล่าวไว้ว่า บริโภคจนเต็มท้อง
ตามที่ต้องการแล้วประกอบความสุขในการนอนอยู่เป็นประจ า. 

๙๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒. 



๗๑ 

 

๕. โภชนะ 
โภชนะ หมายถึง อาหารและเครื่องบริโภค ในระหว่างก าลังปฏิบัติธรรม ม ี๒ อย่าง ได้แก่ 

โภชนอสัปปายะ คือ อาหารและเครื่องบริโภคที่เป็นที่ไม่ถูกใจไม่พอใจ ไม่ถูกกับร่างกายไม่เกื้อกูลต่อ
สุขภาพ ฉันยาก ไม่สมควรแก่การบริโภคของโยคาวจร และโภชนสัปปายะ คืออาหารและเครื่อง
บริโภคที่ถูกใจพอใจ ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก เป็นที่สมควรแก่การบริโภคของ
โยคาวจร เพราะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือบั่นทอนสภาพจิตใจ 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้ว่า อาหารที่ไม่สมควรและที่สมควรแก่การ
บริโภค ในระหว่างก าลังปฏิบัติธรรม โยคาวจรบุคคลบางท่านได้รับประทานอาหารที่มีรสหวานแล้วก็
ไม่ถูกปาก ไม่มีความชุ่มช่ืนผาสุกใจ จิตใจไม่มั่นคง แต่เมื่อได้อาหารรสเปรี้ยวแล้ว ก็รู้สึกชุ่มช่ืนผาสุกใจ
ท าให้จิตใจมั่นคงถาวรยิ่งข้ึน ฉะนั้น อาหารที่มีรสหวานนั้นจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอาหารที่มีรสเปรี้ยว
เป็นสัปปายะแก่โยคาวจรนั้น บางท่านเมื่อได้รับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่ถูกปาก  ไม่มี
ความชุ่มช่ืนผาสุกใจ จิตใจไม่มั่นคง แต่เมื่อได้อาหารรสหวานแล้ว ก็รู้สึกชุ่มช่ืนผาสุกใจ ท าให้จิตใจ
มั่นคงถาวรยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาหารที่มีรสเปรี้ยวนั้นจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอาหารที่มีรสหวานเป็นสปัปายะ
แก่โยคาวจรนั้น ส าหรับรสเค็ม ขม เผ็ด ฝาด ๔ อย่างนี ้ไม่ได้กล่าวโดยเฉพาะๆ นั้น ก็เพราะรสเหล่าน้ี
เพียงแต่เป็นเครื่องปรุงให้รสทั้งสองนั้นดีข้ึน ดังนั้น เมื่อ ยกรสหวานและเปรี้ยวข้ึนมาแล้ว ก็เป็นอันว่า
ได้กล่าวถึงรส ๔ อย่างนี ้ตามสมควรไป๙๘ 

๖. ฤด ู
ฤด ูหมายถึง ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อม มี ๒ อย่าง ได้แก่ อุตุอสัปปายะ คือสภาวะ

ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น หนาวเกินไป ร้อนเกินไป เป็นต้นและอุตุสัปปายะ 
คือ สภาวะดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น 
โยคาวจรพึงเลือกอยู่ในธรรมชาติดินฟ้าอากาศที่ท าให้จิตใจของตนแจ่มใสมั่นคงเอื้ออ านวยแก่การ
ปฏิบัติธรรมของตน 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้ว่า อากาศที่ไม่สบายและสบายในขณะปฏิบัติ
ธรรมอยู่น้ัน โยคาวจรบางท่านเมื่อได้รับอากาศร้อนแล้ว ก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบาย จิตใจที่ยังไม่แจ่มใส ไม่
มั่นคง ก็กลับกระสับกระส่ายขุ่นหมองยิ่งขึ้น จิตใจที่สงบระงับแจ่มใสตั้งมั่นแล้วก็กลับหงุดหงิดฟุ้งซ่าน
ข้ึนมา แต่ถ้าได้รับอากาศเย็นก็รู้สึกสบาย จิตใจที่ยังไม่แจ่มใส ไม่ตั้งมั่นก็กลับแจ่มใสตั้งมั่นข้ึน จิตใจที่
สงบระงับแจ่มใสตั้งมั่นแล้วก็ถาวรยิ่งๆ ข้ึนไป ฉะนั้น อากาศร้อนจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอากาศเย็น
เป็นสัปปายะแก่โยคาวจรบุคคลนั้น โยคาวจรบางท่านได้รับอากาศเย็นแล้ว ก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบาย 
จิตใจที่ยังไม่แจ่มใส ไม่มั่นคง ก็กลับกระสับกระส่ายขุ่นหมองยิ่งขึ้น จิตใจที่สงบระงับแจ่มใสตั้งมั่นแล้ว
ก็กลับหงุดหงิดฟุ้งซ่านข้ึนมา แต่ถ้าได้รับอากาศร้อนก็รู้สึกสบาย จิตใจที่ยังไม่แจ่มใส ไม่ตั้งมั่นก็กลับ
แจ่มใสตั้งมั่นข้ึน จิตใจที่สงบระงับแจ่มใสตั้งมั่นแล้วก็ถาวรยิ่งๆ  ข้ึนไป ฉะนั้น อากาศเย็นจึงเป็น 
อสัปปายะ ส่วนอากาศร้อนเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรบุคคลนั้น๙๙ 

 

                                                             
๙๘มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, หน้า ๖๒. 
๙๙เรื่องเดี่ยวกัน, หน้า ๒๕๐. 



๗๒ 

 

๗. อิริยาบถ 
อิริยาบถ หมายถึง อาการหรือการเคลื่อนไหวอยู่ในกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง  มี ๒

อย่าง ได้แก่ อิริยาปถอสัปปายะ คือ อาการหรือการเคลื่อนไหวในกิริยาท่าทางที่ปฏิบัติแล้วไม่ถูกใจ
การเคลื่อนไหวที่ไม่พอดี และอิริยาปถสัปปายะ คือ อาการหรือการเคลื่อนไหวในกิริยาท่าทางที่ปฏิบัติ
แล้วถูกใจจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี โยคาวจรพึงเลือกอยู่ในอิริยาบถที่เกิดความสบายกายสบายใจ 
นิวรณ์จะได้ไม่เกิด 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้ว่า ในอิริยาบถ ๔ อย่างนั้น โยคาวจรบางท่าน
เมื่อท าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถนอนแล้ว ก็ท าให้รู้สึกง่วงเหงาหาวนอน ไม่ค่อยได้รับผลดี ถ้าท าการ
ปฏิบัติในอิริยาบถอื่นๆ ก็รู้สึกว่ามีความสบายกาย สบายใจ ทั้งได้รับผลดีโดยไม่มีนิวรณ์เกิดข้ึนกวนใจ 
บางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน แต่กลับได้รับผลดีในอิริยาบถนอน บาง
ท่านเมื่อท าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน แล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ไม่ค่อยได้รับผลดี 
ถ้าท าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถเดินกับนอน ก็รู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจ ทั้งได้รับผลดีด้วย  
บางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถเดิน นอน แต่กลับได้รับผลดีใน อิริยาบถนั่ง ยืน บาง
ท่านเมื่อท าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถเดิน แล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ไม่ค่อยจะได้รับผลดี ถ้าท า
การปฏิบัติในอิริยาบถอื่นๆ ก็รู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจ ทั้งได้รับผลดีโดยไม่มีนิวรณ์เกิดข้ึน
กวนใจ บางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถนั่ง ยืน นอน แต่กลับได้รับผลดีในอิริยาบถเดนิ 
ฉะนั้น อิริยาบถใดได้รับผลดี คือ ท าให้จิตใจแจ่มใสสงบระงับดับเสียซึ่งนิวรณ์ อิริยาบถนั้นจัดเป็นสัป
ปายะแก่โยคาวจรบุคคลนั้น เหตุนั้น พึงทดลองดูในอิริยาบถนั้นๆ อยู่อย่างละ ๓ วัน เช่นเดียวกันกับ
ท าการทดลองในอาวาส๑๐๐ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสปัปายะด้วยพระด ารัสอื่น เช่น สมัยอันมีอรรถาธิบายว่า 
คือ กาลที่ได้รับสัปปายะความเหมาะสม ๕ ประการ คือ ธรรมเป็นที่สะดวกสบายแก่การเจริญปัญญา 
ม ีอุตุสัปปายะ อาหารสัปปายะ (โภชนสัปปายะ) เสนาสนะสัปปายะ (อาวาสสัปปายะ) ปุคคลสัปปายะ 
และธัมมัสสวนสัปปายะ (ภัสสะสัปปายะ)๑๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๐๐อ้างแล้ว, หน้า ๒๕๗. 
๑๐๑อง.ฺติก.อ. (ไทย) ๒/๑๐๒/๒๕๔. 



๗๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ คุณสมบัติของสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๕, หน้า ๒๘๖). 

สถานที่ปฏิบัติธรรมของโยคาวจรเพื่อรักษาปฏิภาคนิมิต
และท าอินทรีย์ให้กล้า จึงพึงเว้นจากอสัปปายะ๗และพงึ
ประกอบด้วยสัปปายะ ๗ สัปปายะ หมายถึง สิ่งที่สบาย 
สภาพเอื้อ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เหมาะสม อันเกื้อกูลในการ
เจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๕, หน้า ๓๔๒). 
 

ส่วนอสัปปายะก็มีความหมายตรงกันข้ามกับสัปปายะ 
สัปปายะ ๗ และอสัปปายะ๗ ได้แก่ ๑. อาวาส บางแห่ง
เรียก เสนาสนะ ๒. โคจรคาม ๓. ภัสสะ บางแห่งเรียก 
ธัมมัสสวนะ ๔. บุคคล ๕. โภชนะ บางแห่งเรียก อาหา
ระ ๖. ฤด ู๗. อิริยาบถจะได้แสดงอธิบาย  

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๐๑). 

อาวาส หมายถึง ที่อยู่ที่พักอาศัยและสถานที่ปฏิบัติ มี 
๒ อย่าง ได้แก่ อาวาสอสัปปายะคือ ที่อยู ่ที่พัก ที่อาศัย
และสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติและอาวาสสัป
ปายะ คือ ที่อยู ่ที่พักที่อาศัยและสถานที่ที่เหมาะสมแก่
การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติควรเลือกอยู่ในอาวาสสัปปายะ 

ที.ส.ีอ. (ไทย) ๑๗/๘๔/๕๖๑. 
 

อิริยาบถ หมายถึง อาการหรือการเคลื่อนไหวอยู่ใน
กิริยาท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง มี ๒อย่าง ได้แก่ อิริยา
ปถอสัปปายะ คือ อาการหรือการเคลื่อนไหวในกิริยา
ท่าทางที่ปฏิบัติแล้วไม่ถูกใจการเคลื่อนไหวที่ไม่พอดี  
และอิริยาปถสัปปายะ คือ อาการหรือการเคลื่อนไหวใน
กิริยาท่าทางที่ปฏิบัติแล้วถูกใจจนมีการเคลื่อนไหวที่
พอดี โยคาวจรพึงเลือกอยู่ในอิริยาบถที่เกิดความสบาย
กายสบายใจ นิวรณ์จะได้ไม่เกิด 

องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒  
 

อิริยาบถใดได้รับผลดี คือ ท าให้จิตใจแจ่มใสสงบระงับ
ดับเสียซึ่ งนิวรณ์  อิริยาบถนั้นจัดเป็นสัปปายะแก่
โยคาวจรบุคคลนั้น เหตุน้ัน พึงทดลองดูในอิริยาบถนัน้ๆ 
อยู่อย่างละ ๓ วัน  

 

 

 

 

 



๗๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ คุณสมบัติของสถานที่ปฏิบัติธรรม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต,  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๐-๒๑). 

 

คุณสมบัติ ๕ ประการ คุณสมบัติเหล่าน้ี คือ 
๑. นาติทูร  โหต ินาจฺจาสนฺน  คมนาคมนสมฺปนฺน  ฯ 
๒. ทิวา อปฺโปกิณฺณ  รตฺตึ อปฺปสทฺท  อปฺปนิคฺโฆส  ฯ 
๓. อปฺปฑ สมกสวาตตปสรีสปสมฺผสฺส  โหต ิฯ  
๔ . ตสฺมึ  โข ปน เสนาสเน วิหรนฺตสฺส อปกสิเรเนว 
อุปฺปชฺชนติ จีวรปิณฺฑปาต เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชป
ริกฺขารา ฯ 
๕. ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน เถรา ภิกฺขู วิหรนฺติ พหุสฺสุตา 
อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรามาติกาธรา เต กาเลน 
กาล  อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ ปริปณฺหติ ‘อิท  ภนฺเต กถ  
อิมสฺส โก อตฺโถติ อสฺส เต อายสฺมนฺโต อวิวฏ  เจว วิว
รนฺติ อนุตฺตานีกตญฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จ 
กงฺขฏฺฐานิเยสุ ธมฺเมสุ กงข  ปฏิวิโนเทนฺติ ฯ 
โคจรคาม หมายถึง หมู่บ้านหรือท้องถ่ินที่หาอาหาร ที่
เที่ยวไปเพื่อเข้าไปบิณฑบาต มี ๒อย่าง ได้แก่ โคจร 
อสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถ่ินที่ไม่เหมาะสม เพื่อ
เข้าไปบิณฑบาต และโคจรสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือ
ท้องถ่ินที่เหมาะสมเพื่อเข้าไปบิณฑบาต โยคาวจรพึง
เลือกโคจรคามสัปปายะ 
ภัสสะ หมายถึง การพูดคุยหรือถ้อยค า มี ๒ อย่าง ได้แก่ 
ภัสสะอสัปปายะ  คือ การพูดคุย  หรือถ้อยค าที่ ไม่
เหมาะสมในระหว่างปฏิบัติและภัสสะสัปปายะ คือ การ
พูดคุย หรือถ้อยค าที่เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติ  
โยคาวจรพึงปฏิบัติตนเพื่อส ารวมอินทรีย์พูดน้อย เพื่อ
ส ารวมสมาธิและปฏิภาคนิมิต 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ คุณสมบัติของสถานที่ปฏิบัติธรรม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ที.ส.ี (ไทย) ๙/๑๘/๗.  
 

โภชนะ หมายถึง อาหารและเครื่องบริโภค ในระหว่าง
ก าลังปฏิบัติธรรม มี ๒ อย่าง ได้แก่ โภชนอสัปปายะ คือ 
อาหารและเครื่องบริโภคที่เป็นที่ไม่ถูกใจไม่พอใจ ไม่ถูก
กับร่างกายไม่เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันยาก ไม่สมควรแก่
การบริโภคของโยคาวจร และโภชนสัปปายะ คืออาหาร
และเครื่องบริโภคที่ถูกใจพอใจ ถูกกับร่างกาย เกื้อกูล
ต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก เป็นที่สมควรแก่การบริโภคของ
โยคาวจร  

ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๐/๕๘๙-๕๙๐. 
 

ฤดู หมายถึง ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อม  มี ๒ 
อย่าง ได้แก่ อุตุอสัปปายะ คือสภาวะดินฟ้าอากาศ
ธรรมชาติแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น หนาวเกินไป ร้อน
เกินไป  เป็นต้นและอุตุสัปปายะ คือ สภาวะดินฟ้า
อากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ไม่หนาว
เกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น โยคาวจรพึงเลือกอยู่ใน
ธรรมชาติดินฟ้าอากาศที่ท าให้จิตใจของตนแจ่มใสมั่นคง
เอื้ออ านวยแก่การปฏิบัติธรรมของตน 

องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๒/๑๐๒/๒๕๔. สัปปายะเหมาะสม ๕ ประการ คือ ธรรมเป็นที่สะดวก 
สบายแก่การเจริญปัญญา อุตุสัปปายะ อาหารสัปปายะ 
เสนาสนะสัปปายะ ปุคคลสัปปายะ ธัมมัสสวนสัปปายะ 

 
๒.๓.๖ การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 
การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนายึดหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา จากหลักฐานที่ปรากฏ 

ได้แก่ 
๑. วิสุทธิ ๗ ที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวกะพระปุณณมันตานีบุตร ณ ป่าอันธวัน ในเวลาเย็น

ถึงเป้าหมายแห่งพรหมจรรย์ตามล าดับวิสุทธิ ๗ สรุปเนื้อความได้ ดังนี้ว่า 
“ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคของเรา” ท่านตอบว่า “ขอรับแต่ประพฤติ

พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อสีลวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งศีล) เพื่อจิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแห่ง
จิต) ทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งทิฏฐิ) เพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้าม
พ้นความสงสัย) เพื่อมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่
ทาง) เพื่อปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางด าเนิน) เพื่อญาณทัสสนวิ
สุทธิ(ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ) ก็หาไม่ แต่เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ซึ่งมิใช่ สีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ 
ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิ
สุทธิ อันเปรียบเทียบวิสุทธิด้วยรถ ๗ ผลัด คือ สีลวิสุทธิมีจิตตวิสุทธิเป็นเป้าหมาย จิตตวิสุทธิมีทิฏฐิวิ
สุทธิเป็นเป้าหมาย ทิฏฐิวิสุทธิมีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเป้าหมาย กังขาวิตรณ วิสุทธิมีมัคคามัคค



๗๖ 

 

ญาณทัสสนวิสุทธิเป็นเป้าหมาย มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิมีปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นเป้าหมาย 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิมีญาณทัสสนวิสุทธิเป็นเป้าหมาย ญาณทัสสนวิสุทธิมีอนุปาทาปรินิพพาน
เป็นเป้าหมาย”๑๐๒ 

สรุป เป็นศีล สมาธิ และปัญญาได้ คือ ศีล คือ สีลวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งศีล) สมาธิ คือ
จิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งจิต) ปัญญา คือ ทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งทิฏฐิ) กังขาวิตรณวิสุทธิ 
(ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย ) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจด
แห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็น
ทางด าเนิน) และญาณทัสสนวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ) 

๒. บริสุทธ์ิ ๓ อันเป็นค าตอบของพระอานนท์ ในนิคัณฐสูตรแก่เจ้าอภัยลิจฉวีและเจ้า
บัณฑิตกุมารลิจฉวี ที่ตรัสถามเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมระหว่างนิครนถนาฏบุตร กับพระผู้มีพระ
ภาค ดังนี้ว่า 

“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ นิครนถนาฏบุตรเป็นสัพพัญญู (ผู้รู้ทุกสิ่ง) มองเห็นทุกอย่าง ปฏิญญา
ญาณทัสสนะโดยไม่เหลือว่า ‘เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และตื่น ญาณทัสสนะ ก็ปรากฏเป็นนิตย์” 
เขาบัญญัติว่ากรรมเก่าสิ้นสุดเพราะตบะ (การบ าเพ็ญเพียรอย่างหนัก) บัญญัติการก าจัดเหตุได้เพราะ
ไม่ท ากรรมใหม่ ด้วยเหตุนี้ เพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะ
เวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งสิ้นจึงจักเป็นอันสลายไป การล่วงพ้นทุกข์ทั้งสิ้นย่อมมีได้ด้วยความบริสุทธ์ิที่ท าให้
กิเลสสิ้นไปซึ่งประจักษ์ชัดด้วยตนเองนี้ ด้วยประการฉะนี้ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้อย่างไร”๑๐๓ 

ท่านพระอานนท์ตอบ “ท่านอภัย ความบริสุทธ์ิที่ท าให้กิเลสสิ้นไป ๓ ประการ คือ 
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอไม่ท ากรรม

ใหม่ และรับผลกรรมเก่าแล้วท าให้ (กิเลส) สิ้นไปโดยคิดว่า “ความบริสุทธ์ิเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึง
เห็นชัดด้วยตนเอง ท าให้กิเลสสิ้นไป ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตนอัน
วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน” 

๒. ภิกษุนั้นเพียบพร้อมด้วยศีล สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข 
มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ เธอไม่ท ากรรมใหม่ และรับผลกรรมเก่าแล้วท าให้ (กิเลส) สิ้นไป 

๓. ภิกษุนั้นเพียบพร้อมด้วยศีลอย่างนี้ เพียบพร้อมด้วยสมาธิอย่างนี้ ท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ
และปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอไม่ท า
กรรมใหม่ และรับผลกรรมเก่าแล้วท าให้ (กิเลส) สิ้นไป ความบริสุทธ์ิที่ท าให้กิเลสสิ้นไป ๓ ประการนี้
แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ 
ได้ตรัสไว้ชอบแล้ว เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อล่วงพ้นความโศก ความร่ าไร เพื่อความสิ้น
ทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ควรรู้ เพื่อท าพระนิพพานให้แจ้ง”๑๐๔ 

                                                             
๑๐๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๖-๒๕๙/๒๗๗-๒๘๓. 
๑๐๓อง.ฺติก.อ. (ไทย) ๒/๗๕/๒๒๖. 
๑๐๔อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๗๕/๒๙๗-๒๙๘. 
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๓. มรรคมีองค์ ๘ ในข้อนี้มีปรากฏที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกันทรกสูตร
“ภิกษุจ านวนมากผู้เป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท ากิจที่ควรท าเสร็จแล้วปลงภาระได้
แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยล าดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ”๑๐๕ 

ซึ่งกิจที่ควรท า ก็หมายถึงกิจในอริยสัจ ๔ คือ การก าหนดรู้ทุกข์ การละเหตุเกิดแห่งทุกข์
การท าให้แจ้งซึ่งความดับทกุข์ และการอบรมมรรคมีองค์ ๘ ให้เจริญ ๙๓ และการอบรมมรรคมอีงค์ ๘ 
หรือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ ๑. สัมมาทิฏฐิ   
๒. สัมมาสังกัปปะ ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ 
๘. สัมมาสมาธิ ๙๔ ในมรรคมีองค์ ๘ สัมมาสติ สัมมาสมาธิสรุปเป็นศีล สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สรุปเป็นสมาธิ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สรุปเป็นปัญญา 

การปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จึงยึดหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ดังมีพระบาลีปรากฏใน
พระไตรปิฎก ว่า 

 สีเล ปติฏฺฐาย นโร สปญฺโญ จิตฺต  ปญฺญญฺจ ภาวย  
 อาตาปี นิปโก ภิกฺข ุโส อิม  วิชฏเย ชฏ  

ภิกษุผู้เป็นคนฉลาด มีความเพียร มีปัญญา บริหารตนตั้งอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปญัญา
อยู่นั้น พึงถางชัฏนี้ได๑้๐๖ 

อานิสงส์ศีล สมาธิ ปัญญา มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ดังจะพรรณนาสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสศีลมีผลและอานิสงส์ ดังนี้ว่า 

"ดูกรอานนท์ ก็แลศีลเป็นกุศล มีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผล มีความไม่ต้องเดือดร้อน
ใจเป็นอานิสงส์"๑๐๗ 

อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของผู้มีศีล ๕ ประการ ได้แก่ 
 ๑. บุคคลในโลกนี้เป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมได้ประสบกองแห่งโภคะใหญ่มี

ความไม่ประมาทเป็นเหตุ 
 ๒. กิตติศัพท์อันงามของผู้มีศีล ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมฟุ้งไป 

 ๓. ผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล จะเข้าไปสู่บริษัทใดๆ  จะเป็นขัตติยบริษัทก็ตาม 
พราหมณ์บริษัทก็ตาม คฤหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตามย่อมเป็นผู้องอาจ ไม่เคอะเขินเข้าไป 

 ๔. ผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้ไม่หลงท ากาลกิริยา 

 ๕. ผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีล เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์๑๐๘ 

อานิสงส์ของศีลยังมีอื่นอีก คือ มีความเป็นที่รักที่ชอบใจเป็นเบื้องต้น มีความสิ้นอาสวะ
เป็นที่สุด สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยนัยว่า 

                                                             
๑๐๕ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑/๓. 
๑๐๖ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๓/๑๖. 
๑๐๗อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๒. 
๑๐๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕. 
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"ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงหวังว่า เราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ เป็นที่เคารพ เป็นที่
ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระท าให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเถิดหมั่น
ประกอบธรรมเครื่องสงบภายในตน ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่าง"๑๐๙ 

ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กล่าวศีล ๕ อย่าง สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ปริยันตปาริสุทธิศีล ศีลของอนุปสัมบันทั้งหลายผู้มีสิกขาบทเป็นที่สุด 
  ๒. อปริยันตปาริสุทธิศีล ศีลของอนุปสัมบันทั้งหลายผู้มีสิกขาบทไม่มีที่สุด 
  ๓. ปริปุณณปาริสุทธิศีล ศีลของกัลยาณปุถุชนทั้งหลาย ผู้ประกอบในกุศลธรรม

ผู้กระท าให้บริบรูณ์ในธรรมอันจรดแดนแหง่พระเสขะ ผู้ไม่อาลัยในร่างกายและชีวิต ผู้มีชีวิตอันละแล้ว 
  ๔. อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล ศีลของพระเสขะบุคคล ๗ จ าพวก 
  ๕. ปฏิปัสสัทธิปาริสุทธิศีล ศีลของพระขีณาสพทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระตถาคต 

เจ้าศีลของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ศีลของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งหลาย๑๑๐ 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้อีกว่า 

ศีลของอนุปสัมบันทั้งหลายน้ันเป็น ปริยันตปาริสุทธิศีล แม้เป็นศีลมีที่สุดด้วยอ านาจแห่ง
การนับก็ตาม พึงทราบว่าคงเป็นอปริยันตปาริสุทธิศีล เพราะหมายเอาภาวะสมาทานโดยไม่มีส่วน
เหลือ และภาวะที่ไม่แสดงที่สุดได้ด้วยอ านาจลาภ ยศ ญาติ องค์อวัยวะ และชีวิต เหมือนศีลของพระ
อัมพขาทกมหาติสสเถระผู้อยู่ในจีวรคุมพวิหาร ท่านไม่ละสัปปุริสานุสสติ แม้เมื่อความสงสัยในชีวิตมี
อยู่ ท่านก็ไม่ยอมล่วงละเมิดสิกขาบท อาศัยอปริยันตปาริสุทธิศีล ได้บรรลุพระอรหัตทั้งที่อยู่บนหลัง
อุบาสก 

ศีลของกัลยาณปุถุชนทั้งหลายแม้ปราศจากมลทินเพียงช่ัวจิตตุปบาทหนึ่ง  ก็ส าเร็จเป็น
ปทัฏฐานแก่พระอรหัตได้เหมือนกัน เพราะเป็นศีลที่ที่บริบูรณ์ยิ่งนับแต่อุปสมบทมา จึงเรียกได้ว่า เป็น
ปริปุณณปาริสุทธิศีล เหมือนศีลของพระมหาสังฆรักขิตเถระและพระภาคิเนยยมหาสังฆรักขิตเถระ 

ศีลของพระเสขะบุคคล ๗ จ าพวก พึงทราบว่าเป็นอปรามัฏฐปาริสุทธิศีล เพราะเป็นศีลที่
ไม่ได้ลูบคล าด้วยอ านาจแห่งราคะของปุถุชนทั้งหลาย เหมือนศีลของพระกุฏุมพิยปุตตติสสเถระ ผู้
อาศัยศีลแล้วเป็นผู้ปรารถนาที่จะตั้งตนไว้ในพระอรหัต จึงได้กล่าวรับรองกับหมู่โจรผู้ไพรีว่า “อาตมา
จักท าลายเท้าทั้งสองข้าง แล้วท าสัญญาให้แก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมรังเกียจ ย่อมละอายต่อความ
ตายที่ยังมีราคะ ข้าพเจ้าครุ่นคิดอย่างนี้แล้ว จึงพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยแยบคาย ก็ได้บรรลุพระ
อรหัต เมื่ออรุณรุ่งพอดี”๑๑๑ 

ศีลของสัตบุรุษทั้งหลายมีพระอรหันต์เป็นต้น พึงทราบว่าเป็น ปฏิปัสสัทธิปาริสุทธิศีล
เพราะเป็นศีลที่บริสุทธ์ิโดยท าความกระวนกระวายทั้งปวงให้สงบ  เหมือนพระมหาเถระรูปใดรูปหนึ่ง
แม้อาพาธอย่างหนักไม่อาจที่จะฉันแม้อาหารด้วยมือของตนได้ นอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูตรและกรีสของ

                                                             
๑๐๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๕/๕๗. 
๑๑๐ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๗/๕๗. 
๑๑๑ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๓๗๑/๓๖๓. 



๗๙ 

 

ตน ภิกษุหนุ่มรูปใดรูปหนึ่งเห็นอาการของท่านน้ันแล้วพูดว่า “โอ สังขารคือชีวิตเป็นทุกข์” พระมหา
เถระได้พูดกับภิกษุหนุ่มนั้นว่า “เธอ ฉันตายลงเดีย๋วนี้ก็จักได้สวรรค์สมบัติ ฉันไม่มีข้อสงสัยในข้อนี้ ข้ึน
ช่ือว่า สมบัติที่ได้มาเพราะท าลายศีลนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกับได้ความเป็นคฤหัสถ์เพราะบอกคืนสิกขา” 
ครั้นแล้วจึงได้ต้ังใจว่า “เราจักตายพร้อมกับศีลนี้น่ันเทียว” นอนอยู่ ณ ที่นั้นน่ันแหละพิจารณาโรคนั้น 
ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว” 

ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรยังกล่าวถึงศีลมี ๕ ประเภท คือ 
๑. การละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค ช่ือว่าศีล 
๒. การเว้นกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค ช่ือว่าศีล 
๓. เจตนาที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค ช่ือว่าศีล 
๔. ความส ารวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค ช่ือว่าศีล 
๕. ความไม่ล่วงละเมิดกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค ช่ือว่าศีล 

ศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อน เพื่อปราโมทย์ เพื่อปีติ เพื่อปัสสัทธิ 
เพื่อโสมนัส เพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อ เพื่อความเจริญ เพื่อท าให้มาก เพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็น
เครื่องป้องกัน เพื่อเป็นเครื่องแวดล้อม เพื่อความสมบูรณ์ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วน
เดียว เพื่อคลายก าหนัด เพื่อดับ เพื่อระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน๑๑๒ 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวอานิสงส์แห่งการบ าเพ็ญสมาธิมี ๕ ประการ ได้แก่ 

๑. มีทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นอานิสงส์ ภิกษุเหล่าใดส าเร็จสมาธิข้ันใดข้ันหนึ่ง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตั้งแต่ข้ันอัปปนาสมาธิข้ึนไปย่อมเจริญสมาธิด้วยประสงค์ว่า  จักเข้าสมาบัติให้จิตมีอารมณ์
เดียวอยู่เป็นสุขตลอดวัน การเจริญอัปปนาสมาธิของภิกษุเหล่านั้น ช่ือว่า ทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็น
อานิสงส์ เพราะเหตุนั้นในสัลเลขสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสกะพระจุนทะ ว่า  
"ดูกรจุนทะ ฌานธรรมที่พาหิรกบรรพชิตบ าเพ็ญเหล่านั้น หาเรียก สัลเลขะ (ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา
กิเลส) ในอริยวินัยไม่ ฌานธรรมเหล่าน้ันเรียก ทิฏฐธรรมสุขวิหารในอริยวินัย " 

๒. มีวิปัสสนาเป็นอานิสงส์ ทั้งการเจริญอัปปนาสมาธิ ทั้งการเจริญอุปจารสมาธิ โดยนัย
แห่งการได้ช่องในที่คับแคบ แห่งพระเสขะและปุถุชนทั้งหลาย ผู้เจริญสมาธิด้วยประสงค์ว่า ออกจาก
สมาบัติแล้วจักท า วิปัสสนาทั้งจิตที่ยังตั้งมั่นอยู่ ช่ือว่ามีวิปัสสนาเป็นอานิสงส์ เพราะสมาธินั้นเป็น
ปทัฏฐานเหตุใกล้ที่สุดแห่งวิปัสสนา เพราะเหตุนั้น ในสมาธิสูตร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัส
กะ พระจุนทะไว้ว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายพึงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้
ตามความเป็นจริง " 

๓. มีอภิญญาเป็นอานิสงส์ ส่วนภิกษุเหล่าใด ยังสมาบัติ ๘ ให้เกิดแล้วเข้าฌานอันเป็นบาท
แห่งอภิญญา (ความรู้ยิ่ง) ออกจากสมาบัติแล้ว ปรารถนาอยู่ ก็ท าอภิญญาอันมีนัยที่กล่าวไว้โดย
ประการว่า "เป็นคนเดียวแล้วอธิษฐานให้เป็นมากคนก็ได้ " ดังนี้เป็นต้นให้เกิดข้ึนได้ การเจริญอัปปนา
สมาธิแห่งภิกษุเหล่านั้นช่ือว่ามีอภิญญาเป็นอานิสงส์เพราะสมาธินั้น  ในเมื่อเหตุที่จะให้ได้อภิญญามี
พร้อมอยู่เป็นปทัฏฐานแห่งอภิญญาได้ เพราะเหตุนั้น ในนิมิตตสูตร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง

                                                             
๑๑๒ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๔. 



๘๐ 

 

ตรัสไว้ว่า"เธอน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อท าให้แจ้งด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมอันท าให้แจ้งด้วยอภิญญาใดๆ ก็ดี
เธอก็บรรลุความเป็นผู้อาจเพื่อท าให้ประจักษ์ได้ในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมนั้นๆ ทีเดียว ในเมื่อเหตุที่
จะให้ได้อภิญญามีพร้อมอยู่" 

๔. มีภพวิเศษเป็นอานิสงส์ ปุถุชนเหล่าใดมีฌานไม่เสื่อม ปรารถนาความเข้าถึงพรหมโลก 
ว่าเราจักเกิดในพรหมโลกหรือแม้ไม่ปรารถนาก็ตาม (แต่) ไม่เสื่อมจากสมาธิ การเจริญอัปปนาสมาธิ
แห่งปุถุชนเหล่านั้น ช่ือว่ามี ภพวิเศษเป็นอานิสงส์ เพราะสมาธินั้นน าภพวิเศษมาให้ เหตุนั้นสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า "ถามว่า บุคคลทั้งหลายบ าเพ็ญปฐมฌานอันยังเป็นปริตกุศลได้แล้ว
ตายไปได้ก าเนิดที่ไหน ตอบว่า ได้ก าเนิดร่วมกับพวกเทพเหล่าพรหมปาริสชัชา" ดังนี้เป็นอาทิ ส่วนการ
เจริญอุปจารสมาธิ ก็น าภพวิเศษคือสุคติช้ันกามาวจร ๖ มาให้เหมือนกัน 

๕. มีนิโรธเป็นอานิสงส์ ส่วนว่าพระอริยะเหล่าใดยังสมาบัติ ๘ ให้เกิดแล้วเข้านิโรธสมาบัติ 
เจริญสมาธิด้วยประสงค์ว่า จักเป็นผู้ไม่มีจิต คือดับความ คือเสีย เข้าถึงนิโรธนิพพานอยู่ส าราญในทิฏฐ
ธรรมนี่สัก๗ วันเถิด การเจริญอัปปนาสมาธิแห่งพระอริยะเหล่าน้ัน ช่ือว่ามีนิโรธเป็นอานิสงส์ เหตุน้ัน 
พระสารีบุตรจึงกล่าวไว้ว่า "ความรู้ในการเจริญความเป็นวสี (คล่องแคล่วในการเข้านิโรธสมาบัติ)  
ด้วยญาณจริยา (ทางญาณ) ๑๖ ด้วยสมาธิจริยา (ทางสมาธิ) ๙ จัดเป็นญาณในนิโรธสมาบัติ" นี่เป็น
อานิสงส์แห่งการเจริญสมาธิ ๕ ประการ มีทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นอาทิ ดังกล่าวมาฉะนี้๑๑๓ 

อานิสงส์การบ าเพ็ญสมาธิข้างต้น ที่พระอรรถกถาจารย์ท่านได้ช้ีแจงเอาไว้ หากพิจารณา
ในรายละเอียดในแต่ละอานิสงส์ยังแยกได้อีกมากมาย ที่ส าคัญและตรงตามหลักค าสอนของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากที่สุดในที่นี้ ก็คือ เพื่อเป็นบาทแห่งวิปัสสนาอันจะท าให้เกิดปัญญาสามารถ
ละกิเลสได้โดยสิ้นเชิง อานิสงส์ข้ออื่นๆ ข้ออื่นๆ ก็มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่ที่ส าคัญที่สุดสมถะเป็นตัวท าให้
จิตน่ิงอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แต่วิปัสสนาจะเป็นตัวเข้าไปรู้ชัดในอารมณ์หรือรู้แจ้งในอารมณ์น้ัน
เมื่อโยคาวจรยกจิตที่นิ่งข้ึนพิจารณาอารมณ์โดยวิธีของวิปัสสนาก็จะท าให้จติได้รู้ได้เห็นสิ่งที่พิจารณา
นั้นตามความเป็นจริง พร้อมทั้งเกิดวิปัสสนาญาณข้ันต่างๆ จนถึงอาสวักขยญาณอันเป็นญาณหยั่งรู้
การท าให้กิเลสสิ้นไป๑๑๔ 

ต่อไปจะได้กล่าวถึงปัญญาในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคกล่าวอานิสงส์แห่งปัญญา
ภาวนาไว้ ได้แก่  

๑. นานากิเลสวิทฺธ สน คือ ความก าจัดกิเลสต่างๆ โดยเป็นสังโยชน์มีสักกายทิฏฐิ เป็นต้น 
ม ี๒ อย่าง คือ เป็นอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนาโลกิยะ ตั้งแต่การก าหนดนามรูปและเป็นอานิสงส์แห่ง
ปัญญาภาวนาโลกุตตระในขณะแห่งอริยมรรค  

๒. อริยผลรสานุภวน  คือ การได้เสวยรสแห่งสามัญญผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ที่เรียกว่า
อริยผล มีในปวัตติในมรรควิถี และในปวัตติด้วยอ านาจผลสมาบัติ ผลจิต มีในล าดับแห่งมรรคก็มี  
ในล าดับแห่งผลก็มี ในล าดับแห่งโคตรภูก็มี ในล าดับแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะก็มี ในผลจิต
เหล่านั้น ผลจิตในล าดับแห่งมรรค ย่อมมีในมรรควิถีผลจิตหลังๆ ย่อมมีในล าดับแห่งผลจิตหน้าๆ  
ผลจิตหน้าๆ ในผลสมาบัติทั้งหลาย ย่อมมีในล าดับแห่งโคตรภู ค าว่า "โคตรภู" ในที่นี้ พึงทราบว่า 

                                                             
๑๑๓ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๑/๗๑. 
๑๑๔วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๔/๗-๘. 



๘๑ 

 

ได้แก่อนุโลมญาณ สมค าที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปัฏฐานว่า "อนุโลมญาณของพระอรหันต์ ย่อมเป็นปัจจัย
โดยเป็นอนันตรปัจจัยแห่งผลสมาบัติของพระอรหันต์ อนุโลมญาณของพระเสขะทั้งหลาย ย่อมเป็น
ปัจจัยโดยเป็นอนันตรปัจจัยแห่งผลสมาบัติของพระเสขะทั้งหลาย ดังนี ้ความออกจากนิโรธย่อมมีด้วย
ผลจิตอันใด ผลจิตอันนั้นเป็นผลจิตมีในล าดับแห่งเนวสัญญาสัญญายตนะ"๑๑๕ 

ในผลจิตเหล่าน้ัน ยกเว้นผลจิตอันเกิดข้ึนในมรรควิถีเสีย ผลจิตที่เหลือนับได้ว่าเป็นผลจติที่
เป็นไปด้วยอ านาจผลสมาบัติทั้งสิ้น ด้วยอ านาจที่เกิดข้ึนในมรรควิถีบ้าง ในผลสมาบัติบ้างดังกล่าวมา
ฉะนี ้

ผลจิตน่ัน จึงเป็นสามัญญผลอันอุดม มีความเร่ารอ้น อันระงับแล้ว มีอมตธรรมเป็นอารมณ์ 
เป็นผลที่ละเมียดละไมคายโลกามิสแล้ว เป็นผลที่ซาบซ่านไปด้วยความสุขอันสะอาด มีโอชะ ซึ่งเป็น
อมตสุขมีรสหวานช่ืนยิ่งกว่าน้ าหวาน เปรียบประดุจน้ าผึ้ง เหตุใด บัณฑิตยังปัญญาให้เกิดแล้วจึงได้
ประสบความสุขนั้น อันนับเป็นรสยอดเยี่ยมของอริยผลนั้น เหตุนั้น การได้เสวยรสของอริยผลนั่น จึง
กล่าวว่า เป็นอานิสงส์ของวิปัสสนาภาวนาในปัญญาภาวนาธิการนี้ 

๓. นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชาสมตฺถตา คือ ความสามารถในการเข้านิโรธสมาบัติอันเป็น
ความไม่เป็นไปแห่งจิตเจตสิกธรรมทั้งหลายด้วยความดับไปโดยล าดับปุถุชนทั้งหมด พระโสดาบันและ
พระสกทาคามีทั้งหมด กับพระอนาคามี และพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสุกขวิปัสสกเข้าไม่ได้ แต่พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้สมาบัติ ๘เข้าได้ ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายไว้ว่า "เพราะ
ประกอบด้วยพละ ๒ คือ สมถพละ วิปัสสนาพละ และเพราะความระงับไปแห่งสังขาร ๓ มีความรู้ทั่ว
ในวสีภาวตา คือ เช่ียวชาญสามารถเข้านิโรธได้ดังใจ ด้วยญาณจริยา ๑๖ ด้วยสมาธิจริยา ๙ เป็นญาณ
ในการเข้านิโรธสมาบัติ"๑๑๖ 

 
 
ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวอธิบายไว้ว่า พละมี ๒ คือ สมถพละ วิปัสสนาพละ สมถพละ 

หมายถึง ความไม่ซัดส่ายไป คือ ความมีอารมณ์เป็นหนึ่งแห่งจิต  ด้วยอ านาจเนกขัมมะวิตก  
ด้วยอ านาจอพยาบาทวิตก ด้วยอ านาจอาโลกสัญญา ด้วยอ านาจความไม่ฟุ้งซ่าน ฯลฯ ด้วยอ านาจ
ความเป็นผู้พิจารณาเห็นอย่างสลัดทิ้งหายใจเข้า ด้วยอ านาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นอย่างสลัดทิ้ง
หายใจออก ช่ือว่า สมถพละ เพราะไม่หว่ันไหวในเพราะนีวรณ์ด้วยปฐมฌาน เพราะไม่หว่ันไหวใน
เพราะวิตกวิจารด้วยทุติยฌาน ฯลฯ เพราะไม่หว่ันไหวในเพราะอากิญจัญญายตนสัญญา ด้วยเนว
สัญญาสัญญายตนสมาบัติ เพราะไม่ไหว ไม่หว่ัน ไม่สั่นไปในเพราะอุทธัจจะ ในเพราะกิเลสที่สหรคต
กับอุทธัจจะ ในเพราะขันธ์ (ที่สัมปยุตกับอุทธัจจะ) วิปัสสนาพละ คือ อนิจจานุปัสสนา (ความค านึง
เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง) ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักษุ ในชรา
มรณะ ทุกขานุปัสสนา (ความค านึงเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์) อนัตตานุปัสสนา (ความค านึงเห็น
ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา) นิพพิทานุปัสสนา (ความค านึงถึงสังขารด้วยความเบื่อหน่าย) วิราคา
นุปัสสนา (ความค านึงด้วยคลายก าหนัดในสังขาร) นิโรธานุปัสสนา (ความค านึงเห็นนิโรธ) ปฏินิสสัค
คานุปัสสนา (ความค านึงด้วยสลัดทิ้งเสีย) ช่ือว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม่หว่ันไหวในเพราะนิจจสัญญา 
                                                             

๑๑๕วิสุทฺธิ.ฎีกา (ไทย) ๓/๓๕๕/๙๘. 
๑๑๖ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๔/๓. 



๘๒ 

 

(ความส าคัญว่าเที่ยง) ด้วยอนิจจานุปัสสนา เพราะไม่หว่ันไหวในเพราะสุขสัญญา (ความส าคัญว่าเป็น
สุข) ด้วยทุกขานุปัสสนา เพราะไม่หว่ันไหวในเพราะอัตตสัญญา  (ความส าคัญว่าเป็นอัตตา )  
ด้วยอนัตตานุปัสสนา เพราะไม่หว่ันไหว ในเพราะนันทิ (ความเพลิดเพลิน) ด้วยนิพพิทานุปัสสนา 
เพราะไม่หว่ันไหวในเพราะราคะด้วยวิราคานุปัสสนา เพราะไม่หว่ันไหวในเพราะสมุทัยด้วยนิโรธา
นุปัสสนา เพราะไม่หว่ันไหวในเพราะอาทาน (ความยึดไว้) ด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา เพราะไม่ไหว  
ไม่หว่ัน ไม่สั่นไปในเพราะอวิชชา ในเพราะกิเลสที่สหรคตกับอวิชชาและในเพราะขันธ์ที่สัมปยุตกับ
อวิชชา๑๑๗ 

ความระงับแห่งสังขาร ๓ ได้แก่ วจีสังขาร คือ วิตกวิจารของผู้เข้าทุติยฌานย่อมระงับกาย
สังขาร คืออัสสาสะปัสสาสะของผูเ้ข้าจตุตถฌานย่อมระงับ จิตตสังขาร คือ สัญญาและเวทนาของผูเ้ข้า
สัญญาเวทยิตนิโรธย่อมระงับ๑๑๘ 

ญาณจริยา ๑๖ คือ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา.อนัตตานุปัสสนา.นิพพิทานุปัสสนา 
วิราคานุปัสสนา นิโรธานุปัสสนา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา วิวัฏฏานุปัสสนา (ความค านึงด้วยหมุนกลับ
จากสังขาร ได้แก่ สังขารุเบกขาญาณและอนุโลมญาณ ) โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลสมาบัติ 
สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลสมาบัติ อนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติ อรหัตมรรค อรหัตผล
สมาบัติ ช่ือว่า ญาณจริยา๑๑๙ 

สมาธิจริยา ๙ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ (เป็น ๘)
วิตกก็ดี วิจารก็ดี ปีติก็ดี สุขก็ดี จิตเตกัคคตาก็ดี เพื่อประโยชน์แก่อันได้ปฐมฌาน ฯลฯ เนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ (นับเป็นสมาธิจริยาอีก ๑)๑๒๐ 

วสี ๕ คือ อาวัชนวสี ความช านาญในการร าลึก สมาปัชนวสี ความช านาญในการเข้า
อธิฏฐานวสี ความช านาญในการตั้งอยู่ วุฏฐานวสี ความช านาญในการออก ปัจเวกขณวสี ความ
ช านาญในการพิจารณาทบทวน๑๒๑ 

พระโสดาบันและพระสกทาคามี ไม่มี วสีภาวตาปัญญา เพราะท่านยังละราคะอันมีกาม
คุณ ๕ อันเป็นที่ตั้งไม่ได้ สมถพละของท่านจึงไม่บริบูรณ์ จึงไม่อาจจะเข้านิโรธสมาบัติอันจะต้องเข้า
ด้วยพละ๒ได้ แต่ราคะพระอนาคามีละได้แล้ว ท่านจึงเป็นผู้มีพละบริบูรณ์ จึงเข้านิโรธสมาบัติได้  
เหตุนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า "เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลของพระอนาคามี 
ผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตรปัจจัยแห่งผลสมาบัติ"๑๒๒  

การเข้านิโรธสมาบัตินั้น ย่อมมีได้แก่ พระอริยะช้ันสูงผู้เพียรพยายามด้วยอ านาจแห่ง
สมถะและวิปัสสนา ท าบุพพกิจแล้ว ท าเนวสัญญานาสัญญายตนะให้ดับไปอยู่วิปัสสนามี ๓ ได้แก่ 
สังขารปริคัณหณกวิปัสสนา คือ วิปัสสนาที่ก าหนดสังขาร จะเป็นอย่างอ่อนหรืออย่างกล้าก็แล้วแต่ 
ย่อมเป็นปทัสถานแห่งมรรคอยู่นั้นเอง ผลสมาบัติวิปัสสนาคือ วิปัสสนาส าหรับเข้าสมาบัติ เป็นอย่าง
                                                             

๑๑๗ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๓/๑๔๒. 
๑๑๘ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๓/๑๔๓. 
๑๑๙ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๔/๑๔๓. 
๑๒๐ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๕/๑๔๓. 
๑๒๑ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๕/๑๔๓-๑๔๔.  
๑๒๒อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๑๗/๒๖๔. 



๘๓ 

 

กล้าจึงควร เป็นเช่นกับมรรคภาวนาและนิโรธสมาบัติวิปัสสนา คือ วิปัสสนาส าหรับเข้านิโรธสมาบัติ 
เป็นอย่างไม่อ่อนนักไม่กล้านักจึงควร เพราะเหตุนั้น ผู้เข้านิโรธสมาบัตินั่น จึงช่ือว่า ท าวิปัสสนา
พิจารณาสังขารทั้งหลายนั้นด้วยวิปัสสนาอันไม่อ่อนนัก ไม่กล้านัก จากนั้นก็เข้าทุติยฌาน ออกแล้วท า
วิปัสสนาพิจารณาสังขารทั้งหลายในทุติยฌานนั้น อย่างที่กล่าวแล้วนั้นเหมือนกัน ต่อน้ันเข้าตติยฌาน
ฯลฯ ต่อน้ันเข้าวิญญาณัญจายตนะ ออกแล้วท าวิปัสสนา พิจารณาสังขารทั้งหลายในวิญญาณัญจายต
นะนั้น อย่างนั้นแหละ ครั้นแล้วเข้าอากิญจัญญายตนะ ออกแล้วท าบุพพกิจ ๔ อย่าง คือ 

๑. นานาพัทธอวิโกปนะ การไม่ท าพัสดุที่เนื่องด้วยภิกษุต่างรูปให้ก าเริบ โดยอธิษฐานว่า"
พัสดุน้ีๆ ภายใน ๗ วันน้ี จงอย่างถูกไฟเผา จงอย่าถูกน้ าพัดไป จงอย่าถูกลมท าลาย จงอย่าถูกพวกโจร
ลัก จงอย่างถูกสัตว์มีหนูเป็นต้นกัด" ครั้นอธิษฐานอย่างนี้แล้ว อันตรายอะไรๆย่อมไม่มีแก่พัสดุนั้น
ตลอด ๗วัน แต่เมื่อไม่ อธิษฐาน พัสดุย่อมวินาสได้ด้วยอันตรายทั้งหลายมีไฟเป็นต้น 

๒. สังฆปฏิมานนะ การรอคอย แห่งสงฆ์ ภิกษุผู้จะเข้านิโรธพึงค านึงอย่างนี้ว่า "ถ้าเมื่อเรา
นั่งเข้านิโรธอยู่ ๗ วัน สงฆ์ใคร่จะท ากรรมอะไรอย่างหนึ่ง ในบรรดาสังฆกรรมมีญัตติกรรมเป็นต้นไซร้ 
เราจักออกทันที ไม่ทันที่ภิกษุสักรูปหนึ่งจะมาเรียกเรา" 

๓. สุตถุปักโกสนะ การค านึงถึงการรับสั่งให้หาแห่งพระศาสดา ภิกษุผู้จะเข้านิโรธควร
ค านึง ถึงการรับสั่งให้หาแห่งพระศาสดานั้น แล้วจึงเข้าอย่างที่จะออกได้เอง ไม่ต้องให้รับสั่งให้หา 
 

๔. อัทธานปริเฉท การก าหนดกาลแห่งชีวิต แล้วจึงเข้า 

อิต ิสนฺต  สมาปตฺตึ อิม  อริยเสวิต  
ทิฏฺเฐว ธมฺเม นิพฺพาน- มิติ สงฺข  อุปาคต  
ภาเวตฺวา อริยปญฺญ สมาปชฺชนฺติ ปณฺฑิตา 
ยสฺมา ตสฺมา อิมิสฺสาปิ สมาปตฺติสมติถตา 
อริยมคฺเคสุ ปญฺญาย อานิส โสตอ วุจฺจตีติ 

บัณฑิตทั้งหลายเจริญอริยปัญญาแล้ว จึงเข้าสมาบัติ สงอันละเอียดสุขุม ที่พระอริยะเสพ 
ถึงซึ่งอันนับว่าเป็นนิพพานในทิฏฐธรรมนี่ได้ ดังกล่าวมาฉะนี้ เหตุใด เพราะเหตุนั้น แม้ความสามารถ
เข้านิโรธสมาบัติน้ี ท่านจึงกล่าวว่า เป็นอานิสงส์ของปัญญาในอริยมรรคทั้งหลาย  

๕. อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ คือ ความส าเร็จเป็นผู้ทรงอริยคุณมี ความเป็นอาหุไนยบุคคล
เป็นต้น จัดเป็นอานิสงส์ของโลกุตตรปัญญาภาวนา เพราะท าโลกุตตรปัญญา ๔ ช้ันให้เกิดมีแล้วย่อม
เป็นผู้ควรของค านับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของท าบุญ เป็นผู้ควรแก่การท าอัญชลีแห่งสัตว์
โลกกับทั้งเทวดาเป็นบุญเขตอันเยี่ยมของโลกโดยไม่แปลกกันทั้ง ๔ ช้ัน 

ความบริสุทธ์ิด้วยความส ารวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ ช่ือว่าอธิสีล จิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธ์ิ
ด้วยความส ารวม ย่อมไม่ฟุ้งซ่าน ความบริสุทธ์ิแห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน ช่ือว่าอธิจิต โยคาวจรเห็นความ 
บริสุทธ์ิด้วยความส ารวมโดยชอบเห็นความบริสุทธ์ิแห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบ  ความบริสุทธ์ิแห่ง
ความเห็นทั้งสองประการนี้ ช่ือว่าอธิปัญญา๑๒๓ 

                                                             
๑๒๓ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๔. 



๘๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมลู แนวคิดหลัก 
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๖-๒๕๙/๒๗๗-๒๘๓. 
 

วิสุทธิ ๗ ที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวกะพระปุณณมันตานี
บุตร  ณ ป่าอันธวัน  ในเวลาเย็นถึงเป้าหมายแห่ ง
พรหมจรรย์ตามล าดับวิสุทธิ ๗ 

องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๒/๗๕/๒๒๖. 
 

เป็นศีล สมาธิ และปัญญาได้ คือ ศีล คือ สีลวิสุทธิ 
(ความหมดจดแห่งศีล) สมาธิ คือจิตตวิสุทธิ (ความหมด
จดแห่งจิต ) ปัญญา คือ ทิฏฐิ วิสุทธิ (ความหมดจด
แห่งทิฏฐิ) กังขาวิตรณวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งญาณ
เป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย) มัคคามัคคญาณทัสสนวิ
สุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่
ทาง) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่ง
ญาณที่รู้เห็นทางด าเนิน) และญาณทัสสนวิสุทธิ(ความ
หมดจดแห่งญาณทัสสนะ) 

องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๗๕/๒๙๗-๒๙๘. 
 

ความบริสุทธ์ิที่ท าให้กิเลสสิ้นไป ๓ ประการ คือ 
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล ฯลฯ  
๒. ภิกษุนั้นเพียบพร้อมด้วยศีล สงัดจากกาม ฯลฯ 
๓. ภิกษุนั้นเพียบพร้อมด้วยศีลอย่างนี้ เพียบพร้อมด้วย
สมาธิอย่างนี้ 

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑/๓. 
 

มรรคมีองค์ ๘ ในข้อนี้มีปรากฏที่สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าตรัสไว้ในกันทรกสูตร“ภิกษุจ านวนมากผู้เป็น
อรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท ากิจที่ควรท า
เสร็จแล้วปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยล าดับ
แล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว  

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๕/๕๗. 
 

ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 
กล่าวศีล ๕ อย่าง สรุปได้ดังนี้ 
๑. ปริยันตปาริสุทธิศีล ศีลของอนุปสัมบันทั้งหลายผู้มี
สิกขาบทเป็นที่สุด 
๒. อปริยันตปาริสุทธิศีล ศีลของอนุปสัมบันทั้งหลายผู้มี
สิกขาบทไม่มีที่สุด 
๓. ปริปุณณปาริสุทธิศีล ศีลของกัลยาณปุถุชนทั้งหลาย 
ผู้ประกอบในกุศลธรรม 
๔. อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล ศีลของพระเสขะบุคคล ๗  
๕. ปฏิปัสสัทธิปาริสุทธิศีล ศีลของพระขีณาสพทั้งหลาย
ผู้เป็นสาวกของพระตถาคต 



๘๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ คุณสมบัติของสถานที่ปฏิบัติธรรม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๓/๑๖. 
 

ซึ่งกิจที่ควรท า ก็หมายถึงกิจในอริยสัจ  ๔ คือ การ
ก าหนดรู้ทุกข์ การละเหตุเกิดแห่งทุกข์ การท าให้แจ้ง
ซึ่งความดับทุกข์ และการอบรมมรรคมีองค์ ๘ ให้เจรญิ 
๙๓ และการอบรมมรรคมีองค์๘ หรือ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ 

องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๒. 
 

“อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของผู้มีศีล ๕ ประการ ได้แก่ 
๑.บุคคลในโลกนี้เป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมได้
ประสบกองแห่งโภคะใหญ่มีความไม่ประมาทเป็นเหตุ 
๒.กิตติศัพท์อันงามของผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมฟุ้ง 
๓. ผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล จะเข้าไปสู่บริษัทใดๆ จะ
เป็นขัตติยบริษัทก็ตาม พราหมณ์บริษัทก็ตาม คฤหบดี
บริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตามย่อมเป็นผู้องอาจ  
๔. ผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้ไม่หลงท ากาลกิริยา 
๕. ผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีล เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกาย
แตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” 

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕. 
 

อานิสงส์ของศีลยังมีอื่นอีก คือ มีความเป็นที่รักที่ชอบ
ใจเป็นเบื้องต้น มีความสิ้นอาสวะเป็นที่สุด  

อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๑๗/๒๖๔. 
 

ครั้นแล้วเข้าอากิญจัญญายตนะ ออกแล้วท าบุพพกิจ ๔ 
อย่าง คือ 
๑. นานาพัทธอวิโกปนะ  
๒. สังฆปฏิมานนะ  
๓. สุตถุปักโกสนะ  
๔. อัทธานปริเฉท  
๕. อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ  

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๔. ความบริสุทธ์ิด้วยความส ารวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ ช่ือว่า 
อธิสีล จิตที่ต้ังอยู่ในความบริสุทธ์ิด้วยความส ารวม ย่อม
ไม่ฟุ้งซ่าน ความบริสุทธ์ิแห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน ช่ือว่า อธิจิต 
โยคาวจรเห็นความ บริสุทธ์ิด้วยความส ารวมโดยชอบ
เห็นความบริสุทธ์ิแห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบ ความ
บริสุทธ์ิแห่งความเห็นทัง้สองประการนี้ ช่ือว่า อธิปัญญา 

 

 

 



๘๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ คุณสมบัติของสถานที่ปฏิบัติธรรม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๓๗๑/๓๖๓.  ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรยัง

กล่าวถึงศีลมี ๕ ประเภท อีก คือ 
๑. การละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค ช่ือว่าศีล 
๒. การเว้นกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค ช่ือว่าศีล 
๓. เจตนาที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค 
ช่ือว่าศีล 
๔. ความส ารวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค ช่ือว่าศีล 
๕. ความไม่ล่วงละเมิดกิเลสทัง้ปวงด้วยอรหัตตมรรค ช่ือ
ว่าศีล 

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๔. 
 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวอานิสงส์แห่งการ
บ าเพ็ญสมาธิมี ๕ ประการ ได้แก่ 
๑. มีทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นอานิสงส์ 
๒. มีวิปัสสนาเป็นอานิสงส์ 
๓. มีอภิญญาเป็นอานิสงส์ 
๔. มีภพวิเศษเป็นอานิสงส์ 
๕. มีนิโรธเป็นอานิสงส์ 

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๑/๗๑. 
 

อานิสงส์การบ าเพ็ญสมาธิข้างต้น ที่พระอรรถกถาจารย์
ท่านได้ช้ีแจงเอาไว้ หากพิจารณาในรายละเอียดในแต่
ละอานิสงส์ยังแยกได้อีกมากมาย ที่ส าคัญและตรงตาม
หลักค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากที่สุด 
ที่นี้ คือ เพื่อเป็นบาทแห่งวิปัสสนาอันจะท าให้เกิดปัญญา 

วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๔/๗-๘. ต่อไปจะได้กล่าวถึงปัญญาในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิ
มรรคกล่าวอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนาไว้ ได้แก่  
๑. นานากิเลสวิทฺธ สน  
๒. อริยผลรสานุภวน  

วิสุทฺธิ.ฎีกา (ไทย) ๓/๓๕๕. 
 

ผลจิตน่ัน จึงเป็นสามัญญผลอันอดุม มีความเร่าร้อน อัน
ระงับแล้ว มีอมตธรรมเป็นอารมณ์ เป็นผลที่ละเมียด
ละไมคายโลกามิสแล้ว  เป็นผลที่ซาบซ่านไปด้วย
ความสุขอันสะอาด มีโอชะ ซึ่งเป็นอมตสุขมีรสหวานช่ืน
ยิ่งกว่าน้ าหวาน เปรียบประดุจน้ าผึ้ง เหตุใด บัณฑิตยัง
ปัญญาให้เกิดแล้วจึงได้ประสบความสุขนั้น 

 
 
 



๘๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ คุณสมบัติของสถานที่ปฏิบัติธรรม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๔/๓. 
 

ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวอธิบายไว้ว่า พละมี ๒ คือ  
๑. สมถพละ  
๒.วิปัสสนาพละสมถพละ  

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๓/๑๔๒. 
 

ความระงับแห่งสังขาร ๓ ได้แก่  
๑. วจีสังขาร  
๒. กายสังขาร  
๓. จิตตสังขาร  

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๓/๑๔๓. 
 

ญาณจริยา ๑๖ คือ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา 
อนัตตานุปัสสนา นิพพิทานุปัสสนา วิราคานุปัสสนา  
นิโรธานุปัสสนา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา วิวัฏฏานุปัสสนา 
(ความค านึงด้วยหมุนกลับจากสังขาร  ได้แก่ สังขา
รุเบกขาญาณ และอนุโลมญาณ) โสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผลสมาบัติ สกทาคามิมรรค.สกทาคามิผลสมาบัติ 
อนาคามิมรรค  อนาคามิผลสมาบัติ  อรหัตมรรค 
อรหัตผลสมาบัติ ช่ือว่า ญาณจริยา 

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๔/๑๔๓. 
 

สมาธิจริยา ๙ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ฯลฯ เนวสัญญา
นาสัญญายตนสมาบัติ (เป็น ๘) วิตกก็ด ีวิจารก็ดี ปีติก็ดี 
สุขก็ดี จิตเตกัคคตาก็ดี เพื่อประโยชน์แก่อันได้ปฐมฌาน 
ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ (นับเป็นสมาธิ
จริยาอีก ๑) วสี ๕ คือ อาวัชนวสี  

 ความช านาญในการร าลึก สมาปัชนวสี ความช านาญใน
การเข้าอธิฏฐานวสี ความช านาญในการตั้งอยู่ วุฏฐาน
วสี ความช านาญในการออกปัจเวกขณวสี ความช านาญ
ในการพิจารณาทบทวน 

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๕/๑๔๓-๑๔๔.  
 

พระโสดาบันและพระสกทาคามี ไม่มี วสีภาวตาปัญญา 
เพราะท่านยังละราคะอันมีกามคุณ ๕ อันเป็นที่ตั้งไม่ได้ 
สมถพละของท่านจึงไม่บริบูรณ์ จึงไม่อาจจะเข้านิโรธ
สมาบัติอันจะต้องเข้าด้วยพละ ๒ ได ้

 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

๒.๓.๗ การจัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรม 
การจัดฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน  ๔ ได้ศึกษารวบรวม

ข้ันตอนการจัดแนวทางของการจัดฝึกอบรมจากคัมภีร์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมจากคัมภีร์อภิธรรมที่
พระอรรถกถาจารย์ได้รจนา สรุปรวบรวมเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยรวม ดังนี้ 

๑) บุพพกิจหรือกิจเบื้องต้นที่จะต้องปฏิบัติก่อน พอสรุปได้ ๗ ข้อ คือ 
   ๑. ตั้งอยู่ในศีล ต้องช าระศีลของตนให้สะอาดคฤหัสถ์ ตั้งในศีล ๕ หรือ อาชีวัฏฐมก

ศีลอุบาสกและอุบาสิกา ตั้งในศีล ๘ สามเณร ตั้งในศีล ๑๐ ภิกษุ ตั้งในปาฏิโมกขสังวรศีล ๒๗๗ 
   ๒. ตัดปลิโพธ ๑๐ ประการ ให้ตัดความกังวล ที่อยู่ ที่อาศัย มีวัด กุฎี บ้านเป็นต้น 

ทายกทายิกา ลาภสักการะ หมู่คณะที่ศึกษา นวกรรม การงานที่จัดซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ ซึ่งเปน็
ที่ ๕ การเดินทาง ญาติโยม อาพาธ การศึกษา การสอนพระปริยัติธรรม การแสดงอิทธิฤทธ์ิ 

  ๓. แสวงหากัลยาณมิตร  คือ อาจารย์ผู้คอยช้ีแนะ แนะน า มีคุณสมบัติดังนี้   
๑. เป็นที่รักเป็นที่พอใจ ๒. เป็นที่เคารพ ๓. เป็นที่ยกย่อง ๔. เป็นนักพูด ๕. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า  
๖. เป็นผู้พูดถ้อยค าลึกซึ้งได้ ๗. ไม่ชักน าในอฐานะ”๑๒๔ 

  ๔. อบรมกัมมัฏฐานตามจริต บัณฑิตพึงทราบจริตต่างๆ โดยอาศัยอิริยาบถ คือ 
การเดิน ยืน นั่ง นอนโดยอาศัยกิจ คือ การงานที่กระท าอยู่เสมอ โดยอาศัยโภชนะ คือ อาหารที่บริโภค
โดยอาศัยทัสสนะเป็นต้น คือ การด ูการฟัง การดม การกิน การลูบไล้แต่งตัวโดยอาศัยธัมมปวัตติ คือ 
ความประพฤติดีหรือเลว รวมเป็น ๕ ประการ 

เพื่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติในอรรถกถามัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์ มีอธิบาย
ประเภทบุคคลที่เหมาะกับสติปัฏฐาน ๔ ไว้ว่า บุคคลผู้เจริญสมถะและวิปัสสนา แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ 
มันธบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มีปัญญาอ่อน และติกขบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มีปัญญากล้า หากจะแบ่งให้
ละเอียด มีถึง ๔ จ าพวก คือ 

๑. ตัณหาจริตบุคคล ที่มีปัญญาอ่อน ควรเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน จึงจะเปน็
ผลดีเพราะเป็นของหยาบ เห็นได้ง่าย และเหมาะกับอัธยาศัยของบุคคลพวกนี้ ที่มีปัญญากล้า 
ควรเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จึงจะเป็นผลดี เพราะเป็นกัมมัฏฐานละเอียด คนมีปัญญากล้า
สามารถเห็นได้ง่าย และเหมาะกับอัธยาศัยของบุคคลพวกนี้  

๒. ทิฏฐิจริตบุคคล ที่มีปัญญาอ่อน ควรเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน จึงจะเป็น
ผลดีเพราะไม่หยาบ ไม่ละเอียดเกินไป เหมาะกับอัธยาศัยของบุคคลพวกนี้ ที่มีปัญญากล้าควรเจรญิธัม
มานุปัสสนาสติปัฏฐาน จึงจะได้ผลดีเพราะเป็นกัมมัฏฐานละเอียด คนมีปัญญากล้าสามารถเห็นได้ง่าย 
และเหมาะกับอัธยาศัยของบุคคลพวกนี้ 

๓. สมถยานิกบุคคล ที่มีปัญญาอ่อน ควรเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน จึงจะ
ได้ผลด ีเพราะมีนิมิตพึงถึงได้โดยไม่ยากนัก ที่มีปัญญากล้า ควรเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จึงจะ
ได้ผลด ีเพราะไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์หยาบและเหมาะกับอัธยาศัยของบุคคลพวกนี้ 

๔. วิปัสสนายานิกบุคคล ที่มีปัญญาอ่อน ควรเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน จึงจะ
ได้ผลดี เพราะไม่หยาบ ไม่ละเอียดเกินไป เหมาะกับอัธยาศัยของบุคคลพวกนี้ ที่มีปัญญากล้า ควร
                                                             

๑๒๔อง.ฺสตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗-๕๘.  



๘๙ 

 

เจริญธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน จึงจะได้ผลดี เพราะเป็นกัมมัฏฐานละเอียดมาก และเหมาะกับ
อัธยาศัยของบุคคลพวกนี้ 

๕. เว้นสถานที่ที่เป็นโทษ สถานที่ทั้ง ๑๘ ประการนี้ล้วนแต่เป็นโทษแก่การปฏิบัติ
ทั้งสิ้นเหตุน้ัน ผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงเว้นเสีย เหมือนกับพ่อค้าเว้นจากทางที่มีภัยเสียฉะนั้น  

๖. อยู่ในสถานที่ที่สะดวก การปฏิบัติจะเจริญก้าวหน้าต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 

๗. ตัดขุททกปลิโพธ การตัดเครื่องกังวลเล็กๆ น้อยๆ ก่อนท าการปฏิบัติ มีดังนี ้
๑) ทีฆานิ เกสนขโลมานิ ฉินฺทิตพฺพานิ ฯ ตัดผม ตัดเล็บ โกนหนวดที่ยาวเสีย ๒) ชิณฺณจีวเรสุ ทฬฺ
หีกมฺม  วา ตุนฺนกมฺม  วา กาตพฺพ  ฯ จัดการปะชุนจีวรที่สึกหรือคร่ าไปแล้วนั้น ให้มั่นคงเรียบร้อยดีข้ึน 
ถ้าเนื้อผ้าฉีกขาดไปก็จัดการเย็บเสียใหม่ ๓) กิลิฏฺฐานิ จีวรานิ รชิตพฺพานิ ฯ เมื่อสีของจีวรนั้นเก่าจาง
ไป ก็ต้องจัดการย้อมสีเสียใหม่ให้เรียบร้อย ๔) สเจ ปตฺเต มล  โหติ ปตฺโต ปจิตพฺโพ ฯ ถ้าในบาตรมี
สนิม ก็ต้องท าการระบมบาตรเสียใหม่ให้ดีข้ึน ๕) มญฺจ ปีฐาทีนิ โสเธตพฺพานิ ฯ ต้องปัดกวาด เช็ดถู 
เตียงและตั่งเป็นต้นให้สะอาดหมดจด๑๒๕ ในเวลาก่อนเข้าปฏิบัติจึงต้องตัดปลิโพธ ความห่วงใยกังวล
ภารกิจต่างๆ ให้หมดรวมทั้งความกังวลเล็กๆ น้อยๆ พอถึงวันเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ก็เตรียม
ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรยัและพระอาจารย์ที่จะให้กัมมัฏฐาน แล้วจึงเข้าพบพระ
อาจารย์ท าการบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลปลงอาบัติปฏิบัติเป็นสีลวิสุทธิ แล้วค่อยสมาทานพระ
กัมมัฏฐานขอกัมมัฏฐานจากพระอาจารย์ ตั้งสัจจอธิษฐานไว้อย่างมั่นคง แผ่เมตตา เจริญพุทธคุณ 
ธรรมคุณ และสังฆคุณต่อจากนั้นก็ฟังโอวาทค าแนะน าอบรมจากพระอาจารย์ต่อไป 

๒. หลักการปฏิบัติตน 
ก. หลักการเกื้อหนุนการบรรลุธรรมการปฏิบัติธรรมให้บริบูรณ์มีหลายข้ันตอนกว่าที่จะ

บรรลุธรรมวิชชาและวิมุตติ๑๒๖ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความเข้าถึงความบริบูรณ์แห่งวิชชา
และวิมุตติ ได้แก่ หลักปัจจยโยนิโสมนสิการ ใน วิชชาสูตรและตัณหาสูตร๑๒๗ แก่ภิกษุให้ปฏิบัติตาม 
โดยมีเหตุและผลเรียงล าดับ ดังนี ้

 ๑. การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์ 
 ๒. การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้ศรัทธาบริบูรณ์ 
 ๓. ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์ 
 ๔. การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ 
 ๕. สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้ความส ารวมอินทรีย์บริบูรณ์ 
 ๖. ความส ารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้สุจริต ๓ บริบูรณ์ 
 ๗. สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ 
 ๘. สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ 
 ๙. โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 

                                                             
๑๒๕ม.มู.อ. (ไทย) ๑๒/๖๕๙/๓๘๑. 
๑๒๖องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓/๖๑-๖๒/๓๕๒. 
๑๒๗อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑-๖๒/๑๓๔-๑๔๐. 



๙๐ 

 

 ๑๐. วิชชาและวิมุตติน้ีมีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ 

ข. องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน ๔ ประการ๑๒๘ 
 ๑. สัปปุริสสังเสวะ คือ การคบหาสัตบุรุษ ผู้สามารถแนะน าในการปฏิบัติ  

ซึ่งได้แก่วิปัสสนาจารย์ 
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ คือ การฟังพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ที่เน้นการบรรยายหลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณ 
 ๓. โยนิโสมนสิการ คือ การมนสิการโดยแยบคาย 
 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
ค. ข้อปฏิบัติที่ควรละเว้น ๗ ประการ 
 ๑. กมฺมารามตา ประกอบกิจอื่น เช่น เขียนหนังสือ อ่านหนังสือ สวดมนต์ 
 ๒. ภสฺสารามตา คุยมาก พูดมาก ไม่ตั้งใจก าหนด 
  ๓. นิทฺทารามตา เห็นแก่นอน คือ นอนมากท าความเพียรน้อย เพียง ๔ ช่ัวโมงก็พอ

กลางวันห้ามนอน 
  ๔. สงฺคณิการามตา พอใจคลุกคลีอยู่กับหมู่คณะ ไม่ชอบอยู่ตามล าพัง 
  ๕. อคุตฺตทฺวารตา ไม่ส ารวมอินทรีย์ทั้ง ๖ ด้วยดี 
  ๖. โภชเน อมตฺตญฺญุตา ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร คะเนว่าอีก ๕ ค าจะ

อิ่มให้หยุดเป็นพอดี 
  ๗. ยถาวิมุตฺต  จิตฺต  น ปจฺจเวกฺขติ จิตจับอารมณ์ใด ไม่ก าหนดอารมณ์นั้น หรือจิต

ตกไปโดยอารมณ์ใด ไม่ก าหนดรู้โดยอาการนั้น๑๒๙ 

๓. หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ 

หลักการปฏิบัติวิปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ คือ สติสัมปชัญญะก าหนดรู้ สภาวธรรมปัจจุบัน
ขณะอย่างจดจ่อติดต่อต่อเนื่องบนฐาน ๔ (อารมณ์ของสติปัฏฐาน ๔) คือ กาย เวทนา จิต ธรรมจนเกดิ
ปัญญาหยั่งรู้ ถึงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสภาวธรรมรูปนาม ว่าเป็นไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน๑๓๐ 

การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ การพิจารณาก าหนดรู้รูป-นาม 
จะอาศัยการฟังธรรมอย่างเดียว ไม่ก าหนดรู้รูป-นาม ในปัจจุบัน ย่อมไม่สามารถท าวิปัสสนาญาณให้
เกิดข้ึนได้ ซึ่งกล่าวได้ว่า การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่พ้นจากหลักสติปัฏฐาน ๔ ไม่มีเลย ดังใน
คัมภีร์อรรถกถา แสดงไว้ว่า 

 
 
 

                                                             
๑๒๘ที.ป. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖. 
๑๒๙ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร), คู่มือการศึกษาพระอภิธรรม ปริจเฉทที่ ๙ ปฏิณณกสังคห

วิภาค, หน้า ๓๑. 
๑๓๐ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๗๒/๓๒๐. 



๙๑ 

 

ยสฺมา ปน กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ กญฺจิ ธมฺม  อนามสิตฺวา ภาวนา นาม 
นตฺถิ. ตสฺมา เตปิ อิมินาว มคฺเคน โสกปริเทเว สมติกฺกนฺตาติ เวทิตพฺพาฯ๑๓๑ 

อนึ่ง ข้ึนช่ือว่าภาวนาย่อมไม่มีโดยมิได้ก าหนดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในกองรูป เวทนาจิต 
และสภาวธรรม ดังนั้น ควรทราบว่า แม้สันตติอ ามาตย์และนางปฏาจาราเหล่านั้น ได้ล่วงพ้นความ
เศร้าโศกและความคร่ าครวญด้วยหนทาง คือ สติปัฏฐานนี๑้๓๒ 

สติปัฏฐาน ๔ หรือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง คือการใช้สติพิจารณาก าหนดรู้ 

๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณากายเป็นอารมณ์ เป็นการใช้สติพิจารณาก าหนดรู้
อาการที่ปรากฏทางกาย คือเอาสตไิปตั้งไว้ที่กาย หมายรวมถึงอิริยาบถต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ
ยืน เดิน นั่ง นอน เหยียด คู้ ต้องก าหนดทุกอิริยาบถ 

๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ เป็นการใช้สติพิจารณาก าหนด
รู้อาการที่ปรากฏทางเวทนา ได้แก่ สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉย 

๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาจิตเป็นอารมณ์ การใช้สติพิจารณาก าหนดรู้อาการ
ที่ปรากฏทางจิตๆ ได้แก่ ความคิด ราคะ โทสะ โมหะ ฟุ้งซ่าน มีเมตตา กรุณา มุทิตาอุเบกขา มีสติ
ระลึก มีสมาธิ หลุดพ้น 

๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาธรรมเป็นอารมณ์ เป็นการใช้สติพิจารณาก าหนดรู้
อาการที่ปรากฏทางธรรม อาการที่ปรากฏทางธรรม ได้แก่ ขันธ์ ๕ และนิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ คือ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

๑๓๑ที.อ. (ไทย) ๒/๓๖๒/๕๔๓. 
๑๓๒พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ), มหาสติปัฏฐานสูตร ทางสู่พระนิพพาน, 

แปลโดยพระคันธสาราภิวงศ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๙), 
หน้า ๒๔.  



๙๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗-๕๘.  
 

บุพพกิจหรือกิจเบื้องต้นที่จะต้องปฏิบัติก่อน พอสรุปได้ 
๗ ข้อ คือ 
๑. ตั้งอยู่ในศีล  
๒. ตัดปลิโพธ ๑๐ ประการ  
๓. แสวงหากัลยาณมิตร 

ม.มู.อ. (ไทย) ๑๒/๖๕๙. 
 

อบรมกัมมัฏฐานตามจริต บัณฑิตพึงทราบจริตต่างๆ 
โดยอาศัยอิริยาบถ คือ การเดิน ยืน นั่ง นอนโดยอาศัย
กิจ คือ การงานที่กระท าอยู่เสมอ โดยอาศัยโภชนะ คือ 
อาหารที่บริโภคโดยอาศัยทัสสนะเป็นต้น  

องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓/๖๑-๖๒/๓๕๒. 
 

บุคคลที่มีปัญญากล้า หากจะแบ่งให้ละเอียด มีถึง ๔ 
จ าพวก คือ 
๑. ตัณหาจริตบุคคล 
๒. ทิฏฐิจริตบุคคล 
๓. สมถยานิกบุคคล 
๔. วิปัสสนายานิกบุคคล  

องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑-๖๒/๑๓๔-๑๔๐. หลักการเกื้อหนุนการบรรลุธรรมการปฏิบัติธรรมให้
บริบูรณ์มีหลายข้ันตอนกว่าที่จะบรรลุธรรมวิชชาและ
วิมุตต ิ

ที.ป. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความเข้าถึงความ
บริบูรณ์แห่งวิชชาและวิมุตติ ได้แก่ หลักปัจจยโยนิโส
มนสิการ ใน อวิชชาสูตรและตัณหาสูตร 

ที.อ. (ไทย) ๒/๓๖๒/๕๔๓. องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน ๔ ประการ 
๑. สัปปุริสสังเสวะ คือ การคบหาสัตบุรุษ ผู้สามารถ
แนะน าในการปฏิบัติ ซึ่งได้แก่วิปัสสนาจารย์ 
๒. สัทธัมมัสสวนะ คือ การฟังพระสัทธรรมของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เน้นการบรรยายหลักการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณ 
๓. โยนิโสมนสิการ คือ การมนสิการโดยแยบคาย 
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 

 
 
 
 



๙๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๗๒/๓๒๐. 
 

แก่ภิกษุให้ปฏิบัติตาม โดยมีเหตุและผลเรียงล าดับ ดังนี ้
๑. การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้การฟังสัทธรรม
บริบูรณ์ 
๒. การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้ศรัทธาบริบูรณ์ 
๓. ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้การมนสิการโดยแยบคาย
บริบูรณ์ 
๔ . การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์  ย่อมท าให้
สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ 
๕. สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้ความส ารวม
อินทรีย์บริบูรณ์ 
๖. ความส ารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้สุจริต ๓ 
บริบูรณ์ 
๗. สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ 
๘ . สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้โพชฌงค์  ๗ 
บริบูรณ์ 
๙. โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมท าให้วิชชาและวิมุตติ
บริบูรณ์ 
๑๐. วิชชาและวิมุตติน้ีมีอาหารอย่างนี้ บริบูรณ์อย่างนี้ 

 
๒.๔ หลักพุทธธรรม (ปัญญา ๓) 

ในโลกที่มีความสับสนวุ่นวาย โลกที่มีการแข่งขันสูงยุคสมัยที่ใครมือยาวสาวได้สาวเอา  
ใครที่มี “ปัญญา” ย่อมหาทางเอาชนะคนที่มีปัญญาน้อยกว่าได้ ส่วนคนที่ไร้ปัญญาก็มักจะถูกเอา
เปรียบหรืออาจจะคิดสั้นไปเลยก็ได้ ระบบการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นการท าให้คนมีปัญญา
มากกว่ากัน แต่ยิ่งมีคนเรียนสูงมากเท่าใด ปัญหากลับยิ่งมากตามไปด้วย แสดงว่าการศึกษาในระบบ
มิใช่สิ่งที่จะท าให้มนุษย์มี “ปัญญา” ในการแก้ปัญหาเสมอไป แต่การศึกษาในระบบท าให้คนมีความรู้
ในการประกอบอาชีพได้ คนที่มีความรู้ มีความสามารถอาจจะท างานเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ แต่
คนมีความรู้อาจจะไม่ใช้คนมีปัญญาก็ได้ 

ในพระพุทธศาสนาค าว่า ปัญญา เป็นค านามอิตถีลิงค์ แปลว่าความรู้ ความเข้าใจรู้อะไร 
เข้าใจอะไร ปัญญามาจากไหน แสดงแหล่งเกิดข้ึนของปัญญาไว้สามประการ  คือ (๑) สุตมยปัญญา 
ปัญญาส าเร็จด้วยการฟัง (๒) จินตามยปัญญา ปัญญาส าเร็จด้วยการคิด (๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญา
ส าเร็จด้วยการอบรม๑๓๓ 

                                                             
๑๓๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 



๙๔ 

 

ในพระอภิธรรมปิฎก วิภังคปกรณ์ (๓๕/๗๙๗) ได้แสดงประเภทแห่งปัญญาไว้หลาย
ประการความว่า “ จินตามยปัญญา สุตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ทานมยปัญญา สีลมยปัญญา 
ภาวนามยปัญญา อธิสีลปัญญา อธิจิตตปัญญา อธิปัญญาปัญญา อายโกศล อปายโกศล อุปายโกศล 

ใครคือคนที่มีปัญญา ในปัญญวาสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๓๔ พระพุทธเจ้าได้ตอบ
ค าถามของภิกษุว่าด้วยคนมีปัญญา ความว่า “ดูกรภิกษุ ที่เรียกว่า คนมีปัญญา ไม่ใช่คนใบ้ ก็เพราะ
โพชฌงค์ ๗ อันตนเจริญแล้ว กระท าให้มากแล้ว โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน คือ สติสัมโพชฌงค์ องค์แห่ง
ปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความระลึกได้ ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือการ
สอดส่องธรรม ๓. วิริยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความเพียร ๔. ปีติสัมโพชฌงค์  
องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความอิ่มใจ ๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือ
ความสงบ ๖. สมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความตั้งใจมั่น ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ 
องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือ ดูกรภิกษุ ที่เรียกว่า คนมีปัญญา ไม่ใช่คนใบ้ ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ 
เหล่าน้ีแล อันตนเจริญแล้ว กระท าให้มากแล้ว 

๑. สุตมยปัญญา ค าว่า “สุต” ค านามปุงลิงค์ แปลว่า ลูกชาย ถ้าเป็น “กิต” แปลว่า  
ฟังแล้ว เรียนแล้ว ค าว่า “สุต” ยังเป็นหนึ่งในค าสอนที่เรียกว่า “นวังคสัตตถุสาสน์ หรือพุทธวจนะคือ
พระไตรปิฎก รวมเป็นศาสนธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ดังที่แสดงไว้ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ (๑/๗) 
ความว่า “สุตตะ เคยยะเวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ” 

ค าว่า “สุต” ในศาสนธรรมได้แก่อุภโตวิภังค์ นิทเทส ขันธกะ ปริวาร และพระสูตรต่างๆ 
ดังนั้น “สุตมยปัญญา” จึงเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟัง การอ่าน การเรียน การศึกษา 

ระบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยน่าจะเป็นการสร้างปัญญาประเภทสุตมยปัญญา
มากที่สุด นักเรียนนักศึกษาต้องหอบต าราที่นักวิชาการทั้งหลายได้เรียบเรียงข้ึนมาเพื่อใช้ประกอบ
การศึกษา จนกระทั่ง “ต ารา” แทบจะเป็นสิ่งทีข่าดไม่ได้ในระบบการศึกษาทั่วไป แต่โลกในยุคปัจจบุนั
มีต าราที่มากกว่าหนังสือเรียน นั่นคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้
สะดวก มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็เหมือนมีต าราหลายหมื่นเล่ม เพียงแค่เข้าสู่ระบบการสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต สรรพความรู้ทั้งหลายก็มาอยู่ในมือของเราแล้ว ต าราที่เป็นเล่มก็เริ่มจะมีความส าคัญ
น้อยลงไปด้วย ดูเหมือนกับว่าปัจจุบันจะเป็นยุคที่คนมีความรู้มาก รู้แทบทุกเรื่อง แต่จะน าเรื่องที่รู้มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดไม่อาจจะรู้ได้ 

๒. จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิด เป็นปัญญาที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเห็น  
ซึ่งในสติปัฏฐานสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (๑๒/๑๔๙) เรียกว่า “สัมมาทิฏฐิและสัมมาสงักปัปะ” 
ดังที่แสดงไว้ว่า ก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุให้ทุกข์เกิด ความรู้ในความดับทุกข์ 
ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อันน้ีเรียกว่า "สัมมาทิฏฐิ" สัมมาสังกัปปะเป็นไฉน ความด าริใน
การออกจากกาม ความด าริในความไม่พยาบาท ความด าริในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่า"สัมมา
สังกัปปะ"ในพระอภิธรรมปิฎก วิภังคปกรณ์ (๓๕/๑๖๔) ก็แสดงนิยามของสัมมาสังกัปปะไว้เหมือนกัน 
ความว่า “สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน ความด าริในการออกจากกาม ความด าริในการไม่พยาบาท และ
ความด าริในการไม่เบียดเบียน นี้เรียกว่า "สัมมาสังกัปปะ" 
                                                             

๑๓๔ส .ม. (ไทย) ๑๙/๕๑๑. 



๙๕ 

 

มนุษย์ที่มีความคิดเห็นแบบเดียวกันย่อมคบค้าสมาคมกัน ดังที่แสดงไว้ใน อัฏฐังคิกสูตร 
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (๑๖/๔๐๐) ความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ย่อมคบค้ากัน และ
ย่อมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือ พวกสัมมาทิฐิ ย่อมคบค้าสมาคมกันกับพวกสัมมาทิฐิ พวกสัมมา
สังกัปปะ ย่อมคบค้าสมาคมกันกับพวกสัมมาสังกัปปะ 

๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาส าเร็จด้วยการอบรม ค าว่า “ภาวนา” ค านามอิตถีลิงค์ 
แปลว่า การท าให้มี การท าให้เป็น การท าให้เกิด ค าว่า “ภาวนามย” เป็นค าคุณนาม แปลว่า 
ภาวนามัย อันส าเร็จด้วยภาวนา ส าเร็จด้วยการให้มี ส าเร็จด้วยการให้เป็น ส าเร็จด้วยการให้เกิด  

ในพระพุทธศาสนาการสร้างปัญญาที่เกิดจากการภาวนา เป็นแนวทางที่พระพุทธองค์ทรง
แนะน าให้พุทธศาสนิกชนฝึกอบรมจิตเพื่อใหเ้กิดปญัญาโดยการภาวนา ในพระพุทธศาสนาท่านจ าแนก 
“ภาวนา”ไว้สองอย่างคือ (๑) สมถภาวนา หมายถึงการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ , การฝึกสมาธิ  
(๒) วิปัสสนาภาวนา หมายถึงการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง, การเจริญปัญญา  
ทั้งสองสองอย่างนี้ ในบาลีที่มาท่านเรียกว่า ภาเวตัพพธรรม และวิชชาภาคิยธรรม ในคัมภีร์สมัยหลัง  
บางทีเรียกว่า กรรมฐาน อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งงานเจริญภาวนา, ที่ตั้งแห่งงานท าความเพียรฝึกอบรม
จิต, วิธีฝึกอบรมจิต  

สมถภาวนาเพียงแค่ท าใจให้สงบ แม้เพียงช่ัวครู่ช่ัวยามก็นับว่าเป็นการปฏิบัติที่มีผลมาก 
โบราณว่า “เพียงช้างสะบัดหู งูแลบลิ้น” ก็เป็นกุศลแล้ว 

ส่วน “วิปัสสนา” นั้นมีวิธีการปฏิบัติที่ฝึกยากกว่า “สมถภาวนา” วันนี้ข้าราชการจาก
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมมาเข้าวัดฟังธรรม จึงขอน าเสนอการบ าเพ็ญวิปัสสนาใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นข้ันตอนในการปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยาก สามารถปฏิบัติได้ทุกเวลา 

ค าว่า “วิปัสสนา” เป็นค านามอิตถีลิงค์ แปลว่าความเห็นแจ้ง การเห็นความจริง ส่วนค า
ว่า “สมถภาวนา ค านามปุงลิงค์ แปลว่า ความสงบใจ 

เราควรเจริญวิปัสสนาเมื่อใด 

ในแต่ละวันมีเรื่องมากมายหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิต จนแทบจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิ
ท าใจให้สงบได้ แต่เราสามารถเจริญวิปัสสนาได้ แม้ในขณะท างาน การเจริญวิปัสสนาโดยทั่วไป
สามารถกระท าได้สรุป คือ  

(๑) เจริญวิปัสสนาเมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต  
(๒) เจริญวิปัสสนาเมื่อจิตสงบแล้ว  
(๓) เจริญวิปัสสนาพร้อมกับการก าหนดลมหายใจเข้าออก 
อุปกรณ์ในการเจริญวิปัสสนาอยู่กับตัวมนุษย์ทุกคน การพิจารณาใช้องค์ประกอบสีป่ระการ

คือ (๑) ใช้ปัญญาเป็นอาวุธ (๒) พิจารณาไตรลักษณ์ (๓) การปล่อยวาง (๔) ไม่ยึดมั่นถือมั่น 
ในพระพุทธศาสนาแสดงอาวุธในการปฏิบัติธรรมไว้สามประการ ดังที่แสดงไว้ในสังคีติสูตร 

ฑีมนิกายปาฏิวรรค ความว่าอาวุธสามอย่าง คือ (๑) สุตาวุธ อาวุธ คือ การฟัง (๒) ปวิเวกาวุธ อาวุธ 
คือ ความสงัด (๓) ปัญญาวุธ อาวุธ คือ ปัญญา (๑๑/๒๒๘/๒๓๑) 

 
 



๙๖ 

 

๑. การเจริญวิปัสสนาเมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต  
ในแต่ละวันเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆมากมาย จริงบ้างเท็จบ้าง เรื่องของความสงัด

อาจจะหาได้ยากในยุคสมัยนี้ เพราะมีสื่อที่ให้ข่าวสาร บันเทิงมากมาย ตื่นข้ึนมาก็เปิดโทรทัศน์ติดตาม
ข่าวสาร ดูมาก ฟังมากแทนที่จะท าให้เกิดความสงบก็มักจะเกิดอาการสับสนวิพากษ์วิจารณ์ไปตาม
กระแสข่าว เมื่อถึงที่ท างานก็ยังวิจารณ์เหตุการณ์ต่างๆอีก ความสงบสงัดแทบจะหาไม่ได้ในแต่ละวัน 
อาวุธคือการฟังจึงไม่ค่อยจะแหลมคมเท่าที่ควรจะเป็น เพราะไปฟังเรื่องที่ไร้สาระมากว่าเรื่องที่มีสาระ 

อาวุธ คือ ความสงัดนั้นดูเหมือนจะหาได้ง่ายเพียงแค่หามุมสงบๆ ออกจากลุ่มผู้คน  
หาสถานที่ไม่มีสิ่งใดมารบกวน ก็ได้ความสงัดแล้ว แต่ข้อเท็จไม่ได้ง่ายอย่างนั้น แต่ละคนก็ต้องท างานที่
จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้คน ยิ่งมากคนย่ิงมากเรื่อง บางวันฟังแต่เรื่องราวของคนอื่น บางครั้งก็เศร้า
โศกตามคนอื่นไปด้วย กลับถึงที่พักก็ยังมีโทรทัศน์ที่เสนอเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เป็นเรื่องของ
คนอื่นที่ท าให้เหมือนกับเป็นเรื่องของเรา ความเงียบสงัดจึงกลายเป็นสิ่งที่หาได้ยาก 

ส่วนอาวุธคือปัญญาเกิดข้ึนได้ทุกเมื่อ ในพระพุทธศาสนามีสุภาษิตบทหนึ่งที่แสดงว่า
ปัญญามาจากการเพ่งพิจารณา ดังที่แสดงไว้ในขุททกนิกาย คาถาธรรมบท (๒๕/๓๕/๖๕) ความว่า 
“ฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นแลอยู่ในที่ใกล้
นิพพาน ภาษาบาลีใช้ค าว่า  

นตฺถิ ปญฺญา อปญฺญสฺส นตฺถิ ปญฺญา อฌายโต 
ยมฺหิ ฌานญฺจ ปญฺญา ส เว นิพฺพานสนฺติเกฯ 
หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต แปลความจากค าว่า “นตฺถิ ปญฺญา อฌายโต” ว่า ปัญญาไม่มี

แก่ผู้เพ่งพินิจ 
พจนานุกรมบาลีไทย อธิบายค าว่า “ฌาน” เป็นค านามนปุงสกลิงค์ แปลว่าการเพ่งจนใจ

เป็นสมาธิ เพลิง ไฟ  

๒. เจริญวิปัสสนาเมื่อจิตสงบแล้ว  
วิธีนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากสมถภาวนา เมื่อท าจิตใจให้สงบแล้ว ยกจิตข้ึนสู่การพิจารณา

โดยใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ ให้เห็นถึงความเกิดข้ึน ตั้งอยู่และดับไป สรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ใต้กฎแหง่
สามัญญลักษณะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา 

การพิจารณาไตรลักษณ์ จะเริ่มต้นพิจารณาเมื่อประสบเหตุการณ์ในชีวิตก็ได้ หรือจะ
พิจารณาเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็ได้ เป็นสิ่งธรรมดาที่มีอยู่ในโลก แต่หากไม่พิจารณาโดยแยบคายก็
จะไม่เห็น หรือเห็นเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ไตรลักษณ์ต้องน ามาพิจารณาโดยแยบคายถึงจะเกิดปัญญา 

ในพระไตรปิฎกแสดงสามัญญลักษณะไว้สามประการ ดังที่แสดงไว้ในอัชฌัตติกอนิจจสูตร 
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (๑๘/๑/๑) ความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ หู ลิ้น กาย ใจ เป็นของไม่
เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นท่าน
ทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่
ตัวตนของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในหู ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูก ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกาย ย่อมเบื่อ
หน่ายแม้ในใจ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว 
ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท าท าเสร็จแล้ว 



๙๗ 

 

กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีความจริงของสิ่งที่ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์ คือ “ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” น ามาพิจารณาตามเหตุการณ์ที่ได้พบเหน็ ย่อมท าให้เกิดปัญญาเครื่องพิจารณา
ตน จากนั้นก็จะน าไปสู่การปล่อยวาง และการไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุด การบ าเพ็ญวิปัสสนาโดยการ
พิจารณาสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันและเหตุการณ์ต่างๆที่มาประสบกับตัวเรา อย่างน้อยก็เป็น
จุดเริ่มต้นแห่งการท าความเข้าใจ เข้าใจชีวิตเป็นเบื้องต้น เมื่อจะต้องมีเหตุการณ์การสูญเสีย การพลัด
พราก ก็จะได้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ก็ย่อมจะต้องเสื่อม
ไปเป็นธรรมดา วิปัสสนาเบื้องต้นเป็นไปในท านองนี้ ส าหรับผู้ที่ยังจะต้องท าหน้าที่ในการท ามาหาเลีย้ง
ชีพต่อไป ก็เพียงแต่ท าความเข้าใจความเป็นธรรมดาของสิ่งทัง้หลาย ส่วนจะปล่อยวางหรือไม่ยึดมัน่ถือ
มั่นมากน้อยเพียงใดน้ัน เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล 

การบ าเพ็ญวิปัสสนาในเมื่อประสบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต เช่นการสูญเสียญาติพี่น้องผู้
เป็นที่รัก การประสบอุบัติเหตุ การที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชองชอบใจทั้งหลายทั้งปวง เกิด 
แก่ เจ็บ ตาย มีให้เห็นแทบทุกวัน จนกลายเป็นเรื่องปกติที่ไม่ค่อยจะได้พิจารณา ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิด
ข้ึนกับคนใกล้ชิดกับเรา หรือเกิดข้ึนกับตัวเราเอง บางครั้งหากไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเศร้าโศกมาก
จนเกินความจ าเป็น หากใช้ปัญญาพิจารณาตามหลักของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
ซึ่งเป็นสิ่งสามัญทั่วไปของสิ่งทั้งหลาย อย่างน้อยความโศกก็จะเบาบางลง ชีวิตยังคงด าเนินต่อไป  

๓ เจริญวิปัสสนาพร้อมกับการก าหนดลมหายใจเข้าออก 
การก าหนดลมหายใจเข้าออกเรียกว่า “อานาปานสติ” การเจริญอานาปานสติสมาธิ

ภาวนา มีแสดงไว้หลายแห่ง เช่นในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ (๑/๑๗๘) ทรงแสดงวิธีการบ าเพ็ญอานา
ปานสติสมาธิไว้ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมอย่างไร ท าให้มากอย่างไร 
จึงเป็นคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยู่เป็นสุข และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้วๆ ให้อันตรธานสงบ
ไปโดยฉับพลัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ตามอยู่ ณ โคนไม้ก็ตาม อยู่ในสถานที่
สงัดก็ตาม นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรงด ารงสติบ่ายหน้าสู่กรรมฐาน ภิกษุนั้นย่อมมีสติหายใจเข้า ย่อมมีสติ
หายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกว่าหายใจเข้ายาว หรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกว่าหายใจออกยาว 
เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกว่าหายใจเข้าสั้น หรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกว่าหายใจออกสั้น ย่อมส าเหนียก
ว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออก 
ย่อมส าเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจ
ออก ย่อมส าเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจเข้า 

ย่อมส าเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจ
เข้าย่อมส าเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจ
เข้า ย่อมส าเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่า เราจักระงับจิตสังขาร
หายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่า เราจักระงับจิตสังขารหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิต
หายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่า เราจักยังจิตให้บันเทิง
หายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่า เราจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่าเราจักตั้งจิตไว้มั่น
หายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่า เราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่า 
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เราจักปล่อยจิตหายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่าเราจักปล่อยจิตหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่า
เราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยง
หายใจออก ย่อมส าเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่าเราจักพิจารณา
เห็นวิราคะหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้า ย่อมส าเหนียกว่าเราจัก
พิจารณาเห็นนิโรธหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจเข้า   
ย่อมส าเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ  
อันภิกษุอบรมแล้วอย่างนี้แล ท าให้มากแล้วอย่างนี้แล จึงเป็นคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยู่เป็นสุข 
และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว ให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลัน” 

ข้อความที่ยกมาอาจจะยาวไปหน่อย แต่หากอ่านแล้ววิเคราะห์ไปตามตัวพยัญชนะโดย
ละเอียดแล้ว ย่อมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เริ่มต้นที่การเลือกใช้อาวุธในการเจริญวิปัสสนา คือ 
“ปวิเวกาวุธ อาวุธคือความสงัด” สมัยพุทธกาลคือป่า หรือโคนต้นไม้ แต่ในสมัยปัจจุบันอาจ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ห้องพักที่เงียบสงัดปราศจากเสียงรีบกวนก็ใช้ได้  

ลมหายใจเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อมกับการก าเนิดคนที่มีชีวิต คือ คนที่ยังมีลมหายใจ 
ดังนั้นลมหายใจจึงมีอยู่กับทุกคน เมื่อมีลมหายใจก็สามารถเจริญวิปัสสนาโดยการก าหนดลมหายใจได้ 
เป็นวิธีที่ เรียบง่ายที่สุด แต่กลับเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม เพราะมีสิ่งมารบกวนมากมายตาม
สภาพแวดล้อม สิ่งที่น่าจะง่ายที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้าม 

ถ้าเราเลือกเวลาเพียงวันละไม่กี่นาที ก าหนดลมหายใจเข้าออก ก าหนดจิตจดจ่ออยู่กับลม
หายใจ จิตก็จะเป็นสมาธิน าไปสู่การเจริญวิปัสสนาได้ 

เมื่อจิตสงบแล้วน าองค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้มาพิจารณา คือ “สติ ธัมมวิจัย วิริยะ ปีติ 
ปัสสัทธิ สมาธิ อุเปกขา” เมื่อธรรมเหล่านี้มาอยู่ในจิตย่อมเกิดปัญญา พระพุทธองค์เรียกคนเช่นน้ีว่า 
“คนมีปัญญา ไม่ใช่คนใบ้” ผู้ที่เจริญโพชฌงค์ย่อมได้อานิสงส์ตามที่แสดงไว้ในสีลสูตร สังยุตตนิกาย 
มหาวารวรรค๑๓๕ ความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ กระท าให้มาก
แล้วอย่างนี้ ผลานิสงส์ ๗ ประการ อันเธอพึงหวังได้คือ (๑) ในปัจจุบัน จะได้บรรลุอรหัตผลโดยพลัน (๒) 
ในปัจจุบันไม่ได้บรรลุ ทีนั้นจะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย (๓) ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ ในเวลาใกล้ตายก็
ไม่ได้บรรลุ ทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี เพราะสังโยชน์เบื้องต่ า ๕ สิ้นไป (๔) ถ้าใน
ปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุ และไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี  
เพราะสังโยชน์เบื้องต่ า ๕ สิ้นไปที่นั้น จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้อง
ต่ า ๕ สิ้นไป (๕) ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้
อันตราปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี ทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสัง
ขารปรินิพพายี เพราะสังโยชน์เบื้องต่ า ๕ สิ้นไป (๖) ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้
บรรลุ ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรนิิพพายี ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี และไม่ได้
เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี ทีนั้น จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี เพ ราะ
สังโยชน์เบื้องต่ า ๕ สิ้นไป (๗) ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุ ไม่ได้เป็นพระ
อนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสัง

                                                             
๑๓๕ส .ม. (ไทย) ๑๙/๓๘๒. 
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ขารปรินิพพายี และไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี ทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโส
โตอกนิฏฐคามี เพราะสังโยชน์เบื้องต่ า ๕ สิ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระท าให้มากแล้วอย่างนี้ผลานิสงส์ ๗ ประการเหล่าน้ี อันเธอพึงหวังได้ 

การเป็นคนมีบุญและคนมีปัญญาย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปารถนา การท าบุญก็เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความสุข การสร้างปัญญาก็เพื่อน าไปสู่ความฉลาด คนมีบุญแต่ขาดปัญญาเหมือนเดินทางไกลที่มีแต่
เสบียงแต่ไม่มีเพื่อน คนมีปัญญาแต่ไม่มีบุญ มีคนเดินทางไกลที่มีเพื่อนแต่ไม่มีเสบียง ถ้ามีบุญเป็น
เสบียง และมีปัญญาเป็นเพื่อนจะคิดพูดท าสิ่งใดย่อมประสบความส าเร็จได้ตามสมควร 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่าง ได้แก่ จัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 

จ านวน ๙ แห่ง 
๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๑ ช่ือว่า ส านักปฏิบัติธรรม วัดต้นสน 

ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล) 
ดร. ฉายา กนฺตสีโล อายุ ๖๘ พรรษา ๔๘ ป.ธ. ๔, พธ.ด น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดต้นสน เจ้าคณะจังหวัด
อ่างทอง เป็นเจ้าส านัก 

๒. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๒ ช่ือว่า ส านักปฏิบัติธรรม วัดช้าง 
ต าบลบางอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูสุวัฒน์วรกิจ อายุ ๕๙ พรรษา ๒๖ 
น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดช้าง และเจ้าคณะต าบลบ้านแห เป็นเจ้าส านัก 

๓. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๓ ช่ือว่า ส านักปฏิบัติธรรม วัดท่าโขลง
กิตติยาราม ต าบลค าหยาด อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูสุกิตติยาภิวัฒน์ อายุ ๗๒ 
พรรษา ๓๑ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดท่าโขลงกิตติยาราม และเจ้าคณะต าบลค าหยาด เป็นเจ้าส านัก 

๔. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๔ ช่ือว่า ส านักปฏิบัติธรรม วัดเกาะ 
ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูปริยัติภัทรกิจ อายุ ๔๓ พรรษา ๒๒ ป.ธ. 
๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดเกาะ และเจ้าคณะต าบลบางพลับ เป็นเจ้าส านัก 

๕. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๕ ช่ือว่า ส านักปฏิบัติธรรม วัดป่าโมก
วรวิหาร ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร) อายุ 
๗๐ ปี พรรษา ๕๐ ป.ธ.๙ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เป็นเจา้
ส านัก 

๖. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๖ ช่ือว่า ส านักปฏิบัติธรรม วัดสระแกว้ 
ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) 
อายุ ๖๗ พรรษา ๔๖ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก เป็นเจ้าส านัก 

๗. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๗ ช่ือว่า ส านักปฏิบัติธรรม วัดม่วง 
ต าบลหัวตะพาน อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูสุภัทรเขตสุนทร อายุ ๓๙ พรรษา 
๑๕ น.ธ. เอก เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง เป็นเจ้าส านัก 

๘. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๘ ช่ือว่า ส านักปฏิบัติธรรม วัดอ่างทอง
วรวิหาร ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ 



๑๐๐ 

 

สุทฺธิญาโณ) อายุ ๕๘ ปี พรรษา ๓๘ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เจ้าคณะอ าเภอแสวงหา 
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าส านัก 

๙. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่  ๙ ช่ือว่า ส านักปฏิบัติธรรม วัดมหา
นาม ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูวิสุทธิชัยคุณ อายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๗ น.ธ. 
เอก เจ้าอาวาส เจ้าคณะอ าเภอไชโย เป็นเจ้าส านัก 

ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การศึกษาเชิงลึก จึงเลือก
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทองเพียง ๓ แห่ง เพราะเป็นส านักปฏิบัติธรรมที่มีบุคคลมาเข้า
ปฏิบัติธรรม เป็นรายวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน ประจ าปี และประจ าวันส าคัญทางศาสนา 

ตารางท่ี ๒.๑๕ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทองเพียง ๓ แห่ง 

ชื่อ/แห่งท่ี สถานท่ีตั้ง 
๑. ส านักปฏิบัติธรรม 
ประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๑ 

ส านักปฏิบัติธรรม วัดต้นสน ต าบลตลาดหลวง  
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

๒. ส านักปฏิบัติธรรม 
ประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๒  

ส านักปฏิบัติธรรม วัดช้าง ต าบลบางอิฐ  
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

๓. ส านักปฏิบัติธรรม 
ประจ าจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๓ 

ส านักปฏิบัติธรรม วัดม่วง ต าบลหัวตะพาน  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  

  
สรุปได้ว่า การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเนื้อหา ๓ ประเด็น คือ ๑) แนวคิดเกี่ยวกับส านัก

ปฏิบัติธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร ด้านการจัดการ๑๓๖ 
๒) แนวคิดการบริหารจัดการด้วยวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA หรือ วงจรเดมมิ่ง (Daming)  
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (P : Plan) การลงมือท า (D : Do) การตรวจสอบผล (C : Check) และ
การแก้ไขปรับปรุง (A : Act)๑๓๗ ๓) แนวคิดการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาตามหลักปัญญา ๓ ได้แก่ 
๑) สุตมยปัญญา ๒) จินตามยปัญญา ๓) ภาวนามยปัญญา 

 
 
 
 

                                                             
๑๓๖ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์น านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๓), หน้า ๗๓. 
๑๓๗W. Edwards Deming, Out of the Crisis, (MIT Center for Advanced Engineering Study, 

1986), p. 16-17 
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๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา” เป็นการศึกษาการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้าง ส านักปฏิบัติ
ธรรม ที่ตั้งอยู่ภายใต้ในวัดโดยมีการบริหารงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อส านักปฏิบัติธรรมที่ปรากฏ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยผู้บริหารควรจะส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมให้มีความเหมาะสมด้วยหลัก
วิชาการจัดตั้งทั้งการวางแผน การจัดองค์กร การช้ีน า และการควบคุมทรัพยากรทั้งปวงไม่มีความ
เหมาะสมกับส านักปฏิบัติธรรม โดยผู้บริหารควรจะส่งเสริมบคุลากรให้ทราบปัจจัย ๔อันได้แก่ อาวาส 
อาหาร บุคคลและธรรมที่เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมให้มีความเหมาะสมดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอ
ข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องตามล าดับ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเชิงวิชาการอันจะเป็นผลดีต่อการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและอธิบายข้อมูล ดังนี้ 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ผลการวิจัยพบว่า ๑. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ใน
ระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบต่อมา การ
บริหารจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณาการเข้ากับแนวคิดและทฤษฎีของกูลิค และ เออร์วิค (Gulick & 
Urwick) ทฤษฎีการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) และหลักพุทธวิธีการบริหารและ
การเผยแผ่ เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มีความสามารถ มีทักษะ และมีศักยภาพในบริหารจัดการ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ให้ท างานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพ ๒. การบริหารจัดการการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาที่ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพยีงทีจ่ะ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระนักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เป็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเปน็จริงตามหลักพระพุทธศาสนา ๓. รูปแบบ
การบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ 
กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาคและระดับ
จังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่นๆ ตามที่องค์กรก าหนด
และมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนการเผยแผ่ และอ านวยความ
สะดวก เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผพ่ระพุทธศาสนา และจัดท ารายงานผล
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การด าเนินงานการเผยแผ่ และจัดหางบประมาณสนับสนุน ให้การอุปถัมภ์กิจกรรม และบุคลากรที่ท า
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๑๓๘ 

โชติ บดีรัฐ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๔ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนา
ภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารภาระงาน มีการออก
กฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนดโทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้และในการบริหาร
องค์กรมีการท างานเป็นทมี ๒) ประสิทธิผลการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๔ ในการบริหารคนมีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ท าโดยใช้คนตรง
กับความรู้ความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัดคุ้มค่าและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น ๓) ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใน
การบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบรหิารงาน และแก้ปัญหาจุดด้อยของบคุลากร
ในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และ
ในการบริหารองค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ๔) ส าหรับ
แนวทางการพัฒนาการบริหารคน การบริหารภาระงาน และการบริหารองค์กร ของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้
ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่ถูกต้อง โดยวิธีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมี
การศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร โดยอบรมให้พระ
สังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการ
ป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา และตั้งมั่นความเช่ือความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป๑๓๙ 

ภาส ภาสสัทธา ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมาปฏิบัติเพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ ๑) กฎเกณฑ์ ๒) ระเบียบ  
๓) กฎหมาย ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการน าการมี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ ๑) ร่วมคิด  
๒) ร่วมท า ๓) ร่วมตรวจสอบ ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร  
ด้านการน าความรับผิดชอบมาปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเดน็

                                                             
๑๓๘พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข. 

๑๓๙โชติ บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความ
ม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๔), หน้า ก-ข. 



๑๐๓ 

 

ส าคัญ คือ ๑) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ๒) ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถ่ิน ๓) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร ๒. ด้านการน าหลัก
หิริโอตตัปปะ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน คือ ๑) ความละอายต่อการกระท าสิ่งผิด ๒) ความเกรงกลัวต่อการกระท าผิด ในการน า
หลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้  
๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน (ชาววัชชี) เคารพนับถือท่านเหล่าน้ัน เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็น
สิ่งอันควรรับฟัง ๕) บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ  
๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์
ทั้งหลาย เพื่อให้เกิดแนวทางอันดีงาม ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ
บุคลากร และในด้านการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามหลักพุทธธรรม มีหลักพุทธธรรมที่มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมในการน ามาบริหารทั้งในระดับบุคคล ด้วยการน าหลักโลกบาลธรรมอันเป็นหลกัธรรมทีเ่ปน็
เครื่องเตือนตนเองให้คิดดี ปฏิบัติดี และการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันเป็นการหลักธรรมในการ
ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเมื่อมีการน ามาบูรณาการกับธรร
มาภิบาล ด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาลท าให้ได้
รูปแบบในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๓ รูปแบบหลัก ประกอบด้วย รูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใส ในงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านนิติ
ธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความ
โปร่งใสในงานบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านนิติธรรม ในด้านการมีส่วนร่วม ในด้านความ
รับผิดชอบ และรูปแบบการ บูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในงานสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในด้านนิติธรรมในด้านการ มีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบ โดยน ารูปแบบการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมและหลกัธรรมาภิบาลในงานบริหาร บริการ และงานสนับสนุนเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้การบูรณาการครบถ้วน และมีความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป๑๔๐  

เสนอ อัศวมันตา ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมของ
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพทั่วไปของ การบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีการบริหารงานตามหน้าที่การบริหาร การวางกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน การประสานงาน การติดตาม
รายงานผลและการจัดทางบประมาณ ปัญหาการประชุมบางครั้งมีการเข้าประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน 
                                                             

๑๔๐ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๖-๑๑๗. 



๑๐๔ 

 

การท างานบางครั้งไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าท าให้สับสนในข้ันตอนการท างาน การควบคุม
ปฏิบัติงานตามระเบียบ/ค าสั่งบางคนไม่เข้าใจ มีการก้าวก่ายงานของคนอื่น การจัดสรรงบประมาณ
บางโครงการอาจเกินความจ าเป็นต่อการบริหารงาน ๒. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สามารถน าหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการ
เข้าไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการบรหิาร เพื่อพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นจังหวัด
นนทบุรี ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคีเป็นทีม (Teamwork) และสามารถนามาบูรณาการเข้า
กับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจดัการบุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordinating) การ
จัดองค์กร (Organizing) โดยการร่วมแรงร่วมใจเป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึกกาลัง (Synergy) 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักป้องกันความเสื่อม เป็นไปเพื่อความ
เจริญขององค์การฝ่ายเดียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้าน
การบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ๓. แนวทางการนาหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการเพื่อการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นแนวทางในการ
บริหารงานเพื่อให้การทางานเป็นระบบ ระเบียบ/ค าสั่งสามารถนาไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีองค์ประกอบด้วย การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การจัดองค์กร การบริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การตรวจสอบควบคุมและ
งบประมาณเข้าไปก ากับดูแล โดยยึดหลักค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและสง่เสริมระบบคุณธรรม ให้
มีการท างานเป็นทีม ความสมัครสมานสามัคคี เคารพผู้ใหญ่อาวุโส ไม่รื้อทิ้งกฎเกณฑ์ระเบียบที่ถูกตอ้ง
ชอบธรรม ธ ารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมจริยธรรมอันดีงามองค์กร และร่วมรับผลประโยชน์สูงสุดจาก
การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางปฏิบัติ
ต่อไปอย่างยั่งยืน๑๔๑ 

ดิเรก ถึงฝ่ัง ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณา
การ (CEO) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดในประเทศไทย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ๑. การ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการรูปแบบใหม่ เริ่มจากการก าหนดยุทธศาสตร์ ด้วยการท า SWOT ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
แนวทางในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติน้ัน ควรใช้แบบของการบริหารโครงการมาเปน็แม่แบบใน
การด าเนินการ ซึ่งจะท าให้การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด 
รูปแบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ต้องก าหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ ก าหนดเป้าหมายการ
ท างาน การวัดผลและประเมินผลงาน ส่วนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการในอนาคตน้ัน ต้องให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีเอกภาพในการบริหารจัดการ มีอ านาจในการบริหารงบประมาณ และให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการท างาน ๒. การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการมีข้อดีมากกว่าการบริหารงานแบบเดิม 
เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากข้ึน ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เป็นไปด้วยดี เพราะทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ และมีผลท าให้การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัต ิสามารถ น าไปปฏิบัติได้จริง เป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรม ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
                                                             

๑๔๑เสนอ อัศวมันตา, “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ก-ข. 



๑๐๕ 

 

เป็นระบบ มีการประเมินทั้งภายใน โดยจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และมีหน่วยงานภายนอกที่มาประเมินผล คือ กพร. และ บริษัท TRIS ส่วนการจัดสรร
งบประมาณนั้น รัฐบาลได้ให้ผู้ว่า CEO มีอ านาจในการบริหารงบประมาณมากขึ้น มีการมอบอ านาจ
ให้กับผู้ว่า CEO มากข้ึน ส่วนระเบียบข้อบังคับกฎหมายมีความยืดหยุ่นมากข้ึนเช่นกันด้วย ๓. 
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ของจังหวัด มีระบบที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในระดับมาก 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานโครงการ  มีการบูรณาการระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด มีความร่วมมือ
กับจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่มจังหวัด มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดให้สะท้อนความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ๔. แนวทาง
ในการบริหารงานของจังหวัดรูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน พบว่า ในแต่ละ
จังหวัด มี โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการต่างๆ มีระบบการจัดสรรงบประมาณ มีการมอบอ านาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
มากข้ึน ระเบียบข้อบังคับมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีการประสานงานกับทุกภาค
ส่วนมากข้ึน ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในอนาคตให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีความสามารถด้านการบริหารจัดการ  (Chief Executive 
Officer) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Chief Emotional Officer) และ มีจิตใจที่ร่าเริง มองโลกในแง่ดี ผู้ที่
ท างานด้วยมีความสุข (Chief Entertainment Officer) มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการประสานงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน มีการวิจัยและติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบฐานข้อมูลของจังหวัด
ทุกด้าน อย่างครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ มีการกระจายอ านาจให้กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่
รับผิดชอบ อย่างแท้จริงและมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้๑๔๒ 

วิทยา จันทร์แดง ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ผลการวิจัยพบว่า ๑) นโยบายการน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน ๒) 
ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน  ๓) รูปแบบใหม่ที่
ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัย
ในครั้งนี้น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ ๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ 
องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งได้แก่ ระบบ
ความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชน

                                                             
๑๔๒ดิเรก ถึงฝั่ง, “ยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑติ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๑๐๖ 

 

เข้มแข็ง ๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทางด้านการ
ปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน๑๔๓ 

พชรพรรณ ชุ่มเป่ียม ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร ควร
ด าเนินการดังนี้ ๑) ด้านการวางแผน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการถวายความรู้เกี่ยวกับการ 
วางแผนเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ กรมการศาสนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดหาคู่มือ รูปแบบ เกี่ยวกับ
การวางแผนให้กับวัด พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ
การบริหาร และผู้น าชุมชน ๒) ด้านการจัดองค์การ กรมการศาสนาควรจัดท ารูปแบบหรือแผนภูมิการจัด
องค์การให้แก่วัด เพื่อศึกษาและพิจารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการถวายความรู้เกี่ยวกับการจดั
องค์การแก่พระสังฆาธิการตามโอกาส ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ควรมีการอบรมบุคคลที่เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนา เพื่อให้มั่นใจว่าจะเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง ต้องให้การศึกษาอบรมพระ
ธรรมวินัยแก่ผู้เข้ามาบวช ทั้งก่อนบวช และระหว่างบวช  สรรหาบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีความรู้ 
ความสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ๔) ด้านการวินิจฉัยสั่งการ การบริหารวัดต้องใหป้ระชาชนในท้องถ่ินมสีว่น
ร่วม ในกิจกรรมของวัด และการจัดการควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ตัดสินใจเป็นอย่างดีก่อน
การวินิจฉัยสั่งการ ๕) ด้านการควบคุมงานพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเครง่ครดั 
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ การปกครองสงฆ์ให้มีพฤติกรรมและและการกระท าอย่าง
เหมาะสม พระสังฆาธิการควรด าเนินการ ให้พระภิกษุทุกรูปในวัดมีภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อก่อให้เกิดความ
ศรัทธาแก่ประชาชนควรจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาวัดให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม ๖) ด้าน
การประสานงาน ควรบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนที่พัฒนาทั้งจิตใจ และคุณภาพชีวิตจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ การประสานงานทีด่ีระหว่างประชาชนกบัวัดควรจัดเครือ่งวัดอย่างมีระบบเพื่อสะดวกตอ่การ
ให้บริการแกป่ระชาชน ในกิจการทางพระพุทธศาสนาเป็นการสรา้งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ควรร่วมเมอื
กับชุมชนจัดโครงการป่าชุมชนโครงการอุทยานการศึกษา ๗) ด้านการเสนอรายงาน ทุกวัดควรจัดให้มี
หอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่วัดด าเนินการให้ชุมชนทราบ เจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และส านักงานศึกษาอธิการอ าเภอ ควรให้ความส าคัญกับการ
รายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด การรายงานผลแต่ละครั้งควรด าเนินการดังนี้ รวบรวม 
ตรวจสอบข้อมูล จัดประเภทเรื่องราว เรียงล าดับ สรุป และเตรียมเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการเผยแพร่
ข่าวสาร๑๔๔ 

พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ แต่มีจุดเด่น คือ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมีความเป็น

                                                             
๑๔๓วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชยเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔), หน้า ก-ข. 

๑๔๔พชรพรรณ ชุ่มเปีย่ม, “การบริหารงานพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร”, รายงานการวิจัย, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๔๘), หน้า ก-ข. 



๑๐๗ 

 

เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มุ่งให้การศึกษาวิจัยส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผลต่อการบริหารงานด้านอื่นๆ คือ ด้านการบริหารบุคลากรทาง
วิชาการ ที่ตั้งกระจายก าลังคนไปตามวิทยาเขตทั่วประเทศ ท าให้แต่ละวิทยาเขตต้องเร่งสร้างบุคลากร
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งต้องเสริมสร้างระบบการประสานงานและการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็วและทั่วถึง ส าหรับด้านหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้พบว่ามีการจ ากัดให้จัดหลักสูตรเฉพาะ
ทาง จึงไม่สามารถด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วๆ ไป จึงมีจุดอ่อน
อยู่ตรงที่การจัดการเรียนการสอนยังอยู่ในระดับปริญญาตรีแทนการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก ในด้านพระพุทธศาสนาและการวัดประเมินผลที่กระจายไปตามวิทยาเขต ไม่มีการ
จัดระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยได้ ส าหรับการบริหารงานวิชาการที่ได้รับผลจากมาตราต่างๆ ใน
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานบุคลากร ท าให้มีจุดอ่อนที่จะต้อง
พัฒนาอย่างรีบด่วนคือ การเพิ่มพูนองค์ความรู้ในระดับปริญญาที่สูงข้ึน และต าแหน่งทางวิชาการ 
เนื่องจากมาตราในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัติได้ล้อเนื้อความของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของส านักงานการอุดมศึกษา๑๔๕ 

เพชริน สงค์ประเสริฐ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยยึดหลักการ
ท างานเป็นทีมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด
หลักการท างานเป็นทีมที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เช่ียวชาญ และครูฝ่ายวิชาการมี ๔ องค์ประกอบหลกั ดังต่อไปนี้ ๑.๑ ภาวะผู้น าทางการ
เรียนการสอน ประกอบด้วยพฤติกรรมของผู้น าด้านการจัดองค์กรเพื่อการเรียนการสอน การวางแผน
องค์กรเพื่อการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการเรียนการสอน การจัดโครงการพัฒนา
บุคคล การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  ๑.๒ การพัฒนาทีมงานวิชาการในสถานศึกษา 
ประกอบด้วยการรับรู้และค้นหาปัญหา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนปฏิบัติการ การ
น าแผนไปปฏิบัติการประเมินผลลัพธ์  ๑.๓ ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา 
ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ๑.๔ กระบวนการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา ประกอบด้วยการวางแผนงานวิชาการ การน าแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบ
ประเมินผลงานวิชาการ การปรับปรุงงานวิชาการ ๒) รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการ
ท างานเป็นทีมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่สร้างข้ึน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๔ องค์ประกอบ 
ได้แก่ ๒.๑ ด้านภาวะผู้น าทางการเรียนการสอน ๒.๒ ด้านการพัฒนาทีมงานวิชาการในสถานศึกษา 
๒.๓ ด้านภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา ๒.๔ ด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่
                                                             

๑๔๕พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ), “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ก-ข. 



๑๐๘ 

 

พัฒนาข้ึนนี้ ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ๓) การทดลองใช้รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานส่งผลให้ผู้บริหาร/หัวหน้า
งานวิชาการมีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบาทผู้น าทางวิชาการ และบริบทของ
สถานศึกษา บุคลกรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและข้ันตอนการท างานเปน็
ทีม สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได้อย่างเป็นรูปธรรม ๔) การประเมินรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานหลังจากการทดลอง ยืนยันรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีม ๔ องค์ประกอบ ที่พัฒนาข้ึนว่ามีความเป็นไปได้
และเหมาะสมอยู่ในระดับมาก๑๔๖ 

บรรจง เจริญสุข ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน ผลการศึกษา พบว่าสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขต
จังหวัดภาคใต้ตอนบนมีสถานภาพการบริหารสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ส่วนรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า รูปแบบซึ่งเป็นวิธีการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย ภารกิจสถานศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป แต่ละด้าน
ประกอบด้วยภารกิจการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ผลการประเมินความเหมาะสมของรปูแบบ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ๖ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตจังหวัด
ภาคใต้ตอนบนมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน๑๔๗ 

ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบรหิารงานวิชาการของวิทยา
เขต ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า  ๑) ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการในการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง พบว่า สภาพปัจจุบันและ
ความต้องการของทุกภารกิจอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก โดยภารกิจงานด้านหลักสูตรมี
รายละเอียดของภารกิจ ๔ ประการ ด้านการเรียนการสอนมี ๔ ประการ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษามี ๔ ประการ และด้านการประชุมอบรมสัมมนาวิชาการมี ๓ ประการ ส่วนด้านหน้าที่การ
บริหารงานวิชาการ โดยด้านหน้าที่การวางแผนมีรายละเอียดของหน้าที่ ๔ ประการ ด้านหน้าที่การจัด
หน่วยวานและจัดบุคลากรมี ๕ ประการ ด้านหน้าที่การน ามี ๕ ประการ และด้านหน้าที่ควบคุมมี ๔ 
ประการ ๒) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง พบว่า รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการมีองค์ประกอบหลักอยู่ ๔ ส่วนส าคัญ คือ ส่วนที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานประกอบด้วย
ความน า แนวคิด หลักการ วัตถุประสงฆ์ ส่วนที่ ๒ องค์กรบริหารประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ๓ ระดบั 

                                                             
๑๔๖เพชริน สงค์ประเสริฐ, “พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐), 
หน้า ก-ข. 

๑๔๗บรรจง เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๒), หน้า ก-ข. 



๑๐๙ 

 

ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ หน้าที่การบริหาร ภารกิจการบริการ และรายละเอียดของภารกิจ
การบริหารงานวิชาการ ส่วนที่ ๓ เงื่อนไขปัจจัยความส าเร็จของรูปแบบและส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรค
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไข ๓) ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง รูปแบบเป็นการวางกรอบไว้กว้างๆ เพื่อสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ๑๔๘ 

สรุปได้ว่าการบริหารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นการบริหารในด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่ง การจัดการ ด้านการควบคุม
งาน ด้านการประสานงาน 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม 
การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทองใน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและอธิบายข้อมูล ดังนี้ 

บรรจง โสดาดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ๑) ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพสะอาด สงบ สงัด เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ มีความเหมาะสม จัดผังโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างได้
อย่างเป็นระเบียบสวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ แต่มีบางพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้างยัง
ไม่เพียงพอ ให้มีความเป็นรมณียสถาน ๒) ด้านบุคลากร พระวิปัสสนาจารย์มีปริมาณไม่เพียงพอและมี
คุณภาพต่อกว่ามาตรฐานและแนวทางผลิต และพัฒนาพระวิปัสนาจารย์ยังไม่มีศักยภาพที่จะแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน ด้านปริมาณและด้านคุณภาพของพระวิปัสสนาจารย์ได้ ๓) ด้านการบริหาร
จัดการ มีรูปแบบการบริหารจัดการอยู่หลายรูปแบบแตกต่างกัน เช่น บริหารรูปแบบคณะกรรมการ 
การบริหารโดยคนเดียว๑๔๙ 

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี  (โอฐสู) และคณะ  ได้ วิจัยเรื่อง ศึกษาทัศนคติของ
พุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิธีการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับที่ดีโดยที่มีความคิดเห็นด้านการได้รับผลดีมีความสุข ด้วยวิธีการปฏิบัตินี้ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับขณะนั่งสมาธิผู้ปฏิบัติสังเกตอาการพอง-ยุบได้ มีระดับค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ด้านพระวิปัสสนาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีโดยที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพระวิปัสสนาจารย์
สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติได้ มีระดับคะแนนสูงสุด ด้านการด าเนินงานโครงการโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างดีโดยที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมในการเจริญวิปัสสนา

                                                             
๑๔๘ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี, “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ครศุาสตร์ดุษฎีบัณฑติ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๔), หน้า ก-ข. 

๑๔๙บรรจง โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, 
๒๕๔๙), หน้า ก-ข. 



๑๑๐ 

 

กัมมัฎฐาน มีระดับคะแนนสูงสุด ด้านผู้ร่วมปฏิบัติด้วยกันมีระดับคะแนนสูงสุด  ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างวิปัสสนาจารย์กับผู้ปฏิบัติมีระดับคะแนนสูงสุด ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฎฐานที่เห็นผลได้ชัดเจน คือ เป็นการพัฒนาสติ การระลึกได้ และสัมปชัญญะ ความรู้ตัว
ทั่วพร้อม จากฐานทั้ง ๔ จนมีพลังพอที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การยืน การเดิน 
การนั่ง การนอน การรับประทานอาหาร การคู้ การเหยียด การนุ่งห่มเสื้อผ้า การอาบน้ า ตลอดจน
การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ จึงท าให้การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นไปในการพัฒนาและการ
ส่งเสริมสขุภาพจิต และสติสัมปชัญญะทีไ่ด้จากการปฏิบตัิสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
จริง ท าให้คนเราลดความเห็นแก่ตัว รู้จักการปล่อยวางและการให้อภัย มีความเมตตากรุณา และความ
เอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดยส่วนรวม๑๕๐ 

สุมาลี วิทยรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเรื่องศึกษาการปฏิบัติธรรมของวัดเขาสมโภชน์ 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการปฏิบัติธรรมของวัดเขาสมโภชน์ เรียกว่ากรรมฐานธรรมะเปิดโลก  
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมระลึกถึงกรรมของตน และขออโหสิกรรม โดยมี ๗ ข้ันตอน คือ การถวายกรรม 
สมาทานพระกรรมฐาน เจริญภาวนา คลายกรรม ธรรมะลง การตัดกรรม และการออกจากสมาธิ ผล
การปฏิบัติธรรมของวัดเขาสมโภชน์ พบว่าผู้ปฏิบัติธรรม ได้รับรู้กรรมของตนเองในอดีตได้เร็ว รับรู้ว่า
ก าลังรับกรรมใดอยู่ และจะแก้กรรมได้อย่างไร ผู้ปฏิบัติธรรมมีความเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรมมีจิตใจที่
เข้มแข็ง อารมณ์สุขุม เยือกเย็น มีสมาธิ สงบ สบายขจัดความวิตกกังวล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเมตตากรุณา มีความเคารพรักผู้มีพระคุณ ผู้ปฏิบัติธรรมบางคนหายจากอาการ
เจ็บป่วยได้ ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสนใจ ใส่ใจที่จะท าบุญรักษาศีลยิ่งขึ้น๑๕๑ 

รักษิณา ทับทิมไสย ได้วิจัยเรื่อง การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บรุี
ของพุทธศาสนิกชน อายุระหว่าง ๒๐ – ๗๐ ปี ผลการวิจัยพบว่า ๑) การตัดสินใจด้านสถานที่ พบว่า 
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในระดับมาก พบว่า ด้านห้องน้ า ห้องสุขา มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของพุทธศาสนิกชนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่พักอาศัย ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้าน
สถานที่รับประทานอาหาร ด้านสถานที่จอดรถ และด้านห้องปฏิบัติธรรม ๒) การตัดสินใจในด้านการ
อ านวยความสะดวก พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในระดับมาก พบว่า ด้านการ
ต้อนรับ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพุทธศาสนิกชนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่
ของงบุคลากรภายในวัด ด้านการให้ข้อมูล และด้านการความปลอดภัย มีอิทธิพลน้อยที่สุด ๓) การ
ตัดสินใจเจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพของการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจใน
ระดับมาก พบว่า การรับเรื่อง การให้ค าแนะน า ติดตามตามความต้องการ มีอิทธิพลการตัดสินใจสูง 

                                                             
๑๕๐พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู) และคณะ, “ศึกษาทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติ

วิปัสสนากัมมัฏฐาน, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ๒๕๔๗), หน้า 
ก-ข. 

๑๕๑สุมาลี วิทยรัตน์, “โครงการวิจัยเรื่องศึกษาการปฏิบัติธรรมของวัดเขาสมโภชน์”, รายงานการ
วิจัย, (ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ก-ข. 



๑๑๑ 

 

รองลงมาคือ บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามข้อมูลตามความต้องการของท่าน
อย่างครบถ้วน การกระตือรือร้นช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนตรงตามความต้องการของท่าน๑๕๒ 

พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์ ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติกรรมฐานของนักศึกษาในโครงการ
ฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดมกุฏคีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดมกุฏคีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีทัศนคติโดยรวมทั้ง ๔ ด้านอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย มี
ดังต่อไปนี้ ๑) ด้านผู้สอน พบว่า นักศึกษามีทัศนคติในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรมวัดมกุฏคีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ 
รองลงมา ๒) ด้านเนื้อหา พบว่า นักศึกษามีทัศนคติในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรมวัดมกุฏคีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๗๘  
๓) ด้านวิธีปฏิบัติ พบว่า นักศึกษามีทัศนคติในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดมกุฏคีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ ๔) ด้าน
วิธีการสอน พบว่า นักศึกษามีทัศนคติในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
วัดมกุฏคีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๓ผลการทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มี พรรษา อายุ ระดับ
การศึกษา และความรู้ทางธรรมต่างกัน มีทัศนคติต่อโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรมวัดมกุฏคีรีวันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการเข้าอบรม
โครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ แตกต่างกัน พบว่านักศึกษาที่มี พรรษาอายุ ระดับการศึกษา 
และความรู้ทางธรรมต่างกัน มีทัศนคติต่อโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติโดยรวมทั้ง ๔ ด้าน 
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านเนื้อหาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ผลการศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการฝกึอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม วัดมกุฏคีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรียงล าดับ ดังนี ้๑) ด้านเนื้อหา คือ ไม่อธิบาย
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้ชัดเจนในเรื่องอานาปานสติ แต่พูดในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธรรมมากเกินไป จึงควรอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในเรื่องอานาปานสติให้ชัดเจน 
และสอดแทรกความเพลิดเพลินเข้าไปในบางส่วนเพื่อฟังแล้วไม่น่าเบื่อและตึงเครียด ควรเน้นการฝึก
อานาปานสติให้มากจะดีกว่า ๒) ด้านผู้สอน คือ ไม่เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการเข้าฝึกอบรมกรรมฐาน
ภาคปฏิบัติ จึงควรมีการวางแผนการด าเนินการปฏิบัติธรรมเป็นข้ันเป็นตอน เพื่อเป็นต้นแบบในการ
ปฏิบัติธรรม และมีการหารือกันเพื่อแนวทางการอบรมจะได้เป็นทางเดียวกัน ๓) ด้านวิธีสอน คือ ไม่
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็น และมีกิจกรรมร่วมน้อยจึงควรเปิดโอกาสใหผู้้ที่เข้าอบรมมี
กิจกรรมร่วม โดยให้แสดงความคิดเห็นในการสอนกรรมฐานเพื่อการถ่ายทอดที่ดี ๔) ด้านวิธีปฏิบัติ คือ 
การสอนให้ปฏิบัติในแต่ละวิธี ไม่มีความเหมาะสมกับสถานที่นั่งสมาธิ เดินจงกรม ที่คับแคบแออัด 

                                                             
๑๕๒รักษิณา ทับทิมไสย, การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน 

อายุระหว่าง ๒๐ – ๗๐ ปี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๑๑๒ 

 

อากาศไม่ถ่ายเทหายใจไม่สะดวกจึงควรสอนวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับสถานที่หรือหาสถานที่ ที่เหมาะสม
กับจ านวนของผู้ปฏิบัติ๑๕๓ 

ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า  ผลที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติธรรมโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านทั้ง ๓ ด้านเรียงตามล าดับ คือ ผล
ที่ได้รับ การฝึกปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจ ส่วนความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติธรรมของพระนิสิต
พบว่าโดยรวมแล้วมีความพึงพอใจในระดับมากเรียงตามล าดับ  คือ การก าหนดเนื้อหาการปฏิบัติ  
การจัดการทั่วไป และรูปแบบการฝึกปฏิบัติ และจากผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติ
ธรรมของพระนิสิต พบว่า รูปแบบการปฏิบัติกับผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมและความพึงพอใจใน
การฝึกปฏิบัติธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และพบว่ารูปแบบการปฏิบัติ
ธรรมโดยการเดินธุดงค์ได้รับผลจากการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือการปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติ
และปริวาสกรรม ส่วนการปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติได้รับความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติมากที่สุด 
รองลงมาคือปริวาสกรรมและการเดินธุดงค์ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลของการปฏิบัติธรรมใน
รูปแบบที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนิสิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้หลักจริต ๖ และการจัดรูปแบบการปฏิบัติธรรมให้หลากหลาย เพื่อให้การ
เรียนรู้นั้นตรงกับอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติหรือผู้เรียน๑๕๔ 

พระบุญมี สนฺตจิตฺโต (มณีจันทร์) ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาวิธีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติธรรม วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนครผลการวิจยั
พบว่า ๑) หลักกัมมัฏฐาน พระพุทธเจ้าจ าแนกเป็น สมถกัมมัฏฐาน คืออบรมจิตให้เกิดความสงบ  
ตั้งมั่นเป็นสมาธิและยกจิตข้ึนสู่วิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้ง ด้วยการ
ก าหนดรูปนามพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ และวิปัสสนามีเพียงในพระพุทธศาสนาเท่านั้น วิธีการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ คือการเจริญวิปัสสนา มีสติก าหนดรู้รูป-นาม การดับกิเลสด้วย อาตาปี มีความเพียรเผา
กิเลสให้ร้อนทั่ว หมั่นขยันปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างต่อเนื่อง สติมา มีสตก าหนด รูปนามอยู่เสมอ สัมปชา
โน มีสัมปชัญญะ คือ รู้รูปนามอยู่ทุกขณะ และอานาปานสติสมาธิ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อมุ่งผลสมาธิอย่าง
เดียวก็ได้ ใช้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ก็ได้ เป็นทั้งสมถะและ วิปัสสนา อานาปานสติเป็นธรรม
เครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า การปฏิบัติกัมมัฏฐานตามคัมภีร์ วิสุทธิมรรค สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 
จึงเป็นค าสอนที่เกี่ยวกับปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ ในพระพุทธศาสนา คือ การบรรลุฌาน มรรค ผล 
และนิพพาน ๒) วิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานของวัดไตรสิกขา ฯ พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ ยึดคัมภีร์ 
พระไตรปิฎกและวิสุทธิมรรค สอนตามแนวสติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติ ซึ่งมีความพร้อม  
ด้านวิชชาจรณะ สามารถประยุกต์หลักธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ปฏิบัติใหม่ เข้าใจได้ง่าย ๓) ตาม
                                                             

๑๕๓พระครูศรีปริยตัิคุณาภรณ์, “การปฏิบัติกรรมฐานของนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมกรรมฐาน
ภาคปฏิบัติ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดมกุฏคีรีวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ก-ข. 

๑๕๔ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ก-ข. 



๑๑๓ 

 

หลักสูตรระยะสั้นเฉพาะกลุ่มเยาวชนด้วยการก าหนดลมหายใจเข้าออก  ให้มีความระลึกรู้อยู่กับ
ปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ผลของผู้เข้าฝึกอบรม ซึ่งมีความแตกต่าง  
ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ บางคนขาดความศรัทธาไม่เคยรู้ว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไร 
จากเหตุผลเมื่อได้รับการฝกึอบรมแลว้เกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์มั่นคงจิตใจสงบ มีสติสัมปชัญญะ
ต่อผลการเรียนดี มีความกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่ มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากขึ้น ๔) ผลการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานของกลุ่มเป้าหมาย ได้ผ่านการฝึกอบรมกัมมัฏฐาน มีการพัฒนาชีวิตในทางที่ดีข้ึนเกือบทุก
ด้าน เช่น ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านศีลธรรม ด้านครอบครัวและด้านสังคม มีความเช่ือในเรื่องการปฏิบัติ
ธรรมสามารถช่วยให้มีสติ นอกจากนี้ มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้มีสติยั้งคิดก่อนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีความเช่ือเรื่องกฎแห่ง
กรรม “ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว” ละอายช่ัวกลัวบาป อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ เคารพ
ครูอาจารย์เพิ่มมากข้ึน และกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก  
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมระดับความพึงพอใจ จากการประเมินผู้ปกครองของกลุ่มนักเรียน โดยรวม
มีความส ารวม กาย วาจา รู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนและงานบ้านมากขึ้น๑๕๕ 

วุฒิภัทร เครือวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสร้างความพึงพอใจของ
พุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมต่อการให้บริการของวัดต้นสน  จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมต่อการให้บริการของ วัดต้นสน  จังหวัด
อ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านที่ พักอาศัย ด้านห้องน้ า ห้องสุขา  
ด้านสถานที่รับประทานอาหาร ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านที่จอดรถ ด้านการต้อนรับ และด้าน
ความปลอดภัย ในด้านแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม
ต่อการให้บริการของวัดต้นสน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสถานที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและการบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรต่อการให้บริการ๑๕๖ 

พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของวัดท่าเรือ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรม
ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของวัดท่าเรือ ได้พัฒนาโดยการบูรณาการมาจากกิจกรรมวันเสาร์
ของสวนโมกขพลารามและกิจกรรมอาทิตย์ของวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ใช้เวลาช่วงเช้า เริ่มจาก สวด
มนต์เช้าแปลแบบฉบับสวนโมกขพลาราม ปาฐกถาธรรม ตักบาตรสาธิต สมาทานศีล ถวายสังฆทาน 
กรวดน้ าแผ่เมตตา พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายภัตตาหาร  อุบาสก-อุบาสิกาสวดท านองสรภัญญะและ
สวดมนต์บทพิเศษ อุบาสก-อุบาสิการ่วมสนทนาและรับประทานอาหารร่วมกันตามอัธยาศัย สรุปเปน็
                                                             

๑๕๕พระบุญมี สนฺตจิตฺโต (มณีจันทร์), “ศึกษาวิธีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติ
ธรรม วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร”, รายงานการวิจัย, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๔๖), หน้า ก-ข. 

๑๕๖วุฒิภัทร เครือวงศ์, “แนวทางการพัฒนาการสร้างความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติ
ธรรมต่อการให้บริการของวัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง”, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๑), หน้า ก-ข. 



๑๑๔ 

 

รูปแบบกิจกรรม ได้ ๖ ข้ัน ดังนี้ เข้าถึงพระไตรรัตน์ ขยายปัญญา ท าทานพิธี กรวดน้ าอุทิศ จิตต้ังมั่น 
สังสรรค์เสวนา ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของวัดท่าเรือ 
พบว่า ด้านบริบท เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามนโยบายการเผยแผ่ศาสนธรรม  และความคาดหวังของ
ชุมชนต่อการจัดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัย
เบื้องต้น เกี่ยวกับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ งบประมาณ ต่อการจัดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมวันอาทิตย์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมและดา้น
ปาฐกถาธรรม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ด้านเจต
คติและด้านความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชนและพระสงฆ์กับประชาชน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ส าหรับข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ประกอบด้วย  
การพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและสมบูรณ์เพื่อความสอดคล้องกับสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งมีความแตกต่างด้านอายุ เพศ และอาชีพ การปรับปรุงสถานที่เพื่อความสะดวกต่อการจัดกิจกรรม
ตลอดทั้งปี การประชาสัมพันธ์อันเป็นกลไกส าคัญของการรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรม การประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมวัน
อาทิตย์ของวัดท่าเรือ๑๕๗ 

พระมหาสุทธิชัย ชิดโคกสูง ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของ
วัดเพื่อความสงบสุขของสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่ดี
นั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยในการปฏิบัติ ๔ ประการคือ บุคคลสัปปายะ การปฏิบัติธรรมแต่ละส านัก
ต้องมีอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อมีอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานดี มีผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาร่วม
ปฏิบัติธรรม มีผู้สนับสนุนการปฏิบัติธรรมอย่างดียิ่งแล้ว การปฏิบัติธรรมย่อมส าเร็จด้วยดี อาวาสสัป
ปายะ สถานที่ เป็นสิ่งที่ส าคัญในการปฏิบัติธรรม เพราะถ้าสถานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านเสนาสนะ
ดี ด้านห้องน้ าโรงอาหาร สถานที่พัก ถ้ามีความพร้อมการปฏิบัติธรรมย่อมด าเนินไปด้วยดี อาหารสัป
ปายะ อาหารเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรบัผูป้ฏิบตัิธรรม เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีอาหารส าหรบัเสรมิสร้างร่างกาย
ที่มีคุณภาพและพอเพียงย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมดี และสุดท้ายธรรมสัปปายะ ต้องมีหลักธรรมใน
การปฏิบัติ ถ้ามีอาจารย์ มีสถานที่ มีอาหารแล้วต้องมีหลักธรรมในการปฏิบัติเพื่อทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกหลัก๑๕๘ 

ญาณภัทร ยอดแก้ว ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญ : 
กรณีศึกษาวัดเอก อ าเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มี
กิจกรรม ระยะเวลา และประสิทธิภาพของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในข้ันดี ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

                                                             
๑๕๗พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม, “การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

ของวัดท่าเรือ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”, รายงานการวิจัย, (ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๔๓), หน้า ก-ข. 
๑๕๘พระมหาสุทธิชัย ชิดโคกสูง, “การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของวัด เพื่อความสงบสุข

ของสังคมในจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๒), หน้า ก-ข. 



๑๑๕ 

 

พึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอาหาร ด้านกิจกรรม 
และด้านบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ๑๕๙ 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา” ผู้วิจัยได้ก าหนด ตัวแปรต้น ตัวแปรตามไว้ดังนี้ 

ตัวแปรต้น ได้แก่ แนวคิดการบริหารจัดการด้วยวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA หรือที่
เรียกว่าวงจรเดมิ่ง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรการ
ควบคุมคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (P : Plan) การลงมือท า (D : Do) การตรวจสอบผล  
(C : Check) และการแก้ไขปรับปรงุ (A : Action) ๑๖๐ และแนวคิดการพัฒนาศักยภาพทางปญัญา ตาม
หลักปัญญา ๓ คือ ๑) สุตมยปัญญา ๒) จินตามยปัญญา ๓) ภาวนามยปัญญา๑๖๑ 

ตัวแปรตาม คือ กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาตามแนวคิดเกี่ยวกับส านักปฏิบัติธรรมของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร ด้านการจัดการ๑๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๕๙ญาณภัทร ยอดแก้ว, “การพัฒนาโครงการปฏิบัติธรรมเน่ืองในวันส าคัญ : กรณีศึกษาวัดเอก อ าเภอ

กระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ก-ข. 
๑๖๐W. Edwards, Deming, Out of the Crisis, (MIT Center for Advanced Engineering 

Study,1986), p. 16-17 
๑๖๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘.๒๓๑. 
๑๖๒ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์น านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๓), หน้า ๗๓. 



๑๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภาพท่ี ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ทฤษฎีการบริหารของ Deming 

การวางแผน (P : Plan)  

การลงมือท า (D : Do)  

การตรวจสอบผล (C : Check)  

หลักปัญญา ๓ คือ   

๑) สุตมยปัญญา  

๒) จนิตามยปัญญา  

๓) ภาวนามยปัญญา 

การบริหารจดัการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจงัหวัดอ่างทอง เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา 

ด้านสถานท่ี  

ด้านวิทยากร  

ด้านการจดัการ 

สภาพท่ัวไปในการบริหารจดัการ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variable) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 



บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา” ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ตาม
ลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจน
มากข้ึน ส าหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับ
งานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม 
(Survey Research) ผู้วิจัย จักได้น าเสนอข้อมูลตามล าดับข้ันตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
รูปแบบการวิจัย ผู้วิจัย ได้ศึกษาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพื่อศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
การ วิจั ย เ ชิ ง คุณภาพ ( Qualitative Research) ศึกษา วิจั ย เ อกสาร (Document 

Research) ได้แก่ การทบทวนเอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ และความส าคัญ
ของการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม แนวคิดเกี่ยวกับหลักปัญญา ๓ ข้อมูลส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) และสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group discussion) 

๓.๑.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาเดียว (cross-sectional design) และใช้ข้อมูลของตัวอย่างแต่ละ
คน (individual) เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  

 

 



๑๑๘ 
 

๓.๒ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 

๓.๒.๑ ประชำกร ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษา จากรายงานส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ผู้เข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมอ่างทองที่ได้รับรางวัล  
และจ านวนของผู้เข้าปฏิบัติธรรมในแต่ละจังหวัด มีประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแตกต่างกัน  
และจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง จ านวน 
๑๐,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)๑ 

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน
จากประชากรผู้เข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมอ่างทอง โดยประชากรจ านวน ๑๐,๐๐๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของประชากร
ทั้งหมด ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง ได้มาจากการเปิดตารางของ Taro Yamane๒ จ านวน ๓๘๕ คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
ครอบคลุมจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘๕ คน แสดงการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งสัดส่วน ดังนี้ 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จ านวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 0.05 

สูตร   n =  
N

1+N(e)2
                      n =  

10,000

1+10,000(0.05)2
 = 384.6 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงกลุม่ประชากร 

 

                                                             
๑ส่วนการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษา, ส ำนักปฏิบตัิธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง ส ำนกั

ประจ ำปีพุทธศกัรำช ๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๓๔-๑๑๖. 
๒ยุทธ ไกยวรรณ์, วิจัยกำรตลำด, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๔๘), หน้า ๖๒. 

ส ำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดอ่ำงทอง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ส านักปฏิบัติธรรม วัดต้นสน ต าบลตลาดหลวง  
อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  ๔,๘๐๐ ๑๘๔ 
ส านักปฏิบัติธรรม วัดม่วง อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง  ๒,๒๐๐ ๘๕ 
ส านักปฏิบัติธรรม วัดช้าง ต าบลบางอิฐ อ าเภอเมือง 
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๓,๐๐๐ ๑๑๖ 

รวม      ๑๐,๐๐๐ ๓๘๕ 



๑๑๙ 
 

๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษา
แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ นักวิชาการผู้เช่ียวชาญ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ได้มาโดยการเจาะจง จ านวน ๑๘ รูป/คน  

ตำรำงท่ี ๓.๒ รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
 กลุ่มพระสังฆำธิกำร   

๑. พระเทพสุวรรณมุนี 
(ประถม กนฺตสีโล), ป.ธ. ๔ 

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน  

๒. พระศรีวิสุทธิโสภณ  
(สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙ 

เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง  
เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร 

๓. พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ 
(ไพเราะ ฐิตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔ 

จัาคณะอ าเภอป่าโมก วัดสระแก้ว 

๔. พระครูกิตตยาภินันท์ เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ 
๕. พระครูโกศลศาสนาธรรม เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน 
 กลุ่มพระวิปัสสนำจำรย์  

๖. พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.ดร. 
(บุญชิต ญาณส วโร), ป.ธ. ๙ 

เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ 

๗. พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.  
(ประเสริฐ มนฺตเสวี), ป.ธ. ๘ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม 

๘. พระครูสุวัฒน์วรกิจ เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง 
๙. พระครูศรีเมธาภรณ์, ป.ธ. ๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ 
๑๐ พระครูสุภัทรเขตสุนทร เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง 

 กลุ่มนักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญ  
๑๑. นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง 
๑๒. นางวันทนีย์ มีแสง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

จังหวัดอ่างทอง 
๑๓. นายบุญมา เปรมปรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง) 

 กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม  

๑๔. นางสาวจิตรสินี ตระการประเสริฐ ประชาชนทั่วไป (อาชีพท าบายศรีทุกชนิด) 
๑๕. นางเกศราภรณ์ ทับงาม ประชาชนทั่วไป (อาชีพเกษตรกรรม) 
๑๖. นางสาวอมรรัตน์ รักษาช่ือ ประชาชนทั่วไป (อาชีพธุรการ) 
๑๗. นายณฤทธ์ิ ปุญธนพจนา ประชาชนทั่วไป (อาชีพธุรกิจส่วนตัว) 
๑๘. นางสาวทัศนาถ เปาอินทร์ ประชาชนทั่วไป (อาชีพร้านอุปกรณ์รถมอเตอร์ไซค์) 



๑๒๐ 
 

 ๓.๒.๔ ผู้ให้ข้อมูลเชี่ยวชำญ ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จ านวน ๑๐ รูป โดยคัดเลือกแบบเจาะจง 
ตำรำงท่ี ๓.๓ ผู้เช่ียวชาญ 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่สร้างและพัฒนาข้ึน โดยด าเนินการตามกรอบแนวคิด

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ แบบสอบถาม ประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๓.๑ เครื่องมือเชิงคุณภำพ 
๓.๓.๑.๑ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้ผู้วิจัยตั้งค าถามเพื่อ

สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยใช้ค าถามที่จัดเตรียมไว้แล้วในแบบสัมภาษณ์เพื่อทราบกระบวนการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา โดยการ
สัมภาษณ์  

๓.๓.๑.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน ๑๐ รูป/คน ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์กระบวนการบรหิารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาโดยประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการได้
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ท่ี ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ 
๑ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
๒ พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง 
๓ พระครูสุวรรณกิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดทองเลื่อน จังหวัดอ่างทอง 
๔ แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธ์ิ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิปัสสนาธุระ 
๕ พระครูวิโรจน์อินทคุณ, ดร. เจ้าคณะต าบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 
๖ พระครูนิเทศธรรมวิรัช เจ้าอาวาสวัดหมื่นเกลา จังหวัดอ่างทอง 
๗ พระครูวิบูลวรวัตร เจ้าอาวาสวัดแก้วกระจ่าง จังหวัดอ่างทอง 
๘ พระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๙ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร., ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑๐ รศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการสูตรบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 



๑๒๑ 
 

๓.๓.๒ เครื่องมือเชิงปริมำณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่

ผู้วิจัยสร้างข้ึนเองและปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วยค าถามแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ การวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง ประกอบด้วย สถานภาพ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนท่ี ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง ลักษณะค าถามในตอนที่ ๒ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ๕ ระดับ ของ
ลิคเอิร์ท (Likert) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

 ๕ คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับมากที่สุด 
 ๔ คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับมาก 
 ๓ คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับปานกลาง 
 ๒ คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับน้อย 
 ๑ คะแนน หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับน้อยที่สุด 

การแปลคะแนน โดยการน าแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในส่วนของสภาพปัจจุบันการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย๓ 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มีดังนี้ 

  ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับ มากที่สุด 
  ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับ มาก 
  ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับ ปานกลาง 
  ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับ น้อย 
  ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง สภาพปัจจุบันระดับ น้อยที่สุด 

ตอนท่ี ๓ ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับอุปสรรคการบริหารส านักปฏิบัติธรรม 

 ๓.๓.๓ กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง ระหว่างสภาพทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติ
ธรรมกับระดับความต้องการของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 

 

 

๓.๓.๔ แบบสอบถำม โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึนแล้วมีการหาคุณภาพ ดังนี้ 
                                                             

๓ไพศาล หวังพานิช, กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๕๑), หน้า 
๑๑๒. 



๑๒๒ 
 

  ๓.๓.๔.๑ Face Validity : การหาค่าความตรงเชิงพินิจโดยอาจารย์ที่ปรกึษา ๒ ท่าน 

   ๑. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ. ดร. ประธานกรรมการ 
   ๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. กรรมการ 

  ๓.๓.๔.๒ ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) เป็นการหาค่าความ
สอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน ๕ ท่าน ได้แก่ 

    ๑) พระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร., ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๒) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ. ดร., อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๓) รศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๔) ผศ. ดร. ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๕) ผศ. ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓.๔.๓ น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้วผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๕ คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา(Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ( Index of Item 
Objective Congruence, IOC) ทั้งนี้สามารถพิจารณาข้อค าถามที่มีค่า ตั้งแต่ ๐.๐๕ ข้ึนไป โดยใช้
เกณฑ์๔ ดังนี ้

  +๑ หมายความว่า มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
    ๐ หมายความว่า ไม่มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
  - ๑ หมายความว่า ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

 ๓.๓.๔.๔ น าแบบสอบถามไปทดลองผู้ปฏิบัติธรรม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ 
คน ที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น ( reliability) โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค (cronbach,alpha coefficiency) ได้ค่าสัมประสิทธิ
แอลฟ่าทั้งฉบับเท่ากับ ๙,๒๔๖ จากนั้นน าแบบสอบถามดังกล่าวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบ แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ 
 ๓.๓.๕ แบบสัมภำษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview)  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบเนื้อหาการวิจัย โดยน าประเด็นข้อค าถามจากแบบสอบถามมาสัมภาษณ์ผู้ที่
มีส่วนได้เสียตามโครงสร้างของแบบสอบถามแบบปลายเปิดจ านวน ๑๘ ท่าน 

                                                             
๔ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, กำรประยุกต์ใช้ SPSS วิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กาฬสินธ์ุ : 

ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๕๗. 



๑๒๓ 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วางแผนการเก็บข้อมูลได้ดังนี้ 

๓.๔.๑ เชิงธุรกำร ผู้วิจัยจะได้ขอหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลการวิจัยจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไปยัง 
ส านักปฏิบัติธรรมอ่างทองประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

๓.๔.๒ เชิงวิชำกำร เก็บข้อมูลดังนี้ 
  ๓.๔.๒.๑ แบบสอบถาม แจกแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งสัดส่วน

ส านักปฏิบัติธรรมอ่างทองประจ าจังหวัดอ่างทองผู้วิจัยจงึปรบัขนาดของกลุ่มตัวอย่างเทา่กับ ๓๘๕ คน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

  ๓.๔.๒.๒ แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกผู้ให้สัมภาษณ์โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ความ
เหมาะสม ได้แก่ ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๘ คน การเก็บข้อมูลลักษณะนี้ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลระดับลึกในเรื่องที่ต้องการได้
อย่างลึกซึ้งโดยการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ และส่งค าถามการสัมภาษณ์ล่วงหน้า ใช้เวลาสัมภาษณ์
คนละไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง บันทึกผลการสัมภาษณ์ และน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ ข้อมูลเชิงปริมำณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติเชิงบรรยายด้วย จ านวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. นอกจากนี้ยังท าการทดสอบความแตกต่างของสภาพ
ทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมกับระดับความต้องการของการบริหารงานส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  

๓.๕.๒ ข้อมูลเชิงคุณภำพ เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) โดยการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมกับ
ระดับความต้องการของการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง โดยอาศัยข้อมูลเชิง
คุณภาพและหลักพุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาที่น ามาบูรณาการกับการบริหารส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 
 



 

 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา” นั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 
๔.๒ กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพทางปัญญา 
๔.๓ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ทางปัญญา 
๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มฉพาะ 
๔.๕ องค์ความรู้ 

๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านัก

ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ใน ๓ ประเด็นคือ ๑) สภาพทั่วไปด้านสถานที่ ๒) สภาพทั่วไปด้าน
วิทยากร และ ๓) สภาพทั่วไปด้านการบริหารจัดการ ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีดังนี้ 

๑) สภาพท่ัวไปด้านสถานท่ี  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านัก

ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
มีดังนี ้

๑.๑ ทางส านักปฏิบัติธรรมมีสถานที่เป็นสปัปายะ มีอาคารที่พักแยกส่วนของผู้ปฏิบัตธิรรม
ทั้งหญิงและชาย มีห้องน้ าห้องสุขาพอเพียงต่อจ านวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีอาคารปฏิบัติธรรมกว้างขวาง 
แข็งแรง มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลง มีลานธรรมสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่นั่ง
พักผ่อนอิริยาบถ และสามารถเป็นลานจอดรถ มีโรงครัวสะอาด ส านักปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง 
ไม่พลุกพล่าน แต่เดินทางไปมาได้สะดวกทั้งรถบริการสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัว๑ 

๑.๒ ทางส านักปฏิบัติธรรมมีสถานที่กว้างขวาง รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้มากเป็นพันคน 
อาคารทุกหลงัใหญ่โตมาก ทั้งโบสถ์ ศาลาการเปรียญ อาคารที่พัก อาคารปฏิบัติธรรม โรงครัว โบสถ์
หลังเดียวสามารถรองรับพระภิกษุได้ ๕๐๐ รูป ฆราวาสอีก ๑,๐๐๐ คน มีห้องน้ าห้องสุขาหลายร้อย

                                                             
๑สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๕ 

 

ห้อง มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด มีลานจอดรถกว้างขวาง รองรับรถนักท่องเที่ยวได้ครั้งละหลายร้อยคัน 
เดินทางมาได้สะดวกสบาย๒ 

๑.๓ ทางส านักปฏิบัติธรรม มีอาคารสถานที่กว้างขวาง ทั้งศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ มีลานจอดรถกว้างขวาง เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลัง่ไหลกันมาทกุ
วัน มีห้องน้ าห้องสุขาพอเพียง ทั้งห้องน้ าห้องสุขาส าหรับนักท่องเที่ยว และห้องน้ าห้องสุขาส าหรับผู้
ปฏิบัติธรรม๓ 

๑.๔ ทางส านักปฏิบัติธรรมมีพื้นที่กว้างขวาง มีทั้งพื้นที่ป่าธรรมชาติ และมีอาคารสถานที่
อ านวยความสะดวก มีที่พักรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ครั้งละประมาณ ๕๐๐ คน มีห้องน้ าห้องสุขา
พอเพียงกับจ านวนคน มีสถานที่ปฏิบัติธรรมแยกส่วนออกไปจากพื้นที่วัด ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
สวยงาม สงบ ร่มเย็น๔ 

๑.๕ ทางส านักปฏิบัติธรรมมีความพร้อมด้านสถานที่ การสาธารณูปโภคทั้งน้ าทั้งไฟพร้อม
สมบูรณ์ เอาใส่ใจในความปลอดภัยของผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีอาคารปฏิบัติธรรมแยกส่วนของพระภิกษุ
สามเณรและฆราวาส มีการท าความสะอาดสถานที่ทุกวัน อยู่ใกล้ชุมชนแต่ไม่ใกล้ชิด ท าให้มีความสงบ 
เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม ๕ 

๑.๖ ทางส านักปฏิบัติธรรมมีสถานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม มีอาคารปฏิบัติธรรม
และอาคารที่พักหลายหลัง กว้างขวาง แข็งแรง สวยงาม โบสถ์ใหม่ที่สร้างก าลังเสร็จสมบูรณ์ ใช้เป็นที่
ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร๖ 

๑.๗ มีพื้นที่วัดกว้างขวาง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและจัดสวนเพิ่มเติมเพื่อความร่มรื่น
สวยงาม มีห้องน้ าห้องส้วมมากและสะอาด การเดินทางสะดวกสบาย อยู่ติดกับพื้นที่ชุมชนแต่ติดไป
ทางทุ่งนา จึงมีความสงบ ไม่วุ่นวาย หน้าฝนการระบายน้ าลงทุง่กส็ะดวก ท าให้วัดไม่เฉอะแฉะ ลมทุง่พดั
เย็นสบายทั้งปี๗ 

๑.๘ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีสถานที่ปฏิบัติธรรม มีที่พัก มีห้องครัว มีห้องน้ า สี่
อย่างนี้เอาไว้ส าหรับท่านที่เพิ่งฝึกปฏิบัติใหม่ๆ เพราะยังมีศรัทธาไม่แก่กล้า ต้องมีสิ่งช่วยอ านวยความ
สะดวกให้บ้าง ถ้าหากว่าเป็นท่านที่มีศรัทธาแก่กล้าแล้ว เคยฝึกปฏิบัติมาพอสมควร ก็ควรจะให้มีที่
วิเวกแบบเป็นธรรมชาติ เป็นป่าล้วนๆ ไปเลย ถ้าจะให้ดีย่ิงไปกว่าน้ัน ก็ควรจะมีเงื้อมเขา หรือถ้ า ก็จะ

                                                             
๒สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร) , ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด

ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๕สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร) , ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม, 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๖ 

 

เป็นสัปปายะที่ดีมาก ส่วนวัดที่สร้างมาแต่เดิม ควรที่จะปรับปรุงใหส้ะอาด สงบ ร่มรื่น ร่มเย็น เห็นแลว้
ชวนให้เข้าไปปฏิบัติธรรม๘ 

๑.๙ ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่ง ด้านอาคารสถานที่ถ้ายังไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ก็ควรจะสร้างเสริมเพิ่มเติมข้ึนมา ต้องดูด้วยว่าเราจะรองรับคนกลุ่มไหน ถ้าคนเมืองที่ไม่
นิยมอยู่ป่า การจัดปฏิบัติธรรมในโรงแรมก็จะนิยมไปกัน เพราะต้องการความสะดวกสบาย ส่วนกลุ่มที่
หนีความแออัดก็จะชอบธรรมชาติ ถ้าท าได้ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดควรจะมีอย่างละครึ่ง คือ
พื้นที่ป่าธรรมชาติกับอาคารสถานที่ซึ่งสะดวกสบาย สถานที่ปฏิบัติธรรมควรพร้อมด้วยประโยชน์ใช้
สอย ที่พักต้องปลอดภัย ห้องน้ าห้องส้วมต้องสะอาดและพอเพียง ห้องครัวต้องสะอาด มีสุขอนามัย 
อากาศ อาหาร ต้องเป็นสัปปายะ ไม่มีมลภาวะ ที่พักควรที่จะแยกชายหญิงออกจากกัน๙ 

๑.๑๐ ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้น เป็นการจัดตั้งโดยเพิ่มเติมกติกาข้ึนมา
จากวัดธรรมดาทั่วไป วัดที่ได้รับการจัดต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จะต้องมีองค์ประกอบ
อีกหลายด้าน เช่น สถานที่มีความเหมาะสม เป็นสัปปายะ มีความสงบ สะอาด แม้จะตั้งอยู่ในเมืองก็
ต้องมีความสงบ อาจจะมีสวน มีสนามหญ้า มีต้นไม้ ที่ท าให้เกิดความร่มรื่น เข้าไปแล้วรู้สึกสงบระงับ
ได้ ต้องมีอาคารส าหรับใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ไม่จ าเป็นต้องใหญ่โต อาจจะเป็นห้องเล็กๆ แต่มีความ
สงบ ชวนให้อยากเข้าไปปฏิบัติธรรม และเมื่อมีคนมากันมากก็ต้องมีที่พัก มีห้องน้ า๑๐ 

๑.๑๑ ส านักปฏิบัติธรรมทั่วไปนั้น สถานที่ต้องมีความเรียบง่าย แสดงให้เห็นถึงความสงบ 
เรียบร้อย สันโดษ ไม่จ าเป็นที่จะต้องไปสร้างแข่งขันกันให้ใหญ่โต หมดเปลืองโดยใช่เหตุ ควรอิงอยู่กับ
ธรรมชาติ ถึงดัดแปลงธรรมชาติก็อย่าให้มากมายจนเกินไปนัก เอาแค่พออยู่พออาศัย แต่ต้องรักษา
ความสะอาดให้ดี ถ้าไม่มีคนช่วยดูแลก็ต้องอาศัยก าลังของพระเณร มาช่วยกันท าวัตรปฏิบัติงาน ถ้ามี
ความสงบ สันโดษ เป็นธรรมชาติ จะช่วยในการปฏิบัติธรรมได้มาก เพราะไม่มีสิ่งกระตุ้นเร้าให้เกิด
ความรัก โลภ โกรธ หลง สามารถปฏิบัติธรรมให้เห็นผลได้ง่าย๑๑ 

๑.๑๒ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จะต้องมีที่พักที่มีความสะดวกสบาย เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน เมื่อเขาพร้อมแล้วค่อยขยับออกไปหาธรรมชาติ สถานที่ปฏิบัติธรรมแต่
ละแห่ง ต้องมีความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วย จะเป็นต้นไม้หรือสระน้ าก็ได้ ที่ช่วยในการเรียนรู้ธรรมะจาก
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการปล่อยวาง ข้าวของเครื่องใช้ในที่พักต้องได้รับการดูแลรกัษาความ
สะอาดอยู่เสมอ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ต้องมีให้พอเพียงกับจ านวนคนและสะอาด ไม่ต้องถึงกับมี
เครื่องปรับอากาศ แต่พัดลมทั่วไปควรที่จะมีให้ผู้ปฏิบัติธรรมบ้าง๑๒ 

                                                             
๘สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙สัมภาษณ์ พระครูศรีเมธาภรณ์ (ประภาส ฐิตธมฺโม) , ป.ธ. ๖, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ, ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐สัมภาษณ์ พระครูสุภัทรเขตสมุทร, เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๑๑สัมภาษณ์ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒สัมภาษณ์ นางวันทนีย์ มีแสง, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัด

อ่างทอง, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๗ 

 

๑.๑๓ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเป็นสถานที่ซึ่งมีความจ าเป็นมาก เพราะการศึกษา
พระพุทธศาสนามีทั้งปริยัติและปฏิบัติ เราจะปฏิบัติได้ก็ต้องมีวัดที่ด าเนินการในทางด้านน้ี การจัดต้ัง
ส านักปฏิบัติธรรมขึ้นมาก็เพื่อวางระบบการศึกษาและการปฏิบัติให้ชัดเจน และอ านวยความสะดวกแก่
พระภิกษุสามเณรและฆราวาสที่สนใจปฏิบัติธรรมของแต่ละจังหวัด สถานที่ต้องมีความพร้อม รองรับ
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกด้าน มีความเป็นสัปปายะ สงบ ร่มรื่น อย่างวัด (งดออกนาม) เจ้าส านักเสียสละ
ถึงขนาดซื้อที่เพิ่มเพื่อสร้างเป็นส านักปฏิบัติธรรม มีการขุดคลองส่งน้ ารอบสถานที่ ปลูกสร้างกุฏิที่พัก
และอาคารปฏิบัติธรรม รักษาความสะอาดได้ดีมาก มีการท างานกันอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบในการ
จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมน าร่องให้วัดอื่นๆ ได้ดูได้ศึกษา เป็นพี่เลี้ยงช่วยน าวัดอื่นๆ ในการจัดตั้งเป็น
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้ด้วย๑๓ 

๑.๑๔ สถานที่ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดน้ัน หลายแห่งมีอาคารใหญ่โต สวยงาม
จนเกินมาตรฐานไปมาก แต่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม มีระเบียบ มีความร่มรื่น สะอาด เป็นสัปปายะ
ตามแบบของสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว โดยส่วนตัวแล้วถ้ามีพื้นฐานการปฏิบัติธรรมมาก่อน พอที่จะ
อาศัยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ แต่ถ้าเป็นผู้ฝึกใหม่ ต้องมีที่สงบจากสิ่งรบกวนเหล่าน้ี๑๔ 

๑.๑๕ เรื่องสถานที่ของส านักปฏิบัติธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นที่ชอบใจ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของห้องน้ าและความสะอาด ส าหรับผู้หญิงถ้าไม่ได้รับความสะดวกเรื่องห้องน้ า จะรู้สึกว่าล าบากมาก 
ถ้าได้ห้องน้ าในห้องพักด้วยจะรู้สึกดีมาก ชอบใจเรื่องความสะอาดของโรงครัว และการจัดอาหารของ
วัด ที่จัดเป็นบุฟเฟ่ต์ใหเ้ลอืกตักเอาได้ตามชอบใจ กินเสร็จแล้วก็ลา้งถ้วยจานกันเอง เช็ดแห้งแล้วเอาไป
เก็บ ท าให้ทุกคนรู้จักรับผิดชอบตัวเอง ด้านที่พักถ้าได้ห้องพักเป็นส่วนตัวจะดีที่สุด แต่หลายแห่งต้อง
พักในห้องพักรวม มีเสียงรบกวนเวลาเข้าห้องน้ าบ้าง แต่ก็อยู่ในระดับที่พอจะรับกันได้๑๕ 

๑.๑๖ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่เคยไปพักปฏิบัติธรรมมา ส่วนมากจะได้รับรางวัล
ส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นแทบทั้งนั้น ในทั้งหมดที่เคยไปมา วัดมีความพร้อมที่สุด ใหญ่โตกว้างขวาง มีที่
พักมาก มีห้องน้ ามาก มีการรักษาความปลอดภัยดี แต่เหมาะที่จะเป็นแหลง่ไปเที่ยวไหว้พระมากกว่าที่
จะเป็นส านักปฏิบัติธรรม วัดรักษาความเป็นธรรมชาติได้ดี มีต้นไม้มาก มีภูเขาในวัด ด้านหลังติดแมน่้ า 
บรรยากาศเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม เป็นแบบที่คนไปแล้วต้องบอกต่อ วัดมีสถานที่คล้ายสวนโมกข์ มี
การปฏิบัติธรรมใต้ต้นไม้ ถ้าแดดจัดหรือฝนตกก็มีอาคารปฏิบัติธรรมให้๑๖ 

๑.๑๗ วัดที่มีสถานที่มีสภาพเป็นธรรมชาติ มีทั้งพื้นที่ป่า ด้านหลังติดแม่น้ า บรรยากาศเอือ้
ต่อการปฏิบัติธรรม วัดมีสภาพเป็นวัดป่า มีช่ือเสียงในการสอนธรรมน าปฏิบัติ แต่อยู่ใจกลางเมือง 
สถานที่คับแคบแออัด ไม่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมที่ต้องการความสงบจริงๆ๑๗ 

๑.๑๘ มีสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมแยกส่วนไปจากพื้นที่วัด บางส านักมีการซื้อที่เพื่อสรา้ง
เป็นส่วนปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ สามารถวางแผนพัฒนาสถานที่ได้ตามที่ต้องการ มีสถานที่ส าหรับ

                                                             
๑๓สัมภาษณ์ นายบุญมา เปรมปรี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง), ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๑๔สัมภาษณ์ นางสาวจิตรสินี ตระการประเสริฐ, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๕สัมภาษณ์ นางเกศราภรณ์ ทับงาม, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๖สัมภาษณ์ นางสาวอมรรัตน์ รักษาชื่อ, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๗สัมภาษณ์ นายณฤทธ์ิ ปุญธนพจนา, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๘ 

 

ปฏิบัติธรรมแยกส่วนไปจากพื้นที่วัด บางส านักมีการซื้อที่เพื่อสร้างเป็นส่วนปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ 
สามารถวางแผนพัฒนาสถานที่ได้ตามที่ต้องการ๑๘ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านสถานที่ ประกอบด้วย (๑) มีสถานที่
กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ มีการจัดลานธรรมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เพิ่มเติม (๒) มีอาคารที่พักและอาคารปฏิบัติธรรม รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง ไม่แออัด
คับแคบ มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลงรบกวนได้เป็นอย่างดี (๓) มีห้องน้ าสะอาด และมีจ านวนเพียงพอต่อ
ผู้เข้าปฏิบัติธรรม เป็นทั้งห้องน้ าส่วนตัวในที่พัก และห้องน้ ารวมนอกสถานที่พักอาศัย (๔) มีลานจอด
รถกว้างขวาง รองรับรถยนต์ได้มาก แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาในช่วงเทศกาลกันมาก ก็สามารถรองรับได้
อย่างพอเพียง (๕) มีความเป็นธรรมชาติ รักษาธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ถึงอยู่ในเมืองก็สามารถรักษา
สภาพของความเป็นป่าเอาไว้ได้ (๖) สถานที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก ท าให้มีความสงบ 
เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม แต่ยังเดินทางไปมาได้สะดวก (๗) มีโรงครัวสะอาด ปราศจากแมลงรบกวน 
ประกอบอาหารที่มีคุณค่า มีรสชาติเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป และพอเพียงไม่ขาดแคลน 
(๘) มีการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดี ตลอดจนขอความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจมาอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้ (๙) มีสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมแยกส่วน
ไปจากพื้นที่วัด บางส านักมีการซื้อที่เพื่อสร้างเป็นส่วนปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ สามารถวางแผนพัฒนา
สถานที่ได้ตามที่ต้องการ (๑๐) มีสาธารณูปโภคพร้อมสมบูรณ์ ทั้งน้ าประปา ไฟฟ้า มีการระบายน้ า
และจัดเก็บขยะเป็นอย่างดี ท าให้ส านักสะอาดตา น่าเข้าไปปฏิบัติธรรม ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
๑๘สัมภาษณ์ นางสาวทัศนาถ เปาอินทร์, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ใน
ประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านสถานที่ 

 

ประเด็นส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 

(รูป
หรือคน) 

ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ 

ล าดับท่ี 
(๑) มีสถานที่กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น 

สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ มีการจัดลานธรรม
และปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม  

๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, 
๗, ๑๖ 

(๒) มีอาคารที่พักและอาคารปฏิบัติธรรม 
รองรับผู้ เ ข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง ไม่
แออัดคับแคบ มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลงรบกวนได้
เป็นอย่างดี  

๑๑ ๑, ๒, ๔, ๖, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖ 

(๔) มีลานจอดรถกว้างขวาง รองรับ
รถยนต์ได้มาก แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาในช่วง
เทศกาลกันมาก ก็สามารถรองรับได้อย่าง
พอเพียง  

๓ ๑, ๒, ๓ 

(๕) มีความเป็นธรรมชาติ รักษาธรรมชาติ
ไว้ได้เป็นอย่างดี ถึงอยู่ในเมืองก็สามารถรักษา
สภาพของความเป็นป่าเอาไว้ได้  

๗ ๔, ๘,  ๙,  ๑๑, 
๑๒, ๑๖, ๑๗ 

 
(๖) สถานที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชน

มากนัก ท าให้มีความสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติ
ธรรม แต่ยังเดินทางไปมาได้สะดวก  

๒ ๕, ๗ 

(๗) มีโรงครัวสะอาด ปราศจากแมลง
รบกวน ประกอบอาหารที่มีคุณค่า มีรสชาติเป็นที่
ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป และพอเพียง
ไม่ขาดแคลน 

๓ ๑, ๒, ๑๕ 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

 

๒) สภาพท่ัวไปด้านวิทยากร  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านวิทยากร ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญมีดังนี้ 

๒.๑ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง จะต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ไว้ช่วยงาน
อย่างน้อย ๓ รูป เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันน าในการปฏิบัติธรรม ในด้านการจัดการทั่วไปสามารถ
ใช้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้ ส่วนด้านโรงครัวนั้น ถ้ามีคนไม่พอใช้งาน ก็ใช้วิธีขอแรงจากญาติโยม
รอบวัด ให้มาช่วยกันประกอบอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าเจอคนมากๆ พระวิปัสสนาจารย์ยังมีไม่พอ 
ต้องประสานไปที่ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด เพื่อขอพระวิปัสสนาจารย์มาช่วยงาน
เพิ่มเติม๑๙ 

๒.๒ ทางส านักมีพระวิปัสสนาจารย์ประจ าอยู่ ๓ รูป แต่มีอาจารย์กรรมมาช่วยงานปริวาส
เป็นประจ าทุกปีครั้งละหลายสิบรูป มีพระภิกษุสามเณรช่วยงานวัด ๓๐ รูป มีแม่ชีทั้งโกนผมและไม่โกน
ผม ช่วยงานวัดนับร้อยรูป แต่เนื่องจากเป็นวัดใหญ่และมีญาติโยมมากันเป็นจ านวนมากทุกวัน บุคลากร
ฝ่ายต่างๆ จึงมักจะมีงานล้นมือ คนที่จะท างานด้านนี้ต้องมีใจรัก ต้องทุ่มเทให้กับงานเพราะเห็นแก่
ประโยชน์จริงๆ ตัวเราต้องปฏิบัติเองให้เกิดผลแล้วค่อยน าไปสอนคนอื่น อย่าท าเพราะอยากได้ลาภ
สักการะ๒๐ 

๒.๓ ที่ส านักมีพระวิปัสสนาจารย์ ๓ รูป บุคลากรมีพอใช้งาน เพราะว่าเอาพระในวัดมา
ช่วยในการปฏิบัติธรรม ให้บรรยายเท่าที่จ าเป็น แล้วให้น าปฏิบัติไปเลย ขาดแต่เรื่องความปลอดภัย 
ต้องขอให้ทางต ารวจมาช่วยดูแลการจราจรตอนที่ญาติโยมมากันกลางคืน บุคลากรต้องเน้นในเรือ่งของ
ศีลธรรมจรรยา ถ้าพระเรามีจริยาดี มีศีลธรรมดี ไม่ต้องไปสอนมาก แค่พูดคนเขาก็ท าตามแล้ว ส่วน
การศึกษาเพิ่มเติมที่จะเป็นภาระ ท าให้บุคลากรท าหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ก็จะไม่ส่ง เพราะแค่การดูแลคน
ป่วยในวัดก็จะแย่อยู่แล้ว๒๑ 

๒.๔ บุคลากรที่ช่วยงานของส านักปฏิบัติธรรม มีพระวิปัสสนาจารย์อยู่ประจ า ๓ รูป แต่ถ้า
นับคณะท างานทั้งหมดมี ๑๐ รูปด้วยกัน ทั้งหมดจบปริญญาตรีและปริญญาโท พอเพียงต่อการใช้งาน 
การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดด้านบุคลากรนั้น เจ้าส านักต้องใส่ใจในการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ต้องส่งเสริมให้บุคลากรของตนได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ต้องส่งไปอบรม ส่ง เรียนใน
ระดับสูงข้ึนไป จะได้มาช่วยกันท างาน๒๒ 

                                                             
๑๙สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๐สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดป่า

โมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) , ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๒สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 



๑๓๑ 

 

๒.๕ ทางส านักยังมีมีพระวิปัสสนาจารย์อยู่ประจ าเพียง ๓ รูป ยังไม่พอเพียงส าหรับงาน
ใหญ่ระดับหลายร้อยคน ถ้ามีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมาก จะประสานไปทางศูนย์ประสานงาน
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อขอพระวิปัสสนาจารย์มาช่วยงานเพิ่มเติม ทางส านัก
ก าลังเร่งพัฒนาบุคลากรของส านักด้วยการสง่ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติม แม้แต่เจ้าส านักเองก็ไปศึกษาดว้ย 
ระยะนี้ยังต้องประสานงานกับเครือข่ายเพื่อขอวิทยากรมาช่วยในงานใหญ่ๆ เสมอ๒๓ 

๒.๖ มีพระวิปัสสนาจารย์ มีครูบาอาจารย์ มีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ส่วนที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรมีสื่อการสอนต่างๆ หลายแห่งไม่ได้ใช้สื่อการสอน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี
สื่อต่างๆ เป็นของที่จ าเป็นต้องใช้ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไร เพราะมีจิตนิ่งในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเป็น
เด็กต้องมีสิ่งช่วยดึงดูดความสนใจของเขา๒๔ 

๒.๗ เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่ตั้งข้ึนเป็นส านักท้ายๆ ของจังหวัด แต่มีความ
พร้อมของบุคลากรมาก มีพระวิปัสสนาจารย์ ๓ รูป จบปริญญาโท ๑ รูป มีทีมงานที่เข้มแข็ง พอเพียง
ต่อการใช้งาน๒๕ 

๒.๘ ได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ เป็นระยะเวลาติดต่อ กัน ๑๕ วัน
ข้ึนไป อย่างน้อย ๖ ครั้งข้ึนไป จึงจะมีประสบการณ์พอที่จะให้ค าแนะน าสั่งสอน  ทั้งหลักธรรมและ
แนวทาง การปฏิบัติภาวนาธรรม สามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา อันอาจเกิดข้ึนทั้งแก่ตนเองและ
แก่ศิษยานุศิษย์ในขณะเจริญภาวนา (สมถวิปัสสนาหรือสมาธิ-ปัญญา) อย่างถูกต้องตรงตามหลักธรรม
ได้ (มิใช่ด้วยการคาดคะเนหรือเดา) มิฉะนั้นอาจจะเป็นโทษแก่ทั้งตนเอง หรือแก่ศิษยานุศิษย์ได้ทุก
เมื่อ๒๖ 

๒.๙ ผู้ที่บริหารจัดการและวิทยากร น่าจะส าคัญกว่าปัจจัยด้านอื่น โดยเฉพาะเท่าที่สังเกต
มา หลวงพ่อที่เป็นเจา้ส านักมักจะไมค่่อยไปไหนไกล เวลาญาติโยมมาหาก็น าเขาปฏิบัติธรรม ถ้าอย่างนี้
ส านักก็จะมั่นคง ถ้าเวลาที่เจ้าส านักไม่อยู่ ก็ต้องมีอาจารย์ที่เป็นผู้น าในการปฏิบัติ ถ้าตัวเจ้าส านักไม่ได้
เป็นนักปฏิบัติก็มักจะไม่ได้เรื่อง บางคนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวในการปฏิบัติอะไรเลย เวลาให้ไปอบรมก็ไม่ไป 
ไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติม จึงไม่เกิดประโยชน์อะไร ส าคัญที่บุคลากรคือคนน าน่ีแหละ ถ้าไม่มีคนน าก็ไม่
มีใครตาม จึงควรพัฒนาตัวบุคคล คือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องเปน็นักปฏิบัติเองด้วย ในปัจจุบันเราจดั
ให้มีการปฏิบัติธรรมเฉพาะกันวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันส าคัญของทางโลก ไม่เหมือนกับที่
เคยเห็นมาต้ังแต่ยังเป็นเณร จะคนมากคนน้อยอย่างไร หลวงพ่อท่านก็ปฏิบัติอยู่ทุกวัน๒๗ 

๒.๑๐ ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด การพัฒนาบุคลากร ควรที่จะส่งไปศึกษาดู
งานจากส านักที่เขาประสบความส าเร็จ ว่าที่เขาท าได้เพราะใช้วิธีการแบบใดบ้าง แล้วน าเอาส่วนดีมา

                                                             
๒๓สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๔สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร), ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๕สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) , ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา

ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๖สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูศรีเมธาภรณ์ (ประภาส ฐิตธมฺโม) , ป.ธ. ๖, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ, ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๒ 

 

ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาส านักของเรา เจ้าส านักต้องรักษาเนื้อรักษาตัว อย่ามีข้อบกพร่องให้เขาต าหนิได ้
ถ้าไม่ระวังตัวฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาท าลายได้ง่าย๒๘ 

๒.๑๑ ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด การพัฒนาบุคลากร ถ้าไม่ส่งบุคลากรไป
ศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เท่าที่มีประสบการณ์การมา ถ้าเราปฏิบัติอย่างเดียวมีโอกาสปฏิบตัิผิด เข้าใจ
ผิดได้ง่าย เพราะว่าเราไม่ได้เรียนมา เรื่องของการปฏิบัติอาจจะถูกต้อง แต่พอมาใช้ภาษาบอกกล่าวคน
อื่น อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ บางท่านไปเจอวิปัสสนูปกิเลสเข้า สติก็ว่องไว ปัญญาก็แหลมคม กระทบ
อะไรก็เฉย มองอะไรว่างโล่งไปหมด ก็หลงคิดว่าตัวเองส าเร็จแล้ว ฉะนั้นการ ศึกษากับการปฏิบัติต้อง
ควบคู่กันไป๒๙ 

๒.๑๒ ในด้านบุคลากรนั้น เจ้าส านักต้องไม่เห็นแก่ลาภสักการะ ต้องทุ่มเทจริงจัง ไม่เห็น
แก่ความเหนื่อยยาก ระบบระเบียบต่างๆ ของส านักจ าเป็นต้องมี ถ้าไม่มีก็ดีแต่คนที่พร้อม คนที่ไม่
พร้อมจะเสียประโยชน์ ต้องมีตารางเวลา มีก าหนดการที่ชัดเจน เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอนั
เดียว กัน ในด้านการศึกษา ถ้าเจ้าส านักเป็นที่ศรัทธาแล้ว อย่างอื่นก็ไม่กระไรนัก คนรุ่น ใหม่เช่ือเรื่อง
วุฒิการศึกษา ถ้าบุคคลากรได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมได้ก็จะดี ถ้าไม่เรียนก็ต้องมีประสบการณ์ตรง
ในการปฏิบัติธรรม๓๐ 

๒.๑๓ วิทยากรเวลาพูดอะไรตรงกับสภาวธรรมที่ผู้เข้าปฏิบัติเขาประสบอยู่ ก็สร้างศรัทธา
ได้ง่าย แต่การศึกษาในปัจจุบันของเรายังไม่รอบด้าน มีวิชา (ความรู้) แต่ไม่มีจรณะ (ความประพฤติ) 
มักจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี การบริหารงานบุคคลของส านักปฏิบัติธรรม ควรที่จะมีการวางระบบให้
เหมาะ สม ต้องน าเอาวิธีการจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน คนหนึ่งก็ความคิดหนึ่ง ถ้าไม่วางระบบให้ดี 
อาจจะมีปัญหาข้ึนมาได้ง่าย๓๑ 

๒.๑๔ ครูบาอาจารย์สมัยก่อน ท่านมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติธรรม ท่านสามารถจะ
สื่อออกมาตรงกับใจของเราเลย ในปัจจุบันเรามาศึกษาทางทฤษฎีกันมาก ความรู้ทางวิชาการมีมาก แต่
การเข้าถึงธรรมจริงๆ มีน้อย ท าให้สอนได้แต่สัมผัสไม่ได้ เวลาท่านเรียนก็มีตัวแปรอื่นเข้ามามาก ท าให้
จิตของท่านไม่นิ่ง ถึงเรียนมาทางวิปัสสนาภาวนาก็ยังไม่นิ่งจริง โดยหลักความเป็นจริงแล้ว สังคมและ
วิถีชีวิตในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก คนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเขาตามโลกไปไกล พบกับสิ่งที่เปลี่ยน 
แปลงมามาก เราต้องรู้เท่าทันเขา ไม่อย่างนั้นก็ใส่เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนให้เขาไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาแบบสมัยใหม่ เพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับการสอน การพัฒนาบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรม
ด้วยการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ ไม่อย่างนั้นเราก็ตามโลกไม่ทัน ส่วนผู้ที่จะไปสอนเขาต้องมีเทคนิควิธี มี
จิตวิทยาในการถ่ายทอดสงู และที่ส าคัญก็คือต้องรักษาการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้เขาเห็นว่า 

                                                             
๒๘สัมภาษณ์ พระครูสุภัทรเขตสมุทร, เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๒๙สัมภาษณ์ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๐สัมภาษณ์ นางวันทนีย์ มีแสง, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัด

อ่างทอง, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๑สัมภาษณ์ นายบุญมา เปรมปรี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง), ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 



๑๓๓ 

 

นี่คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริง เมื่อเขาเกิดศรัทธาแล้ว เราจะสอนอย่างไรก็ได้ เขาก็ยินดีปฏิบัติ
ตามทั้งนั้น๓๒ 

๒.๑๕ ด้านบุคลากรของแต่ละส านักปฏิบัติธรรมต้องมีความพร้อมเพรียง เจ้าส านักต้องลง
ไปบริหารงานด้วยตนเอง เพื่อจะได้กระตุ้นให้ทีมงานมีความกระตือรือร้น ต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ทีม่ี
ความรู้ความสามารถ ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เอาไว้รองรับ เผื่อรุ่นเก่าเกษียณตัวเองหรือ
ท างานไม่ไหวด้วย ถ้ามีคนมากข้ึนจะได้สามารถขยายสถานที่ในการจัดปฏิบัติธรรมได้ จึงสมควรที่จะมี
บุคลากรที่เป็นคณะท างานและพระวิปัสสนาจารย์อย่างพร้อมมูล๓๓ 

๒.๑๖ ทางส านักต้องส่งบุคลากรให้ศึกษาหรือส่งเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใน
ด้านการปฏิบัติธรรม และส่งไปศึกษาดูงานด้านการจัดการส านักปฏิบัติธรรมจากส านักที่มีช่ือเสียง เพือ่
น ามาปรับใช้กับส านักของตน นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงบุคลากรภายนอก ที่จะต้องดึงเข้ามาปฏิบัติ
ธรรมให้ได้๓๔ 

๒.๑๗ เรื่องบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้พระทา่น
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันโลกทันสมัย เพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมาก 
สิ่งแวดล้อมแทบจะเป็นวิทยาศาสตร์ไปหมดแล้ว พระสงฆ์ของเราจึงต้องศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่าน้ีด้วย
แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้ยึดติดโลกจนเกินไป ต้องพยายามปรับมาให้เข้ากับธรรมะ เช่น สอนบาลีก็ให้
แปลเป็นไทยด้วย จะโน้มน้าวจิตใจประชาชนได้มากกว่า ถ้าเป็นบาลีล้วนๆ ก็จะได้แต่สมาธิ ขาดความ 
รู้ความเข้าใจในหลักธรรม ส่วนส าคัญก็คือถ้าไม่เรียนรู้ทางโลกเลย จะถูกคนใกล้ชิดหาประโยชน์ได้ง่าย 
กลายเป็นถูกเหลือบเกาะกิน สร้างความเสื่อมเสียแก่พระศาสนาเป็นอย่างมาก๓๕ 

๒.๑๘ วัดต้องมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ทดแทนกันได้ บุคลากรที่ท าหน้าที่ประจ าของทุกวัด
ต่างก็รู้งานกันดีอยู่แล้ว มีการแบ่งงานรับผดิชอบกันเป็นสดัส่วน มีการรายงานตรงต่อผู้ควบคุมสายงาน
ของตน ทุกวัดมีพระวิปัสสนาจารย์พรอ้ม แต่ของวัดสอนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้ ที่อื่นก็สอนแค่
พื้นฐานดังที่กล่าวมาแล้ว ทีมงานรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกด้านจราจรของวัด 
ท างานได้เข้มแข็ง ชวนให้อบอุ่นใจมาก ครูบาอาจารย์ของทุกวัดที่กล่าวมาไม่หวงลูกศิษย์ แนะน าให้ไป
ศึกษาจากวัดอื่นๆ ด้วย แต่ละวัดมีความถนัดหรือจุดเด่นอย่างไร ถือว่าเป็นความใจกว้างอย่างยิ่ง๓๖ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านวิทยากร สรุปได้ว่า (๑) มีเจ้า
ส านักที่มีช่ือเสียง มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชน หรือมีอดีตเจ้าส านักที่มี
ช่ือเสียงเกียรติคุณ ที่ประชาชนยังระลึกถึงคุณความดีอยู่เสมอ(๒) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม เป็นหวัใจ เป็น
ศูนย์รวมในการบริหารงานของส านัก ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
(๓) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรอยู่ต้อนรับญาติโยมที่เดินทางมาหาในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ เพื่อรักษาศรัทธาของผู้ที่ตั้งใจเดินทางมาไกล (๔) มีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถใน

                                                             
๓๒สัมภาษณ์ นางสาวจิตรสินี ตระการประเสริฐ, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๓สัมภาษณ์ นางเกศราภรณ์ ทับงาม, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๔สัมภาษณ์ นางสาวอมรรัตน์ รักษาชื่อ, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๕สัมภาษณ์ นายณฤทธ์ิ ปุญธนพจนา, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๖สัมภาษณ์ นางสาวทัศนาถ เปาอินทร์, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๔ 

 

การสอนธรรมน าปฏิบัติ พูดให้เข้าใจได้ง่าย ตอบปัญหาธรรมได้ชัดเจน รักษาสมณสารูปตามพระธรรม
วินัย (๕) มีคณะท างานที่เข้มแข็ง รู้งาน รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าส านัก 
ตลอดจนมีศรัทธาญาติโยมมาช่วยเหลือเวลาที่มีการจัดงาน (๖) ถ้าเป็นงานใหญ่จนเกินก าลังของ
บุคลากรที่มีอยู่ ก็มีการประสานงานเพื่อขอบุคลากรมาช่วยงาน หรือขอแรงจากผู้ปฏิบัติธรรมให้มา
ช่วยงานได้ (๗) มีการส่งบุคลากรของทางส านัก ไปศึกษาอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถ หรือส่งให้
ศึกษาในระดับที่สูงข้ึนไป เป็นการสร้างบุคลากรไว้รองรับงานที่เพิ่มมากข้ึน (๘) บุคลากรของส านัก ไม่
ว่าจะเป็นเจ้าส านัก พระวิปัสสนาจารย์ คณะท างาน ต้องทุ่มเทจิตใจให้กับการท าหน้าที่ เพื่อให้ผลงาน
ออกมาดีที่สุด (๙) บุคลากรของทางส านัก โดยเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ ควรศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการเผยแผ่ธรรมะให้ทันยุคทันสมัยดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ใน
ประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านวิทยากร 
 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน 
(รูปหรือคน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับท่ี 

(๑) มีเจ้าส านักที่มีช่ือเสียง มีศีลาจารวัตรที่
งดงาม เป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชน หรือมีอดีต
เจ้าส านักที่มีช่ือเสียงเกียรติคุณ ที่ประชาชนยังระลึก
ถึงคุณความดีอยู่เสมอ 

๘ ๑, ๔, ๕, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๕ 

(๒) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมเป็นหัวใจเป็นศูนย์
รวมในการบริหารงานของส านัก ต้องมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

๔ ๔, ๕, ๙, ๑๒ 

(๓) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรอยู่ต้อนรับญาติ
โยมที่เดินทางมาหาในวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เพื่อรักษาศรัทธาของผู้ที่ตั้งใจเดินทางมา
ไกล 

๒ ๙, ๑๒ 

(๔) มีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ความ 
สามารถในการสอนธรรมน าปฏิบัติ พูดให้เข้าใจได้ง่าย 
ตอบปัญหาธรรมได้ชัดเจน รักษาสมณสารูปตามพระ
ธรรมวินัย 

๔ ๗, ๘, ๑๕, ๑๘ 

(๕) มีคณะท างานที่เข้มแข็ง รู้งาน รับผิด ชอบ
งานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าส านัก 
ตลอดจนมีศรัทธาญาติโยมมาช่วย เหลือเวลาที่มีการ
จัดงาน  

๒ ๔, ๑๕ 
 

(๖) ถ้าเป็นงานใหญ่จนเกินก าลังของบุคลากรที่
มีอยู่ก็มีการประสานงาน เพื่อขอบุคลากรมาช่วยงาน
หรือขอแรงจากผู้ปฏิบัติธรรมให้มาช่วยงานได้ 

๔ ๑, ๒, ๔, ๕ 

(๗) มีการส่งบุคลากรของทางส านัก ไปศึกษา
อบรมเพิ่มความรู้ความสามารถ หรือส่งให้ศึกษาใน
ระดับที่สูงข้ึนไป เป็นการสร้างบุคลากรไว้รองรับงานที่
เพิ่มมากขึ้น 

๑ ๑๒ 

(๙)  บุคลากรของทางส านักปฏิบัติธรรม 
โดยเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์  ควรศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการเผยแผ่
ธรรมะให้ทันยุคทันสมัย 

๒ ๖, ๑๗ 



๑๓๖ 

 

๓) สภาพท่ัวไปด้านการบริหารจัดการ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านการบริหารจัดการ ผลการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีดังนี้ 

๓.๑ เจ้าส านักมอบหมายงานให้ผู้ช่วยและคณะท างานน าไปปฏิบัติ โดยคอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ถ้าเกิดปัญหาจะได้ช่วยเหลือแก้ไข ทางส านักมีก าหนดการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจน มีการท าวัตร
เช้าและเย็นทุกวัน จัดการปฏิบัติธรรมตามวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ถ้าเจอคนมากๆ พระ
วิปัสสนาจารย์มีไม่พอ จะประสานกับศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เพื่อขอพระ
วิปัสสนาจารย์มาช่วยงานเพิ่มเติม๓๗ 

๓.๒ การบริหารงานในส านัก มอบหมายให้พระและแม่ชีรับหน้าที่ประจ าแต่ละแผนก ระบบ
การจัดการอยู่ตัวแล้ว ถึงเวลาทุกคนจะรู้ว่าตัวเองต้องท าอะไร ถ้ามีปัญหาเล็กๆ ก็ให้แต่ละแผนกแก้ไข
ไป ถ้าใหญ่เกินกว่าจะตัดสินใจกันได้ เจ้าส านักค่อยลงไปดูแลแก้ไข ส่วนปัญหาหลักๆ อย่างบุคลากร
หรืองบประมาณยังไม่มีปัญหาอะไร เพราะระบบต่างๆ วางไว้จนลงตัวมานานแล้ว๓๘ 

๓.๓ ทางส านักมีการน าสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้า–เย็น ในวันพระญาติโยมก็ให้มาร่วมสวด
มนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมร่วมกัน ส่วนการเจริญกัมมัฎฐานมีทุกวัน ช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่ม ปกติจะ
มอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์ และพี่เลี้ยงท างานร่วมกัน เจ้าส านักแค่ดูแลในภาพรวม ขาดเหลือ
อะไรค่อยลงไปช่วยเขา ๓๙ 

๓.๔ เจ้าส านักเป็นผู้กุมนโยบาย พระวิปัสสนาจารย์และทีมงานก็ท าตามนโยบายไป มีการ
ลงทะเบียนเพื่อเก็บรายละเอียดผู้เข้าปฏิบัติธรรมไว้เป็นสถิติโดยตลอด ส่วนคณะผู้เข้าปฏิบัติธรรม ให้
ติดต่อผ่านทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง เขาจะได้ช่วยเก็บสถิติไว้อีกทางหนึ่ง เจ้าส านัก
ต้องใส่ใจเรียนรู้เพิ่มเติม ดูแนวทางจากส านักที่ได้รับรางวัลแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับส านักของตน โดย
เน้นหลัก ๔ ป. ได้แก่ ประโยชน์ ต้องเอาประโยชน์ที่ญาติโยมจะได้รับเป็นตัวตั้ง ประยุกต์ จัดการ
ประยุกต์ทุกอย่างที่เรามีออกมาใช้งานอย่างเต็มที่ ประหยัด โดยด าเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โปร่งใส ต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา จะเป็นตัวน ามาซึ่งความศรัทธา อุดมการณ์คือความโปร่งใส 
ปรัชญาคือเน้นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน วิธีการคือการน าไปประยุกต์อย่างประหยัด ทางวัดท า
อย่างนี้มาตลอดจนได้รับรางวัล วัดอื่นสามารถเอาไปใช้ได้เลย๔๐ 

๓.๕ ด้านการบริหารงาน เจ้าส านักดูแลในภาพรวม มอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และ
ทีมงานรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตาราง 

                                                             
๓๗สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๘สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด

ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๙สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) , ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๐สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 



๑๓๗ 

 

เวลาในการปฏิบัติ มีปัญหาในการบริหารบ้าง คือ ๑) วิทยากรยังไม่พอเพียงส าหรับงานใหญ่ระดับ
หลายร้อยคน แก้ไขโดยพัฒนาบุคลากรของทางส านักด้วยการส่งไปศึกษาเพิ่มเติม และประสานงาน
กับเครือข่ายขอวิทยากรมาช่วยในงานใหญ่ๆ ๒) สถานที่พักและทางขึ้นลง ยังไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และคนพิการ มีโครงการปรับปรุงสถานที่ โดยเฉพาะทางข้ึนลงของผู้สูงอายุและคนพิการ ๓) ขาด
แคลนสื่อสมัยใหม่ที่ทันสมัย ระบบเครื่องเสียงยังต้องปรับปรุง การแก้ไขคือ จัดหางบประมาณเพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนั้นยังต้องมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัดท ากฎ 
ระเบียบ หลักสูตร วิธีการปฏิบัติ และวิทยากรที่มีคุณภาพ ใช้สื่อหลากหลายในการอบรมปฏิบัติ
ธรรม๔๑ 

๓.๖ มีตารางเวลาในการปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจน ก าหนดให้มีหลักสูตรปฏิบัติธรรมแบบ
อยู่ค้างที่วัด ทั้งแบบ ๓ วัน และแบบ ๕ วัน มีปัญหาในการบริหารจัดการบ้างคือ คนที่มาปฏิบัติธรรม
ส่วนมากเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ มีการเจ็บป่วยอย่างกะทันหันอยู่บ่อยๆ ก็จัดรถรับส่งคนป่วยไปโรงพยาบาล 
ส่วนวิปัสสนาจารย์ของทางส านักเองยังไม่พอส าหรับงานปฏิบัติธรรมใหญ่ แก้ไขโดยส่งพระไปศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้กลับมาช่วยงาน๔๒ 

๓.๗ มีการท าวัตร สวดมนต์ และเจริญภาวนาธรรมเป็นประจ าทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ 
ครั้ง มีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือปาฐกถาธรรม จัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และให้มีการ
อบรมธรรมปฏิบัติ (ไตรสิกขา) แก่สาธุชนพุทธบริษัท อย่างน้อยทุกวันธัมมัสสวนะ หรือ ทุกวันเสาร์ -
อาทิตย์ จัดให้มีโครงการบรรพชาเยาวชน (ชาย) เป็นสามเณร หรือ จัดให้มีโครงการบวชเนกขัมมะแก่
อุบาสกอุบาสิกา ให้อยู่ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๕ วัน หรือ ๗ วัน ๑๐ วัน หรือ ๑๕ วัน อย่าง
น้อยปีละ ๕ – ๖ รุ่น ข้ึนไป โดยมีผู้ร่วมโครงการรุ่นละประมาณ ๒๐ – ๓๐ คน จัดให้มีการบ าเพ็ญ
กุศลและปฏิบัติธรรม (ศีล – สมาธิ – ปัญญา) เป็นประจ าทุกวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและในวัน
ส าคัญของชาติ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันสงกรานต์ วันข้ึนปีใหม่ ชัก
น าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการทุกหมู่เหล่า เจ้าพนักงานท้องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง/
คนงาน องค์กรธุรกิจเอกชน นักเรียน/นิสิต นักศึกษา และครูอาจารย์ เข้ามารับการอบรมธรรมปฏิบัติ 
และ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้มากเต็มก าลังความ สามารถของบุคลากร คือ พระวิปัสสนาจารย์
ของแต่ละวัด/ส านักปฏิบัติธรรม๔๓ 

๓.๘ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่ง ควรที่จะพัฒนาโดยการท าเอาหลักบริหาร
สมัยใหม่เข้ามาใช้ โดยไปศึกษาดูงานจากส านักที่เขาประสบความส าเร็จ ว่าที่เขาท าได้เพราะใช้วิธีการ
แบบใดบ้าง แล้วเอาส่วนดีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาส านักของเรา๔๔ 

                                                             
๔๑สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๒สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร) , ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๓สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) , ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา

ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๘ 

 

๓.๙ หลักในการบริหารควรมุ่งเน้นในการเผยแผ่ จัดให้มีกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ด้านของ
บุคลากรก็ต้องมีที่เปน็ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฏิบัติต้องมกีารแบง่หน้าทีร่ับผิดชอบให้ชัดเจน ว่าน่ีเป็น
ฝ่ายวิชาการ นี่เป็นฝ่ายวิธีการ (น าการปฏิบัติ) นี่เป็นแผนกทะเบียนข้อมูล นี่เป็นแผนกประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนแผนกบริการ แผนกอาหาร เป็นต้น๔๕ 

๓.๑๐ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดให้ได้ผลดีนั้น ผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ควรมีการแบ่งตามระดับที่ปฏิบัติได้ ต้องมีการเก็บข้อมูลทุกวัน เพื่อดูความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และ
เป็นการกระตุ้นคนที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติให้มีความตื่นตัว จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ ถ้าปล่อยไปไม่นานก็จะ
เละหมด ต้องมีการคัดกรอง เพื่อจัดให้บุคคลที่มีพัฒนาการในด้านปฏิบัติธรรมใกล้เคียงกนั ไปปฏิบัตอิยู่
ด้วยกัน จะได้ง่ายต่อการอยู่ร่วมกันและง่ายต่อการพัฒนา ต้องเอาการจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้บริหาร
ส านัก ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยสื่อให้คนได้รู้จักในวงกว้าง ต้องตั้งใจจัดการปฏิบัติธรรมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน การบริหารงานบุคคล ควรที่จะมีการวางระบบให้เหมาะสม ต้องน าเอาวิธีการ
จัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ คนหนึ่งก็ความคิดหนึ่ง ถ้าไม่วางระบบให้ดี อาจจะมีปัญหาข้ึนมาได้ง่าย๔๖ 

๓.๑๑ ส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ มีการเคลื่อนไหว มีการพัฒนา มีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานให้สูงข้ึน ป้องกันส านักที่ตั้งข้ึนมาแล้วจัดกิจกรรมแค่ไม่กี่ครั้ง จากนั้นก็
เงียบหายไป ส่วนที่มองเห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือ ในยุคนี้จะเป็นการบริหารองค์การอะไรก็ตาม ต้องมี
การปรับกลยุทธ์ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม ต้องใช้ไสยศาสตร์มา
ประยุกต์เข้ากับการบริหารจัดการที่เป็นวิทยาศาสตร์ จะปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมแบบสมยักอ่น
ไม่ได้แล้ว การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน เอาระบบการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาใช้ เพื่อความส าเร็จขององค์การ๔๗ 

๓.๑๒ จะเห็นชัดว่า ส่วนใหญ่ก็บริหารตามแนวสมัยใหม่ทั้งนั้น ระบบการบริหารแบบใหมจ่งึ
เป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก นอกจากนั้นยังต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมได้รู้
ข้อมูลด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก อาหาร การเดินทาง ตารางการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมที่จัดข้ึน
ในแต่ละปี เพื่อให้มีความชัดเจน ช่วยในการตัดสินใจได้ง่าย ต้องเอาระบบการจดัการสมัยใหมเ่ข้ามาใช้
ในการบริหารส านัก ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการศึกษาความรู้เพิ่มเติม หรือส่งเข้ารับการ
อบรมเป็นครู เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือได้รับเอาเทคนิควิธีการสอนต่างๆ มา
ปรับใช้ ก็จะช่วยพัฒนาส านักไปได้อีกมาก๔๘ 

๑.๑๓ ต้องเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะส านักงานพระพุทธศาสนาแต่ละจังหวัด 
ต้องเข้าไปดูแลช่วยให้ค าแนะน าแก่เจ้าส านักทุกส านัก ต้องลงไปคุยกับองค์การบริหารในพื้นที ่ไม่ว่าจะ

                                                             
๔๕สัมภาษณ์ พระครูศรีเมธาภรณ์ (ประภาส ฐิตธมฺโม), ป.ธ. ๖, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ, ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๖สัมภาษณ์ พระครูสุภัทรเขตสมุทร, เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๔๗สัมภาษณ์ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๘สัมภาษณ์ นางวันทนีย์ มีแสง, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัด

อ่างทอง, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๙ 

 

เป็น เทศบาล อบต. หรือผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ไปประชาสัมพันธ์ให้เขาเห็นความส าคัญในการปฏิบัติธรรม 
ว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มคุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้ง่ายต่อการปกครองอย่างไร 
เป็นต้น ส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นต่างจากส านักปฏิบัติธรรมอื่นตรงที่มีความพร้อมของสถานที่ บุคลากร 
งบประมาณ และมีระบบการจัดการที่ดี แค่มีความพร้อมในด้านสถานที่ ถ้ามีคนมากข้ึน ก็สามารถ
ขยายสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ มีบุคลากรที่เป็นคณะท างานและพระวิปัสสนาจารย์อย่างพร้อมมูล มี
งบประมาณเพียงพอต่อแผนงานในแต่ละปี มีการน าเอาการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบมาใช้ เท่านี้ก็
สมบูรณ์พอแล้ว๔๙ 

๓.๑๔ การบริหารจัดการต้องผสมผสานกัน วางให้เป็นระบบแต่ต้องยืดหยุ่นได้ ต้องมีการ
ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเก็บข้อมูล ช่วยให้ดูแลกันได้ดียิ่งขึ้น ต้องสร้างคณะด าเนินงานที่เช่ียวชาญ 
การใช้งบประมาณต้องโปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้๕๐ 

๓.๑๕ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดน้ัน ๑) การจัดองค์กรภายในต้อง
แบ่งฝ่ายรับผิดชอบให้ชัดเจน ๒) ต้องสร้างบุคลากรข้ึนมาเพื่อรองรับงานของส านัก ๓) จะต้องมีอาคาร
สถานที่พอเพียงและเป็นสัปปายะ ๔) ต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ ตารางกิจกรรมและตารางเวลาให้
แน่นอน ๕) ต้องมีการวางแผนงานให้ชัดเจนว่า จะจัดกิจกรรมปีละกี่ครั้ง กี่รุ่น ๖) ต้องจัดงบประมาณ
เตรียมไว้รองรับกิจกรรมให้พอเพียง๕๑ 

๓.๑๖ ต้องมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้รู้ทั่วกัน ต้องมีการประ สานงานกับหน่วย
ราชการ โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องสร้างเครือข่ายเช่ือมโยง เพื่อชักจูงให้คนเข้ามา
ปฏิบัติธรรม ต้องแสดงผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ให้คนทั่วไปได้รับรู้ เพื่อเสริมศรัทธา ต้องมีการ
ขับเคลื่อนในเชิงรุก ต้องมีการประชุมสัมมนาส านักปฏิบัติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน๕๒ 

๓.๑๗ อีกส่วนที่มีความส าคัญไม่แพ้กันคือการโภชนาการ คนมามากอาหารจะต้องมี
พอเพียงในการเลี้ยง อาจจะไม่จ าเป็นต้องเป็นของดีราคาแพงมาก แต่ต้องมีความสะอาด มีรสชาติที่
ชวนกิน เพราะอาหารเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ท าให้คนและสัตว์ด ารงชีพอยู่ได้ สถานที่ปฏิบัติธรรม
บางแห่งใช้อาหารเป็นปัจจัยเรียกคนก็มี๕๓  

๓.๑๘ วัดต้องมีระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ถึงมีคณะท างานมาก แต่ทุกอย่าง
อยู่ที่การตัดสินใจสั่งการของเจ้าส านัก นอกเวลาปฏิบัติแล้วให้ ไปศึกษาเอง อ่านเอาเอง ส่วนวัดเล็ก 
การบริหารงานจึงกระชับ มีตารางเวลาชัดเจน และตรงต่อเวลามาก ไม่มีการรอใคร คนมาช้าก็เสีย
ประโยชน์ไปเอง วัดค่อนข้างเป็นระบบที่สุด มีคณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ผู้มาใหม่
สามารถติดต่อและเข้าถึงได้ง่าย บ้านบริหารแบบบริษัทส่วนตัว วางตัวบุคคลในแต่ละงานแล้วให้
รับผิดชอบไป มีตารางเวลาในการปฏิบัติ มีพระอาจารย์มาบรรยายตามเวลา สร้างเครือข่ายจากคนที่

                                                             
๔๙สัมภาษณ์ นายบุญมา เปรมปรี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง), ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๕๐สัมภาษณ์ นางสาวจิตรสินี ตระการประเสริฐ, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๑สัมภาษณ์ นางเกศราภรณ์ ทับงาม, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๒สัมภาษณ์ นางสาวอมรรัตน์ รักษาชื่อ, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๓สัมภาษณ์ นายณฤทธ์ิ ปุญธนพจนา, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๐ 

 

รู้จัก แล้วขยายผลออกไปเรื่อย เน้นการเข้าถึงครู ศิลปิน ดารา ใช้คนมีช่ือเสียงช่วยดึงคนเข้ามา เน้น
ประชาสัมพันธ์สถานที่๕๔ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านการบริหารจัดการ สรุปได้ว่า 
(๑) มีการน าเอาระบบการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรม (๒) มีเจ้าส านักดูแลการบริหารจัดการในภาพรวม เมื่อมีปัญหาที่เกินก าลงัของคณะท างาน จึงลง
ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ (๓) มีการตั้งคณะท างานเข้ามารับผิดชอบในแต่ละส่วนของงาน (๔) มี
ก าหนดการหรือตารางเวลาในการปฏิบัติธรรมแต่ละวันอย่างชัดเจน (๕) มีผู้ให้ค าแนะน าหรือแจก
เอกสารที่มีรายละเอียดของส านักให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม (๖) มีการตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของผู้เข้าปฏิบัติธรรม (๗) มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านัก ผ่าน
สื่อต่างๆ ทั้งเสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (๘) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดหลายแห่ง 
มีการประสานงานกับทางต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขอบุคลากรมาช่วยงานได้ (๙) 
สามารถขอแรงจากผู้เข้าปฏิบัติธรรม มาช่วยเสริมในงานส่วนที่บุคลากรยังไม่พอเพียงได้ (๑๐) มีการ
ลงทะเบียนข้อมูลของผู้เข้าปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ (๑๑) มีการวาง
แผนการจัดงานล่วงหน้าในระยะยาว เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน
ทั่วไป (๑๒) มีการวางแผนหางบประมาณเพื่อเอามารองรับการจัดกิจกรรมประจ าปีของส านัก ๑๓) มี
การส่งคณะท างานออกไปศึกษาดูงานจากส านักปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียงอื่นๆ เพื่อน าระบบการจัดการ
มาประยุกต์ใช้ในส านักของตน (๑๔) สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและศึกษาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๕๔สัมภาษณ์ นางสาวทัศนาถ เปาอินทร์, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง ใน
ประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน 
(รูปหรือคน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับท่ี 

(๑) มีการน าเอาระบบการบริหารจัดการ
แบบสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม  

๕ ๕, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

(๒) มีเจ้าส านักดูแลการบริหารจัดการใน
ภาพรวม เมื่อมีปัญหาที่ เกินก าลังของคณะ 
ท างาน จึงลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้  

๒ ๓, ๕ 

(๓) มีการตั้งคณะท างานเข้ามารับผิดชอบ
ในแต่ละส่วนของงาน  

๔ ๕, ๙, ๑๕, ๑๘ 

(๔) มีก าหนดการหรือตารางเวลาในการ
ปฏิบัติธรรมแต่ละวันอย่างชัดเจน  

๓ ๖, ๑๕, ๑๘ 

(๕) มีผู้ให้ค าแนะน าหรือแจกเอกสารที่มี
ราย ละเอียดของส านักให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม  

๒ ๕, ๑๓ 

(๖) มีการตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของผู้ เข้า
ปฏิบัติธรรม  

๑ ๑๕ 

(๗) มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ส านัก ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งเสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

๗ ๕, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๖, ๑๘ 

(๘) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
หลายแห่ง มีการประสานงานกับทางต้นสังกัด
หรือหน่วย งานที่รับผิดชอบ เพื่อขอบุคลากรมา
ช่วยงาน 

๒ ๑, ๕ 

(๙) สามารถขอแรงจากผู้เข้าปฏิบัติธรรม
มาช่วยเสริมในงานส่วนที่บุคลากรยังไม่พอเพียง 

๑ ๕ 

(๑๐) มีการลงทะเบียนข้อมูลของผู้เข้า
ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น
ย้อนหลังได้  

๓ ๔, ๕, ๑๔ 

(๑๔) สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการ
อบรมและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  

๑ ๑๒ 



๑๔๒ 

 

๔.๒ กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริม 
สร้างศักยภาพทางปัญญา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ใน ๕ ประเด็นคือ ๑) กระบวนการวางแผน 
(Plan) ๒) กระบวนการลงมือปฏิบัติ (Do) ๓) กระบวนการตรวจสอบ (Check) ๔) กระบวนการ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) ๕) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านปัญญา ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญมีดังนี้ 

๑) กระบวนการวางแผน (Plan)  
๑.๑ มีสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมแยกส่วนไปจากพื้นที่วัด บางส านักมีการซื้อที่เพื่อสร้าง

เป็นส่วนปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ สามารถวางแผนพัฒนาสถานที่ได้ตามที่ต้องการ๕๕ 
๑.๒ ในด้านงบประมาณ ควรจะมีสนับสนุนแก่ส านักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ

ด้านสถานที่และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้หลกัธรรมและช่วยในการประชาสมัพนัธ์ 
เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแก่ตนเอง และไปร่วมบุญร่วมกุศลได้ 
วัดควรมีการวางแผนการท างานล่วงหน้า จัดหางบประมาณมารองรับแผนการท างานประจ าปี  อย่า
รบกวนประชาชนด้วยการบอกบุญมากจนเกินไป ท าให้เขาเห็นจนเกิดศรัทธาแล้วมาช่วยเองดีกว่า๕๖ 

๑.๓ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงใน
การวางแผนการท างานล่วงหน้าและจัดหางบประมาณมารองรับแผนการท างานประจ าปี ทางราชการ
ควรจะมีสนับสนุนแก่ส านักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านสถานที่และสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ช่วย 
ให้ประชาชนได้เรียนรูห้ลกัธรรมและช่วยในการประชาสมัพันธ์ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เลือกสถานที่
ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแก่ตนเองและไปร่วมบุญร่วมกุศลได้๕๗ 

๑.๔ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงใน
การวางแผนบริหารจัดการที่ชัดเจน ต้องมีแผนปฏิบัติการทั้งปี ว่าจะจัดกิจกรรมในช่วงไหน อย่างไร
บ้าง ต้องเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ ต้องมีระบบการจัดการที่ดี มีการน าเอาการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบมาใช้ เท่านี้ก็สมบูรณ์พอแล้ว๕๘ 

๑.๕ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงใน
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ๑) การจัดองค์กรภายในต้องแบ่งฝ่ายรับผิดชอบให้
ชัดเจน ๒) ต้องสร้างบุคลากรข้ึนมาเพื่อรองรับงานของส านัก ๓) จะต้องมีอาคารสถานที่พอเพียงและ

                                                             
๕๕สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๖สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด

ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๘สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 



๑๔๓ 

 

เป็นสัปปายะ ๔) ต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ ตารางกิจกรรมและตารางเวลาให้แน่นอน ๕) ต้องมีการ
วางแผนงานให้ชัดเจนว่าจะจัดกิจกรรมปีละกี่ครั้งกี่รุ่น ๖) ต้องจัดงบประมาณเตรียมไว้รองรับกิจกรรม
ให้พอเพียง ๗) ต้องมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้รู้ทัว่กัน ๘)ต้องประสานกับหน่วยราชการ โรงเรยีน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๙) ต้องสร้างเครือข่ายเช่ือมโยง เพื่อชักจูงให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรม 
๑๐) ต้องแสดงผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ให้คนทั่วไปได้รับรู้ ๑๑) ต้องขับเคลื่อนส านักในเชิงรุก  
๑๒) ต้องมีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน๕๙ 

๑.๖ การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีหลักอยู่แค่ไม่กี่ข้อ ต้องมีการวางแผน
งานล่วงหน้า ต้องประชาสัมพันธ์ให้เปน็ที่รูใ้นวงกว้าง ต้องสรรหางบประมาณมารองรับ ต้องมอบหมาย
ให้คณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝา่ยให้ชัดเจน มีปัญหาข้อผิดพลาดต้องรบีแก้ไข รายงานผลให้เจา้ส านกั
ทราบโดยเร็ว หลังจากการท างานทุกครั้งต้องมีการประชุมเพื่อสรุปและประเมินผล๖๐ 

๒) กระบวนการลงมือปฏิบัติ (Do)  
๒.๑ พัฒนาสถานที่ให้กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ มีการจัดลาน

ธรรมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม๖๑ 
๒.๒ ท าอาคารสถานที่พักและอาคารปฏิบัติธรรม รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพยีง 

ไม่แออัดคับแคบ มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลงรบกวนได้เป็นอย่างดี๖๒ 
๒.๓ สร้างห้องน้ าห้องส้วมสะอาด และมีจ านวนเพียงพอต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม เป็นทั้ง

ห้องน้ าส่วนตัวในที่พัก และห้องน้ ารวมนอกสถานที่พักอาศัย๖๓ 
๒.๔ ท าลานจอดรถให้กว้างขวาง รองรับรถยนต์ได้มาก แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาในช่วง

เทศกาลกันมาก ก็สามารถรองรับได้อย่างพอเพียง๖๔ 
๒.๕ มีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ทั้งอาคารสถานที่ ห้องน้ าห้องสุขา ตลอดจน

เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในที่พักอาศัย มีโรงครัวสะอาด ปราศจากแมลงรบกวน ประกอบอาหารที่มี
คุณค่า มีรสชาติเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป และพอเพียงไม่ขาดแคลน๖๕ 

                                                             
๕๙สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๐สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร) , ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๑สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๒สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด

ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) , ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๔มภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๖๕สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๔ 

 

๒.๖ มีการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดี ตลอดจนขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจมาอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้๖๖ 

๒.๗ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ส านักเป็นทีรู่้จกั ถือว่าเป็นการจัดการที่ชาญฉลาด ไม่ว่า
จะเป็นการออกทีวี วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือหรือเอกสารของวัด ตลอดจนมีเฟซบุ๊กหรือ
เว็บไซต์ของวัด จะช่วยดึงคนที่เคยชินกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ เพราะรู้สึกใกล้ชิด
เป็นพวกเดียวกัน ท าให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าธรรมะเป็นของทันสมัย ไม่ตกยุค ปัจจุบันนี้ถึงขนาดมีคนพูด
ว่า "อยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ให้ถามพระ ถ้าอยากรู้เรื่องธรรมะให้ถามโยม" ตรงจุดน้ีถือว่าเสียหายมาก
เราต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ดึงเอาความสามารถของพระเณรในจดุน้ีมาใช้บริหารจดัการส านักปฏิบตัิ
ธรรมของเรา จะช่วยให้ส านักเจริญ ทันโลก ทันสมัย๖๗ 

๒.๘ ในการบรหิารจดัการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดน้ัน ยิ่งเจา้ส านักมีการศึกษาสูง ก็
ยิ่งเอาระบบการจัดการมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานของ
การปฏิบัติงานทุกอย่าง๖๘ 

๒.๙ ส านักปฏิบัติธรรมควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเพิ่มความรู้ ได้เข้ารับการอบรม
ต่างๆ เพื่อเอามาช่วยบริหารจัดการส านักได้ดียิ่งข้ึน จะได้รู้จักการวางยุทธศาสตร์ ก าหนดภาพรวมให้
ชัดเจน ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะน าส านักให้ประสบความส าเร็จ มีการวางนโยบายนโยบายและแผนงาน
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ช้ีแจงให้ทุกคนได้รู้เป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง หลักการเหล่าน้ี
ถ้าไม่ศึกษาก็ยากที่จะเอามาใช้ให้ดีได้๖๙ 

๒.๑๐ ในการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้น การน าเอาหลักการบริหาร
สมัยใหม่เข้ามาใช้ ต้องถือว่าส าคัญที่สุดในทั้ง ๔ ด้านที่คุยกันมา ถ้าบริหารจัดการได้ดี ด้านสถานที่ก็
สวยงาม กว้างขวาง ร่มรื่น พอเพียงต่อการใช้งาน บุคลากรก็รู้งาน เป็นงาน งบประมาณก็หาได้ไม่ขาด 
ระบบการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งที่ส านักปฏิบัติธรรมจะขาดไม่ได้เลย๗๐ 

๒.๑๑ เรื่องระบบการจัดการ ที่ไหนๆ ก็จ าเป็นต้องใช้ ถึงจะรู้หรือไม่รู้ทฤษฎีก็ตาม หาก
ส านักไหนบริหารวัดได้ดีลองเอาทฤษฎีเข้าไปจับดูเถอะ เข้าหลักเกณฑ์ทั้งนั้นแหละ ต้องเรียกว่าบริหาร
จัดการโดยสัญชาตญาณ แต่ถ้าได้รับการศึกษาตามทฤษฎีที่ถูกต้อง น าเอาหลักการบริหารจัดการเข้า
ไปใช้แบบรู้จริง ก็จะช่วยให้ส านักปฏิบัติธรรมนั้นเจริญได้ง่าย จึงเป็นเรื่องที่จ าเปน็และเจา้ส านักต้องใส่
ใจศึกษาและน าไปปฏิบัติ เพราะช่วยให้ประสบความส าเร็จง่ายกว่าวิธีอื่นๆ๗๑ 
                                                             

๖๖สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ดร. (บุญชิต ญาณส วโร ป.ธ.๙), เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๖๗สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) , ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา
ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.สัมภาษณ์. 

๖๘สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๙สัมภาษณ์ พระครูศรีเมธาภรณ์ (ประภาส ฐิตธมฺโม) , ป.ธ. ๖, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ, ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๐สัมภาษณ์ พระครูสุภัทรเขตสมุทร, เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๗๑สัมภาษณ์ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๕ 

 

๒.๑๒ ในด้านบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรม หรือวัดวาอารามทั่วไปก็ตาม ถ้าเข้าไปแล้วมี
คนคอยต้อนรับขับสู้ คอยให้ค าแนะน า จะช่วยให้รู้สึกอบอุ่น ไปแล้วก็อยากไปอีก ถ้ามีเจ้าส านักเป็น
เกจิอาจารย์โด่งดัง ก็ยิ่งช่วยให้คนเข้าวัดมากข้ึน การฝึกฝนบุคลากรประเภทนี้อาจจะช่วยได้ แต่ถ้าจะ
ให้ดีต้องได้คนที่มีจิตบริการ (service mind) ท างานด้วยใจรักทางด้านน้ีจริงๆ คนที่ท างานที่ตัวเองรัก
ก็จะท าได้ดีเป็นพิเศษ แต่ละส านักควรคัดเลือกบุคลากรประเภทนี้ แล้วฝึกหัดเอาไว้ต้อนรับทั้งญาติโยม
และพระเถรานุเถระ จะเป็นหน้าเป็นตาของส านักเลยทีเดียว๗๒ 

๒.๑๓ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งไหน มีทีมงานที่รู้งาน เจ้าส านักก็ไม่ต้องหนกัใจ 
สั่งการอะไรแล้วมอบความไว้วางใจให้ได้เลย ถ้ามีไม่พอก็ต้องรีบสร้างเพิ่มเติมข้ึนมา จะไปรออาศัย
ญาติโยมมาช่วยงานอย่างเดียวไม่ได้ เพราะบางทีก็ติดธุระพร้อมๆ กัน ไม่มีใครมาได้ แบบนี้งานก็พัง 
ต้องสร้างจากพระเณรในส านักของตนเอง ใครไม่เคยท างานก็มอบหมายงานให้ ลงไปควบคุมใกล้ชิด
หน่อย ใครที่มีความคล่องตัว รู้งานแล้ว มีความรับผิดชอบดี ก็ยกให้เป็นหัวหน้าทีมไป ถ้าจะให้ดีก็พา
ไปดูงานจากส านักอื่นๆ เพื่อเก็บเอาจุดดีของเขามาใช้กับส านักของเราด้วย๗๓ 

๒.๑๔ เรื่องของบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมยิ่งมีความจ าเป็นมาก ถ้าเจ้าส านักดี  
มีความประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน จะเป็นเครื่องประชาสัมพันธ์ส านักได้
ดีกว่าอะไรทั้งหมด ท าไมคนทั้งประเทศแห่ไปวัดบ้านไร่ ก็เพราะมีหลวงพ่อคูณ (พระเทพวิทยาคม)  
แต่ก็ต้องมีคณะท างานเอาไว้รองรับด้วย ถ้าไม่มีคณะท างาน ต่อให้เจ้าส านักเก่งแค่ไหนก็บริหารไม่ไหว 
ต้องมีคณะท างานที่รู้งาน แข็งงาน จึงจะช่วยท างานต่างๆ ให้ส าเร็จได้ ของวัดพระแท่นดงรังก็พยายาม
ฝึกอบรมคณะท างานเพิ่มเติม เพื่อทดแทนคนเก่าอยู่๗๔ 

๓) กระบวนการตรวจสอบ (Check)  
๓.๑ การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีหลักอยู่แค่ไม่กี่ข้อ ต้องมีการวางแผน

งานล่วงหน้า ต้องประชาสัมพันธ์ให้เปน็ที่รูใ้นวงกว้าง ต้องสรรหางบประมาณมารองรับ ต้องมอบหมาย
ให้คณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝา่ยให้ชัดเจน มีปัญหาข้อผิดพลาดต้องรบีแก้ไข รายงานผลให้เจา้ส านกั
ทราบโดยเร็ว หลังจากการท างานทุกครั้งต้องมีการประชุมเพื่อสรุปและประเมินผล๗๕ 

๓.๒ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน ไตร่ตรอง 
ประเมินผลอยู่เสมอ ในการท าให้ส านักของตน มีบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติธรรม ที่ต้องการ
ความสงบจริงๆ๗๖ 

                                                             
๗๒สัมภาษณ์ นางวันทนีย์ มีแสง, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัด

อ่างทอง, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๓สัมภาษณ์ นายบุญมา เปรมปรี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง), ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๗๔สัมภาษณ์ นางสาวจิตรสินี ตระการประเสริฐ, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๕สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๖สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด

ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๖ 

 

๓.๓ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน ไตร่ตรอง 
ประเมินผลอยู่เสมอ ในการท าให้ส านักของตน มีความเหมาะสม มีระเบียบ มีความร่มรื่น สะอาด 
เป็นสัปปายะ ปราศจากสิ่งรบกวน ตามแบบของสถานที่ปฏิบัติธรรม๗๗ 

๓.๔ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน ไตร่ตรอง 
ประเมินผลอยู่เสมอ ในการท าให้ส านักของตน มีห้องน้ าสะอาด มีโรงครัวสะอาด ไม่มีแมลงรบกวน มี
อาหารพอเพียง เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม๗๘ 

๓.๕ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน ไตร่ตรอง 
ประเมินผลอยู่เสมอ ในการท าให้ส านักของตน มีความพร้อมต่อการรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีที่พัก
มาก มีห้องน้ ามาก มีการรักษาความปลอดภัยดี๗๙ 

๓.๖ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน ไตร่ตรอง 
ประเมินผลอยู่เสมอ ในการที่จะสร้างพระวิปัสสนาจารย์ ให้มีความช านาญในการปฏิบัติธรรม มีความ
น่าเช่ือถือ มีคณะท างานที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน มีบุคลากรเพียงพอส าหรับงานที่มีคน
ระดับหลายร้อย มีความตรงต่อเวลา มีความเอื้อเฟื้อดี ไม่หยิ่งทะนง๘๐ 

๓.๗ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน ไตร่ตรอง 
ประเมินผลอยู่เสมอ ในการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา บางส านักส่ง
ให้ศึกษาถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ควรเป็นตัวอย่างในการพัฒนาบุคลากรของส านักอื่นๆ๘๑ 

๓.๘ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน ไตร่ตรอง 
ประเมินผลอยู่เสมอ ในการเสริมสร้างให้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ทดแทนกันได้ มีการแบ่งงานรับผิดชอบ
กันเป็นสัดส่วน มีการรายงานตรงต่อผู้ควบคุมสายงานของตน มีพระวิปัสสนาจารย์พร้อมมูลยิ่ง๘๒ 

๓.๙ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน ไตร่ตรอง 
ประเมินผลอยู่เสมอ ในการอบรมบุคลากรให้ต้อนรับทุกคนโดยเสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ดู
ฐานะ ไม่ดูหน้าตา ไม่ดูการแต่งตัว โดยเฉพาะถ้าพระวิปัสสนาจารย์เข้มงวด โดยไม่มีการผ่อนปรนเลย
ก็ท าให้คนที่มาแล้วไม่อยากมาอีก๘๓ 

๓.๑๐ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่งมีความยินดีพอใจในการเปิดเป็นส านัก
ปฏิบัติธรรม มีความเพียรในการบริหารงานของส านักให้เป็นไปด้วยดี มีใจจดจ่อแน่วแน่ไม่แปรผันต่อ
                                                             

๗๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) , ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๗๘สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

๗๙สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๐สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร) , ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๑สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) , ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา

ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๒สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๓สัมภาษณ์ พระครูศรีเมธาภรณ์ (ประภาส ฐิตธมฺโม) , ป.ธ. ๖, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ, ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๗ 

 

เป้าหมายงานของตน และมีการไตร่ตรองทบทวนและประเมินผลงานเพื่อท าการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาส านักของตนอยู่เสมอ๘๔ 

๔) กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act)  
๔.๑ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่ง ถ้ารู้จักน าเอาหลักการบริหารจัดการมาใช้ มี

การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นระบบชัดเจน เกิดอะไรข้ึนมีเจ้าภาพรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ได้ 
การบริหารวัดหรือส านักนั้นๆ ก็เป็นไปโดยง่าย และประสบความส าเร็จมากกว่าวัดที่ไม่เอาระบบการ
จัดการไปใช้ เพียงแต่อย่าเอาแต่ทฤษฎีของฝรั่งมาอย่างเดียว ต้องเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามา
ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นหลักอิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔ อปริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ และ
เว้นจากอคติ ๔ ต้องประยุกต์หลักการบริหารจัดการเข้ากับหลักธรรมแบบนี้ถึงจะดีจริง๘๕ 

๔.๒ ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแล้ว งบประมาณที่ทางราชการสนับสนุนไม่
ค่อยจะพอ ถ้าไม่มีการบริจาคเพิ่มเติมก็อยู่ไม่ได้แน่นอน แต่ละแห่งที่บริหารงานมาได้ต้องบอกว่าท า
ด้วยใจกันจริงๆ แบบนี้แหละที่ท าให้คนเห็นแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้ง่าย๘๖ 

๔.๓ ด้านงบประมาณถึงแม้จะช่วยให้การบริหารจัดการสะดวกขึ้น แต่ส าหรับส านักปฏิบตัิ
ธรรมแล้ว ส่วนมากก็อยู่ด้วยเงินบริจาคตามศรัทธา จะสร้างศรัทธาข้ึนมาได้ ต้องดูแลรักษาสถานที่ให้
สะอาด สว่าง สงบ ร่มรื่น เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม เจ้าส านักต้องมีสมณสารูปที่น่าเคารพนับถือ 
มีศีลาจารวัตรที่น่าเลื่อมใส พระภิกษุสามเณรในวัดต้องส ารวม ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมจริงๆ แบบ
นี้ใครมาเห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสทั้งนั้น แล้วงบประมาณจากการบริจาคก็จะหลั่งไหลมาเอง๘๗ 

๔.๔ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ถ้าเป็นวัดที่สร้างมาแต่เดิมก็แล้วไป แต่ถ้า
เพิ่งสร้างข้ึนมาใหม ่ควรสร้างใหเ้ปน็ส านักทีส่ัปปายะ มีสถานที่ปฏิบัติธรรม มีที่พัก มีห้องครัว มีห้องน้ า 
สี่อย่างนี้เอาไว้ส าหรับท่านที่เพิ่งฝกึปฏิบัติใหม่ๆ เพราะยังมีศรัทธาไม่แก่กลา้ ต้องมีสิ่งช่วยอ านวยความ
สะดวกให้บ้าง ถ้าหากว่าเป็นท่านที่มีศรัทธาแก่กล้าแล้ว เคยฝึกปฏิบัติมาพอสมควร ให้มีที่วิเวกแบบ
เป็นธรรมชาติ เป็นป่าล้วนๆ ไปเลย ถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้น ควรจะมีเงื้อมเขา หรือถ้ า ก็จะเป็นสัปปา
ยะที่ดีมาก ส่วนวัดที่สร้างมาแต่เดิม ควรที่จะปรับปรุงให้สะอาด สงบ ร่มรื่น ร่มเย็น เห็นแล้วชวนใหเ้ข้า
ไปปฏิบัติธรรม๘๘ 

๔.๕ ด้านการบริหารงาน เจ้าส านักดูแลในภาพรวม มอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และ
ทีมงานรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตาราง 

                                                             
๘๔สัมภาษณ์ พระครูสุภัทรเขตสมุทร, เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๘๕สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๖สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด

ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) , ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๘สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 



๑๔๘ 

 

เวลาในการปฏิบัติ มีปัญหาในการบริหารบ้าง คือ ๑) วิทยากรยังไม่พอเพียงส าหรับงานใหญ่ระดับ
หลายร้อยคน แก้ไขโดยพัฒนาบุคลากรของทางส านักด้วยการส่งไปศึกษาเพิ่มเติม และประสานงาน
กับเครือข่ายขอวิทยากรมาช่วยในงานใหญ่ๆ ๒) สถานที่พักและทางขึ้นลง ยังไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และคนพิการ มีโครงการปรับปรุงสถานที่ โดยเฉพาะทางข้ึนลงของผู้สูงอายุและคนพิการ ๓) ขาด
แคลนสื่อสมัยใหม่ที่ทันสมัย ระบบเครื่องเสียงยังต้องปรับปรุง การแก้ไขคือ จัดหางบประมาณเพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนั้นยังต้องมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัดท ากฎ 
ระเบียบ หลักสูตร วิธีการปฏิบัติ และวิทยากรที่มีคุณภาพ ใช้สื่อหลากหลายในการอบรมปฏิบัติ
ธรรม๘๙ 

๔.๖ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแทบทุกแห่ง มีโครงการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ส านักของตน ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร งบประมาณ และการจัดการอยู่เสมอ๙๐ 

๔.๗ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีฉันทะ คือ ความยินดี ความพอใจ ในการ
บริหารงานด้วยการดูแลในภาพรวม โดยมอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และทมีงานรบัผดิชอบในสว่น
ที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตารางเวลาในการปฏิบัติ มีปัญหา
ในการบริหารบ้าง ก็ปรับปรุงแก้ไขกันไป๙๑ 

๔.๘ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเด่น นอกจากสถานที่จะเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติแล้ว ยังเกินมาตรฐานไปมาก แต่ส่วนใหญ่ก็มี
ความสะอาด สงบ ร่มรื่น มีอาคารที่พักที่อาศัยอย่างพอเพียง ไม่แออัด มีความเป็นส่วนตัว ห้องน้ าห้อง
สุขามีความสะอาดและพอเพียง มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้กว้างขวาง แข็งแรง สวยงาม 
รักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้ได้ มีการจัดเวรท าความสะอาดทุกวัน มีการสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า
และน้ าสมบูรณ์ มีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดี สามารถรองรับประชาชนได้รอบด้าน ทั้งผู้ที่
ชอบความเป็นธรรมชาติ และผู้ที่ชอบความสะดวกสบาย สรุปเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณสมบัติส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดของส านักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้๙๒ 

๕) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านปัญญา 
๕.๑ ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด การพัฒนาบุคลากร ควรที่จะส่งไปศึกษาดู

งานจากส านักที่เขาประสบความส าเร็จ ว่าที่เขาท าได้เพราะใช้วิธีการแบบใดบ้าง แล้วน าเอาส่วนดีมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาส านักของเรา เจ้าส านักต้องรักษาเนื้อรักษาตัว อย่ามีข้อบกพร่องให้เขาต าหนิได ้
ถ้าไม่ระวังตัวฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาท าลายได้ง่าย ถ้าไม่ส่งบุคลากรไปศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เท่าที่มี
ประสบการณ์การมา ถ้าเราปฏิบัติอย่างเดียวมีโอกาสปฏิบัติผิด เข้าใจผิดได้ง่าย เพราะว่าเราไม่ได้เรยีน
มา เรื่องของการปฏิบัติอาจจะถูกต้อง แต่พอมาใช้ภาษาบอกกล่าวคนอื่น อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ บาง
                                                             

๘๙สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร), ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๙๐สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) , ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา
ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๙๑สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๒สัมภาษณ์ พระครูศรีเมธาภรณ์ (ประภาส ฐิตธมฺโม) , ป.ธ. ๖, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ, ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๙ 

 

ท่านไปเจอวิปัสสนูปกิเลสเข้า สติก็ว่องไว ปัญญาก็แหลมคม กระทบอะไรก็เฉย มองอะไรว่างโล่งไป
หมด ก็หลงคิดว่าตัวเองส าเร็จแล้ว ฉะนั้นการ ศึกษากับการปฏิบัติต้องควบคู่กันไป ส่วนจะเรียนใน
โรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็แล้วแต่ความสะดวก ปัจจุบันเขามีหลักสูตรก็ต้องเรียนในโรงเรียน หรือใน
มหาวิทยาลัย เรียนเพื่อเอาวุฒิการศึกษา แม้ว่าจะไม่ใช่ความส าเร็จทางธรรม แต่เราเรียนไปเพื่อเวลาที่
ไปเผยแผ่ บางทีคนเขาถามว่า เป็นมหาเปรียญหรือเปล่า? เป็นพระครูหรือเปล่า? จบปริญญาอะไรมา? 
จะได้มีไว้สร้างความเช่ือถือให้เขา เพราะเดี๋ยวนี้คนเขาเอาวุฒิการศึกษาเป็นใหญ่๙๓ 

๕.๒ โครงการของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เช่น โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วย
พระธรรม หรือโครงการของส านักวัฒนธรรมจังหวัด เช่น โครงการลานบุญลานปัญญา หรือของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็มีโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ ก็มี
งบประมาณช่วยสนับสนุนให้บ้างแต่ไม่มากนัก ต้องพึ่งพาการบริจาคเกินร้อยละ ๘๐๙๔ 

๕.๓ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงใน
การด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่ง จนกว่าที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ส าหรับส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีงบประมาณช่วยสนับสนุนโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ของทาง
กระทรวงวัฒนธรรมก็มีงบประมาณสนับสนุนโครงการลานบุญลานปัญญา แต่ต้องเขียนรายงานด้วยว่า
ใช้จ่ายไปในงานอะไร เท่าไร แล้วมีรูปถ่ายการจัดงานเป็นหลักฐานด้วย๙๕ 

๕.๔ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงใน
การน าเอาระบบการจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารส านัก ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้าน
การศึกษาความรู้เพิ่มเติม หรือส่งเข้ารับการอบรมเป็นครู เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ 
หรือได้รับเอาเทคนิควิธีการสอนต่างๆ มาปรับใช้เพื่อช่วยพัฒนาส านัก๙๖ 

๕.๕ มีพระวิปัสสนาจารย์ มีครูบาอาจารย์ มีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ส่วนที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรมีสื่อการสอนต่างๆ หลายแห่งไม่ได้ใช้สื่อการสอน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี
สื่อต่างๆ เป็นของที่จ าเป็นต้องใช้ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไร เพราะมีจิตนิ่งในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเป็น
เด็กต้องมีสิ่งช่วยดึงดูดความสนใจของเขา๙๗ 

๕.๖ กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่วย ไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะ
พาลจิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง กระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในท านองเดียวกัน เมื่อ
จิตใจไม่สบาย ก็พลอย ให้กายไม่สบายไปด้วย เริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้า
หมอง ผิวพรรณซูบซีด เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน ในทางตรงข้าม คือในทางที่ดี ถ้าจิตใจดี สบาย บางทีก็

                                                             
๙๓สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๔สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด

ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๕สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) , ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๖สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๙๗สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๕๐ 

 

กลับมาช่วยกาย เช่นในยามเจ็บป่วย ถ้าจิตใจสบาย เช่น มีก าลังใจ หรือจิตใจผ่องใสเบิกบาน โรคที่
เป็นมาก ก็กลายเป็นน้อย หรือที่จะหายยาก ก็หายง่ายข้ึน ยิ่งถ้าหากว่า ก าลังใจที่ดีนั้นมีมากถึงระดับ
หนึ่ง ก็ไม่เพียงแต่ท าให้โรคบรรเทาเท่านั้น แต่ อาจจะช่วยรักษาโรคไปด้วยเลย ทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าจะช่วย
ท าใจของเราหรือรักษาใจ ของเราได้มากแค่ไหน พระพุทธเจ้าและพระมหาสาวก ท่านมีจิตใจที่พัฒนา
ให้ดีงามเต็มที่ มีสุขภาพด้านจิตที่สมบูรณ์แล้ว เมื่อถึงเวลาที่ต้องการ ก็จึงเรียกเอาด้านจิต มาช่วยด้าน
กายได้เต็มที่ ถ้าไม่เหลือวิสัยของเหตุปัจจัยเอาของดีที่มีในใจออกมารักษากายที่เป็นโรตให้หายไปได้๙๘ 

๕.๗ การใช้ปัญญาไตร่ตรอง พิจารณา สอดส่อง ค้นคว้า ธรรม ก็คือความจริง ความ
ถูกต้อง สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เป็นประโยชน์เกือ้กูล หรือค าสอนที่ใหค้วามรู้เกีย่วกับความจรงิ ความ ถูกต้องดี
งาม และสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้น สิ่งนั้นอาจจะอยู่ต่อหน้าก็ได้ เช่นเรามองเห็นอะไรอยู่ข้างหน้า
หรือขณะนี้ เราก าลังเผชิญกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เราก็เป็น คือมองค้นหาให้เห็น ธรรมเป็นเอา
ธรรมออกมาให้ได้ หรือมองให้เป็นธรรม๙๙ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนในการบริหารจัดการในส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ใน ๕ ประเด็นคือ ๑) กระบวนการ
วางแผน (Plan) ๒) กระบวนการลงมือปฏิบัติ (Do) ๓) กระบวนการตรวจสอบ (Check) ๔) กระบวนการ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) ๕) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านปัญญา สรุปได้ว่า 

กระบวนการวางแผน (Plan) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ ความ
มุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการวางแผนการท างานล่วงหน้าและจัดหางบประมาณมารองรับแผนการ
ท างานประจ าปี ทางราชการควรจะมีสนับสนุนแก่ส านักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้าน
สถานที่และสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ช่วย ให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมและช่วยในการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแก่ตนเองและไปร่วมบุญร่วมกุศลได้ มี
ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการวางแผนบริหารจัดการที่ชัดเจน ต้องมีแผนปฏิบัติการทั้งปี ว่าจะจัด
กิจกรรมในช่วงไหน อย่างไรบ้าง ต้องเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ ต้องมีระบบการจัดการที่ดี มีการ
น าเอาการบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบมาใช้ เท่านี้ก็สมบูรณ์พอแล้ว มี ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงใน
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด ๑) การจัดองค์กรภายในต้องแบ่งฝ่ายรับผิดชอบให้
ชัดเจน ๒) ต้องสร้างบุคลากรข้ึนมาเพื่อรองรับงานของส านัก ๓) จะต้องมีอาคารสถานที่พอเพียงและ
เป็นสัปปายะ ๔) ต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ ตารางกิจกรรมและตารางเวลาให้แน่นอน ๕) ต้องมีการ
วางแผนงานให้ชัดเจนว่าจะจัดกิจกรรมปีละกี่ครั้งกี่รุ่น ๖) ต้องจัดงบประมาณเตรียมไว้รองรับกิจกรรม
ให้พอเพียง ๗) ต้องมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้รู้ทั่วกัน ๘) ต้องประสานกับหน่วยราชการ 
โรงเรียนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ๙) ต้องสร้างเครือข่ายเช่ือมโยง เพื่อชักจูงให้คนเข้ามาปฏิบตัิ
ธรรม ๑๐) ต้องแสดงผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ให้คนทั่วไปได้รับรู้ ๑๑) ต้องขับเคลื่อนส านักในเชิงรุก 
๑๒) ต้องมีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

                                                             
๙๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร) , ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๙สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) , ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา

ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๕๑ 

 

กระบวนการลงมือปฏิบัติ (Do) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดมีการพัฒนาสถานที่ให้
กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ มีการจัดลานธรรมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เพิ่มเติม ท าอาคารที่พักและอาคารปฏิบัติธรรม รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง ไม่แออัดคับ
แคบ มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลงรบกวนได้เป็นอย่างดี สร้างห้องน้ าห้องส้วมสะอาด และมีจ านวน
เพียงพอต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม เป็นทั้งห้องน้ าส่วนตัวในที่พัก และห้องน้ ารวมนอกสถานที่พักอาศัย  
ท าลานจอดรถให้กว้างขวาง รองรับรถยนต์ได้มาก แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาในช่วงเทศกาลกันมาก  
ก็สามารถรองรับได้อย่างพอเพียง มีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ทั้งอาคารสถานที่ ห้องน้ าห้อง
สุขา ตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในที่พักอาศัย มีโรงครัวสะอาด ปราศจากแมลงรบกวน ประกอบ
อาหารที่มีคุณค่า มีรสชาติเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป และพอเพียงไม่ขาดแคลน มีการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดี ตลอดจนขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจมาอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ส านักเป็นที่รู้จัก  

ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดน้ัน ยิ่งเจ้าส านักมีการศึกษาสูง ก็ยิ่ง
เอาระบบการจัดการมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานทุกอย่าง ส านักปฏิบัติธรรมควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเพิ่มความรู้ ได้เข้ารับการอบรม
ต่างๆ เพื่อเอามาช่วยบริหารจัดการส านักได้ดียิ่งข้ึน จะได้รู้จักการวางยุทธศาสตร์ ก าหนดภาพรวมให้
ชัดเจน ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะน าส านักให้ประสบความส าเร็จ มีการวางนโยบายนโยบายและแผนงาน
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ช้ีแจงให้ทุกคนได้รู้เป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง หลักการเหล่าน้ี
ถ้าไม่ศึกษาก็ยากที่จะเอามาใช้ให้ดีได้  

กระบวนการตรวจสอบ (Check) การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีหลักการ
อยู่แค่ไม่กี่ข้อ ต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า ต้องประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้ในวงกว้าง ต้องสรรหา
งบประมาณมารองรับ ต้องมอบหมายให้คณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน มีปัญหา
ข้อผิดพลาดต้องรีบแก้ไข รายงานผลให้เจ้าส านักทราบโดยเร็ว หลังจากการท างานทุกครั้งต้องมีการ
ประชุมเพื่อสรุปและประเมนิผล เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน 
ไตร่ตรอง ประเมินผลอยู่เสมอ ในการท าให้ส านักของตน มีบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติธรรม 
ที่ต้องการความสงบจรงิๆ ในการท าให้ส านักของตน มีความเหมาะสม มีระเบียบ มีความร่มรื่น สะอาด 
เป็นสัปปายะ ปราศจากสิ่งรบกวน ตามแบบของสถานที่ปฏิบัติธรรม ในการท าให้ส านักของตน มี
ห้องน้ าสะอาด มีโรงครัวสะอาด ไม่มีแมลงรบกวน มีอาหารพอเพียง เป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัผู้
ป ฏิบัติธรรม ในการท าให้ส านักของตน มีความพร้อมต่อการรองรับผู้ เ ข้าป ฏิบัติ ธร รม  
มีที่พักมาก มีห้องน้ ามาก มีการรักษาความปลอดภัยดี ในการที่จะสร้างพระวิปัสสนาจารย์ ให้มีความ
ช านาญในการปฏิบัติธรรม มีความน่าเช่ือถือ มีคณะท างานที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน  
มีบุคลากรเพียงพอส าหรับงานที่มีคนระดับหลายร้อย มีความตรงต่อเวลา มีความเอื้อเฟื้อดี ไม่หยิ่ง
ทะนง ในการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา บางส านักส่ง ให้ศึกษาถึง
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ควรเป็นตัวอย่างในการพัฒนาบุคลากรของส านักอื่นๆ ในการเสริมสรา้ง
ให้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ทดแทนกันได้ มีการแบ่งงานรับผิดชอบกันเป็นสัดส่วน มีการรายงานตรงต่อผู้
ควบคุมสายงานของตน มีพระวิปัสสนาจารย์พร้อมมูลยิ่ง ในการอบรมบุคลากรให้ต้อนรับทุกคนโดย



๑๕๒ 

 

เสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ดูฐานะ ไม่ดูหน้าตา ไม่ดูการแต่งตัว โดยเฉพาะถ้าพระวิปัสสนา
จารย์เข้มงวด โดยไม่มีการผ่อนปรนเลยก็ท าให้คนที่มาแล้วไม่อยากมาอีก  

กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดทุกแห่ง ถ้ารู้จักน าเอา
หลักการบริหารจัดการมาใช้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นระบบชัดเจน เกิดอะไรข้ึนมี
เจ้าภาพรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ได้ การบริหารวัดหรือส านักนั้นๆ ก็เป็นไปโดยง่าย และประสบ
ความส าเร็จมากกว่าวัดที่ไม่เอาระบบการจัดการไปใช้ เพียงแต่อย่าเอาแต่ทฤษฎีของฝรั่งมาอย่างเดียว 
ต้องเอาหลักธรรมในพระพทุธศาสนามาประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นหลักอิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔ อป
ริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ และเว้นจากอคติ ๔ ต้องประยุกต์หลักการบริหารจัดการเข้ากับ
หลักธรรมแบบนี้ถึงจะดีจริง ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ถ้าเป็นวัดที่สร้างมาแต่เดิมก็
แล้วไป แต่ถ้าเพิ่งสร้างข้ึนมาใหม่ ควรสร้างให้เป็นส านักที่สัปปายะ มีสถานที่ปฏิบัติธรรม มีที่พัก  
มีห้องครัว มีห้องน้ า สี่อย่างนี้เอาไว้ส าหรับท่านที่เพิ่งฝึกปฏิบัติใหม่ๆ เพราะยังมีศรัทธาไม่แก่กล้า ต้อง
มีสิ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้บ้าง ถ้าหากว่าเป็นท่านที่มีศรัทธาแก่กล้าแล้ว เคยฝึกปฏิบัติมา
พอสมควร ก็ควรจะให้มีที่วิเวกแบบเป็นธรรมชาติ เป็นป่าล้วนๆ ไปเลย ถ้าจะให้ดีย่ิงไปกว่าน้ัน ก็ควร
จะมีเงื้อมเขา หรือถ้ า ก็จะเป็นสัปปายะที่ดีมาก ส่วนวัดที่สร้างมาแต่เดิม ควรที่จะปรับปรุงให้สะอาด 
สงบ ร่มรื่น ร่มเย็น เห็นแล้วชวนให้เข้าไปปฏิบัติธรรม ด้านการบริหารงาน เจ้าส านักดูแลในภาพรวม 
มอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และทีมงานรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า 
ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตาราง เวลาในการปฏิบัติ มีปัญหาในการบริหารบ้าง คือ ๑) วิทยากร
ยังไม่พอเพียงส าหรับงานใหญ่ระดับหลายร้อยคน แก้ไขโดยพัฒนาบุคลากรของทางส านักด้วยการ
ส่งไปศึกษาเพิ่มเติม และประสานงานกับเครือข่ายขอวิทยากรมาช่วยในงานใหญ่ๆ ๒) สถานที่พักและ
ทางข้ึนลง ยังไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ มีโครงการปรับปรุงสถานที่ โดยเฉพาะทางขึ้นลง
ของผู้สูงอายุและคนพิการ ๓) ขาดแคลนสื่อสมัยใหม่ที่ทันสมัย ระบบเครื่องเสียงยังต้องปรับปรุง  
การแก้ไขคือ จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนั้นยังต้องมีการประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัดท ากฎ ระเบียบ หลักสูตร วิธีการปฏิบัติ และวิทยากรที่มีคุณภาพ ใช้สื่อ
หลากหลายในการอบรมปฏิบัติธรรม เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีฉันทะ คือ ความยินดี 
ความพอใจ ในการบริหารงานด้วยการดูแลในภาพรวม โดยมอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และ
ทีมงานรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตาราง 
เวลาในการปฏิบัติ มีปัญหาในการบริหารบ้าง ก็ปรับปรุงแก้ไขกันไป  

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านปัญญา  ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด การพัฒนาบุคลากร ควรที่จะส่งไปศึกษาดูงานจากส านักที่เขาประสบความส าเร็จ ว่าที่เขาท า
ได้เพราะใช้วิธีการแบบใดบ้าง แล้วน าเอาส่วนดีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาส านัก เจ้าส านักต้องรักษา
เนื้อรักษาตัว อย่ามีข้อบกพร่องให้เขาต าหนิได้ ถ้าไม่ระวังตัวฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาท าลายได้ง่าย ถ้าไม่
ส่งบุคลากรไปศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เท่าที่มีประสบการณ์การมา ถ้าเราปฏิบัติอย่างเดียวมีโอกาส
ปฏิบัติผิด เข้าใจผิดได้ง่าย เพราะว่าเราไม่ได้เรียนมา เรื่องของการปฏิบัติอาจจะถูกต้อง แต่พอมาใช้
ภาษาบอกกล่าวคนอื่น อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ บางท่านไปเจอวิปัสสนูปกิเลส สติก็ว่องไว ปัญญาก็แหลม
คม กระทบอะไรก็เฉย มองอะไรว่างโล่งไปหมด ก็หลงคิดว่าตัวเองส าเร็จแล้ว ฉะนั้น การศึกษากับการ
ปฏิบัติต้องควบคู่กันไป เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ ความมุ่งมั่นแน่วแน่มั่นคง



๑๕๓ 

 

ในการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่ง จนกว่าที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ส าหรับ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีงบประมาณช่วยสนับสนุนโครงการครอบครั วอบอุ่นด้วยพระ
ธรรม ของทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีงบประมาณสนับสนุนโครงการลานบุญลานปัญญา แต่ต้องเขียน
รายงานด้วยว่าใช้จ่ายไปในงานอะไร เท่าไร แล้วมีรูปถ่ายการจัดงานเป็นหลักฐานด้วย น าเอาระบบ
การจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารส านัก ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการศึกษาความรู้
เพิ่มเติม หรือส่งเข้ารับการอบรมเป็นครู เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือได้รับเอา
เทคนิควิธีการสอนต่างๆ มาปรับใช้เพื่อช่วยพัฒนาส านัก มีพระวิปัสสนาจารย์ มีครูบาอาจารย์ มีคณะ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ส่วนที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็ คือควรมีสื่อการสอนต่างๆ หลายแห่ง
ไม่ได้ใช้สื่อการสอน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อต่างๆ เป็นของที่จ าเป็นต้องใช้ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไร 
เพราะมีจิตน่ิงในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเป็นเด็กต้องมีสิ่งช่วยดึงดูดความสนใจของเขา  

๖) ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
๖.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เหตุผลการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ี ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑ เพศ   
     ชาย ๔๔ ๑๑.๔๓ 
     หญิง ๓๔๑ ๘๘.๕๗ 
๒ อาย ุ   
     ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๓๕ ๙.๐๙ 
     ๒๑–๓๐ ป ี  ๘๙ ๒๓.๑๒ 
     ๓๑–๔๐ ป ี ๑๐๗ ๒๗.๗๙ 
     ๔๑ –๕๐ ปี ๗๑ ๑๘.๔๔ 
     ๕๑ –๖๐ ปี ๕๕ ๑๔.๒๙ 
     ๖๑ ปีข้ึนไป ๒๘ ๗.๒๗ 
๓ ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา ๖๐ ๑๕.๕๘ 
     มัธยมศึกษา ๑๓๒ ๓๔.๒๙ 
     อนุปริญญา ๓๙ ๑๐.๑๓ 
     ปริญญาตร ี ๑๒๕ ๓๒.๔๗ 
     ปริญญาโท ๑๗ ๔.๔๒ 
     ปริญญาเอก ๑๒ ๓.๑๒ 
๔ เหตุผลการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม   
     ชอบการปฏิบัติธรรม ๑๖๑ ๔๑.๘๒ 
     รู้จักกบัทางวัด ๑๓ ๓.๓๘ 
     แก้บน ๑๖ ๔.๑๖ 
     เพื่อน/ญาติชักชวน ๔๒ ๑๐.๙๑ 
     สร้างบารม ี ๙๒ ๒๓.๙๐ 
     มาตามโครงการ ๔๗ ๑๒.๒๑ 
     ว่างงาน ๓ ๐.๗๘ 
     อื่นๆ  ๑๑ ๒.๘๖ 
 รวมท้ังสิ้น ๓๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๓๔๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ อายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๐๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๙ มีระดับการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษา จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๙ เหตุผลการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม คือ 
ชอบการปฏิบัติธรรม จ านวน ๑๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๒ 

 



๑๕๕ 

 

๖.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ด้านสถานที่ ด้านวิทยากร ด้านการบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๕ ถึงตารางที่ 
๔.๘ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา โดยภาพรวม 

(n=๓๘๕) 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา 

ระดับ 
การแปลผล 

X̅. S.D. 
๑. ด้านสถานที่ ๔.๐๗ ๐.๒๓๐ มาก 

๒. ด้านวิทยากร ๔.๒๖ ๐.๑๕๒ มาก 

๓. ด้านการบริหารจัดการ ๔.๐๓ ๐.๒๒๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๔ ๐.๒๐๒ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅=๓.๕๔, S.D.=๐.๒๐๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านสถานที่ 

(n=๓๘๕) 

ด้านสถานท่ี 
ระดับ 

การแปลผล 
X̅. S.D. 

๑. มีความสะอาด ร่มรื่น ๔.๒๘ ๐.๖๙๑ มาก 

๒. เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ๓.๘๓ ๐.๘๑๑ มาก 

๓. มีอาคาร หรอืศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถใหผู้้ปฏิบัติ 
    ธรรมนั่งฟงัการบรรยายธรรม และฝึกปฏิบัต ิ
    กัมมัฏฐานได้อย่างเพียงพอ 

 
 

๔.๑๒ 

 
 

๐.๗๒๗ 

 
 

มาก 
๔. อาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมมอีากาศถ่ายเทสะดวก 
    ไม่ท าให้ผู้ปฏิบัตอิึดอัด 

 
๔.๑๓ 

 
๐.๗๕๕ 

 
มาก 

๕. มีที่พักจ านวนเพียงพอ ๔.๐๑ ๐.๘๓๗ มาก 

๖. มีการแบง่แยกประเภทที่พักตามเพศของผู้ใช้ ๔.๕๓ ๐.๖๒๕ มากที่สุด 
๗. ห้องพกัมีการป้องกันแมลงและสัตว์ทีจ่ะมารบกวน 
    หรือท าอันตรายได้อย่างด ี

 
๓.๘๙ 

 
๐.๘๔๓ 

 
มาก 

๘. มีการจัดสถานทีส่ าหรับการเดินจงกรม ๔.๑๕ ๐.๗๒๕ มาก 

๙. มีโรงฉัน โรงครัว อาหารอย่างเพียงพอ ๓.๘๕ ๐.๘๔๕ มาก 

๑๐. มีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ ๓.๗๙ ๐.๘๙๔ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๖ ๐.๗๗๕ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาด้านสถานที่โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๐๖, S.D.=๐.๗๗๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ มีการแบ่งแยกประเภทที่พักตามเพศของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ย  
(X̅=๔.๕๓, S.D.=๐.๖๒๕) รองลงมา คือ มีความสะอาด ร่มรื่นมีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๒๘, S.D.=๐.๖๙๑) และมี
การจัดสถานที่ส าหรับการเดินจงกรมมีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๑๕, S.D.=๐.๗๒๕) 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
 ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านวิทยากร 

(n=๓๘๕) 

ด้านวิทยากร ระดับ การแปลผล 
X̅. S.D. 

๑. มีวิทยากรจ านวนเพียงพอ ๓.๘๙ ๐.๘๔๖ มาก 

๒. มีวัตรปฏิบัติเป็นที่น่าเลื่อมใส ๔.๓๔ ๐.๖๑๘ มาก 

๓. ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ๔.๒๒ ๐.๖๙๖ มาก 
๔. มีความรู้ความสามารถในการสอนตามหลักสติ 
    ปัฏฐานสูตรเป็นอย่างดี 

๔.๓๒ 
 

๐.๗๖๐ 
 

มาก 
 

๕. สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน 
    ได ้

๔.๒๓ 
 

๐.๗๕๕ 
 

มาก 
 

๖. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่ 
    พระพุทธศาสนามาแล้ว 

๔.๒๖ 
 

๐.๖๘๒ 
 

มาก 
 

๗. มีความสามารถในการเทศนา และบรรยายธรรม ๔.๓๘ ๐.๖๓๕ มาก 

๘. เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ๔.๔๒ ๐.๕๘๕ มาก 
๙. สามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

๔.๓๙ 
 

๐.๖๖๒ 
 

มาก 
 

๑๐. พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมีความ 
    ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ สามารถปฏิบัติตนเป็น 
    แบบอย่างที่ดี 

๔.๒๔ 
 
 

๐.๗๐๒ 
 
 

มาก 
 
 

ภาพรวม ๔.๒๗ ๐.๖๘๕ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาด้านวิทยากรโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๒๗, S.D.=๐.๖๘๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ย  
(X̅=๔.๔๒, S.D.=๐.๕๘๕) รองลงมา คือ สามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้มีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๓๙, S.D.=๐.๖๖๒) และมีความสามารถในการเทศนา และ
บรรยายธรรมมีค่าเฉลี่ย (X̅ =๔.๓๘, S.D.=๐.๖๓๕) 
 



๑๕๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านการบริหารจัดการ 

(n=๓๘๕) 

ด้านการบริหารจัดการ ระดับ การแปลผล 
X̅. S.D. 

๑.  เจ้าอาวาสหรอืเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจ และเห็น 
 ความส าคัญของการศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 ด้านวิปัสสนาธุระอย่างแทจ้รงิ 

๔.๖๐ 
 
 

๐.๕๙๕ 
 
 

มาก 
 
 

๒.  มีการจัดท าบญัชีรายรบั – รายจ่าย ที่ชัดเจนเป็นระบบ ๔.๐๙ ๐.๗๐๑ มาก 
๓.  มีเจ้าหน้าทีเ่พียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร  
 น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆ  

๓.๙๔ ๐.๙๒๕ มาก 

๔.  มีการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรม
 และบริเวณโดยรอบ 

๔.๐๓ ๐.๗๔๙ มาก 

๕.  มีการดูแลด้านสุขอนามัยเป็นอย่างด ี ๓.๘๔ ๐.๘๓๓ มาก 
๖.  มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านักที่
 จัดพิมพเ์ป็นเอกสารเผยแผ่หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณที่
 เห็นชัดเจน 

๓.๙๕ ๐.๘๔๐ มาก 

๗.  มีการประสานงานกบัชุมชนให้มสี่วนร่วมในกจิกรรม
โครงการของวัดในของคณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่างๆ  

๓.๘๕ ๐.๘๑๐ มาก 

๘.  มีประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรม ๓.๙๗ ๐.๗๖๗ มาก 
๙. ไม่ด าเนินการในลักษณะเชิงธุรกิจ ๔.๐๓ ๐.๙๙๔ มาก 
๑๐. มีการจัดเกบ็ข้อมลูสถิติของผูเ้ข้ารับการปฏิบัติธรรมอยา่ง
 เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก 

 
๓.๙๗ 

 
๐.๘๖๖ 

 
มาก 

ภาพรวม ๔.๐๓ ๐.๔๒๕ มาก 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาด้านการบริหารจัดการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๐๓, S.D.=๐.๔๒๕) เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและ
เห็นความส าคัญของการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริงมี
ค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๕๙๕) รองลงมา คือ มีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ที่ชัดเจน เป็นระบบมี
ค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๐๙, S.D.=๐.๗๐๑) และมีการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรมและ
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งไม่ด าเนินการในลักษณะเชิงธุรกิจมีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๐๓, S.D.=๐.๙๙๔) 
 



๑๕๙ 

 

สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๓๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ อายุ 

๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๐๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๙ มีระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา จ านวน ๑๓๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๙ เหตุผลการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม คือ ชอบการปฏิบัติธรรม จ านวน 
๑๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๒ 

๒) ระดับความคิดเห็นของประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา 

ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 
(X̅=๓.๕๔, S.D.=๐.๒๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพทางปัญญาด้านสถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
มีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๐๖, S.D.=๐.๗๗๕)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ
ได้แก่ มีการแบ่งแยกประเภทที่พักตามเพศของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๕๓, S.D.=๐.๖๒๕) รองลงมา คือ  
มีความสะอาด ร่มรื่นมีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๒๘, S.D.=๐.๖๙๑) และมีการจัดสถานที่ส าหรับการเดินจงกรมมี
ค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๑๕, S.D.=๐.๗๒๕) 

ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาด้านวิทยากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
มีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๒๗, S.D.=๐.๖๘๕)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ
ได้แก่ เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๔๒, S.D.=๐.๕๘๕) รองลงมา คือ 
สามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้มีค่าเฉลี่ย 
(X̅=๔.๓๙, S.D.=๐.๖๖๒)และมีความสามารถในการเทศนา และบรรยายธรรมมีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๓๘,  
S.D.=๐.๖๓๕) 

ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพทางปญัญาด้านการบริหารจดัการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็
ด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๐๓, S.D.=๐.๔๒๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหานอ้ย 
๓ อันดับได้แก่ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษา 
ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริงมีค่าเฉลี่ย  (X̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๕๙๕) 
รองลงมา คือ มีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ที่ชัดเจน เป็นระบบมีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๐๙, S.D.=๐.๗๐๑) 
และมีการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งไม่ด าเนินการใน
ลักษณะเชิงธุรกิจมีค่าเฉลี่ย (X̅=๔.๐๓, S.D.=๐.๙๙๔) 
 



๑๖๐ 

 

๔.๓ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทางปัญญา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ใน ๓ ประเด็นคือ ๑) การบริหารจัดการด้าน
สถานที่ ๒) การบริหารจัดการด้านวิทยากร และ ๓) การบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ ผลการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีดังนี้ 

๑) การบริหารจัดการด้านสถานท่ี  

๑) มีพื้นที่กว้างขวาง ห่างจากถนนใหญ่ สงบ ร่มรื่น มีต้นไม้มาก แต่สะอาดมากเช่นกัน  
มีกุฏิพระสงฆ์แทรกอยู่ในหมู่ไม้ มีเรือนรับรอง อาคารที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมทั้ง ผู้ชายและผู้หญิง 
มีวิหารคดส าหรับจัดอบรมหรอืปฏิบตัิธรรม มีศาลาปฏิบัติธรรมทีม่ิดชิด ติดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะ
พอควร มีห้องน้ าที่สะอาดและพอเพียง มีสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมอยู่ในพื้นที่วัด เด็กๆ จากสถาบัน
จะมาช่วยท าความสะอาดสถานที่ทุกวัน๑๐๐ 

๒) มีพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติห่างจากถนนใหญ่ สงบ ร่มรื่น มีเสนาสนะที่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ มีธรรมศาลารองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ มีกุฏิพระทั้งช่ัวคราวและถาวร ห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม 
อาคารนอนแบ่งเป็นที่พักส าหรับอุบาสิกาและส าหรบัอุบาสก ทั้งหมดนี้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 
มีห้องครัว หอฉัน ห้องน้ า และอาคารกัมมัฎฐาน มีศูนย์เยาวชนซึ่งเป็นศาลาหลังใหญ่ มีทางเดินจงกรม
รอบศาลา ทุกอย่างได้รับการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี๑๐๑ 

๓) พื้นที่วัดส่วนใหญ่เป็นป่าธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ แทรกอยู่ท่ามกลางหมู่ต้นไม้  
มีความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็นมาก มีลานธรรมกว้างใหญ่ ปลูกไม้ใบไม้ดอกไว้มากมาย มีอาคารที่พัก
ส าหรับพระภิกษุสามเณร อาคารที่พักส าหรับแม่ชี อาคารที่พักส าหรับฆราวาสผู้ชาย คือ โรงเรียน
ปริยัติธรรม อาคารที่พักส าหรับฆราวาสผู้หญิง คือ ช้ันบนของหอฉันและตึกแม่ชี แต่ละแห่งมีห้องน้ า
ห้องส้วมที่สะอาดและพอเพียง๑๐๒ 

๔) มีพื้นที่วัดรื่นด้วยไม้ใบไม้ดอก สะอาดสะอ้าน มีอาคารเรียนพระปริยัติธรรมหลังใหญ่ 
ใช้ส าหรับงานอบรมและใช้ปฏิบัติธรรม มีอาคารที่พักชายหญิง แต่ละแห่งมีห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาด
และพอเพียง มีส่วนปฏิบัติธรรมแยกออกไปต่างหากจากพื้นที่วัด สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้๑๐๓ 

                                                             
๑๐๐สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด

ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) , ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 



๑๖๑ 

 

๕) มีพื้นที่กว้างขวาง แต่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของสถานที่ส าหรับแช่น้ า
ร้อนบ าบัดโรค กินพื้นที่ไปเกือบหมด แต่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจ าวัด มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของวัดมีศาลาการเปรียญหลังใหญ่ 
ส าหรับงานบุญ งานอบรมและงานปฏิบัติธรรม มีอาคารศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็ก๑๐๔ 

๖) ส านักปฏิบัติธรรมจ าเป็นจะต้องเตรียมพร้อม ในส่วนของอาคารสถานที่เพื่อรองรับผู้
เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรม ในด้านสถานที่ เราต้องดูอัธยาศัยว่าชาวบ้านถ่ินนั้นๆเขาต้องการอะ ไร 
แล้วพยายามปรับปรุง พัฒนาสถานที่ใช้สอย สถานที่ปฏิบัติให้รองรับและเข้ากับเขาให้ได้ก่อน เขาจึง
จะยอมรับว่าเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะเขามาปฏิบัติธรรมได้ได้ตลอด สถานที่ของส านักปฏิบัติธรรม 
เป็นองค์ประกอบส าคัญให้คนเลือกเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรม๑๐๕ 

๗) สถานที่ต้องเป็นสัปปายะ สะอาด เงียบสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่
เหมาะสม ในการปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมที่จะดีนั้น สถานที่เป็นสิ่งส าคัญ คือต้องมีสถานที่ 
สัปปายะ และเหมาะสมส าหรับการเข้ามาปฏิบัติธรรม๑๐๖ 

๘) เรื่องของสถานที่ แต่ละสถานที่ จุดเน้นไม่เหมือนกัน อย่างจุดเน้นของบางส านักปฏิบัติ 
ก็ต้องการให้อยู่ปฏิบัติสัมผัสแบบติดดิน อย่างอยู่กลด ปักกลด อันน้ีก็ท าได้ เพราะคนที่เขามีศรัทธาอยู่
แบบนั้น เขาก็รับได้ อย่างบางที่มีอาคารมีสถานที่ มีที่บังพร้อมมีห้อง มีมุ้งลวดมีห้องน้ าในตัวอ านวย
ความสะดวกมันก็เป็นความพร้อมในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ตามมามันก็คือภาระเรื่องค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอะไร
จิปาถะ ซึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าอยู่แบบธรรมชาติค่าใช้จ่ายมันก็น้อย เป็นต้น อันน้ีจะว่าไม่พร้อม
ก็ไม่ใช่ เพราะว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายของสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนั้น ท่านต้องการให้คนอยู่ป่า อยู่โคน
ไม้ หรือว่าใช้ชีวิตอยู่ปฏิบัติ ลดละความหรูหราฟุ่มเฟือยตรงนั้นมันก็คือว่าเป็นความพร้อม มันไม่ถือว่า
เป็นจุดด้อยนะ มันเป็นจุดเด่นของแต่ละที่๑๐๗ 

๙) ความจ าเป็นด้านอาคารสถานที่ ส าหรับเป็นสถานฝึกหัดขัดเกลาที่พักอาศัย ถือเป็น
ความจ าเป็นที่เริ่มมีมาแต่ต้นพุทธกาล กล่าวถึงลักษณะวัดหรือส านักปฏิบัติที่มีความเหมาะสม ไม่ใกล้
และไม่ไกลจากหมู่บ้านนักสะดวกแก่การไปวัดและมาจากวัด เหมาะที่ประชาชนจะไปพบพระได้ 
กลางวันไม่เป็นที่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด ไม่มีเสียงอึกทึก ไม่เป็นที่สัญจรไปมา เหมาะแก่การ
ประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัด และเหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณะธรรม” ลักษณะดังกล่าวนี้
สะท้อนให้เห็นว่าการจัดที่พ านักส าหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติตลอดถึงการให้ความอุปถัมภ์บ ารุงปัจจัยที่
จ าเป็นด้านอื่นๆ แก่ผู้ทรงศีลถือเป็นบทบาทของพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ โดยหลักการนี้กลุ่มพระสงฆ์

                                                             
๑๐๔สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๕สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร) , ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา

ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๖๒ 

 

จะมีเวลาในการฝึกปฏิบัติขัดเกลาตนเอง ค้นคว้าสัจธรรมแล้วน ามาบอกกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต
คฤหัสถ์ เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ก่อเกิดดุลยภาพในหมู่พุทธบริษัท๑๐๘ 

๑๐) ที่ตั้งของส านักปฏิบัติธรรม มีความแตกต่างกัน บางส านักอยู่ในชุมชน บางส านักอยู่
ห่างไกลชุมชน บางส านักอยู่กลางทุ่ง บางส านักอยู่ป่าทึบ บางส านักอยู่ที่ราบลุ่ม เชิงเขา บางส านักอยู่
บนภูเขา ในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเช่นน้ีมีจุดดีจุดด้อยต่างกัน เช่น ส านักปฏิบัติธรรมที่ห่างไกล
ชุมชนในป่าทึบหรือยู่บนภูเขาก็เหมาะสมส าหรบัการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น มีความเป็นธรรมชาติสูง อิสระ
จากความวุ่นวายของสังคม แต่การด ารงชีพข้ันพื้นฐานของผู้ฝึกปฏิบัติตลอดถึงการเข้าไปสนับสนุน
อุปถัมภ์บ ารุงล าบากด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่นบรรยากาศดี สงบ 
ร่มเย็นเป็นธรรมชาติ๑๐๙ 

๑๑) มีการแบ่งแยกที่พักตามเพศของผู้ใช้ มีความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้เยอะ  
มีการจัดสถานที่ส าหรับการเดินจงกรม มีอาคารนั่งฟังธรรมะบรรยายเพียงพอ มีอาคารศาลามีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกไม่อึดอัด มีอาหารพร้อมเพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัย สถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สถานที่มีความสงบไม่มีเสียงดังรบกวน ที่พักมีการปูองกันสัตว์และแมลง มีห้องน้ าห้องสุขาสะอาดและ
เพียงพอในช่วงปรกติ มีที่ฝึกปฏิบัติกว้างขวางโล่งไม่แออัด๑๑๐ 

๑๒) ต้องมีความร่มรื่น สถานที่พัก อาหารและห้องน้ าพอเพียง มีความสะอาดและมีความ
ปลอดภัยในการอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรม๑๑๑ 

๑๓) ส านักปฏิบัติธรรม มีความแตกต่างกัน บางส านักอยู่ในชุมชน บางส านักอยู่ห่างไกล
ชุมชน บางส านักอยู่กลางทุ่ง บางส านักอยู่ป่าทึบ บางส านักอยู่ที่ราบลุ่ม เชิงเขา บางส านักอยู่บนภูเขา 
ในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเช่นน้ีมีจุดดีจุดด้อยต่างกัน เช่น ส านักปฏิบัติธรรมที่ห่างไกลชุมชนใน
ป่าทึบหรือยู่บนภูเขาก็เหมาะสมส าหรับการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น มีความเป็นธรรมชาติสูง อิสระจาก
ความวุ่นวายของสังคม แต่การด ารงชีพข้ันพื้นฐานของผู้ฝึกปฏิบัติตลอดถึงการเข้าไปสนับสนุนอุปถัมภ์
บ ารุงล าบาก๑๑๒ 

 
 
 
 

                                                             
๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูศรีเมธาภรณ์ (ประภาส ฐิตธมฺโม), ป.ธ. ๖, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ, ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูสุภัทรเขตสมุทร, เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๑๑๐สัมภาษณ์ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒.สัมภาษณ์ 
๑๑๑สัมภาษณ์ นางวันทนีย์ มีแสง, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัด

อ่างทอง, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๒สัมภาษณ์ นายณฤทธ์ิ ปุญธนพจนา, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  

    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านสถานที่ 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ พบว่า ด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมโดยภาพรวมข้อมูลต่างๆทุก
ท่านที่ได้ประมวลจากการสัมภาษณ์มีความเห็นที่ตรงและสอดคล้องกันในเรื่องสัปปายะคือต้องมีความ
ร่มรื่นสถานที่พักอาหารและห้องน้ าพอเพียงมีความสะอาดและมีความปลอดภัยในการอยู่ประพฤติ
ปฏิบัติธรรมส านักปฏิบัติธรรม มีความแตกต่างกัน การด ารงชีพข้ันพื้นฐานของผู้ฝึกปฏิบัติตลอดถึงการ
เข้าไปสนับสนุนอุปถัมภ์บ ารุงล าบากด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่น
บรรยากาศดี สงบ ร่มเย็นเป็นธรรมชาติ บางแห่งมีสภาพป่าช้าของชุมชน มีการปลูกป่าเพิ่ม บางส านัก
ปรับแต่งส านักมีสวนพันธ์ุไม้ดอก สวยงาม เป็นระเบียบ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านั กอย่าง
เหมาะสมด้านอาคารสถานที่เพียงพอ 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
เพ่ือเสริมสรา้งศักยภาพทางปัญญา ด้านสถานท่ี 

๑) มีสถานที่ สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ  
๒) มีอาคารรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง  
๓) มีสถานที่ส าหรับการเดินจงกรมและน่ังสมาธิที่เหมาะสม 
๔) มีศาลาปฏิบัติธรรมมีอากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม 
๕) มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ต่างๆ  
๖) มีการจัดภูมิทัศน์รอบๆวัด ที่เอ้ือต่อ  
๗) มีห้องน้ าห้องส้วมสะอาด และมีจ านวนเพียงพอต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม  
๘) มีลานจอดรถกว้างขวาง  
๙) รักษาธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี  
๑๐) รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี  
๑๑) มีโรงครัวสะอาดปราศจากแมลง  
๑๒) มีสถานที่ปฏิบัติธรรมแยกส่วนไปจากพื้นที่วัด 
๑๓) มีสาธารณูปโภคพร้อมสมบูรณ์ 



๑๖๔ 

 

๒) การบริหารจัดการด้านวิทยากร  

๑) เจ้าส านักท าโครงการที่เป็นประโยชน์ เช่น โครงการเพาะกล้าคุณธรรม จึงมีช่ือเสียงเปน็ที่
เคารพนับถือกันทั่วไป ทางส านักให้การต้อนรับและแนะน าสถานที่ดีมาก มีอุบาสกอุบาสิกาประจ าแต่ละ
แผนก ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายโรงครัว ฝ่ายท าความสะอาด มีพระวิปัสสนาจารย์ประจ า 
๕ รูป ช่วงจัดงานปริวาสกรรมประจ าปี จะมีอาจารย์กรรมมาช่วยงานนับสิบรูป๑๑๓ 

๒) มีเจ้าส านักที่มีช่ือเสียง หรืออดีตเจ้าส านักที่มีช่ือเสียงเกียรติคุณ มีพระวิปัสสนาจารย์ที่
มีความรู้ความสามารถในการสอนธรรมน าปฏิบัติ มีคณะท างานที่เข้มแข็ง รู้งาน รับผิดชอบงานด้าน
ต่างๆ มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ให้ค าแนะน า สามารถขอบุคลากรมาช่วยงาน หรือขอแรงจากผู้
ปฏิบัติธรรมให้มาช่วยงานได้ มีการส่งบุคลากรของทางส านัก ไปศึกษาอบรม หรือส่งให้ศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึนไป๑๑๔ 

๓) มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนา
จารย์หรือมีความสามารถในการสอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบ
ข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้๑๑๕ 

๔) มีวิทยากรบรรยายธรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความ 
สามารถในการเทศนา และบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรมและสามารถที่จะน้อมน าไปประพฤติ
ปฏิบัติได๑้๑๖ 

๕) พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้
ปฏิบัติธรรม๑๑๗ 

๖) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งไหน มีทีมงานที่รู้งาน เจ้าส านักก็ไม่ต้องหนักใจ 
สั่งการอะไรแล้วมอบความไว้วางใจให้ได้เลย ถ้ามีไม่พอก็ต้องรีบสร้างเพิ่มเติมข้ึนมา จะไปรออาศัย
ญาติโยมมาช่วยงานอย่างเดียวไม่ได้ เพราะบางทีก็ติดธุระพร้อมๆ กัน ไม่มีใครมาได้ แบบนี้งานก็พัง 
ต้องสร้างจากพระเณรในส านักของตนเอง ใครไม่เคยท างานก็มอบหมายงานให้ ลงไปควบคุมใกล้ชิด
หน่อย ใครที่มีความคล่องตัว รู้งานแล้ว มีความรับผิดชอบดี ก็ยกให้เป็นหัวหน้าทีมไป ถ้าจะให้ดีก็พา
ไปดูงานจากส านักอื่นๆ เพื่อเก็บเอาจุดดีของเขามาใช้กับส านักของเราด้วย๑๑๘ 
                                                             

๑๑๓สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส
วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๑๑๔สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด
ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๑๑๕สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) , ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร) , ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๖๕ 

 

๗) เจ้าส านักและพระวิปัสสนาจารย์เก่งๆ เป็นสิ่งดึงดูดคนได้ดี สังเกตได้จากวัดป่าต่างๆ  
ที่มีครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถึงแม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็มีคนด้นดั้นไปหา อย่างหลวงพ่อชา  
(พระโพธิญาณเถระ) วัดหนองป่าพง ขนาดฝรั่งมังค่ายังข้ามน้ าข้ามทะเลมาบวชปฏิบัติกับท่านมากมาย 
แม้แต่อดีตหลวงพ่อมิตซูโอะ (อดีตเจ้าส านักวัดป่าสุนันทวราราม) ก็เป็นศิษย์ของท่าน ด้านบุคลากร
ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จึงต้องให้ความส าคัญกับเจ้าส านักและพระวิปัสสนาจารย์เป็น
อันดับแรก ขอให้มีพระอาจารย์เก่งๆ สอนธรรมน าปฏิบัติได้ดี ถึงเจ้าส านักไม่อยู่ก็ท าหน้าที่แทนได้  
ถ้าอย่างนั้นก็สร้างความเจริญได้มากทุกส านัก๑๑๙ 

๘) ในด้านบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรม หรือวัดวาอารามทั่วไปก็ตาม ถ้าเข้าไปแล้วมีคน
คอยต้อนรับขับสู้ คอยให้ค าแนะน า จะช่วยให้รู้สึกอบอุ่น ไปแล้วก็อยากไปอีก ถ้ามีเจ้าส านักเป็น
เกจิอาจารย์โด่งดัง ก็ยิ่งช่วยให้คนเข้าวัดมากข้ึน การฝึกฝนบุคลากรประเภทนี้อาจจะช่วยได้ แต่ถ้าจะ
ให้ดีต้องได้คนที่มีจิตบริการ (service mind) ท างานด้วยใจรักทางด้านน้ีจริงๆ คนที่ท างานที่ตัวเองรัก
ก็จะท าได้ดีเป็นพิเศษ แต่ละส านักควรคัดเลือกบุคลากรประเภทนี้ แล้วฝึกหัดเอาไว้ต้อนรับทั้งญาติโยม
และพระเถรานุเถระ จะเป็นหน้าเป็นตาของส านักเลยทีเดียว๑๒๐ 

๙) บุคลากรในส านัก ต้องสร้างเสริมเพิ่มเติมทดแทนกนัไปเรือ่ย จะได้มีคณะท างานที่รู้งาน
อยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่สร้างเอาไว้เรื่อยๆ ถึงเวลาเกิดสึกหาลาเพศไป ขาดช่วงข้ึนมาจะหาใช้งานไม่ทัน  
ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนเข้าไว้ จะเป็นนักธรรม บาลี หรือปริญญาอะไรก็ได้ ถ้ายังเรียนอยู่ก็ยังไม่คิดจะสึก 
ถือว่าจ่ายเป็นค่าแรงในการท างานของท่านก็แล้วกัน มีโอกาสก็ส่งไปดูงานที่อื่นๆ บ้าง วัดใหญ่ๆ ที่มี
บุคลากรเก่งๆ มีตัวอย่างให้ดูมากมายหลายแห่ง ถ้าไปถึงต่างประเทศได้ก็ยิ่งดี ใครจะว่าไปเที่ยวก็ช่าง
เขา ไปแล้วเราก าชับให้ท่านดูงานด้านนั้นด้านน้ีไปด้วย แล้วจดจ าเอากลับมาใช้ในส านักของเรา๑๒๑ 

๑๐) ด้านบุคลากร ต้องส่งไปศึกษาเพิ่มเติม ยิ่งเป็นระดับปริญญาโท ปริญญาเอกยิ่งดี  
จะได้มีความน่าเช่ือถือเวลาสอนธรรมน าปฏิบัติ เพราะคนสมัยนี้มักเอาความรู้สมัยใหม่เป็นใหญ่ 
ไม่อย่างนั้นจะถูกเขาหาว่าคร่ าครึ ล้าหลัง อยู่หลังเขา เจ้าส านักต้องใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มองการณ์
ไกล มีวิสัยทัศน์ การส่งพระเณรไปศึกษาเล่าเรียน ถึงเวลาเขาก็กลับมาช่วยงานของส านัก ถึงจะสึกหา
ลาเพศไปแล้ว ก็ยังรู้สึกว่าตนได้ดีมาก็เพราะวัด ถึงไม่มาช่วยงานแบบเต็มตัว ก็ช่วยพาคนเข้าวัดได้ ช่วย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าวัดนี้ดี ส านักนี้ดี หลวงพ่อมีใจกว้าง ใครมาบวชก็ส่งเรียนทั้งนั้น เท่ากับมี
หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เป็นของส านักเอง๑๒๒ 

๑๑) เรื่องบุคลากรส าคัญจริงๆ ยิ่งวัดใหญ่ จัดงานใหญ่ ยิ่งต้องใช้คนมาก ถึงมีไม่พอก็ต้อง
ขอแรงกันมา จึงควรสร้างบุคลากรให้พอเพียงกับแผนงานของส านักด้วย จะส่งให้เรียน ส่งไปดูงาน 
                                                             

๑๑๙สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา
ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูศรีเมธาภรณ์ (ประภาส ฐิตธมฺโม), ป.ธ. ๖, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ, ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูสุภัทรเขตสมุทร, เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 



๑๖๖ 

 

หรือมอบหมายหน้าที่ส าคัญให้ก็ได้ แต่หัวใจส าคัญอยู่ที่เขาต้องมาท างานด้วยศรัทธา เช่น รักเคารพใน
ตัวเจ้าส านักหรืออดีตหลวงปู่หลวงพ่อ มีความตั้งใจมาช่วยให้งานมีความคล่องตัว ช่วยให้ทางส านักมี
ความเจริญ ถ้ามาท าแบบขอไปที สักแต่ว่าให้งานผ่านๆ ไป บางทีก็มีผลเสียมากกว่าผลดี๑๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
       เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านวิทยากร 

ด้านวิทยากรผู้สอนเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้า
เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งข้ึนโดยเฉพาะความมีภาวะผู้น าที่เต็มไปด้วยเมตตาธรรมและข้อวัตรปฏิบัติจริย
วัตรที่งดงามอีกทั้งมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดสอนกรรมฐานให้ผู้ฟังเข้าใจและรับไปปฏิบัติ
ได้ง่ายจะยิ่งท าให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากแม้ว่าบุคลากรด้านนี้จะมีคุณธรรม  
มีความสามารถ แต่เมื่อมองโดยรวมเห็นว่าบุคลากรขององค์กรสงฆ์มีทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 
                                                             

๑๒๓สัมภาษณ์ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง, ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
เพ่ือเสริมสรา้งศักยภาพทางปัญญา ด้านวิทยากร 

๑) มีเจ้าส านักที่มีช่ือเสียง หรืออดีตเจ้าส านักที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ  
๒) ปฏิบัติดีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา 
๓) สร้างทีมงานเป็นของตัวเอง 
๔) สร้างพระวิปัสสนาจารย์ให้เก่ง 
๕) ควรมีฝ่ายต้อนรับอาคันตุกะ 
๖) ส่งบุคลากร ไปศึกษาอบรมหรือดูงานถึงต่างประเทศ 
๗) ขอบุคลากรจากศูนย์ฯ มาช่วย 
๘) ส่งบุคลากรให้ศึกษาในระดับสูงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ  
๙) มอบหมายงานให้รับผิดชอบเพื่อให้เห็นความส าคัญ 
๑๐) ให้มาท างานด้วยความศรัทธา ตั้งใจให้ส านักมีความเจริญ 
 



๑๖๗ 

 

๓) การบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ 

๑) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่ง ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องบริหารจัดการให้ดี  
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องน าเอาหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เรื่องนี้เป็น
สิ่งที่ทางวัดใต้ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม) ท าเป็นปกติอยู่แล้ว และเกิดผลดีเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน 
การที่จะเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเ่ข้าไปใช้ในส านักปฏิบัติธรรมได้ เจ้าส านักจะต้องมีความรู ้
มีวิสัยทัศน์ เห็นประโยชน์และบริหารเป็น ไม่อย่างนั้นก็หัวมังกุท้ายมังกร ออกมาไม่เป็นเรื่อง๑๒๔ 

๒) เรื่องระบบการจัดการ ที่ไหนๆ ก็จ าเป็นต้องใช้ ถึงจะรู้หรือไม่รู้ทฤษฎีก็ตาม หากส านัก
ไหนบริหารวัดได้ดีลองเอาทฤษฎีเข้าไปจับดูเถอะ เข้าหลักเกณฑ์ทั้งนั้นแหละ ต้องเรียกว่าบริหาร
จัดการโดยสัญชาตญาณ แต่ถ้าได้รับการศึกษาตามทฤษฎีที่ถูกต้อง น าเอาหลักการบริหารจัดการเข้า
ไปใช้แบบรู้จริง ก็จะช่วยให้ส านักปฏิบัติธรรมนั้นเจริญได้ง่าย จึงเป็นเรื่องที่จ าเปน็และเจา้ส านักต้องใส่
ใจศึกษาและน าไปปฏิบัติ เพราะช่วยให้ประสบความส าเร็จง่ายกว่าวิธีอื่นๆ๑๒๕ 

๓) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่ง ถ้ารู้จักน าเอาหลักการบริหารจัดการมาใช้  
มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นระบบชัดเจน เกิดอะไรข้ึนมีเจ้าภาพรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ  
ได้ การบริหารวัดหรือส านักนั้นๆ ก็เป็นไปโดยง่าย และประสบความส าเร็จมากกว่าวัดที่ไม่เอาระบบ
การจัดการไปใช้ เพียงแต่อย่าเอาแต่ทฤษฎีของฝรั่งมาอย่างเดียว ต้องเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มาประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นหลักอิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔ อปริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ 
และเว้นจากอคติ ๔ ต้องประยุกต์หลักการบริหารจัดการเข้ากับหลักธรรมแบบนี้ถึงจะดีจริง๑๒๖ 

๔) ในการบริหารงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้น การน าเอาหลักการบริหาร
สมัยใหม่เข้ามาใช้ ต้องถือว่าส าคัญที่สุดในทั้ง ๔ ด้านที่คุยกันมา ถ้าบริหารจัดการได้ดี ด้านสถานที่ก็
สวยงาม กว้างขวาง ร่มรื่น พอเพียงต่อการใช้งาน บุคลากรก็รู้งาน เป็นงาน งบประมาณก็หาได้ไม่ขาด 
ระบบการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งที่ส านักปฏิบัติธรรมจะขาดไม่ได้เลย๑๒๗ 

๕) ส านักปฏิบัติธรรมควรส่งเสริมให้บคุลากรได้ศึกษาเพิ่มความรู้ ได้เข้ารับการอบรมตา่งๆ 
เพื่อเอามาช่วยบริหารจัดการส านักได้ดียิ่งขึ้น จะได้รู้จักการวางยุทธศาสตร์ ก าหนดภาพรวมให้ชัดเจน 
ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะน าส านักให้ประสบความส าเร็จ มีการวางนโยบายนโยบายและแผนงานทั้งระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว ช้ีแจงให้ทุกคนได้รู้เป้าหมายที่จะต้องไปให้ ถึง หลักการเหล่านี้ถ้าไม่
ศึกษาก็ยากที่จะเอามาใช้ให้ดีได้๑๒๘ 
                                                             

๑๒๔สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล), ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส
วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๑๒๕สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร), ป.ธ. ๙, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด
ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล) , ดร., ป.ธ. ๔, เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก  
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูกิตตยาภินันท์, เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๖๘ 

 

๖) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด จัดต้ังมาให้ท างานทีบ่างคนว่าลา้หลงั คือ แนะน าใหค้น
ปฏิบัติตามศีลตามธรรม แม้ว่าธรรมะจะเป็นอกาลิโก เอามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยก็จริง แต่คนส่วนใหญ่ก็
เห็นว่าล้าสมัย ถ้ามีการเอาระบบบริหารที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานของส านักได้ จะได้ท างานกัน
อย่างเป็นระบบระเบียบ แต่คนไม่เคยชินพอถูกจับเข้าระบบใหม่ๆ ก็จะอึดอัดใจ จึงต้องเอาหลักธรรม
เข้ามาประกอบด้วย คิดถึงคนอื่นด้วยเมตตา พูดถึงคนอื่นด้วยเมตตา ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยเมตตา  
ถ้าเป็นอย่างนี้จะเอาระบบบริหารอะไรมาก็ใช้ได้ทั้งนั้น๑๒๙ 

๗) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ส านักเป็นที่รู้จัก ถือว่าเป็นการจัดการที่ชาญฉลาด ไม่ว่า
จะเป็นการออกทีวี วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือหรือเอกสารของวัด ตลอดจนมีเฟซบุ๊กหรือ
เว็บไซต์ของวัด จะช่วยดึงคนที่เคยชินกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ เพราะรู้สึกใกล้ชิด
เป็นพวกเดียวกัน ท าให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าธรรมะเป็นของทันสมัย ไม่ตกยุค ปัจจุบันนี้ถึงขนาดมีคนพูด
ว่า "อยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ให้ถามพระ ถ้าอยากรู้เรื่องธรรมะให้ถามโยม" ตรงจุดน้ีถือว่าเสียหายมาก
เราต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ดึงเอาความสามารถของพระเณรในจดุน้ีมาใช้บริหารจดัการส านักปฏิบตัิ
ธรรมของเรา จะช่วยให้ส านักเจริญ ทันโลก ทันสมัย๑๓๐ 

๘) การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีหลักการอยู่แค่ไม่กี่ข้อ ต้องมีการวางแผน
งานล่วงหน้า ต้องประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้ในวงกว้าง ต้องสรรหางบประมาณมารองรับต้องมอบหมาย
ให้คณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝา่ยให้ชัดเจน มีปัญหาข้อผิดพลาดต้องรบีแก้ไข รายงานผลให้เจา้ส านกั
ทราบโดยเร็ว หลังจากการท างานทุกครั้งต้องมีการประชุมเพื่อสรุปและประเมินผล๑๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๒๙สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร), ดร., ป.ธ. ๙, เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา

ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๖๙ 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 
    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการเป็นคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัด 
โดยก าหนดให้มีประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ประจ าศูนย์ด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดการด าเนินงานของศูนย์จึงอยู่ในการก ากับดูแลของเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้ดูแลในฝ่ายคณะสงฆ์และตามระเบียบข้อบังคับมหาเถรสมาคม มีมติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมประจ าภาค ประจ าจังหวัด บางส านักจัดระบบภายในโดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทะเบียน 
งบประมาณใช้จ่าย ค่าบ ารุงสถานที่ ไม่มีการเรี่ยราย บางส านักน ากรอบภารกิจด้านการศึกษาของ
คณะสงฆ์มาเป็นแนวในการบริหารจัดการบางส านักมีการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เข้มข้น ต้องเฝ้า
ติดตามดูแลกันตลอดปี บางส านักน าฝึกปฏิบัติได้ระดับปานกลางจัดเป็นโครงการฝึกปฏิบัติเป็นครั้ง
คราวมีช่วงระยะเวลา บางส านักก็ฝึกฝนได้ระดับพื้นฐานฝึกอบรมปฏิบัติตามตารางกิจกรรมกิจวัตร
ประจ าวันของวัดทั่วไปคือท าวัตรเช้า-เย็น เพิ่มความเข้มข้ึนบ้างในวัดธรรมสวนะซึ่งต้องฝึกปฏิบัติ
ตลอดทั้งวันทั้งคืน 

 

 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
เพ่ือเสริมสรา้งศักยภาพทางปัญญา ด้านการบริหารจัดการ 

๑) เอาหลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้ด้วยเห็นประโยชน์และบริหารเป็น 
๒) ถึงไม่รู้หลักแต่บริหารได้ดี ก็เข้ากับทฤษฎีไปเอง  
๓) ใช้หลักบริหารโดยประยุกต์เข้ากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
๔) ระบบบริหารจัดการต้องมีเพราะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  
๕) มีการวางนโยบายและแผนงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
๖) เอาหลักบริหารจัดการมาใช้ จะได้ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 
๗) สร้างคณะท างานที่รู้งาน มีความรับผิดชอบ  
๘) การศึกษาเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการ ต้องมีการศึกษารองรับถึงจะบริหารงานได้ดี 
๙) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความร่วมมือกับคณะสงฆ์และชุมชน มีการก ากับติดตามการ

ฝึกฝนอย่างใกล้ชิด มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน มีรูปแบบการปฏิบัติที่ดี และเป็นที่ยอมรับจากสังคม 

 



๑๗๐ 

 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
จากการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด

อ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ใน ๒ ประเด็นคือ ๑) เพื่อยืนยันความถูกต้อง และ
สมบูรณ์ ของที่ผู้วิจัยเสนอ ๒) เพื่อประเมินใน ๔ ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้าน
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๔.๔.๑ ผลการยืนยันความถูกต้อง และสมบูรณ์ ของท่ีผู้วิจัยเสนอ  

๑) การบริหารจัดการ ด้านสถานท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๔ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
      เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านสถานที่ 

ท่ีมา : จากการสงัเคราะหผ์ลการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้วิจัยเอง 

 

เบ้ืองต้นท่ีผู้วิจัยเสนอ 
๑) มีสถานที่ สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นสัป
ปายะ  
๒) มีอาคารรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่าง
พอเพียง  
๓) มีสถานที่ส าหรับการเดินจงกรมและน่ังสมาธิที่
เหมาะสม 
๔) มีศาลาปฏิบัติธรรมมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม   
๕) มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ต่างๆ  
๖) มีการจัดภูมิทัศน์รอบๆวัด ที่เอ้ือต่อ  
๗) มีห้องน้ าห้องส้วมสะอาด และมีจ านวน
เพียงพอต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม  
๘) มีลานจอดรถกว้างขวาง  
๙) รักษาธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี  
๑๐) รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี  
๑๑) มีโรงครัวสะอาดปราศจากแมลง  
๑๒) มีสถานที่ปฏิบัติธรรมแยกส่วนไปจากพื้นที่
วัด 
๑๓) มีสาธารณูปโภคพร้อมสมบูรณ์ 

ท่ีได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๑) จัดสถานที่ภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะ เน้น
ความสงบร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียว และเน้นน าวัสดุ
ธรรมชาติมาใช้งาน 
๒) มีอาคารรองรับผู้ปฏิบัติธรรม มีสถานที่ส าหรับ
การเดินจงกรมและน่ังสมาธิที่เหมาะสม อากาศ
ถ่ายเทสะดวก เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม   
๓) มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงคติธรรม ค าสั่งสอน กิจวัตรประจ าวัน 
กฎระเบียบของวัด และวิธีการปฏิบัติ ที่ครอบคลุม
ทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม 
๔) มีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัย และมีห้อง
พิเศษส าหรับผู้สูงอายุและหรือคนพิการ 
๕) จัดสถานที่ภายในวัดให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
อาทิเช่น โรงมหรสพทางวิญญาณ อุทยานการศึกษา
ภายในวัด ห้องสมุด หอพระไตรปิฎก เป็นต้น 



๑๗๑ 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ พบว่า ผู้วิจัยได้น าเสนอด้านสถานที่ไว้ ๑๓ ข้อ คือ (๑) มีสถานที่ สงบ 
ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ (๒) มีอาคารรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง  
(๓) มีสถานที่ส าหรับการเดินจงกรมและนั่งสมาธิที่เหมาะสม (๔) มีศาลาปฏิบัติธรรมมีอากาศถ่ายเท
สะดวก เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม  (๕) มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ต่างๆ (๖) มีการจัดภูมิทัศน์
รอบๆวัด ที่เอื้อต่อ (๗) มีห้องน้ าห้องส้วมสะอาด และมีจ านวนเพียงพอต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม (๘) มีลาน
จอดรถกว้างขวาง (๙) รักษาธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี (๑๐) รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี (๑๑) มีโรง
ครัวสะอาดปราศจากแมลง (๑๒) มีสถานที่ปฏิบัติธรรมแยกส่วนไปจากพื้นที่วัด (๑๓) มีสาธารณูปโภค
พร้อมสมบูรณ์ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะที่ได้มีผู้เช่ียวชาญปรับปรุงใหม่ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑) จัดสถานที่ภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะ เน้นความสงบร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียว และ
เน้นน าวัสดุธรรมชาติมาใช้งาน๑๓๒ 

๒) มีอาคารรองรับผู้ปฏิบัติธรรม มีสถานที่ส าหรับการเดินจงกรมและนั่งสมาธิที่เหมาะสม 
อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม๑๓๓ 

๓) มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงคติธรรม ค าสั่งสอน กิจวัตร
ประจ าวัน กฎระเบียบของวัด และวิธีการปฏิบัติ ที่ครอบคลุมทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม๑๓๔ 

๔) มีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัย และมีห้องพิเศษส าหรับผู้สูงอายุและหรือคน
พิการ๑๓๕ 

๕) จัดสถานที่ภายในวัดให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิเช่น โรงมหรสพทางวิญญาณ 
อุทยานการศึกษาภายในวัด ห้องสมุด หอพระไตรปิฎก เป็นต้น๑๓๖ 

 

 

                                                             
๑๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณกิจสุนทร, เจ้าอาวาสวัดทองเลื่อน จังหวัดอ่างทอง, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 

๑๓๔สนทนากลุ่มเฉพาะ แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธ์ิ, นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิปัสสนาธุระ, ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิโรจน์อินทคุณ, ดร., เจ้าคณะต าบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 

๑๓๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูนิเทศธรรมวิรัช, เจ้าอาวาสวัดหม่ืนเกลา จังหวัดอ่างทอง, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 



๑๗๒ 

 

 

๒) การบริหารจัดการ ด้านวิทยากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๕ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
       เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านวิทยากร 

ท่ีมา : จากการสงัเคราะหผ์ลการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้วิจัยเอง 

จากแผนภาพที่ ๔.๕ พบว่า ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้เบื้องต้น ด้านวิทยากรไว้ ๑๐ ข้อ คือ  
(๑) มีเจ้าส านักที่มีช่ือเสียง หรืออดีตเจ้าส านักที่มีช่ือเสียงเกียรติคุณ (๒) ปฏิบัติดีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา 
(๓) สร้างทีมงานเป็นของตัวเอง (๔) สร้างพระวิปัสสนาจารย์ให้เก่ง (๕) ควรมีฝ่ายต้อนรับอาคันตุกะ 
(๖) ส่งบุคลากร ไปศึกษาอบรมหรือดูงานถึงต่างประเทศ (๗) ขอบุคลากรจากศูนย์ฯ มาช่วย  
(๘) ส่งบุคลากรให้ศึกษาในระดับสูงเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ (๙) มอบหมายงานให้รับผิดชอบ เพื่อให้
เห็นความส าคัญ (๑๐) ให้มาท างานด้วยความศรัทธา ตั้งใจให้ส านักมีความเจริญ 

เบ้ืองต้นท่ีผู้วิจัยเสนอ 
๑) มีเจา้ส  านกัที่มีชื่อเสยีง หรอือดีต

เจา้ส  านกัที่มีช่ือเสียงเกียรติคณุ  

๒) ปฏิบติัดีเป็นที่เลื่อมใสศรทัธา 

๓) สรา้งทีมงานเป็นของตวัเอง 

๔) สรา้งพระวิปัสสนาจารยใ์หเ้ก่ง 

๕) ควรมีฝ่ายตอ้นรบัอาคนัตกุะ 

๖) สง่บคุลากร ไปศึกษาอบรมหรอืดู

งานถงึต่างประเทศ 

๗) ขอบคุลากรจากศนูยฯ์ มาช่วย 

๘) สง่บคุลากรใหศ้ึกษาในระดบัสงู

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ  

๙) มอบหมายงานใหร้บัผิดชอบ

เพื่อใหเ้ห็นความส  าคัญ 

๑๐) ใหม้าท างานดว้ยความศรทัธา 

ตัง้ใจใหส้  านักมีความเจรญิ 

 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม 

เจา้ส  านกัปฏิบติัธรรมที่ดี ตอ้งมีความรู ้

ความสามารถ มีภาวะผูน้  าที่ดี ดแูลเอาใจใส ่ไม่

เห็นแก่ตวั ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ เป็นแบบอย่างที่

ดีใหแ้ก่พระวิปัสสนาจารย ์และโยคีผูป้ฏิบติั

ธรรม 

๒) วิปัสสนาจารย ์

วิปัสสนาจารยม์ีศีลาจารวตัรที่งดงาม (ศีล) มี

องคธ์รรมที่สมบรูณ ์(สมาธิ) มีความสารถในการ

สอนกรรมฐาน สอบอารมณ ์รวมถงึแนะวิธีการ

แกว้ิปัสสนปูกิเลศิใหแ้กโ้ยคีผูป้ฏิบติัได ้(ปัญญา) 

๓) เจา้หน้าท่ี 

ส านกัปฏิบติัธรรมตอ้งมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวกแก่โยคีผูป้ฏิบติัธรรม มีการ

มอบหมายงานแก่เจา้หนา้ที่อย่างชดัเจน 

๔) อาสาสมัคร 

ส านกัปฏิบติัธรรมควรสรา้งจิตอาสาในการ

ช่วยเหลอืงานดา้นต่างๆของส  านกั 



๑๗๓ 

 

 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะที่ได้มีผู้เช่ียวชาญปรับปรุงใหม่ให้ ถูกต้อง และสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่ดี ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น าที่ดี ดูแลเอาใจใส่ ไม่
เห็นแก่ตัว ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระวิปัสสนาจารย์ และโยคีผู้ปฏิบัติธรรม๑๓๗ 

๒) วิปัสสนาจารย์มีศีลาจารวัตรที่งดงาม (ศีล) มีองค์ธรรมที่สมบูรณ์ (สมาธิ) มีความ 
สามารถในการสอนกรรมฐาน สอบอารมณ์ รวมถึงแนะวิธีการแก้วิปัสสนูปกิเลศให้แก้โยคีผู้ปฏิบัติได้ 
(ปัญญา)๑๓๘ 

๓) ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรม มีการ
มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน๑๓๙ 

๔) ส านักปฏิบัติธรรมควรสร้างจิตอาสาในการช่วยเหลืองานด้านต่างๆของส านัก๑๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิบูลวรวัตร, เจ้าอาวาสวัดแก้วกระจ่าง จังหวัดอ่างทอง, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 

๑๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธ์ิ, นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิปัสสนาธุระ, ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิโรจน์อินทคุณ, ดร., เจ้าคณะต าบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 



๑๗๔ 

 

๓) การบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๖ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  

                  เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพทางปญัญา ด้านการบรหิารจัดการ 
ท่ีมา : จากการสงัเคราะหผ์ลการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้วิจัยเอง 
จากแผนภาพที่ ๔.๖ พบว่า ผู้วิจัยได้น าเสนอเบื้องต้น ด้านการบริหารจัดการไว้ ๙ ข้อ คือ 

(๑) เอาหลักการบริหารสมัยใหมม่าใช้ด้วยเห็นประโยชน์และบรหิารเป็น (๒) ถึงไม่รู้หลักแต่บริหารไดด้ี 
ก็เข้ากับทฤษฎีไปเอง (๓) ใช้หลักบริหารโดยประยุกต์เข้ากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา (๔) ระบบ
บริหารจัดการต้องมีเพราะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ (๕) มีการวางนโยบายและแผนงานทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง ระยะยาว (๖) เอาหลักบริหารจัดการมาใช้ จะได้ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ (๗) สร้าง
คณะท างานที่รู้งาน มีความรับผิดชอบ (๘) การศึกษาเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการ ต้องมี
การศึกษารองรับถึงจะบริหารงานได้ดี (๙) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความร่วมมือกับคณะสงฆ์
และชุมชน มีการก ากับติดตามการฝึกฝนอย่างใกล้ชิด มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติที่ดี และเป็นที่ยอมรับจากสังคม 

เบ้ืองต้นท่ีผู้วิจัยเสนอ 
๑) เอาหลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้ด้วยเห็น
ประโยชน์และบริหารเป็น 

๒) ถึงไม่รู้หลักแต่บริหารได้ดี ก็เข้ากับทฤษฎีไป
เอง  
๓) ใช้หลักบริหารโดยประยุกต์เข้ากับหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา 

๔) ระบบบริหารจัดการต้องมีเพราะเป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้  
๕) มีการวางนโยบายและแผนงานทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว 
๖) เอาหลักบริหารจัดการมาใช้ จะได้ท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ 

๗) สร้างคณะท างานที่รู้งาน มีความรับผิดชอบ  
๘) การศึกษาเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการ 
ต้องมีการศึกษารองรับถึงจะบริหารงานได้ดี 
๙) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความร่วมมือ
กับคณะสงฆ์และชุมชน มีการก ากับติดตามการ
ฝึกฝนอย่างใกล้ชิด มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติที่ดีและ
เป็นที่ยอมรับจากสังคม 

 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๑) เอาหลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม เช่น ๔ M , PDCA เป็นต้น 
๒) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีการวางแผนในทุกๆด้าน เช่น 
วางแผนในการบริหารจัดการคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม วาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด วาง
แผนการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมระยะสั้นและระยะยาว  
๓) ส านักปฏิบัติธรรมพึงปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้อย่าง
เคร่งครัด หรือมีการประชุมวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
หลักการ วิธีการ แนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคลล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๔) ส านักปฏิบัติธรรมพึงสร้างคณะท างานที่รู้งาน มีความ
รับผิดชอบ ท างานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ  
๕) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีการจัดทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม โดย
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๖) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีระบบในการดูแลผู้ปฏิบัติธรรมใน
ด้านความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพของผู้ปฏิบัติด้วย 

๗) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีระบบในการก ากับติดตาม และ
ประเมินผลความพึงพอใจกับผู้ปฏิบัติธรรม น าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

 



๑๗๕ 

 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะที่ได้มีผู้เช่ียวชาญปรับปรุงใหม่ให้ ถูกต้อง และสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑) เอาหลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม เช่น ๔ M, 
PDCA เป็นต้น๑๔๑ 

๒) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีการวางแผนในทุกๆด้าน เช่น วางแผนในการบริหารจัดการคนที่
เข้ามาปฏิบัติธรรม วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด วางแผนการพัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรมระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น๑๔๒ 

๓) ส านักปฏิบัติธรรมพึงปฏิบัติตามแผนทีไ่ด้วางไว้อย่างเคร่งครดั หรือมีการประชุมวางแผน 
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หลักการ วิธีการ แนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคลล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน๑๔๓ 

๔) ส านักปฏิบัติธรรมพึงสร้างคณะท างานที่รู้งาน มีความรับผิดชอบ ท างานเป็นทีม 
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ๑๔๔ 

๕) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีการจัดทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการบริหารจัดการ๑๔๕ 

๖) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีระบบในการดูแลผู้ปฏิบัติธรรมในด้านความปลอดภัย รวมถึง
สุขภาพของผู้ปฏิบัติด้วย๑๔๖ 

๗) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีระบบในการก ากับติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจกับผู้
ปฏิบัติธรรม น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๑๔๗ 

                                                             
๑๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิบูลวรวัตร, เจ้าอาวาสวัดแก้วกระจ่าง จังหวัดอ่างทอง, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 

๑๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธ์ิ, นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิปัสสนาธุระ, ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิโรจน์อินทคุณ, ดร., เจ้าคณะต าบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 

๑๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง, 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธ์ิ, นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิปัสสนาธุระ, ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณกิจสุนทร, เจ้าอาวาสวัดทองเลื่อน จังหวัดอ่างทอง, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 



 

 

๔.๔.๒ ผลการประเมิน ๔ ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

ตารางท่ี ๔.๙  ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านสถานที่ ใน ๔ ด้าน คือ ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑)  มี สถานที่  ส งบ  ร่ มรื่น 
สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ  

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๒)  มี อ าคารรองรั บผู้ เ ข้ า
ปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง  

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๓) มีสถานที่ส าหรับการเดิน
จงกรมและนั่งสมาธิที่เหมาะ 
สม 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๔)  มี ศาลาป ฏิบั ติ ธร รมมี
อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะ
ส าหรับการปฏิบัติธรรม 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๕)  มี ป้ ายประชาสั มพัน ธ์
สถานที่ต่างๆ  

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

 
 
 

๑๗๖ 



๑๗๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๙  ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านสถานที่ใน ๔ ด้าน คือ ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖) มีการจัดภูมิทัศน์รอบๆวัด 
ที่เอื้อต่อ  

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๗) มีห้องน้ าห้องส้วมสะอาด 
และมีจ านวนเพียงพอต่อผู้เข้า
ปฏิบัติธรรม  

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘) มีลานจอดรถกว้างขวาง  ๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๙) รักษาธรรมชาติไว้ได้เป็น
อย่างดี  

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐) รักษาความสะอาดเป็น
อย่างด ี

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

 
จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่าผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านสถานที่

ใน ๔ ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินให้ผ่าน
อยู่ที่ระดับ ๕ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 



๑๗๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐  ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านวิทยากรใน ๔ ด้าน คือ ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑) มีเจ้าส านักที่มีช่ือเสียง 
หรืออดีตเจ้าส านักที่มีช่ือ 
เสียงเกียรติคุณ 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๒) ปฏิบัติดีเป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธา 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๓) สร้างทีมงานเป็นของ
ตัวเอง 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๔) สร้ างพระวิปัสสนา
จารย์ให้เก่ง 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๕ )  ควร มี ฝ่ า ยต้ อนรับ
อาคันตุกะ 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๖) ส่งบุคลากร ไปศึกษา
อบรมหรือดูงานถึงต่าง 
ประเทศ 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๗) ขอบุคลากรจากศูนย์ฯ 
มาช่วย 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 



๑๗๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐  ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านวิทยากรใน ๔ ด้าน คือ ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘) ส่งบุคลากรให้ศึกษาใน
ระดับสูงเพื่ อเพิ่มความ
น่าเช่ือถือ 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๙ )  มอบห มาย งานให้
รั บผิ ดชอบ เพื่ อ ให้ เห็น
ความส าคัญ 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐) ให้มาท างานด้วย
ความศรัทธา  ตั้ ง ใจ ให้
ส านักมีความเจริญ 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐  พบว่า ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านวิทยากร

ใน ๔ ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินให้ผ่าน
อยูท่ี่ระดับ ๕ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 
 



๑๘๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑  ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านการบริหารจัดการใน ๔ ด้าน 
คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ )  เ อ าห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
ส มั ย ใ ห ม่ ม า ใ ช้ ด้ ว ย เ ห็ น
ประโยชน์และบริหารเป็น 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๒) ถึงไม่รู้หลักแต่บริหารได้ดี 
ก็เข้ากับทฤษฎีไปเอง 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๓ )  ใ ช้ ห ลั ก บ ริ ห า ร โ ด ย
ประยุกต์เข้ากับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๔) ระบบบริหารจัดการต้องมี
เพราะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๕) มีการวางนโยบายและ
แผนงานทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง ระยะยาว 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๑๐ 
(๑๐๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๖) เอาหลักบริหารจัดการมา
ใช้ จะได้ท างานอย่างเป็น
ระบบระเบีย 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

 



๑๘๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑  ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านการบริหารจัดการใน ๔ ด้าน 
คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗) สร้างคณะท างานที่รู้งาน 
มีความรับผิดชอบ 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘) การศึกษาเป็นพื้นฐานของ
การบริหารจัดการ ต้องมี
ก า ร ศึ ก ษ า ร อ ง รั บ ถึ ง จ ะ
บริหารงานได้ดี 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

 
ตารางท่ี ๔.๑๑  พบว่า ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านการ

บริหารจัดการใน ๔ ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่
ประเมินให้ผ่านอยู่ที่ระดับ ๕ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๒   ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา PDCA ใน ๔ ด้าน คือ ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑) มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ 
มั่นคงในการวางแผนการ
ท างานล่วงหน้าและจัดหา
งบปร ะม าณมารองรั บ
แผนการท างานประจ าปี มี
ระบบการจัดการที่ดี มีการ
น าเอาการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบมาใช้ 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๒) มีการพัฒนาสถานที่ให้
ก ว้างขวาง สงบ ร่มรื่น 
สวยงาม มีความเป็นสัปปา
ยะ มีการจัดลานธรรมและ
ปลู ก ไม้ ดอก ไม้ ประดับ
เพิ่มเติม ท าอาคารที่พัก
และอาคารปฏิบัติธรรม
รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้
อย่างพอเพียง 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 



๑๘๓ 

 

 
ตารางท่ี ๔.๑๒   ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา PDCA ใน ๔ ด้าน คือ ด้าน

ความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓) มีการรายงานผลให้เจ้า
ส านักทราบโดยเร็ว 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๔) มีการน าเอาหลักการ
บริหารจัดการมาใช้ มีการ
ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ที่
รับผิดชอบให้ เป็นระบบ
ชัด เ จ น  เ กิ ด อ ะ ไร ข้ึนมี
เจ้าภาพรับผิดชอบในเรื่อง
นั้นๆ ได้ การบริหารวัดหรอื
ส า นั ก นั้ น ๆ  ก็ เ ป็ น ไ ป
โ ด ย ง่ า ย  แ ล ะ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จมากกว่าวัดอื่น 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

 
ตารางท่ี ๔.๑๒  พบว่า ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านการ

บริหารจัดการ PDCA ใน ๔ ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิส่วน
ใหญ่ประเมินให้ผ่านอยู่ที่ระดับ ๕ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 



๑๘๔ 

 

 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓   ผลการประเมินการบริหารจดัการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพทางปัญญา องค์ความรู้จากการวิจัยใน ๔ ด้าน 

คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

องค์ความรู้จากการวิจัย ๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๘ 
(๘๐) 

๒ 
(๒๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

๐ 
(๐) 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓  พบว่า ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ด้านองค์

ความรู้จากการวิจัย ใน ๔ ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิส่วน
ใหญ่ประเมินให้ผ่านอยู่ที่ระดับ ๕ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 



 

 

๔.๕ องค์ความรู้ 

๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา” นั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอองค์ความรู้จากการวิจัยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี ๔.๗ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

การบริหารจัดการด้าน สถานที่ 
เม่ือผ่านกระบวนการ ด้วยวงจรการ
บริหารคุณภาพ PDCA น้ี 
Plan การวางแผน  
Do การลงมือปฏิบัติ  
Check ตรวจสอบประเมินผล  
Act การปรับปรุงกระบวนการ 
(๑) สถานที่มีความเป็นสัปปายะ 
สงบร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียว มีอาคาร
รองรับผู้ปฏิบัติธรรม มีสถานที่
ส าหรับการเดินจงกรมและน่ังสมาธิ
ที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก 
เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม 
(๒) มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่
กิ จกรรม คติ ธรรม ค าสั่ งสอน 
กิจวัตรประจ าวัน กฎระเบียบ และ
วิ ธี ก า รปฏิ บั ติ ที่ ค ร อบคลุมทุ ก
สถานที่ 
(๓) มีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด 
ปลอดภัย และมีห้องพิเศษส าหรับ
ผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
(๔) มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
อาทิ เช่น โรงมหรสพทางวิญญาณ 
อุทยานการศึกษา ห้องสมุด หอ
พระไตรปิฎก เป็นต้น  
เม่ือสามารถบริหารจัดการได้ตามที่
ก าหนด ก็จะส่งผลท าให้ สุตมย
ปัญญา จินตามยปัญญา และ
ภาวนามยปัญญาเจริญ 

การบริหารจัดการ ด้านวิทยากร 
เม่ือผ่านกระบวนการ ด้วยวงจรการ
บริหารคุณภาพ PDCA น้ี 
Plan การวางแผน  
Do การลงมือปฏิบัติ  
Check ตรวจสอบประเมินผล  
Act การปรับปรุงกระบวนการ 
(๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความรู้ 
ความสามารถ มีภาวะผู้น าที่ดี ดูแล
เอาใจใส่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่พระวิปัสสนา
จารย์ และโยคีผู้ปฏิบัติธรรม  
(๒) วิปัสสนาจารย์มีศีลาจารวัตรที่
งดงาม (ศีล) มีองค์ธรรมที่สมบูรณ์ 
(สมาธิ) มีความสามารถในการสอน
กรรมฐาน สอบอารมณ์ รวมถึงแนะ
วิธีให้แก้โยคีผู้ปฏิบัติได้ (ปัญญา) 
(๓) มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกแก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรม 
(๔) มีผู้ศรัทธาร่วมเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของส านัก 
เม่ือสามารถบริหารจัดการได้ตามที่
ก าหนด ก็จะส่งผลท าให้ สุตมย
ปัญญา จินตามยปัญญา และ
ภาวนามยปัญญาเจริญ 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือเสริมสรา้งศักยภาพทางปัญญา 

การบริหารจัดการ ด้านการบริหาร
จัดการ 
เม่ือผ่านกระบวนการ ด้วยวงจรการ
บริหารคุณภาพ PDCA น้ี 
Plan การวางแผน  
Do การลงมือปฏิบัติ  
Check ตรวจสอบประเมินผล  
Act การปรับปรุงกระบวนการ 
(๑ มีการวางแผนในงานทุกๆด้าน เช่น 
วางแผนในการบริหารจัดการคน ที่เข้า
มาปฏิบัติธรรม วางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด วาง
แผนการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมระยะ
สั้นและระยะยาว เป็นต้น 
(๒) ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้อย่าง
เคร่งครัด หรือมีการประชุมวางแผน 
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หลักการ วิธีการ 
แนวปฏิบั ติ เพื่ อ ให้สอดคลล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(๓) มีคณะท างานที่ รู้ งาน มีความ
รับผิดชอบ ท างานเป็นทีม เสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
(๔) มีระบบในการดูแลผู้ปฏิบัติธรรมใน
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพของผู้
ปฏิบัติด้วย  
เ ม่ือสามารถบริหารจัดการได้ตามที่
ก าหนด ก็จะส่งผลท าให้ สุตมยปัญญา 
จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา
เจริญ 

๑๘๕ 



๑๘๖ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๗ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา พบว่า 

เมื่อผ่านกระบวนการด้วยวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA ด้านสถานท่ี ส านักปฏิบัติ
ธรรมทุกแห่งมีการบริหารจัดการส านักได้ดี คือ (๑) สถานที่ภายในส านักมีความเป็นสัปปายะ มีความ
สงบร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียว (๒) มีอาคารรองรับผู้ปฏิบัติธรรม มีสถานที่ส าหรับการเดินจงกรมและนั่ง
สมาธิที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม (๓) มีป้ายประชาสัมพันธ์
สถานที่และกิจกรรมต่างๆ มีคติธรรม ค าสั่งสอน กิจวัตรประจ าวัน กฎระเบียบของส านัก และวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง (๔) มีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัย และมีห้องพิเศษส าหรับผู้สูงอายุและคน
พิการ มีสถานที่แหมาะสมต่อการเรยีนรู้ อาทิเช่น โรงมหรสพทางวิญญาณ อุทยานการศึกษา ห้องสมดุ 
และมีหอพระไตรปิฎก เมื่อบริหารจัดการได้ผลส าเร็จตามที่ก าหนดส่งผลท าให้ สุตมยปัญญา จินตามย
ปัญญา และภาวนามยปัญญาเจริญข้ึนตามล าดับ 

เมื่อผ่านกระบวนการด้วยวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA ด้านวิทยากร ส านักปฏิบัติ
ธรรมทุกแห่งมีการบริหารจัดการส านักได้ดี คือ (๑) มีเจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่ดี มีความรู้ความสามารถ 
มีภาวะผู้น าที่ดี ดูแลเอาใจใส่ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระวิปัสสนาจารย์ และโยคี
ผู้ปฏิบัติธรรม (๒) วิปัสสนาจารย์มีศีลาจารวัตรที่งดงาม (ศีล) มีองค์ธรรมที่พร้อมสมบูรณ์ (สมาธิ)  
มีความสามารถในการสอนกรรมฐาน สอบอารมณ์และแนะน าวิธีให้แก้โยคีผู้ปฏิบัติได้ (ปัญญา) (๓)  
มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรม (๔) มีผู้ศรัทธาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือ
งานด้านต่างๆ ของส านัก เมื่อบริหารจัดการได้ผลส าเร็จตามที่ก าหนดส่งผลท าให้ สุตมยปัญญา จิน
ตามยปัญญา และภาวนามยปัญญาเจริญข้ึนตามล าดับ 

เมื่อผ่านกระบวนการด้วยวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA ด้านการบริหารจัดการ 
ส านักปฏิบัติธรรมทุกแห่งมีการบริหารจัดการส านักได้ดี คือ (๑) ส านักปฏิบัติธรรมมีการวางแผนใน
การบริหารจัดการคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
วางแผนการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมระยะสั้น และระยะยาว (๓) ส านักปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามแผนที่
ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด หรือมีการประชุมวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หลักการ วิธีการ แนวปฏิบัติ
เพื่อให้สอดคลล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (๔) ส านักปฏิบัติธรรมมีคณะท างานที่รู้งาน มีความ
รับผิดชอบ ท างานเป็น มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพของผู้ปฏิบัติด้วย และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อบริหารจัดการได้ผลส าเร็จตามที่ก าหนด
ส่งผลท าให้ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญาเจริญข้ึนตามล าดับ 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 

 

แผนภาพท่ี ๔.๘ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา” ผู้วิจัยขอน าเสนอองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสถานที ่
๑) จัดสถานที่ภายในวัดให้มีความเป็นสัป
ปายะ เน้นความสงบร่มร่ืน มีพ้ืนที่สีเขียว 
และเน้นน าวัสดุธรรมชาติมาใช้งาน 
๒) มีอาคารรองรับผู้ปฏิ บัติธรรม มี
สถานที่ส าหรับการเดินจงกรมและนั่ง
สมาธิที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก 
เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม   
๓) มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงคติธรรม ค าสั่ง
สอน กิจวัตรประจ าวัน กฎระเบียบของ
วัด และวิธีการปฏิบัติ ที่ครอบคลุมทุก
สถานที่ ทุกกิจกรรม 
๔) มีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัย 
และมีห้องพิเศษส าหรับผู้สูงอายุและหรือ
คนพิการ 
๕) จัดสถานที่ภายในวัดให้เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้  อาทิเช่น โรงมหรสพทาง
วิญญาณ อุทยานการศึกษาภายในวัด 
ห้องสมุด หอพระไตรปิฎก เป็นต้น 

ด้านวิทยากร 
๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่ดี  ต้องมี
ความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น าที่
ดี ดูแลเอาใจใส่ ไม่เห็นแก่ตัว ปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่พระวิปัสสนาจารย์ และโยคีผู้
ปฏิบัติธรรม 
๒) วิปัสสนาจารย์ 
วิ ปัสสนาจารย์มีศี ลาจารวัตรที่
งดงาม (ศีล) มีองค์ธรรมที่สมบูรณ์ 
(สมาธิ) มีความสารถในการสอน
กรรมฐาน สอบอารมณ์ รวมถึงแนะ
วิธีการแก้วิปัสสนูปกิเลิศให้แก้โยคีผู้
ปฏิบัติได้ (ปัญญา) 
๓) เจ้าหน้าที่ 
ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกแก่โยคีผู้
ปฏิบัติธรรม มีการมอบหมายงานแก่
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 
๔) อาสาสมัคร 
สร้างจิตอาสาในการช่วยเหลืองาน
ด้านต่างๆของส านัก 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑) เอาหลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้ใน
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
เช่น ๔ M , PDCA เป็นต้น 
๒) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีการวางแผน
ในทุกๆด้าน  
๓) ส านักปฏิบัติธรรมพึงปฏิบัติตามแผน
ที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด หรือมีการ
ประชุมวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์  
หลักการ วิธีการ แนวปฏิบัติเพ่ือให้สอด
คลล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
๔ )  ส า นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม พึ ง ส ร้ า ง
คณะท างานที่รู้งาน มีความรับผิดชอบ 
ท างานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ  
๕)  ส านักปฏิบัติ ธร รม พึง มีก า ร จัด
ทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม โดยน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๖) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีระบบในการ
ดูแลผู้ปฏิบัติธรรมในด้านความปลอดภัย 
รวมถึงสุขภาพของผู้ปฏิบัติด้วย 
๗) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีระบบในการ
ก ากับติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
กับผู้ปฏิบัติธรรม น าข้อเสนอแนะมา

กระบวนการวางแผน (Plan) 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ 
คือ ความมุ่ งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการวาง
แผนการท างานล่วงหน้าและจัดหางบประมาณ
มารองรับแผนการท างานประจ าปี มีระบบการ
จัดการที่ดี มีการน าเอาการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบมาใช้  

กระบวนการลงมือปฏิบตัิ (Do) 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดมีการพัฒนา
สถานที่ให้กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงาม มี
ความเป็นสัปปายะ มีการจัดลานธรรมและปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับเพ่ิมเติม ท าอาคารที่พักและ
อาคารปฏิบัติธรรมรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้
อย่างพอเพียง 

กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่ง ถ้ารู้จัก
น าเอาหลักการบริหาร จัดการมาใช้  มีการ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นระบบชัดเจน 
เกิดอะไรขึ้นมีเจ้าภาพรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ได้ 
การบริหารวัดหรือส านักนั้นๆ ก็เป็นไปโดยง่าย 
และประสบความส าเร็จมากกว่าวัดอ่ืน 

กระบวนการตรวจสอบ (Check) 
การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีรูปแบบ
หลักๆ อยู่แค่ไม่ก่ีข้อ ต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า 
ต้องประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้ในวงกว้าง ต้องสรรหา
งบประมาณมารองรับ ต้องมอบหมายให้คณะท างาน
รับผิดชอบแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน มีปัญหาข้อผิดพลาด
ต้องรีบแก้ไข รายงานผลให้เจ้าส านักทราบโดยเร็ว 



๑๘๘ 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๘ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา พบว่า  

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ทางปัญญา ด้านสถานท่ี (๑) จัดสถานที่ภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะ เน้นความสงบร่มรื่น มีพื้นที่
สีเขียว และเน้นน าวัสดุธรรมชาติมาใช้งาน (๒) มีอาคารรองรับผู้ปฏิบัติธรรม มีสถานที่ส าหรับการเดิน
จงกรมและนั่งสมาธิที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม (๓) มีป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงคติธรรม ค าสั่งสอน กิจวัตรประจ าวัน กฎระเบียบ
ของวัด และวิธีการปฏิบัติ ที่ครอบคลุมทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม (๔) มีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด 
ปลอดภัย และมีห้องพิเศษส าหรับผู้สูงอายุและหรือคนพิการ (๕) จัดสถานที่ภายในวัดให้เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ อาทิเช่น โรงมหรสพทางวิญญาณ อุทยานการศึกษาภายในวัด ห้องสมุด หอพระไตรปิฎก 
เป็นต้น 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ทางปัญญา ด้านวิทยากร (๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่ดี ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น าที่ดี 
ดูแลเอาใจใส่ ไม่เห็นแก่ตัว ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระวิปัสสนาจารย์ และโยคีผู้
ปฏิบัติธรรม (๒) วิปัสสนาจารย์มีศีลาจารวัตรที่งดงาม (ศีล) มีองค์ธรรมที่ สมบูรณ์ (สมาธิ) มี
ความสามารถในการสอนกรรมฐาน สอบอารมณ์ รวมถึงแนะวิธีการแก้วิปัสสนูปกิเลศให้แก้โยคีผู้
ปฏิบัติได้ (ปัญญา) (๓) ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรม 
มีการมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน (๔) ส านักปฏิบัติธรรมควรสร้างจิตอาสาในการ
ช่วยเหลืองานด้านต่างๆของส านัก 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ทางปัญญา ด้านการบริหารจัดการ (๑) เอาหลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการส านกั
ปฏิบัติธรรม เช่น ๔ M, PDCA เป็นต้น (๒) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีการวางแผนในทุกๆด้าน เช่น 
วางแผนในการบริหารจัดการคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์
สูงสุด วางแผนการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น (๓) ส านักปฏิบัติธรรมพึง
ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด หรือมีการประชุมวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หลักการ 
วิธีการ แนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคลล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (๔) ส านักปฏิบัติธรรมพึงสร้าง
คณะท างานที่รู้งาน มีความรับผิดชอบ ท างานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ (๕) ส านัก
ปฏิบัติธรรมพึงมีการจัดทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 
(๖) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีระบบในการดูแลผู้ปฏิบัติธรรมในด้านความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพของผู้
ปฏิบัติด้วย (๗) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีระบบในการก ากับติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจกับผู้
ปฏิบัติธรรม น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการวางแผน (Plan) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ 
ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการวางแผนการท างานลว่งหน้าและจัดหางบประมาณมารองรบัแผนการ
ท างานประจ าปี ทางราชการควรจะมีสนับสนุนแก่ส านักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้าน
สถานที่และสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ช่วย ให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมและช่วยในการประชาสัมพันธ์ 



๑๘๙ 

 

เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแก่ตนเองและไปร่วมบุญร่วมกุศลได้ มี
ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการวางแผนบริหารจัดการที่ชัดเจน ต้องมีแผนปฏิบัติการทั้งปี ว่าจะจัด
กิจกรรมในช่วงไหน อย่างไรบ้าง ต้องเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ ต้องมีระบบการจัดการที่ดี มีการ
น าเอาการบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบมาใช้ เท่านี้ก็สมบูรณ์พอแล้ว มี ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงใน
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด ๑) การจัดองค์กรภายในต้องแบ่งฝ่ายรับผิดชอบให้
ชัดเจน ๒) ต้องสร้างบุคลากรข้ึนมาเพื่อรองรับงานของส านัก ๓) จะต้องมีอาคารสถานที่พอเพียงและ
เป็นสัปปายะ ๔) ต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ ตารางกิจกรรมและตารางเวลาให้แน่นอน ๕) ต้องมีการ
วางแผนงานให้ชัดเจนว่าจะจัดกิจกรรมปีละกี่ครั้งกี่รุ่น ๖) ต้องจัดงบประมาณเตรียมไว้รองรับกิจกรรม
ให้พอเพียง ๗) ต้องมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้รู้ทัว่กัน ๘)ต้องประสานกับหน่วยราชการ โรงเรยีน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๙) ต้องสร้างเครือข่ายเช่ือมโยง เพื่อชักจูงให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรม 
๑๐) ต้องแสดงผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ให้คนทั่วไปได้รับรู้ ๑๑) ต้องขับเคลื่อนส านักในเชิงรุก  
๑๒) ต้องมีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

กระบวนการลงมือปฏิบัติ (Do) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดมีการพัฒนาสถานที่ให้
กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ มีการจัดลานธรรมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เพิ่มเติม ท าอาคารที่พักและอาคารปฏิบัติธรรม รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง ไม่แออัดคับ
แคบ มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลงรบกวนได้เป็นอย่างดี สร้างห้องน้ าห้องส้วมสะอาด และมีจ านวน
เพียงพอต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม เป็นทั้งห้องน้ าส่วนตัวในที่พัก และห้องน้ ารวมนอกสถานที่พักอาศัย  
ท าลานจอดรถให้กว้างขวาง รองรับรถยนต์ได้มาก แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาในช่วงเทศกาลกันมาก  
ก็สามารถรองรับได้อย่างพอเพียง มีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ทั้ งอาคารสถานที่ ห้องน้ าห้อง
สุขา ตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในที่พักอาศัย  มีโรงครัวสะอาด ปราศจากแมลงรบกวน ประกอบ
อาหารที่มีคุณค่า มีรสชาติเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป และพอเพียงไม่ขาดแคลน มีการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดี ตลอดจนขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจมาอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้  มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ส านักเป็นที่รู้จัก  

ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดน้ัน ยิ่งเจ้าส านักมีการศึกษาสูง ก็ยิ่ง
เอาระบบการจัดการมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานทุกอย่าง ส านักปฏิบัติธรรมควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเพิ่มความรู้ ได้เข้ารับการอบรม
ต่างๆ เพื่อเอามาช่วยบริหารจัดการส านักได้ดียิ่งข้ึน จะได้รู้จักการวางยุทธศาสตร์ ก าหนดภาพรวมให้
ชัดเจน ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะน าส านักให้ประสบความส าเร็จ มีการวางนโยบายนโยบายและแผนงาน
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ช้ีแจงให้ทุกคนได้รู้เป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง หลักการเหล่าน้ี
ถ้าไม่ศึกษาก็ยากที่จะเอามาใช้ให้ดีได้  

กระบวนการตรวจสอบ (Check) การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีรูป
หลักการอยู่แค่ไม่กี่ข้อ ต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า ต้องประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้ในวงกว้างและตอ้ง
สรรหางบประมาณมารองรับ ต้องมอบหมายให้คณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน มีปัญหา
ข้อผิดพลาดต้องรีบแก้ไข รายงานผลให้เจ้าส านักทราบโดยเร็ว หลังจากการท างานทุกครั้งต้องมีการ
ประชุมเพื่อสรุปและประเมนิผล เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน 



๑๙๐ 

 

ไตร่ตรอง ประเมินผลอยู่เสมอ ในการท าให้ส านักของตน มีบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติธรรม 
ที่ต้องการความสงบจรงิๆ ในการท าให้ส านักของตน มีความเหมาะสม มีระเบียบ มีความร่มรื่น สะอาด 
เป็นสัปปายะ ปราศจากสิ่งรบกวน ตามแบบของสถานที่ปฏิบัติธรรม ในการท าให้ส านักของตน มี
ห้องน้ าสะอาด มีโรงครัวสะอาด ไม่มีแมลงรบกวน มีอาหารพอเพียง เป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัผู้
ป ฏิบัติธรรม ในการท าให้ส านักของตน มีความพร้อมต่อการรองรับผู้ เ ข้าป ฏิบัติ ธร รม  
มีที่พักมาก มีห้องน้ ามาก มีการรักษาความปลอดภัยดี ในการที่จะสร้างพระวิปัสสนาจารย์ ให้มีความ
ช านาญในการปฏิบัติธรรม มีความน่าเช่ือถือ มีคณะท างานที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน  
มีบุคลากรเพียงพอส าหรับงานที่มีคนระดับหลายร้อย มีความตรงต่อเวลา มีความเอื้อเฟื้อดี  ไม่หยิ่ง
ทะนง ในการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา บางส านักส่งให้ศึกษาถึง
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ควรเป็นตัวอย่างในการพัฒนาบุคลากรของส านักอื่นๆ ในการเสริมสรา้ง
ให้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ทดแทนกันได้ มีการแบ่งงานรับผิดชอบกันเป็นสัดส่วน มีการรายงานตรงต่อผู้
ควบคุมสายงานของตน มีพระวิปัสสนาจารย์พร้อมมูลยิ่ง  ในการอบรมบุคลากรให้ต้อนรับทุกคนโดย
เสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ดูฐานะ ไม่ดูหน้าตา ไม่ดูการแต่งตัว  โดยเฉพาะถ้าพระวิปัสสนา
จารย์เข้มงวด โดยไม่มีการผ่อนปรนเลยก็ท าให้คนที่มาแล้วไม่อยากมาอีก  

กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่ง ถ้ารู้จัก
น าเอาหลักการบริหารจัดการมาใช้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นระบบชัดเจน เกิดอะไรข้ึน
มีเจ้าภาพรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ได้ การบริหารวัดหรือส านักนั้นๆ ก็เป็นไปโดยง่าย และประสบ
ความส าเร็จมากกว่าวัดที่ไม่เอาระบบการจัดการไปใช้ เพียงแต่อย่าเอาแต่ทฤษฎีของฝรั่งมาอย่างเดียว 
ต้องเอาหลักธรรมในพระพทุธศาสนามาประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นหลักอิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔ อป
ริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ และเว้นจากอคติ ๔ ต้องประยุกต์หลักการบริหารจัดการเข้ากับ
หลักธรรมแบบนี้ถึงจะดีจริง ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ถ้าเป็นวัดที่สร้างมาแต่เดิมก็
แล้วไป แต่ถ้าเพิ่งสร้างข้ึนมาใหม่ ควรสร้างให้เป็นส านักที่สัปปายะ มีสถานที่ปฏิบัติธรรม มีที่พัก  
มีห้องครัว มีห้องน้ า สี่อย่างนี้เอาไว้ส าหรับท่านที่เพิ่งฝึกปฏิบัติใหม่ๆ เพราะยังมีศรัทธาไม่แก่กล้า ต้อง
มีสิ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้บ้าง ถ้าหากว่าเป็นท่านที่มีศรัทธาแก่กล้าแล้ว เคยฝึกปฏิบัติมา
พอสมควร ก็ควรจะให้มีที่วิเวกแบบเป็นธรรมชาติ เป็นป่าล้วนๆ ไปเลย ถ้าจะให้ดีย่ิงไปกว่าน้ัน ก็ควร
จะมีเงื้อมเขา หรือถ้ า ก็จะเป็นสัปปายะที่ดีมาก ส่วนวัดที่สร้างมาแต่เดิม ควรที่จะปรับปรุงให้สะอาด 
สงบ ร่มรื่น ร่มเย็น เห็นแล้วชวนให้เข้าไปปฏิบัติธรรม ด้านการบริหารงาน เจ้าส านักดูแลในภาพรวม 
มอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และทีมงานรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า 
ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตาราง เวลาในการปฏิบัติ มีปัญหาในการบริหารบ้าง คือ ๑) วิทยากร
ยังไม่พอเพียงส าหรับงานใหญ่ระดับหลายร้อยคน แก้ไขโดยพัฒนาบุคลากรของทางส านักด้วยการ
ส่งไปศึกษาเพิ่มเติม และประสานงานกับเครือข่ายขอวิทยากรมาช่วยในงานใหญ่ๆ ๒) สถานที่พักและ
ทางข้ึนลง ยังไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ มีโครงการปรับปรุงสถานที่ โดยเฉพาะทางขึ้นลง
ของผู้สูงอายุและคนพิการ ๓) ขาดแคลนสื่อสมัยใหม่ที่ทันสมัย ระบบเครื่องเสียงยังต้องปรับปรุง  
การแก้ไขคือ จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนั้นยังต้องมีการประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัดท ากฎ ระเบียบ หลักสูตร วิธีการปฏิบัติ และวิทยากรที่มีคุณภาพ ใช้สื่อ
หลากหลายในการอบรมปฏิบัติธรรม  



๑๙๑ 

 

เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีฉันทะ คือ ความยินดี ความพอใจ ในการ
บริหารงานด้วยการดูแลในภาพรวม โดยมอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และทมีงานรบัผดิชอบในสว่น
ที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตาราง เวลาในการปฏิบัติ มีปัญหา
ในการบริหารบ้าง ก็ปรับปรุงแก้ไขกันไป  

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านปัญญา  ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด การพัฒนาบุคลากร ควรที่จะส่งไปศึกษาดูงานจากส านักที่เขาประสบความส าเร็จ ว่าที่เขาท า
ได้เพราะใช้วิธีการแบบใดบ้าง แล้วน าเอาส่วนดีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาส านักของเรา เจ้าส านักต้อง
รักษาเนื้อรักษาตัว อย่ามีข้อบกพร่องให้เขาต าหนิได้ ถ้าไม่ระวังตัวฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาท าลายได้ง่าย 
ถ้าไม่ส่งบุคลากรไปศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เท่าที่มีประสบการณ์การมา ถ้าเราปฏิบัติอย่างเดียวมี
โอกาสปฏิบัติผิด เข้าใจผิดได้ง่าย เพราะว่าเราไม่ได้เรียนมา เรื่องของการปฏิบัติอาจจะถูกต้อง แต่พอ
มาใช้ภาษาบอกกล่าวคนอื่น อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ บางท่านไปเจอวิปัสสนูปกิเลสเข้า สติก็ว่องไว 
ปัญญาก็แหลมคม กระทบอะไรก็เฉย มองอะไรว่างโล่งไปหมด ก็หลงคิดว่าตัวเองส าเร็จแลว้ ฉะนั้นการ 
ศึกษากับการปฏิบัติต้องควบคู่กันไป 

เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการ
ด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่ง จนกว่าที่จะยืนอยู่ ได้ด้วยตนเอง ส าหรับส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีงบประมาณช่วยสนับสนุนโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ของทาง
กระทรวงวัฒนธรรมก็มีงบประมาณสนับสนุนโครงการลานบุญลานปัญญา แต่ต้องเขียนรายงานด้วยว่า
ใช้จ่ายไปในงานอะไร เท่าไร แล้วมีรูปถ่ายการจัดงานเป็นหลักฐานด้วย น าเอาระบบการจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารส านัก ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการศึกษาความรู้เพิ่มเติม 
หรือส่งเข้ารับการอบรมเป็นครู เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือได้รับเอาเทคนิค
วิธีการสอนต่างๆ มาปรับใช้เพื่อช่วยพัฒนาส านัก มีพระวิปัสสนาจารย์ มีครูบาอาจารย์ มีคณะวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถ ส่วนที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรมีสื่อการสอนต่างๆ หลายแห่งไม่ได้ใช้สื่อ
การสอน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อต่างๆ เป็นของที่จ าเป็นต้องใช้ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไร เพราะมี
จิตน่ิงในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเป็นเด็กต้องมีสิ่งช่วยดึงดูดความสนใจของเขา  

 
 



 
 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปญัญา”นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และเสนอ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา”นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 
ด้านสถานที่ ประกอบด้วย (๑) มีสถานที่กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็น 

สัปปายะ มีการจัดลานธรรมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม (๒) มีอาคารที่พักและอาคารปฏิบัติ
ธรรม รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง ไม่แออัดคับแคบ มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลงรบกวนได้
เป็นอย่างดี (๓) มีห้องน้ าห้องส้วมสะอาด และมีจ านวนเพียงพอต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม เป็นทั้งห้องน้ า
ส่วนตัวในที่พัก และห้องน้ ารวมนอกสถานที่พักอาศัย (๔) มีลานจอดรถกว้างขวาง รองรับรถยนต์ได้
มาก แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาในช่วงเทศกาลกันมาก ก็สามารถรองรับได้อย่างพอเพียง (๕) มีความเป็น
ธรรมชาติ รักษาธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ถึงอยู่ในเมืองก็สามารถรักษาสภาพของความเป็นป่าเอาไว้
ได้ (๖) สถานที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก ท าให้มีความสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม แต่ยัง
เดินทางไปมาได้สะดวก (๗) มีโรงครัวสะอาด ปราศจากแมลงรบกวน ประกอบอาหารที่มีคุณค่า  
มีรสชาติเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป และพอเพียงไม่ขาดแคลน (๘) มีการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดี ตลอดจนขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจมาอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรให้ (๙) มีสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมแยกส่วนไปจากพื้นที่วัด บางส านักมี
การซื้อที่เพื่อสร้างเป็นส่วนปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ สามารถวางแผนพัฒนาสถานที่ได้ตามที่ต้องการ 
(๑๐) มีสาธารณูปโภคพร้อมสมบูรณ์ ทั้งน้ าประปา ไฟฟ้า มีการระบายน้ าและจัดเก็บขยะเป็นอย่างดี 
ท าให้ส านักสะอาดตา น่าเข้าไปปฏิบัติธรรม 

ด้านวิทยากร สรุปได้ว่า (๑) มีเจ้าส านักที่มีช่ือเสียง มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นที่เคารพ
เลื่อมใสของประชาชน หรือมีอดีตเจ้าส านักที่มีช่ือเสียงเกียรติคุณ ที่ประชาชนยังระลึกถึงคุณความดี
อยู่เสมอ(๒) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม เป็นหัวใจ เป็นศูนย์รวมในการบริหารงานของส านัก ต้องมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ(๓) เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ควรอยู่ต้อนรับญาติโยมที่
เดินทางมาหาในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อรักษาศรัทธาของผู้ที่ตั้งใจเดินทางมาไกล 
(๔) มีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนธรรมน าปฏิบัติ พูดให้เข้าใจได้ง่าย  
ตอบปัญหาธรรมได้ชัดเจน รักษาสมณสารูปตามพระธรรมวินัย (๕) มีคณะท างานที่เข้มแข็ง รู้งาน 
รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าส านัก ตลอดจนมีศรัทธาญาติโยมมาช่วยเหลือ



๑๙๓ 

 

เวลาที่มีการจัดงาน (๖) ถ้าเป็นงานใหญ่จนเกินก าลังของบุคลากรที่มีอยู่ ก็มีการประสานงานเพื่อขอ
บุคลากรมาช่วยงาน หรือขอแรงจากผู้ปฏิบัติธรรมให้มาช่วยงานได้ (๗) มีการส่งบุคลากรของทาง
ส านัก ไปศึกษาอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถ หรือส่งให้ศึกษาในระดับที่สูงข้ึนไป เป็นการสร้าง
บุคลากรไว้รองรับงานที่เพิ่มมากขึ้น (๘) บุคลากรของส านัก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าส านัก พระวิปัสสนาจารย์ 
คณะท างาน ต้องทุ่มเทจิตใจให้กับการท าหน้าที่ เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด (๙) บุคลากรของทาง
ส านัก โดยเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ ควรศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการ
เผยแผ่ธรรมะให้ทันยุคทันสมัย 

ด้านการบริหารจัดการ สรุปได้ว่า (๑) มีการน าเอาระบบการบริหารจัดการแบบสมัยใหม ่
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม (๒) มีเจ้าส านักดูแลการบริหารจัดการในภาพรวม 
เมื่อมีปัญหาที่เกินก าลังของคณะท างาน จึงลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ (๓) มีการตั้งคณะท างานเข้ามา
รับผิดชอบในแต่ละส่วนของงาน (๔) มีก าหนดการหรือตารางเวลาในการปฏิบัติธรรมแต่ละวันอย่าง
ชัดเจน (๕) มีผู้ให้ค าแนะน าหรือแจกเอกสารรายละเอียดของส านักให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม (๖) มีการ
ตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของผู้เข้าปฏิบัติธรรม (๗) มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านัก ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งเสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(๘) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดหลายแห่ง มีการประสานงานกับทางต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อขอบุคลากรมาช่วยงานได้ (๙) สามารถขอแรงจากผู้เข้าปฏิบัติธรรม มาช่วยเสริมในงาน
ส่วนที่บุคลากรยังไม่พอเพียงได้ (๑๐) มีการลงทะเบียนข้อมูลของผู้เข้าปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ (๑๑) มีการวางแผนการจัดงานล่วงหน้าในระยะยาว เพื่อความสะดวกใน
การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนทั่วไป (๑๒) มีการวางแผนหางบประมาณเพื่อเอามารองรบั
การจัดกิจกรรมประจ าปีของส านัก ๑๓) มีการส่งคณะท างานออกไปศึกษาดูงานจากส านักปฏิบัติธรรม
ที่มีช่ือเสียงอื่นๆ เพื่อน าระบบการจัดการมาประยุกต์ใช้ในส านักของตน (๑๔) สนับสนุนให้บุคลากรได้
เข้ารับการอบรมและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

๕.๑.๒ กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด อ่างทอง  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา 

กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทางปัญญา ใน ๕ ประเด็นคือ ๑) กระบวนการวางแผน (Plan) ๒) กระบวนการลงมือปฏิบัติ 
(Do) ๓) กระบวนการตรวจสอบ (Check) ๔) กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act)  ๕) กระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพทางด้านปัญญา สรุปได้ว่า 

กระบวนการวางแผน (Plan) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ 
ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการวางแผนการท างานลว่งหน้าและจัดหางบประมาณมารองรบัแผนการ
ท างานประจ าปี ทางราชการควรจะมีสนับสนุนแก่ส านักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้าน
สถานที่และสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ช่วย ให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมและช่วยในการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแก่ตนเองและไปร่วมบุญร่วมกุศลได้  
มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการวางแผนบริหารจัดการที่ชัดเจน ต้องมีแผนปฏิบัติการทั้งปี ว่าจะจัด
กิจกรรมในช่วงไหน อย่างไรบ้าง ต้องเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ ต้องมีระบบการจัดการที่ดี มีการ
น าเอาการบริหารจัดการอย่างเปน็ระบบมาใช้ เท่านี้ก็สมบูรณ์พอแล้ว มี ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงใน



๑๙๔ 

 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด ๑) การจัดองค์กรภายในต้องแบ่งฝ่ายรับผิดชอบให้
ชัดเจน ๒) ต้องสร้างบุคลากรข้ึนมาเพื่อรองรับงานของส านัก ๓) จะต้องมีอาคารสถานที่พอเพียงและ
เป็นสัปปายะ ๔) ต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ ตารางกิจกรรมและตารางเวลาให้แน่นอน ๕) ต้องมีการ
วางแผนงานให้ชัดเจนว่าจะจัดกิจกรรมปีละกี่ครั้งกี่รุ่น ๖) ต้องจัดงบประมาณเตรียมไว้รองรับกิจกรรม
ให้พอเพียง ๗) ต้องมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้รู้ทัว่กัน ๘)ต้องประสานกับหน่วยราชการ โรงเรยีน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๙) ต้องสร้างเครือข่ายเช่ือมโยง เพื่อชักจูงให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรม 
๑๐) ต้องแสดงผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ให้คนทั่วไปได้รับรู้ ๑๑) ต้องขับเคลื่อนส านักในเชิงรุก  
๑๒) ต้องมีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

กระบวนการลงมือปฏิบัติ (Do) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดมีการพัฒนาสถานที่ให้
กว้างขวาง สงบ ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นสัปปายะ มีการจัดลานธรรมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เพิ่มเติม ท าอาคารที่พักและอาคารปฏิบัติธรรม รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างพอเพียง ไม่แออัดคับ
แคบ มีมุ้งลวดป้องกันยุงแมลงรบกวนได้เป็นอย่างดี สร้างห้องน้ าห้องส้วมสะอาด และมีจ านวน
เพียงพอต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม เป็นทั้งห้องน้ าส่วนตัวในที่พัก และห้องน้ ารวมนอกสถานที่พักอาศัย  
ท าลานจอดรถให้กว้างขวาง รองรับรถยนต์ได้มาก แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาในช่วงเทศกาลกันมาก  
ก็สามารถรองรับได้อย่างพอเพียง มีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ทั้งอาคารสถานที่ ห้องน้ าห้อง
สขุา ตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในที่พักอาศัย  มีโรงครัวสะอาด ปราศจากแมลงรบกวน ประกอบ
อาหารที่มีคุณค่า มีรสชาติเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป และพอเพียงไม่ขาดแคลน มีการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดี ตลอดจนขอความร่วมมือจากเจ้ าหน้าที่
ต ารวจมาอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ส านักเป็นที่รู้จัก  

ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดน้ัน ยิ่งเจ้าส านักมีการศึกษาสูง ก็ยิ่ง
เอาระบบการจัดการมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานทุกอย่าง ส านักปฏิบัติธรรมควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเพิ่มความรู้ ได้เข้ารับการอบรม
ต่างๆ เพื่อเอามาช่วยบริหารจัดการส านักได้ดียิ่งข้ึน จะได้รู้จักการวางยุทธศาสตร์ ก าหนดภาพรวมให้
ชัดเจน ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะน าส านักให้ประสบความส าเร็จ มีการวางนโยบายนโยบายและแผนงาน
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ช้ีแจงให้ทุกคนได้รู้เป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง หลักการเหล่าน้ี
ถ้าไม่ศึกษาก็ยากที่จะเอามาใช้ให้ดีได้  

กระบวนการตรวจสอบ (Check) การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด มีหลักอยู่
แค่ไม่กี่ข้อ ต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า ต้องประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้ในวงกว้าง ต้องสรรหา
งบประมาณมารองรับ ต้องมอบหมายให้คณะท างานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน มีปัญหา
ข้อผิดพลาดต้องรีบแก้ไข รายงานผลให้เจ้าส านักทราบโดยเร็ว หลังจากการท างานทุกครั้งต้องมีการ
ประชุมเพื่อสรุปและประเมนิผล เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีวิมังสา คือ การคิดทบทวน 
ไตร่ตรอง ประเมินผลอยู่เสมอ ในการท าให้ส านักของตน มีบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติธรรม 
ที่ต้องการความสงบจรงิๆ ในการท าให้ส านักของตน มีความเหมาะสม มีระเบียบ มีความร่มรื่น สะอาด 
เป็นสัปปายะ ปราศจากสิ่งรบกวน ตามแบบของสถานที่ปฏิบัติธรรม ในการท าให้ส านักของตน มี
ห้องน้ าสะอาด มีโรงครัวสะอาด ไม่มีแมลงรบกวน มีอาหารพอเพียง เป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัผู้
ป ฏิบัติธรรม ในการท าให้ส านักของตน มีความพร้อมต่อการรองรับผู้ เ ข้าป ฏิบัติ ธร รม  



๑๙๕ 

 

มีที่พักมาก มีห้องน้ ามาก มีการรักษาความปลอดภัยดี ในการที่จะสร้างพระวิปัสสนาจารย์ ให้มีความ
ช านาญในการปฏิบัติธรรม มีความน่าเช่ือถือ มีคณะท างานที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน  
มีบุคลากรเพียงพอส าหรับงานที่มีคนระดับหลายร้อย มีความตรงต่อเวลา มีความเอื้อเฟื้อดี ไม่หยิ่ง
ทะนง ในการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา บางส านักส่งให้ศึกษาถึง
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ควรเป็นตัวอย่างในการพัฒนาบุคลากรของส านักอื่นๆ ในการเสริมสรา้ง
ให้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ทดแทนกันได้ มีการแบ่งงานรับผิดชอบกันเป็นสัดส่วน มีการรายงานตรงต่อผู้
ควบคุมสายงานของตน มีพระวิปัสสนาจารย์พร้อมมูลยิ่ง  ในการอบรมบุคลากรให้ต้อนรับทุกคนโดย
เสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ดูฐานะ ไม่ดูหน้าตา ไม่ดูการแต่งตัว โดยเฉพาะถ้าพระวิปัสสนา
จารย์เข้มงวด โดยไม่มีการผ่อนปรนเลยก็ท าให้คนที่มาแล้วไม่อยากมาอีก  

กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act)  ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่ง ถ้ารู้จัก
น าเอาหลักการบริหารจัดการมาใช้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นระบบชัดเจน เกิดอะไรข้ึน
มีเจ้าภาพรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ได้ การบริหารวัดหรือส านักนั้นๆ ก็เป็นไปโดยง่าย และประสบ
ความส าเร็จมากกว่าวัดที่ไม่เอาระบบการจัดการไปใช้ เพียงแต่อย่าเอาแต่ทฤษฎีของฝรั่งมาอย่างเดียว 
ต้องเอาหลักธรรมในพระพทุธศาสนามาประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นหลักอิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔ อป
ริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ และเว้นจากอคติ ๔ ต้องประยุกต์หลักการบริหารจัดการเข้ากับ
หลักธรรมแบบนี้ถึงจะดีจริง ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ถ้าเป็นวัดที่สร้างมาแต่เดิมก็
แล้วไป แต่ถ้าเพิ่งสร้างข้ึนมาใหม่ ควรสร้างให้เป็นส านักที่สัปปายะ มีสถานที่ปฏิบัติธรรม มีที่พัก  
มีห้องครัว มีห้องน้ า สี่อย่างนี้เอาไว้ส าหรับท่านที่เพิ่งฝึกปฏิบัติใหม่ๆ เพราะยังมีศรัทธาไม่แก่กล้า ต้อง
มีสิ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้บ้าง ถ้าหากว่าเป็นท่านที่มีศรัทธาแก่กล้าแล้ว เคยฝึกปฏิบัติมา
พอสมควร ก็ควรจะให้มีที่วิเวกแบบเป็นธรรมชาติ เป็นป่าล้วนๆ ไปเลย ถ้าจะให้ดีย่ิงไปกว่าน้ัน ก็ควร
จะมีเงื้อมเขา หรือถ้ า ก็จะเป็นสัปปายะที่ดีมาก ส่วนวัดที่สร้างมาแต่เดิม ควรที่จะปรับปรุงให้สะอาด 
สงบ ร่มรื่น ร่มเย็น เห็นแล้วชวนให้เข้าไปปฏิบัติธรรม ด้านการบริหารงาน เจ้าส านักดูแลในภาพรวม 
มอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และทีมงานรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า 
ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตาราง เวลาในการปฏิบัติ มีปัญหาในการบริหารบ้าง คือ ๑) วิทยากร
ยังไม่พอเพียงส าหรับงานใหญ่ระดับหลายร้อยคน แก้ไขโดยพัฒนาบุคลากรของทางส านักด้วยการ
ส่งไปศึกษาเพิ่มเติม และประสานงานกับเครือข่ายขอวิทยากรมาช่วยในงานใหญ่ๆ ๒) สถานที่พักและ
ทางข้ึนลง ยังไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ มีโครงการปรับปรุงสถานที่ โดยเฉพาะทางขึ้นลง
ของผู้สูงอายุและคนพิการ ๓) ขาดแคลนสื่อสมัยใหม่ที่ทันสมัย ระบบเครื่องเสียงยังต้องปรับปรุง  
การแก้ไขคือ จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนั้นยังต้องมีการประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัดท ากฎ ระเบียบ หลักสูตร วิธีการปฏิบัติ และวิทยากรที่มีคุณภาพ ใช้สื่อ
หลากหลายในการอบรมปฏิบัติธรรม  

เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีฉันทะ คือ ความยินดี ความพอใจ ในการ
บริหารงานด้วยการดูแลในภาพรวม โดยมอบหมายให้พระวิปัสสนาจารย์และทมีงานรบัผดิชอบในสว่น
ที่เหลือ มีการต้อนรับ ให้ค าแนะน า ลงทะเบียน จัดเข้าที่พัก แนะน าตาราง เวลาในการปฏิบัติ  
มีปัญหาในการบริหารบ้าง ก็ปรับปรุงแก้ไขกันไป  



๑๙๖ 

 

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านปัญญา  ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด การพัฒนาบุคลากร ควรที่จะส่งไปศึกษาดูงานจากส านักที่เขาประสบความส าเร็จ ว่าที่เขาท า
ได้เพราะใช้วิธีการแบบใดบ้าง แล้วน าเอาส่วนดีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาส านักของเรา เจ้าส านักต้อง
รักษาเนื้อรักษาตัว อย่ามีข้อบกพร่องให้เขาต าหนิได้ ถ้าไม่ระวังตัวฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาท าลายได้ง่าย 
ถ้าไม่ส่งบุคลากรไปศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เท่าที่มีประสบการณ์การมา ถ้าเราปฏิบัติอย่างเดียวมี
โอกาสปฏิบัติผิด เข้าใจผิดได้ง่าย เพราะว่าเราไม่ได้เรียนมา เรื่องของการปฏิบัติอาจจะถูกต้อง แต่พอ
มาใช้ภาษาบอกกล่าวคนอื่น อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ บางท่านไปเจอวิปัสสนูปกิเลสเข้า สติก็ว่องไว 
ปัญญาก็แหลมคม กระทบอะไรก็เฉย มองอะไรว่างโล่งไปหมด ก็หลงคิดว่าตัวเองส าเร็จแลว้ ฉะนั้นการ 
ศึกษากับการปฏิบัติต้องควบคู่กันไป 

เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องมีจิตตะ คือ ความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคงในการ
ด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่ง จนกว่าที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ส าหรับส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีงบประมาณช่วยสนับสนุนโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ของทาง
กระทรวงวัฒนธรรมก็มีงบประมาณสนับสนุนโครงการลานบุญลานปัญญา แต่ต้องเขียนรายงานด้วยว่า
ใช้จ่ายไปในงานอะไร เท่าไร แล้วมีรูปถ่ายการจัดงานเป็นหลักฐานด้วย น าเอาระบบการจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารส านัก ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการศึกษาความรู้เพิ่มเติม 
หรือส่งเข้ารับการอบรมเป็นครู เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือได้รับเอาเทคนิค
วิธีการสอนต่างๆ มาปรับใช้เพื่อช่วยพัฒนาส านัก มีพระวิปัสสนาจารย์ มีครูบาอาจารย์ มีคณะวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถ ส่วนที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรมีสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ หลายแห่ง
ไม่ได้ใช้สื่อการสอน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อต่างๆ เป็นของที่จ าเป็นต้องใช้ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไร 
เพราะมีจิตน่ิงในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเป็นเด็กต้องมีสิ่งช่วยดึงดูดความสนใจของเขา 

๕.๑.๓ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพทางปัญญา 

ด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมโดยภาพรวมข้อมูลต่างๆทุกท่านที่ได้ประมวลจากการ
สัมภาษณ์มีความเห็นที่ตรงและสอดคล้องกันในเรื่องสัปปายะคือต้องมีความร่มรื่นสถานที่พักอาหาร
และห้องน้ าพอเพียงมีความสะอาดและมีความปลอดภัยในการอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมส านักปฏิบัติ
ธรรม มีความแตกต่างกัน การด ารงชีพข้ันพื้นฐานของผู้ฝึกปฏิบัติตลอดถึงการเข้าไปสนับสนุนอุปถัมภ์
บ ารุงล าบากด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่นบรรยากาศดี สงบ ร่มเย็น
เป็นธรรมชาติ บางแห่งมีสภาพป่าช้าของชุมชน มีการปลูกป่าเพิ่ม บางส านักปรับแต่งส านักมีสวนพันธ์ุ
ไม้ดอก สวยงาม เป็นระเบียบ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักอย่างเหมาะสมด้านอาคารสถานที่
เพียงพอ 

ด้านวิทยากรผู้สอนเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้า
เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งข้ึนโดยเฉพาะความมีภาวะผู้น าที่เต็มไปด้วยเมตตาธรรมและข้อวัตรปฏิบัติจริย
วัตรที่งดงามอีกทั้งมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดสอนกรรมฐานให้ผู้ฟังเข้าใจและรับไปปฏิบัติ
ได้ง่ายจะยิ่งท าให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากแม้ว่าบุคลากรด้านนี้จะมีคุณธรรม มี
ความสามารถ แต่เมื่อมองโดยรวมเห็นว่าบุคลากรขององค์กรสงฆ์มีทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 



๑๙๗ 

 

ด้านการบริหารจัดการมีรูปแบบบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัด  
โดยก าหนดให้มีประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ประจ าศูนย์ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดการด าเนินงานของศูนย์จึงอยู่ในการก ากับดูแลของเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้ดูแลในฝ่ายคณะสงฆ์และตามระเบียบข้อบังคับมหาเถรสมาคม มีมติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมประจ าภาค ประจ าจังหวัด บางส านักจัดระบบภายในโดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทะเบียน 
งบประมาณใช้จ่าย ค่าบ ารุงสถานที่ ไม่มีการเรี่ยราย บางส านักน ากรอบภารกิจด้านการศึกษาของ
คณะสงฆ์มาเป็นแนวในการบริหารจัดการบางส านักมีรูปแบบการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เข้มข้น 
ต้องเฝ้าติดตามดูแลกันตลอดปี บางส านักน าฝึกปฏิบัติได้ระดับปานกลางจัดเป็นรูปแบบโครงการฝึก
ปฏิบัติเป็นครั้งคราวมีช่วงระยะเวลา บางส านักก็ฝึกฝนได้ระดับพื้นฐานฝึกอบรมปฏิบัติตามตาราง
กิจกรรมกิจวัตรประจ าวันของวัดทั่วไปคือท าวัตรเช้า-เย็น เพิ่มความเข้มข้ึนบ้างในวัดธรรมสวนะซึ่ง
ต้องฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งคืน 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา”นั้น ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ทางปัญญา ด้านสถานท่ี ส านักปฏิบัติธรรมทุกแห่งควรพัฒนาและบริหารจัดการส านักของตนตาม
รูปแบบที่ก าหนด คือ (๑) จัดสถานที่ภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะ เน้นความสงบร่มรื่น มีพื้นที่สี
เขียว และเน้นน าวัสดุธรรมชาติมาใช้งาน (๒) มีอาคารรองรับผู้ปฏิบัติธรรม มีสถานที่ส าหรับการเดิน
จงกรมและนั่งสมาธิที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม (๓) มีป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงคติธรรม ค าสั่งสอน กิจวัตรประจ าวัน กฎระเบียบ
ของวัด และวิธีการปฏิบัติ ที่ครอบคลุมทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม (๔) มีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด 
ปลอดภัย และมีห้องพิเศษส าหรับผู้สูงอายุและหรือคนพิการ (๕) จัดสถานที่ภายในวัดให้เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ อาทิเช่น โรงมหรสพทางวิญญาณ อุทยานการศึกษาภายในวัด ห้องสมุด หอพระไตรปิฎก 
เป็นต้น หากสามารถบริหารจัดการได้ตามที่ก าหนด ก็จะส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของ
ผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนตามล าดับ ดังนั้นรูปแบบที่ก าหนดข้ึนน้ีไปสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บรรจง โสดา
ดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๑๑ ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
ภาค ๑๑ ๑) ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพสะอาด 
สงบ สงัด เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ มีความเหมาะสม จัดผังโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างได้อย่างเป็นระเบยีบ
สวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ แต่มีบางพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้างยังไม่เพียงพอ ให้มี
ความเป็นรมณียสถาน ๒) ด้านบุคลากร พระวิปัสสนาจารย์มีปริมาณไม่เพียงพอและมีคุณภาพต่อกว่า
มาตรฐานและแนวทางผลิต และพัฒนาพระวิปัสนาจารย์ยังไม่มีศักยภาพที่จะแก้ไขปัญหาการขาด
แคลน ด้านปริมาณและด้านคุณภาพของพระวิปัสสนาจารย์ได้ ๓) ด้านการบริหารจัดการ มีการ



๑๙๘ 

 

บริหารจัดการอยู่หลายรูปแบบแตกต่างกัน เช่น บริหารรูปแบบคณะกรรมการ การบริหารโดยคน
เดียว๑ 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ทางปัญญา ด้านวิทยากร ส านักปฏิบัติธรรมทุกแห่งควรพัฒนาและบริหารจัดการส านักของตนตาม
รูปแบบที่ก าหนด คือ (๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมที่ดี ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น าที่ดี ดูแล
เอาใจใส่ ไม่เห็นแก่ตัว ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระวิปัสสนาจารย์ และโยคีผู้ปฏิบตัิ
ธรรม (๒) วิปัสสนาจารย์มีศีลาจารวัตรที่งดงาม (ศีล) มีองค์ธรรมที่สมบูรณ์ (สมาธิ) มีความสามารถใน
การสอนกรรมฐาน สอบอารมณ์ รวมถึงแนะวิธีการแก้วิปัสสนูปกิเลศให้แก้โยคีผูป้ฏิบัติได้ (ปัญญา) (๓) 
ส านักปฏิบัติธรรมต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรม มีการมอบหมายงาน
แก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน (๔) ส านักปฏิบัติธรรมควรสร้างจิตอาสาในการช่วยเหลืองานด้านต่างๆของ
ส านัก หากสามารถบริหารจัดการได้ตามที่ก าหนด ก็จะส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามล าดับ ดังนั้นรูปแบบที่ก าหนดข้ึนนี้ไปสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระมหาบุญ
เลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู) และคณะ ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิธีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีโดยที่มีความ
คิดเห็นด้านการได้รับผลดีมีความสุข ด้วยวิธีการปฏิบัตินี้ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขณะนั่งสมาธิผู้ปฏิบัติสังเกตอาการพอง-ยุบได้ มีระดับค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านพระวิปัสสนาจารย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีโดยที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพระวิปัสสนาจารย์สามารถควบคุมดูแลการปฏิบตัิ
ได้ มีระดับคะแนนสูงสุด ด้านการด าเนินงานโครงการโดยรวมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีโดยที่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมในการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน มีระดับคะแนนสูงสุด 
ด้านผู้ร่วมปฏิบัติด้วยกันมีระดับคะแนนสูงสุด ด้านสัมพันธภาพระหว่างวิปัสสนาจารย์กับผู้ปฏิบัติมี
ระดับคะแนนสูงสุด ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานที่เห็นผลได้
ชัดเจน คือ เป็นการพัฒนาสติ การระลึกได้ และสัมปชัญญะ ความรู้ตัวทั่วพร้อม จากฐานทั้ง ๔ จนมี
พลังพอที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การ
รับประทานอาหาร การคู้ การเหยียด การนุ่งห่มเสื้อผ้า การอาบน้ า ตลอดจนการถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะ จึงท าให้การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นไปในการพัฒนาและการส่งเสริมสุขภาพจิต และ
สติสัมปชัญญะที่ได้จากการปฏิบัติสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ท าให้คนเราลด
ความเห็นแก่ตัว รู้จักการปล่อยวางและการให้อภัย มีความเมตตากรุณา และความเอื้ออาทรต่อกัน อัน
เป็นผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดยส่วนรวม๒ 

 

                                                             
๑บรรจง โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, 
๒๕๔๙), หน้า ก-ข. 

๒พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู) และคณะ, “ศึกษาทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์, ๒๕๔๗), หน้า ก-ข. 



๑๙๙ 

 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ทางปัญญา ด้านการบริหารจัดการ ส านักปฏิบัติธรรมทุกแห่งควรพัฒนาและบรหิารจัดการส านักของ
ตนตามรูปแบบที่ก าหนด คือ (๑) เอาหลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรม เช่น ๔ M, PDCA เป็นต้น (๒) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีการวางแผนในทุกๆด้าน เช่น วางแผนใน
การบริหารจัดการคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
วางแผนการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น (๓) ส านักปฏิบัติธรรมพึงปฏิบัติ
ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด หรือมีการประชุมวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หลักการ วิธีการ 
แนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคลล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (๔) ส านักปฏิบัติธรรมพึงสร้างคณะท างานที่รู้
งาน มีความรับผิดชอบ ท างานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ (๕) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมี
การจัดทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ (๖) ส านักปฏิบัติ
ธรรมพึงมีระบบในการดูแลผู้ปฏิบัติธรรมในด้านความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพของผู้ปฏิบัติด้วย  
(๗) ส านักปฏิบัติธรรมพึงมีระบบในการก ากับติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจกับผู้ปฏิบัติธรรม 
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากสามารถบริหารจัดการได้ตามที่ก าหนด 
ก็จะส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนตามล าดับ ดังนั้นรูปแบบที่ก าหนดข้ึน
นี้ไปสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรักษิณา ทับทิมไสย ได้วิจัยเรื่อง การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมที่ 
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน อายุระหว่าง ๒๐ – ๗๐ ปี ผลการวิจัยพบว่า ๑) การ
ตัดสินใจด้านสถานที่ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในระดับมาก พบว่า ด้านห้องน้ า 
ห้องสุขา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพุทธศาสนิกชนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่พักอาศัย ด้าน
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านสถานที่รับประทานอาหาร ด้านสถานที่จอดรถ และด้านห้องปฏิบัติธรรม 
๒) การตัดสินใจในด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจใน
ระดับมาก พบว่า ด้านการต้อนรับ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพุทธศาสนิกชนมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ของงบุคลากรภายในวัด ด้านการให้ข้อมูล และด้านการความปลอดภัย  
มีอิทธิพลน้อยที่สุด ๓) การตัดสินใจเจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพของการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีการตัดสินใจในระดับมาก พบว่า การรับเรื่อง การให้ค าแนะน า ติดตามตามความต้องการ  
มีอิทธิพลการตัดสินใจสูง รองลงมาคือ บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามข้อมูล
ตามความต้องการของท่านอย่างครบถ้วน การกระตือรือร้นช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนตรงตาม
ความต้องการของท่าน๓ และสอดคล้องกบงานวิจัยของ ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง 
ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านทั้ง ๓ ด้านเรียงตามล าดับ คือ ผลที่ได้รับ การฝึกปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจ ส่วน
ความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติธรรมของพระนิสิตพบว่าโดยรวมแล้วมีความพึงพอใจในระดับมากเรียง
ตามล าดับ คือ การก าหนดเนื้อหาการปฏิบัติ การจัดการทั่วไป และรูปแบบการฝึกปฏิบัติ และจากผล
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติธรรมของพระนิสิต พบว่า รูปแบบการปฏิบัติกับผลที่ได้รับ
จากการปฏิบัติธรรมและความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
                                                             

๓รักษิณา ทับทิมไสย, การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน อายุ
ระหว่าง ๒๐ – ๗๐ ปี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข. 



๒๐๐ 

 

ระดับ ๐.๐๑ และพบว่ารูปแบบการปฏิบัติธรรมโดยการเดินธุดงค์ได้รับผลจากการปฏิบัติมากที่สุด  
รองลงมาคือการปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติและปริวาสกรรม  ส่วนการปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติ
ได้รับความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือปริวาสกรรมและการเดินธุดงค์ จากผล  
การวิจัยสรุปได้ว่าผลของการปฏิบัติธรรมในรูปแบบที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนิสิต  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้หลักจริต ๖ และการจัดรูปแบบ
การปฏิบัติธรรมให้หลากหลาย เพื่อให้การเรียนรู้นั้นตรงกับอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติหรือผู้เรียน๔ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา”นั้น ผู้วิจัยสามารถมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
๑) เจ้าคณะปกครองสงฆ์ตามล าดับช้ัน ควรน าเอาผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปเป็น

ข้อสรุปในการก าหนดแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต่อไป 
๒) ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย ควรน า

งานวิจัยในครั้งนี้ ไปเผยแผ่ต่อศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าภาค และศูนย์ประสานงาน
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาศูนย์ประปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดของแต่ละจังหวัดต่อไป 

๓) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรน าเอาผลการวิจัยครั้งนี้ ไป
ปรับปรุงพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมของตน เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่อไป 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
๑) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดแต่ละแห่ง ควรพัฒนาสถานทีใ่หส้ะอาด สวยงาม 

ร่มรื่น เป็นสัปปายะ ขยายสถานทีใ่ห้พอเพียงและเหมาะสม ทั้งสถานทีป่ฏิบัติธรรมและสถานทีพ่ักอาศัย 
๒) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรควรจัดหลักสูตรการปฏิบัติธรรม

ที่เหมาะสมกับกลุม่คนที่มีรายได้น้อย และหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับวัยให้กับกลุ่มเยาวชน 
ทั้งที่ยังศึกษาเล่าเรียนและที่อยู่นอกระบบการศึกษาภาคปกติ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
กลุ่มเป้าหมายน้ีด้วย 

๓) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรศึกษาและปฏิบัติธรรมให้เห็นผล
รักษาศีลาจารวัตรตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งความเลื่อมใสศรัทธา และ
ควรที่จะอยู่ต้อนรับญาติโยมในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เพราะเป็นวันที่ญาติโยมมีเวลา
เดินทางไปยังส านักได้โดยสะดวก 

 
                                                             

๔ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ก-ข. 



๒๐๑ 

 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนพื้นที่ในการศึกษาไปยังส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคอื่นๆ  
๒) ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องเรือ่ง รูปแบบการจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอื่นๆ เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทุก ๕ ปี 
๓) ควรศึกษาปัจจัยในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดต่างๆ ของบุคคลทั่วไป ทั้งในเขตปกครองคณะสงฆ์อื่นๆ  
 

 
 



บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูม ิ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺ เตปิฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

________. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 

________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุตยิภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ. การจัดการด้านปัจจัยในการบริหารงาน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๔๑. 

จันทรานี สงวนนาม. เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง .
กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖. 

จุฑา เทียนไทย. การจัดการมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฺฮิล, ๒๕๔๘. 
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ความรู้เบ้ืองต้นทางการบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
ทองหล่ อ  เ ดชไทย . หน่วย ท่ี  ๑  แนว คิด เ กี่ ย วกั บกา รบริ ห า รส าธา รณสุ ข . นนทบุ รี  :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร์พริ้น, ๒๕๕๐. 
 
 
 



๒๐๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ธีระรัตน์ กิจจารักษ์. เอกสารคําสอนวิชาการบริหารการศึกษา . เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์สถาบัน

ราชภัฎ, ๒๕๔๒. 
บรรจบ เนียมมณี. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ, ๒๕๒๓. 
บุญทัน ดอกไธสง. การจัดองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร. สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 
ฝ่ายวิชาการคณะท างานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน . 

คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองพุทธ
ศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๗. กรุงเทพมหานคร 
: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗. 

พงษศักดิ์ ปญจพรผล. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒. 
พระธรรมปิฎก (ป .อ. ปยุตฺโต) . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 
พระธรรมสุธี. คู่มือศูนย์ปฏิบัติการ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม Dictionary of 

Buddhist. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้งแมสโปรดักส์
จ ากัด, ๒๕๔๕. 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). คุณธรรมและพุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรมและโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี). คนสําราญงานสําเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด มหาชน, ๒๕๕๐. 

พะยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
๒๕๕๒. 

พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
พีรสิทธ์ิ.ค านวณศิลป์. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมแบบก้าวหน้า . ขอนแก่น : คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท จ ากัด, ๒๕๔๔. 
ยุทธ กัยวรรณ์. การบริหารการผลิต. กรงุเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๗. 

 



๒๐๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 
วิชัย ตันศิริ . อุดมการทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ . กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : ทรัพย์เพิ่มการพิมพ์, 

๒๕๔๙. 
วีรพจน์ ลือประสิทธิกุล. TQM LIVING HANDBOOK ; An Excutive Summarry. กรุงเทพมหานคร :

บริษัท บีพีอาร์แอนด์ทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท์ จ ากัด, ๒๕๔๑. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ . ธุรกิจท่ัวไป : ความรู้ เ บ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิ จ . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทดวงกมลสมัยจ ากัด, ๒๕๔๑. 
________. ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๑. 
________. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
สร้อยตระกูล อรรถมานะ . พฤติกรรมมนุษย์  และจริยธรรมทางธุรกิจ . กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
สุธี สุทธิสมบูรณ์. หลักการบริหารเบ้ืองต้น. กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖. 
สุรัสวดี ราชกุลชัย. การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
สุรีย์ มีผลกิจ และวิเชียร มีผลกิจ. พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

คอมฟอร์ม จ ากัด, ๒๕๔๕. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๑. 
โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต มหาสีสยาดอ. หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน. กรุงเทพมหานคร :

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖. 
อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ. ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ม.ป.ท. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

โชติ บดีรัฐ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๔. 

ดิเรก ถึงฝั่ง. “ยุทธศาสตร์การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ CEO เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๓. 

 
 



๒๐๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
บรรจง เจริญสุข. “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒. 

ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี. “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๔. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุรางค์สุจิณฺโณ. “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาสุทธิชัย ชิดโคกสูง. “การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของวัด เพื่อความสงบสุข
ของสังคมในจังหวัดนครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒. 

พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ). “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

เพชริน สงค์ประเสรฐิ. “พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร
, ๒๕๕๐. 

ภาส ภาสสัทธา. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วิทยา จันทร์แดง. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชยเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต .  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
๒๕๕๔. 

เสนอ อัศวมันตา. “รูปแบบการบริหารจดัการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

(๓) รายงานวิจัย: 

ไฉไลฤด ียุวนะศิริ และคณะ. “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖. 

 
 



๒๐๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ญาณภัทร ยอดแก้ว. “การพัฒนาโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญ : กรณีศึกษาวัดเอก อ าเภอ

ก ร ะ แ ส สิ น ธ์  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ” .  ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย .  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 

บรรจง โสดาดี และคณะ. “การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
สุรินทร์, ๒๕๔๙. 

พชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม. “การบริหารงานพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร”. รายงานการวิจัย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๔๘. 

พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์. “การปฏิบัติกรรมฐานของนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมกรรมฐาน
ภาคปฏิบัติ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดมกุฏคีรี วัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระบุญมี สนฺตจิตฺโต มณีจันทร์. “ศึกษาวิธีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติธรรม
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร”. รายงานการวิจัย . 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๔๖. 

พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธฺโม. “การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของ
วัดท่าเรือ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 
๒๕๔๓. 

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี โอฐสู และคณะ. “ศึกษาทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตสุรินทร์, ๒๕๔๗. 

รักษิณา ทับทิมไสย. การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน อายุ
ระหว่าง ๒๐ – ๗๐ ป”ี. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๓. 

วุฒิภัทร เครือวงศ์. “แนวทางการพัฒนาการสร้างความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม
ต่อการให้บริการของวัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๑. 

สุมาลี วิทยรัตน์. “โครงการวิจัยเรื่องศึกษาการปฏิบัติธรรมของวัดเขาสมโภชน์”. รายงานการวิจัย.
ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๔๙. 

(๔) บทความ: 

อุทุมพร จามรมาน. “โมเดลคืออะไร”. วารสารวิชาการ, ๒๒-๒๖ มีนาคม : ๒๕๔๑) : ๒๒. 
วาโร เพ็งสวัสดิ์ ผศ.ดร.. “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ ๒ 

ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๓. 
Steiner, อ้างใน วาโร เพ็งสวัสดิ์ ผศ.ดร.. “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๓. 
 



๒๐๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระมหาสหัส ด าคุ้ม. “การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มี

ประสิทธิผล”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๑๘๒. 

พระบุญมี สนฺตจิตฺโต (มณีจันทร์). “ศึกษาวิธีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้ปฏิบัติธรรม 
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร”, วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ วิทยาเขตขอนแก่น. (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๔๖), : ๑๑๖ 

(๕) เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืนๆ: 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. “คู่มือพระสังฆาธิการ (พระผู้น าชุมชน)”. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลยั
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. (อัดส าเนา). 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

มหาเถรสมาคม, หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์, [ออนไลน์] 
แหล่งที่มา : http://www.mahathera.org/detail.php?module=article&id=7&title 
=03 [๒ ธันวาคม ๒๕๕๗].  

ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.). หลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการพิจารณาคัดเลือกสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเด่น .”, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา : http://www.sptcenter.org[๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗]. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔, 
[ออนไลน]์. แหล่งที่มา : http://www.onab.go.th [๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗]. 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,  PDCA เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ , [ออนไลน์], แห่งที่มา : 
http://images.senarat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SyW@ng
ooCGwAAD3zecs1/PDCA2554 [๒๐ มิถุนาย ๒๕๖๑]. 

บุญชม  ศรี ส ะอ าด ,  กา ร พัฒนากา ร วิจั ย โ ดย ใช้ รู ปแบบ ,  [ออน ไล น์ ],  แห ล่ ง ที่ ม า  : 
http://www.watpon.com/boonchom/ development.pdf. (๒๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓, ระเบียบมหา
เถรสมาคม , [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา : http://www.sptcenter.org [๖  พฤษภาคม 
๒๕๖๑]. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mahathera.org/detail.php?module=article&id=7&title%20=03
http://www.mahathera.org/detail.php?module=article&id=7&title%20=03
http://www.onab.go.th/
http://www.sptcenter.org/
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
(๗) สัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์  พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล). ดร.. ป.ธ. ๔. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส
วัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร). ป.ธ. ๙. เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัด
ป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล). ดร.. ป.ธ.๔. เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก วัด
สระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระครูกิตตยาภินันท์. เจ้าคณะต าบลมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 
พระครูโกศลศาสนาธรรม. เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร). ดร.. ป.ธ. ๙. เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ, ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) . ป.ธ. ๘. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา
ราม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระครูสุวัฒน์วรกิจ. เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระครูศรีเมธาภรณ์ (ประภาส ฐิตธมฺโม). ป.ธ. ๖. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับค้อ, ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระครูสุภัทรเขตสมุทร. เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง , ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 
นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ . ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง, ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นางวันทนีย์ มีแสง. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัด
อ่างทอง, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายบุญมา เปรมปรี. ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง) , ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 
นางสาวจิตรสินี ตระการประเสริฐ. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นางเกศราภรณ์ ทับงาม. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นางสาวอมรรัตน์ รักษาช่ือ. ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายณฤทธ์ิ ปุญธนพจนา. ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นางสาวทัศนาถ เปาอินทร์. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 
 
 



๒๐๙ 
 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๘) สนทนากลุ่มเฉพาะ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ. ดร.. รองเจ้าคณะอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง, ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
พระครูสุวรรณกิจสุนทร. เจ้าอาวาสวัดทองเลื่อน จังหวัดอ่างทอง, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธ์ิ. นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิปัสสนาธุระ, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
พระครูนิเทศธรรมวิรัช. เจ้าอาวาสวัดหมื่นเกลา จังหวัดอ่างทอง, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
พระครูวิโรจน์อินทคุณ. ดร.. เจ้าคณะต าบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
พระครูวิบูลวรวัตร, เจ้าอาวาสวัดแก้วกระจ่าง จังหวัดอ่างทอง, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
พระอุดมสิทธินายก. ผศ. ดร.. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
พระสุธีวีรบัณฑิต. ดร.. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 

๒. ภาษาอังกฤษ  
1. Secondary Sources 

(I) Books: 

Carlisle,  Howard M.  Management: Concepts and Situation. Chicago : Science 
Research Associates, 1976. 

Dessler, G. Management : Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders. Florida 
: UG/GGS Information Services, 2011. 

Henri Fayol. Industrial and General Administration. New York : Mc-Grew Hill, 1930. 
Koontz. H. Management : A Global Perspective. Heinz Weihrich : Mcgraw-Hill, 1993. 
Morphet. Edgar L. and others. Educational Organization and Administrator. nd ed. 

New Jersey : Prentice –Hall, 1967. 
Samuel C, Certo. Modern Management : Diversity. Ouality. Ethics and 

GlobalEnvironment. th ed. Boston : Allyn and Bacon, 1994. 
Taylor, F.W. The Principles of Scientific Management. New York : Harper, 2002. 
William Ouchi. Organization and Management. Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 1971. 
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ภาคผนวก ก. 
เครื่องมือในการวิจัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๑๒ 
 

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง การบริหารจัดการส านกัปฏิบตัิธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
เพือ่เสริมสร้างศกัยภาพทางปัญญา 

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

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ ตามหลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการศึกษาการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา จึงขอร่วมมือจาก
ท่านในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีทุกข้อตามความเป็นจริงทั้งนี้ค าตอบของท่านจะเป็นข้อมูลเชิงสถิติ
และเป็นประโยชน์ในการวิจัยต่อไป 

แบบสอบถามชุดน้ีประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด ๓ ตอน ดังนี ้

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา 

ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากท่านช่วยให้งานส าเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดี และขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
  

พระพิพฒัน์ โสภณจิตฺโต 
นิสิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 



๒๑๓ 
 

ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงใน  ตามความเป็นจริงและโปรดตอบให้ครบทุก

ข้อ 
๑. เพศ 
  ชาย  หญิง 
 

 ๒. อายุ 
   ต่ ากว่า ๒๐ ป ี  ๒๐ - ๓๐ ป ี
   ๓๑ - ๔๐ ป ี  ๔๑ – ๕๐ ป ี
   ๕๑ – ๖๐ ป ี  มากกว่า ๖๐ ป ี
 
 ๓. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
   อนุปริญญา  ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
 ๔. เหตุผลการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม 
   ชอบการปฏิบัติธรรม  รู้จักกับทางวัด 

   แก้บน              เพื่อน/ญาติชักชวน 
   สร้างบารมี              มาตามโครงการ 
   ว่างงาน              อื่นๆ 
 

ตอนท่ี ๒ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทาง
ปัญญา  

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทางปัญญา ทางซ้ายมือและมีตัวเลขแสดงระดับความคิดเห็นไว้ทางขวามือ ให้
ท่านพิจารณาว่าในแต่ละข้อนั้น การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ได้มีระดับการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากน้อย
เพียงใด เมื่อพิจารณาแล้วให้ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง “ระดับการบริหารจัดการ” ให้
ตรงกับตัวเลขที่ต้องการ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 ๕   หมายถึง ระดับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๔   หมายถึง  ระดับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มาก 
 ๓   หมายถึง ระดับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒   หมายถึง ระดับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑   หมายถึง  ระดับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อยที่สุ 
 



๒๑๔ 
 

ข้อ
ท่ี 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา  

ระดับการบริหารจัดการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านสถานท่ี      
๑. มีความสะอาด ร่มรื่น      
๒. เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก      
๓. มีอาคาร หรอืศาลาปฏิบัติธรรมทีส่ามารถใหผู้ป้ฏิบัติ 

ธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรม และฝกึปฏิบัติกมัมัฏฐาน
ได้อย่างเพียงพอ 

     

๔. อาคาร หรือศาลาปฏิบัติธรรมมีอากาศถ่ายเทสะดวก  
ไม่ท าให้ผูป้ฏิบัติอึดอัด 

     

๕. มีที่พักจ านวนเพียงพอ      
๖. มีการแบง่แยกประเภทที่พักตามเพศของผู้ใช้      
๗. ห้องพกัมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวน  

หรือท าอันตรายได้อย่างด ี
     

๘. มีการจัดสถานทีส่ าหรับการเดินจงกรม      
๙. มีโรงฉัน โรงครัว อาหารอย่างเพียงพอ      

๑๐. มีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ      
 ด้านวิทยากร      

๑. มีวิทยากรจ านวนเพียงพอ      
๒. มีวัตรปฏิบัตเิป็นที่น่าเลือ่มใส      
๓. ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปสัสนาจารย์      

๔. มีความรู้ความสามารถในการสอนตามหลกัสติ ปัฏฐาน
สูตรเป็นอย่างด ี

     

๕. สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน ได้      
๖. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนามาแล้ว 
     

๗. มีความสามารถในการเทศนา และบรรยายธรรม      
๘. เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างด ี      
๙. สามารถบรรยายใหผู้้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
     

๑๐. พระภิกษุสามเณรหรอืบุคลากรในส านักมีความ 
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ สามารถปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างที่ด ี

     



๒๑๕ 
 

ข้อ
ท่ี 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา  

ระดับการบริหารจัดการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านการบริหารจัดการ      

๑. เจ้าอาวาสหรอืเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและ
เห็นความส าคัญของการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง 

     

๒. มีการจัดท าบญัชีรายรบั – รายจ่าย ที่ชัดเจน เป็น
ระบบ 

     

๓. มีเจ้าหน้าทีเ่พียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก
อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวย ความ
สะดวกต่างๆ  

     

๔. มีการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติ  
ธรรมและบริเวณโดยรอบ 

     

๕. มีการดูแลด้านสุขอนามัยเป็นอย่างด ี      
๖. มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านักที่

จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารเผยแผห่รือติดประกาศไว้ ณ 
บริเวณทีเ่ห็นชัดเจน 

     

๗. มีการประสานงานกบัชุมชนให้มสี่วนร่วมในกจิกรรม 
โครงการของวัดในรปูแบบของคณะกรรมการ 
ด าเนินงานในด้านต่างๆ  

     

๘. มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมใน 
รูปแบบต่างๆ  

     

๙. ไม่ด าเนินการในลักษณะเชิงธุรกิจ      
๑๐. มีการจัดเกบ็ข้อมลูสถิติของผูเ้ข้ารับการปฏิบัติธรรม 

อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก 
     

ตอนท่ี ๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา  
 ปัญหา อุปสรรค  
...........................………………................................................................................................................... 
...........................………………...................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ  
...........................………………................................................................................................................... 
...........................………………...................................................................................................................  



๒๑๖ 
 

 
แบบสัมภาษณ ์

เรื่อง การบริหารจัดการส านกัปฏิบตัิธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง  
เพือ่เสริมสร้างศกัยภาพทางปัญญา 

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

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จัดท าข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับเป็นข้อมูลและแนวทางส าหรับผู้วิจัย เพื่อใช้ใน
การวางแผน พัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจน
เป็นข้อมูลสารสนเทศต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป 
แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 ตอนท่ี ๒ เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัดอ่างทอง เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

พระพิพฒัน์ โสภณจิตฺโต 
นิสิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๒๑๗ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
๑. ช่ือ ..................................................................................................................................................... 
๒. ปัจจุบัน อายุได้................ปี ด ารงต าแหน่ง...........................จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง......... ...........ปี 
๓. วุฒิการศึกษาทางโลก .......................................................................................................... ............. 
๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม.............................................................................. ........................................ 
๕. ภูมิล าเนาเดิม................................................................................................................ ....................
  
ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เรื่องการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา ดังนี้  
 ๑. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา เป็นอย่างไร 
 ๒. กระบวนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทางปัญญา เป็นอย่างไรบ้าง 
 ๓. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทางปัญญาเป็นอย่างไรบ้าง  
 ๔. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา  
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

 
 
 



๒๒๔ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในเกบ็ข้อมูลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๗ 
 

 



๒๒๘ 
 

 
 



๒๒๙ 
 

 
 

 



๒๓๐ 
 

 



๒๓๑ 
 

 
 



๒๓๒ 
 

 
 



๒๓๓ 
 

 
 



๒๓๔ 
 

 
 

 



๒๓๕ 
 

 



๒๓๖ 
 

 



๒๓๗ 
 

 
 



๒๓๘ 
 

 
 



๒๓๙ 
 

 



๒๔๐ 
 

 
 



๒๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย 



๒๔๒ 
 

 



๒๔๓ 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนตฺสีโล ป.ธ.๔), 
เจ้าคณะจงัหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระเด๙พระคุณพระศรีวิสทุธิโสภณ (สนอง เตชวีโร ป.ธ.๙),  
เจ้าคณะอ าเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๒๔๔ 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระครปูลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔, ดร.),  
เจ้าคณะอ าเภอป่าโมก เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนาธรรม, เจ้าอาวาสวัดบ้านพราน,  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 

 

 

 



๒๔๕ 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ดร. (บญุชิต ญาณส วโร ป.ธ.๙), เจ้าคณะเขตพญาไท 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ,  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระเดชพระคุณพระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี ป.ธ.๘),  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 

 

 



๒๔๖ 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระครสูุวัฒน์วรกจิ, เจ้าคณะต าบลบ้านแห เจ้าอาวาสวัดช้าง,  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครสูุภัทรเขตสมทุร, เจ้าคณะต าบลหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดม่วง,  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๒๔๗ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางปิยะกลุ บัวสวัสดิ์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดอ่างทอง,  
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางวันทนีย์ มีแสง, ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
จังหวัดอ่างทอง, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 

 



๒๔๘ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายบุญมา เปรมปรี อ ผู้ ำนวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง),  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางเกศราภรณ์ ทบังาม, ประชาชนทั่วไป (อาชีพเกษตรกรรม) 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 

 

 

 



๒๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๐ 
 

 
 

 



๒๕๑ 
 

 



๒๕๒ 
 

 



๒๕๓ 
 

 

 



๒๕๔ 
 

 
 



๒๕๕ 
 

 



๒๕๖ 
 

 



๒๕๗ 
 

 



๒๕๘ 
 

 



๒๕๙ 
 

 



๒๖๐ 
 

 



๒๖๑ 

 

ประวัตผิู้วิจัย 
 
ช่ือ ฉายา/นามสกุล : พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต (ทับงาม) 

วัน เดือน ปีเกิด : วันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ภูมิล าเนาที่เกิด : ๔๖ หมู่ ๑ ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐ 

การศึกษา 
 

: พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ห้องเรียนวัดพิกุลทอง 

 : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

ประสบการณ์การท างาน : โครงการฝึกอบรมพระสังฆาธิการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๔๕ วัน 
ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๘ 

ผลงานทางวิชาการ : พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต (ทับงาม) “บทบาทพระสังฆธิการกับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา” นิตยสารพุทธจักร เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 : พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต (ทับงาม) “วิธีสร้างแรงจูงใจในองค์กรตาม
แนวพระพุทธศาสนา” วารสารสังคมปริทรรศน์  
(รัฐศาสตร์ นครราชสีมา) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๖๓ 

 : พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต (ทับงาม) “รูปแบบการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ที่ดี” วารสารสังคมปริทรรศน์ (รัฐศาสตร์ นครราชสีมา)  
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓ 

อุปสมบท : ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สังกัด : วัดไชโยวรวิหาร 

ปีที่เข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : ๒๑ หมู่ ๓ ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐ 
 

 


