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บทคัดย่อ
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสานักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 3)เพื่อเสนอการพัฒนาการส่งเสริมสานักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 18 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญจานวน
10 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงปริมาณ
ด้ ว ยการส ารวจกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ พระสงฆ์ ใ นจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จ านวน 347 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.979 เก็บ
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รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพทั่วไปของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า วัด
มีส่วนสาคัญในการทาหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันพระพุทธศาสนามี
ทั้งส่วนที่เจริญก้าวหน้าขึ้นและเสื่อมโทรมลงไป พระสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ในการอบรม
สั่งสอนถ่ายทอดธรรมะและการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา และเป็นผู้
ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะทาให้ประชาชนยอมรับนับถือและยินดีปฏิบัติตามคาแนะนาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดในทุกอาเภอ ๆ ละ 3 หรือ 4 แห่ง จึงทาให้
ประชาชนสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา แต่ก็ยังมีประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมในจานวนที่
น้อย รวมถึงพระวิปัสสนาจารย์ก็ยังไม่เพียงพอ สานักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งไม่มีการประสานงาน
กันเป็นเครือข่าย ขาดความร่วมมือในบริหารจัดการ ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกัน
และกันได้
2. องค์ประกอบของสานักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า สิ่งที่เป็นปัจจัย
สาคัญทาให้ประชาชนมีความสนใจเข้าปฏิบัติธรรมขึ้นอยู่กับ 3 ส่วน ได้แก่ ด้านสถานที่ วัดหรือ
สานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดต้องมีความพร้อมสาหรับการให้บริการแก่ประชาชน มีความ
เหมาะสม สะอาด สงบเงียบและสะดวกสบาย ด้านบุคลากร เจ้าสานักปฏิบัติธรรมหรือพระ
วิปัสสนาจารย์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างของความดี มีจริยธรรม ที่ทาให้
ประชาชนเห็นแล้วเกิดความศรัทธา และปฏิบัติตามได้ ด้านการบริหารจัดการ มีการอบรมการ
ฝึกสอนปฏิบัติธรรมที่มีความหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เลือกปฏิบัติตามความต้องการ
3.การพัฒนาการส่งเสริมสานักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สานักปฏิบัติธรรม
ต้องมีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมเพื่อการใช้งานตลอดเวลา คณะสงฆ์ควรกาหนดให้มี
สร้ า งพระวิ ปั ส สนาจารย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น และท าการพั ฒ นาพระวิ ปั ส สนาจารย์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ มี
ความสามารถเพิ่มขึ้น ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเป็น
ประจาอย่างสม่าเสมอ ทั้งโครงการที่เป็ นแบบระยะสั้น แบบระยะยาวเพื่อให้สามารถรองรับ
ความต้องการของประชาชนหลากหลายกลุ่ม บางโอกาสต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ด้วย
การให้ออกไปปฏิบัติธรรมตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานที่หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน
สถานศึกษา เป็นต้น
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ABSTRACT
Objectives of this research were; 1) to study general conditions and
problems of people’s meditation practice in Prachuap KhiriKhan Province, 2) to
study structure of meditation centers of Prachuap KhiriKhan Province and 3) to
propose the meditation centers promotion development of Prachuap KhiriKhan
Province.
The findings were as follow.
1. Conditions, problems and obstacles of the meditation centers of
Prachuap Khiri Khan Province were found that monasteries play the important
roles in inheriting Buddhism. Since Buddhism has both tendencies to progress
and decline. So monks play the most important roles in preaching and
transferring Buddhadhamma to people to follow. Monks have to set the good
examples with good behave to arouse the people’s faith so that they will
practice Buddhadhamma. There are 3 to 4 meditation centers at every district in
Prachuap Khiri Khan Province, providing conveniences for people to practice
meditation. There are still a few people to attend the meditation centers, also
the meditation masters are limited. There is not coordination among meditation
centers to help one others. Some meditation centers are located in the middle
of city with many distracting environment, causing problems for meditation
practice.
2. The structures or components of the meditation centers in
Prachuap Khiri Khan Province were found that important factors that makes
people interested in dharma practice depends on 3 parts; namely, Place,
monasteries that are used for the meditation centers are ready and equipped
with clean, peaceful and convenient facilities. Personnel; meditation center
masters and meditation teachers must be competent and knowledgeable, good
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examples, well ethical behave that induce faith and acceptance and
Management; the meditation centers provide many methods of meditation
teaching that allow people to choose in line with their preference.
3. Guidelines for the meditation centers promotion development of
Prachuap khirikhan Province were that the meditation centers should regularly
improved, ready for activities at all times. Sangha Order should create more new
meditation teachers and develop those existing teachers with new knowledge
and competency. There should be regular meditation practice with both short
and long terms to serve the unpredictable needs of various groups of people. In
some occasions. There should be meditation practice outside of the centers,
such as government offices, private companies and educational institutes, etc
keywords : meditation practice, promotion, development, meditation centers

1. บทนา
การปฏิบัติตามคาสอนของพุทธศาสนาถือเป็นพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์ เพราะ
เป็นหลักคาสอนที่ขัดเกลาจิตใจของมนุษย์จากระดับต่าไปถึงระดับสูง ตั้งแต่เข้าใจตนเองไปถึง
เข้าใจผู้อื่น หากบุคคลใดปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้นาหลักพุทธ
ศาสนาไปประยุกต์เพื่ อสร้ างมนุ ษยสั มพันธ์ เนื่องจากมีหลั กธรรมของพระพุทธศาสนาหลาย
ประการที่เป็ นการสร้างความรั กความศรัทธาให้กับคนอื่น และแน่นอนว่าเมื่อใครก็ตามที่นา
หลักธรรมของพุทธศาสนาไปปฏิบัติย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง เช่น สามารถตั้งตัวให้เป็นหลัก
เป็นฐานได้ สามารถตั้งตนอยู่ในหลักศีลในธรรม สามารถดับกิเลสให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง
ในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี ส านั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจ าจั ง หวั ด จ านวน 26
แห่ง ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังยังมีจานวนน้อย จากสถิติ
ของผู้เข้าปฏิบัติธรรมในสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ละแห่ง เมื่อวัดค่าจาก
จานวนผู้ปฏิบัติธรรมต่อปี ยังมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมน้อยมาก (Statistical data for the Prachuap
Khiri Khan Provincial Practice Bureau, 2018) วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงมี
ความสาคัญในการทาหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา สภาพสังคมปัจจุบันพระพุทธศาสนา
มีทั้งส่ วนที่เจริ ญก้าวหน้ าและเสื่ อมโทรมลง พระสงฆ์เป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคัญ เป็นผู้สั่ งสอน
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ถ่ายทอด การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใส การสนทนาธรรม การแนะนา การตอบปัญหาและ
การแสดงธรรม อีกทั้งในฐานะที่พระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงทาให้ถูกยอมรับว่าเป็น
ผู้นาทางจิตใจของประชาชน การเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ จะทาให้ประชาชนยอมรับนับถือ
และยินดีปฏิบัติตามคาแนะนาได้ มหาเถรสมาคมให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
ธรรม โดยออกระเบียบการจัดตั้งสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและควบคุมการ
เรียนการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร
เพื่อรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจการปฏิบัติธรรม (Division of Buddhism, National
Buddhism Office., 2010) สั งคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้ว ย
เทคโนโลยี ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ ง
ขณะเดียวกันความเสื่อมทรามทางด้านจิตใจก็เพิ่มมากขึ้น ได้กลายเป็นโรคบกพร่องทางอารมณ์
สิ่งที่จ ะใช้รั กษาได้ดี คือ การให้รั กษาทางใจอั นเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ที่เรียกกันว่า ธรรมโอสถหรือการปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมจิตให้มีสมาธิเข้มแข็ง
เพื่อให้เกิดสติปัญญา รู้เท่าทันสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสั งคม และปัญหาอันแท้จริงของชีวิต
การที่จะทาให้ประชาชนสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมและแพร่ หลายได้นั้นมิใช่กระทาได้ง่าย ต้องมี
องค์ประกอบเป็นเหตุปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมหลากหลายประการ เหตุปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง
ก็ คือ วัดที่เป็นสานักปฏิบัติธรรมที่มีความพร้อม มีสถานที่เป็นสัปปายะเหมาะสมแก่การศึกษา
อบรมปฏิบัติธรรมและมีพระวิปัสสนาจารย์สาหรับทาหน้าที่ บริหารจัดการ การฝึกอบรมสั่งสอน
อย่างมีคุณภาพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสานักปฏิบัติธรรมที่จัดตั้งถูกต้องตามระเบียบมหา
เถรสมาคม จานวน 26 แห่ง แต่ประชาชนผู้สนใจต่อการศึกษาปฏิบัติธรรมยังไม่มาก และยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนเรื่องวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยส่วนมากแล้วพระสงฆ์ในประเทศ
ไทยจะทาหน้ าที่คันถธุร ะ (ศึกษาเล่ าเรีย นพระปริยัติธ รรม หรืองานด้านอื่นๆ พระสงฆ์ที่ทา
หน้าที่ด้านวิปัสสนาธุระยังมีจานวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนความต้องการของประชาชนผู้สนใจ
ในการปฏิบัติธรรม
จากสภาพทั่วไปของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ้าหาก
คนเรายังให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมแล้วค้นหาผลที่ได้จากการปฏิบัติ ประชาชนที่ปฏิบัติ
ธรรมจนเกิดความสงบและปฏิบัติธรรมได้สม่าเสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ในระดับที่สูงขึ้น
ไป การปฏิบัติธรรมทาให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านร่างกายจะทาให้เกิดการ
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บริหาร ร่างกาย ได้เคลื่อนไหว ส่งผลดีต่อร่างการ ช่วยฝึกความอดทน ส่วนด้านจิตใจ ผู้ปฏิบัติ
ธรรมจะมีจิตใจผ่องใส ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ภายในจิตใจเกิดความสงบและมีสติ จาก
การที่ได้รับการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจก็จะทาให้จิตใจเราดีขึ้นได้ ส่งผลให้มีสุขภาพดีทั้ง
ทางกายและทางใจ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ
สานักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าเหตุใดประชาชนจึงมีความสนใจหรือไม่สนใจในการ
ปฏิบัติธรรมเพียงใดอย่างไร สานักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมีความสาคัญต่อการตัดสินใจ
เข้าปฏิบัติธรรมของประชาชนหรือไม่เพราะเหตุใด และแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมของสานักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เพิ่มสูงยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประ
จวบคีรีขันธ์
2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสานักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.3 เพื่อเสนอการพัฒนาการส่งเสริมสานักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี้เป็น การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)
ประกอบด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ ง เก็ บ ข้ อ มู ล จากเอกสาร
(Documentary Research) กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาเอกสาร ตารา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎีและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักปฏิบัติธรรม
ตอนที่ 2 กาหนดกรอบแนวคิด ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติธรรมของ
ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 18
รูปหรือคน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในบริบททั่วไปของสานักปฏิบัติธรรม
ตอนที่ 3 การจัดสนทนากลุ่มพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติธรรม เพื่อหาข้อเท็จจริง ปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาสารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ของผู้เข้ามาใช้บริการ
สานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 7 แห่ง ด้วยแบบสอบถามเพื่อให้ได้
ข้อมู ล พื้น ฐานส าหรั บประกอบการวิจั ย เชิง ปริ มาณ ในการพิจ ารณาตั ดสิ น ใจในการใช้ เป็ น
รูปแบบ แนวทางการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สภาพทั่วไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัดหรือสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดได้จัดพื้นที่สาหรับให้พุทธศาสนิกชนให้เข้าไป
ปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา แต่ประชาชนทั่วไปก็ยังเข้าปฏิบัติธรรมเป็นจานวนน้อย ยังไม่ค่อยมี
ใครให้ความสาคัญกับการปฏิบัติธรรมมากเป็นพิเศษ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมจะเป็น
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา สานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดแต่ละแห่งดาเนินการบริหารจัดการแยก
จากกัน ไม่มีการประสานงานกันเป็นเครือข่าย ไม่มีศูนย์กลางในการบริหาร ทาให้ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงควรการการกาหนดให้มีสานักปฏิบัติธรรมแห่งใดแห่งหนึ่งเป็น
หลั ก หรื อ ศู น ย์ ก ลางของการปฏิ บั ติ ธ รรม วั ด แต่ ล ะวั ด หรื อ ส านั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมต้ อ งมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การจัดการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ให้มากขึ้น ต้องมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของเจ้าสานักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ให้สูงขึ้นเพื่อ
รองรับความทันสมัยกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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โดยเฉพาะความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ที่ ส ามารถน ามาส่ ง เสริ ม ให้ ก ารปฏิ บั ติ ธ รรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับวัดหรือสานักปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการของวัดหรือสานักปฏิบัติธรรม ถ้าเจ้าสานักปฏิบัติธรรมและพระ
วิปัสสนาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์และบุคลากรที่มีคุณภาพจะทาให้ผลการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นด้วย
ดังนั้ น เจ้ าส านั กปฏิบั ติธ รรมและพระวิปัส สนาจารย์จะต้ องมาการฝึ ก อบรมเพิ่มเติม ความรู้
ความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอก็จะเป็นประโยชน์ต่อการให้การอบรมแก่
ผู้ปฏิบัติธรรมต่อไป
จากการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลของการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ สรุปสาระ
ได้ดังนี้
1) ประชาชนยังเข้าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังในจานวนที่น้อย ส่วนใหญ่จะเป็นนักรียน
นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการที่สถานศึกษาจัดขึ้น แต่ละโครงการปฏิบัติธรรมก็จะเป็น
เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งปี
2) วัดหรือสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดแต่ละแห่งแยกการบริหารจัดการกันเอง
โดยไม่มีการประสานงานกันเป็นเครือข่าย ทาให้สานักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีรูปแบบการปฏิบัติ
ธรรมที่ไม่ได้มาตรฐานเดียวกันหรือเหมือนกัน หากมีการบริหารจัดการกันเป็นเครือข่าย จะทาให้
สามารถเปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ได้ ว่ า การบริ ห ารจั ด การใด รู ป แบบการปฏิ บั ติ ธ รรมอย่ า งไรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้นามาเป็นหลักในการบริหารจัดการต่อไป
3) การพัฒนาส่งเสริมบุคลากรของสานักปฏิบัติธรรมให้มีความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น
เพื่อให้ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามของเจ้าสานักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนา
จารย์ รวมทั้งพระสงฆ์รูปอื่น ๆ ในสานักปฏิบัติธรรมด้วย เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้น
แก่ผู้พบเห็นทั่วไป
5) พระวิปัสสนาจารย์นาการปฏิบัติธรรมต้องทาให้สม่าเสมอและถูกต้องตามแบบตรง
ตามหลักธรรม
6) การปฏิบัติธรรม ต้องไม่จากัดว่าเป็นวันหยุด วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวัน
พิเศษใด ๆ ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติได้ทุกวัน ให้ปฏิบัติธรรมกันเป็นปกติ
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7) ควรจัดให้ มีการบริห ารงานบุ คลากรให้ เป็นระบบ มีความเหมาะสม ต้องนาเอา
วิธีการสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการ
8) สานักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งยังไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
ให้กว้างขวางมากนัก ขาดการนาเอาวิทยาการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9) พระวิทยากรต้องเป็ น ผู้ ที่มีเทคนิค วิธีการ และมีจิ ตวิทยาในการสอน รู้จักการ
ประยุกต์แบบการสอนการอบรมให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม
10) การพัฒ นาส านักปฏิบั ติ ธ รรมประจาจั งหวัด เจาส านักตองให้ ความส าคัญกั บ
บุคลากรด้วยการส่งเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ควรสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาหาความรูใหมๆ อยู
ตลอดเวลา เช่น การส่งไปอบรมเพิ่มสมรรถนะ การสงเรียนในระดับสูงขึ้นไป
11) เจ้าสานักปฏิบัติธรรมต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากร ด้วยตาแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้วยสภาวะความเป็นผู้นา จะทาให้ประชาชนปฏิบัติตามได้โดยง่าย
4.2 องค์ประกอบของสานักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลจากการศึ ก ษาการสั ม ภาษณ์ ก ารวิ จั ย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย โดยสรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ด้านสถานที่
วัดทุกวัดควรจัดให้มีพื้นที่สาหรับให้ประชาชนสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี ไม่
จาเพาะว่าต้องเป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมเท่านั้น
หากวัดใดมีสภาพวัด สถานที่ ที่เหมาะสมตามหลักของอาวาสสัปปายะ ก็สามารถเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมได้เช่นกัน ลักษณะของสถานที่ที่มีความสัปปายะ ได้แก่ มีความสงบ ร่มรื่น มีพื้นที่
ปฏิบัติแยกจากที่พัก การเดินทางสะดวก มีความปลอดภัย มีเครื่องอานวยความสะดวกพอเหมาะ
แก่การเข้าปฏิบัติธรรม เป็นต้น ต้องส่งเสริมให้วัดทุกวัดเป็นสถานที่ที่สอนปฏิบัติธรรม
วัดเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรม ด้านสถานที่จึงมีความสาคัญต้องมีความสัปปา
ยะ เพื่อรองรั บ ผู้ ปฏิบั ติธ รรมได้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ อาคารสถานที่เพียงพอ แบ่ง
ออกเป็ น สั ด ส่ ว นระหว่ า งที่ พั ก กั บ ที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรม มี ค วามเงี ย บสงบ ร่ ม รื่ น ปลอดภั ย และ
สะดวกสบาย สถานที่สาหรับการปฏิบัติธรรมบางแห่งบางที่สามารถจัดการเรื่องภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม ร่มเย็นและเป็นธรรมชาติ
สรุปได้ว่า ด้านสถานที่ปฏิบัตะรรมที่เหมาะสม ต้องมีความสัปปายะ ได้แก่
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1) ต้องมีความร่มรื่น สถานที่พัก อาหารและห้องน้ามีอย่างเพียงพอ
2) มีความสะอาดและมีความปลอดภัยในการอยู่ปฏิบัติธรรม
3) สานักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีที่ตั้งต่างกัน บางแห่งอยู่ในชุมชน บางแห่งอยู่ห่างไกล
ชุมชน สภาพของสถานที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการจึงแตกต่างกันด้วย
4) ด้านสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่นบรรยากาศดี เงียบสงบ ร่มเย็น
เป็นธรรมชาติ
5. มีการนาเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อานวยความสะดวกเข้ามาใช้ เพื่อทาให้มีเวลาและ
โอกาสในการฝึกการปฏิบัติได้มากขึ้น
6. นาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการปฏิบัติ ทาให้เข้าใจและเข้าถึงการปฏิบัติได้
รวดเร็วขึ้น
2) ด้านบุคลากร
พระวิปัสสนาจารย์ต้องพัฒนาความสามารถของตนเองให้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และต้อง
สร้างความน่าเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นทั่วไป คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรจัดให้มีการ
ส่งเสริมให้ฝึกอบรมพระใหม่ ๆ ให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้มีตานวนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถ
รองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้อย่างเพียงพอ การมีพระวิปัสสนาจารย์จานวนมาก ๆ และมีความ
หลากหลาย จะทาให้ผู้ปฏิบัติมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเข้าปฏิบัติธรรม เพราะพระวิปัสสนาจารย์
แต่ละรูปก็มีความสามารถที่ต่างกัน มีเทคนิคการสอนการฝึกอบรมที่หลากหลายแตกต่ างกัน
ออกไป สามารถตอบข้อซักถาม สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีวัตรปฏิบัติที่ดีงามน่า
เลื่อมใส เป็นแบบอย่างที่ดี
สาหรับพระวิปัสสนาจารย์ จะต้องมีคุณลักษณะของผู้เผยแผ่ตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ
(1) ด้านสันทัสสนา การปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมี
ความจาเป็นต้องมีพระวิปัสสนาจารย์คอยให้การฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง พระวิปัสสนาจารย์
เองก็ต้องมีการพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และต้องปรับตัวให้ทันกับโลกาภิวัตน์ เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายหรือทางเลือกให้กับประชาชนได้เข้าวัดเข้าสานักปฏิบัติธรรมให้ มากขึ้น พระ
วิปัสสนาจารย์ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนหรือผู้ปฏิบัติธรรมจะทาให้สามารถให้ความรู้ความ
เข้าใจ อธิบายให้เห็นชัดได้มากขึ้น ทาให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบ
ความสุขความสาเร็จได้
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(2) ด้านสมาทปนา การปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัดประจวบคี รีขันธ์
พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องให้ความใส่ใจและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมให้มากขึ้น พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องสร้างบุคลิกภาพที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความ
เลื่อมใสให้เกิดขึ้น กาหนดโครงการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในวัด ในสานัก
ปฏิบัติธรรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่บ้าง
(3) ด้านสมุตเตชนา ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสม่าเสมอจะเป็นผู้ที่มีความสุขุมเยือกเย็น มี
บุคลิกภาพงดงาม การปฏิบัติธรรมจะทาให้เกิดศีล สมาธิและปัญญา มีความรอบคอบและสงบนิ่ง
ซึ่งจะสร้างความแกล้วกล้าให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง ในส่วนของพระสงฆ์และพระวิปัสสนาจารย์ก็มี
ส่วนสาคัญในการสร้างความแกล้วกล้าให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ด้วยการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง
ให้กาลังใจผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความพากเพียรอุสาหะและความมั่นใจ
(4) ด้านสัมปหังสนา การปฏิบัติธรรมจะทาให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสงบทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เมื่อมีความสงบก็จะส่งผลให้เกิดความร่าเริงแจ่มใส ความสดชื่นทั้งร่างกายและ
ใจขึ้นได้ ซึ่งทาให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ในการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมควรจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดความผ่อนคลาย
3) ด้านการบริหารจัดการ
สานักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมตามที่พระวิปัสสนาจารย์มีความถนัด
แต่ละแห่งอาจจะใช้รู ป แบบที่แตกต่างกัน ออกไป จึงควรมีการร่ว มมือกันกาหนดการบริห าร
จัดการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการพัฒนาสานักปฏิบัติธรรมให้มีคุณภาพ เจ้าสานัก
และพระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความรู้ในด้านการการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในการบริหารสานัก
ปฏิบั ติธ รรมได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ แล้ ว ให้ แต่ล ะแห่ งทาการบริห ารจัดการด้ว ยการเสริ ม
กิจกรรมอื่น ๆ ในการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ควรให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสในการ
เลือกรูปแบบการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเพื่อทาให้สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมที่สามารถทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามหลัก 4 ส. การ
นาเอาหลั กธรรมมาเป็ นเครื่ องมือสนั บ สนุ นจั ดการการปฏิบัติธรรมให้ เหมาะสม ซึ่งเป็น การ
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสานักปฏิบัติธรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้
1) ด้ า นสถานที่ ความคิ ด เห็ นของพระสั งฆาธิ ก าร เจ้ าส านัก ปฏิ บั ติธ รรม พระ
วิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสานักปฏิบัติ
ธรรม ต่อด้านสถานที่ โดยมีความเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhru Sri Rattana
Thamniphat Pakanont Philaphan (2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการ
สานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้นาชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของ
การบริหารจัดการ การสอนกัมมัฏฐานของผู้นาชาวพุทธในอังกฤษทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่
ด้านวิทยากร และด้านบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ และการบริหารจัดการยังขาด
สภาพคล่องตัว เนื่องจากไม่มีทุนสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการทางาน
ขาดแคลนพระธรรมทูตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานและด้าน
ภาษา อีกทั้งมีกฎหมายควบคุมการเข้าประเทศอังกฤษที่มีผ ลกระทบต่อการเข้าไปพานั กใน
ประเทศอังกฤษ ส่วนรูปแบบที่ควรพัฒนา คือ ด้านสถานที่ ควรมีการจัดให้มีความเป็นสัปปายะ
สาหรับจัดกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให้เพียงพอ และให้มีความอบอุ่นเพียงพอ ด้านวิทยากร
ควรมีความรู้ ดี ควรประพฤติดี และมีความสามารถนาหลักพระธรรม มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ด้านการบริหารจัดการ ได้มีการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว ควรมีรูปแบบ การ
บริหารที่ชัดเจน รวมทั้งควรมีคู่มือการสอนกัมมัฏฐานและอุปกรณ์ในการเผยแผ่
2) ด้านวิทยากร ความคิดเห็ น ของพระสั งฆาธิการ เจ้ าส านั กปฏิบั ติธ รรม พระ
วิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่ อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสานักปฏิบัติ
ธรรม โดยมีความเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chalermkiat Saensri (2005) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบบูรณา
การ โรงเรียนบ้านแก่นทรายสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1” พบว่า การพัฒนา
บุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบบูรณาการ เพื่อดาเนินการครบทุก
กิจกรรมแล้ว ทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบ
บู ร ณาการ และสามารถเขี ย นแผนการสอนได้ จั ด กิ จ กรรมการสอนได้ ดี ขึ้ น ท าให้ ส ามารถ
แก้ปัญหาข้อบกพร่องการสอนของครู เปลี่ยนพฤติกรรมที่ครูเน้นการบรรยายมาเป็นครูขยายการ
เรียนรู้เป็นการแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนได้คิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและ
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ความถนัด ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Phra Maha Ronnachai
Mahapuno (2016) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
ยุคโลกาภิวัตน์” ผลวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์
โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่ ได้แก่ มีการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้า วหน้าในการเผยแผ่
และทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบันมีความพร้อมทั้งในการพูด การเทศน์ การบรรยาย การ
เขียนและพิมพ์ ตาราทางพระพุทธศาสนาและแต่งตาราทางวรรณคดี วรรณกรรม ตาราวิชาการ
รวมถึงมีการมุ่งเน้น ให้ประชาชนมีนาการปฏิบัติธรรมที่ถือว่าเป็นการสั่งสอนในภาคทฤษฏีและ
ปฏิ บั ติ ที่ ค วบคู่ กั น ไปจึ ง ควรมี แ ผนระยะสั้ น และแผนระยะยาว ในการฝึ ก อบรมผู้ น าสงฆ์ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยการจัดให้มีการรับฟังนโยบาย หลักการเผยแผ่และฝึกการพูด การ
เทศน์ การบรรยายและการผลิตสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะได้
ทางานการเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ด้านการบริหารจัดการ ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ เจ้าสานักปฏิบัติธรรม
พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสานัก
ปฏิบัติธ รรม โดยมีความเห็ น ด้ว ยซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Phra Maha Ruangdej
thawornthammo Dr (2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี ” เป็น
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชนในวัดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
คู่คุณธรรม เพื่อความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชนผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกที่ส่งผลให้ภารกิจหรือกิจกรรมของวัดบังเกิดผลสาเร็จเจ้าอาวาสสามารถ
สร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและพัฒนาชุมชน
คือ 1) พระสงฆ์ชั้นปกครองของวัด ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่ งครัดเป็น
แบบอย่างที่ดี สร้ างความศรัทธาให้เกิดแก่ป ระชาชน เมื่อประชาชนเกิดความศรั ทธา วัดจึ ง
สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนบังเกิดผลสาเร็จได้ในที่สุด 2) มีการจัดระบบการบริหารงานในวัด
โดยการวางระเบี ยบและมอบอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภ ารกิจต่าง ๆ ของวัดให้ แก่รองเจ้ า
อาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในวัด ตามความรู้ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ ได้
ตามที่เห็นเหมาะสมทาให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่ง 3) การสร้างคติธรรมประจาใจของเจ้าอาวาสแต่ละรูป
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการเตือนใจสาหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนรอบวัดให้ยึดถือ
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ปฏิบัติ 4) วัดสืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็น ที่ยอมรับของชุมชนและ
ประชาชน ให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมประเพณีคู่กับวัดสืบไป 5) วัดทาหน้าที่เป็นสื่อการในการโอน
ถ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างโอกาสผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิ ดความเสมอ
ภาค และเกื้ อ กู ล กั น ในสั ง คม 6) การสร้ า งสายสั ม พั น ธ์ ใ นระหว่ า งวั ด กั บ ชุ ม ชน และวั ด กั บ
ประชาชน เป็นการดึงชุมชนและประชาชนเข้าหาวัดแนะนาวัดสู่ชุมชนและประชาชนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 7) การสร้างความรู้สึกให้เกิดแก่ประชาชนว่า “วัดเป็น
แหล่งชุมชน” โดยประชาชนเข้ามาร่วมใน “ศูนย์การเรียนรู้ของวัด ” โดยสรุป วัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการแก่ชุมชนด้านการ ศึกษาและคุณธรรม ดังนั้นควรมี
การส่งเสริมและพัฒ นาวัดให้ เป็นศูนย์ กลางการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ทั้งในด้านศาสนธรรมและ
ความรู้นอกระบบอื่น ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างดุลย
ภาพการดารงชีวิตของประชาชน Phra Maha Sontha Chomphu (2009) ได้ทาวิจัยเรื่อง
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกายและวัดหนองป่าพง”
ผลของการวิจัยพบว่า การประกาศการสอนธรรมะที่ได้บ่งบอกว่า ทั้งสองวัดนี้มีชื่อเสียงและเป็น
ที่ย อมรั บอย่ างสูงต่อสาธารณะและมีความเป็นจริงในการติดต่อสั มพันธ์ กับสมาชิกซึ่งได้รับ
ความสาเร็จเป็นอย่างสูงทั่วโลกวัดทั้งสองได้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหารวัดเป็นศูนย์การสอน
สมถะและวิปัสสนาเป็นศูนย์กลางบาเพ็ ญบุญสุนทาน เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ โดย
การใช้สื่อเชิงพหุเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสมาชิกทั่วโลกโดยผ่านดาวเทียมและที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดคือ การใช้เทคนิคที่ก้าวหน้าในการสอนและการฝึกอบรมมุ่งมั่นเพื่อสร้างศักยภาพมนุษย์
ความรักและความเมตตาเพื่อแบ่ง ปันคุณค่าในการสร้างสันติภาพภายในจิตใจของมนุษย์ชาติ
ดังนั้นวัดทั้งสองได้กลายเป็นวัดที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในโลก Chantana Klamchit (2003)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา :
กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อาเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี ” ผลการวิจัย พบว่า ด้านการเผยแผ่ศา
สนธรรมได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต์ภายในและภายนอกประเทศ จัดการอบรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร มีการเผยแผ่ธรรมะด้วยสื่อต่างๆ แม่บ้านผู้ปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ธรรมให้เด็ก
และเยาวชน

58

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ด้านสถานที่ ต้องมีการบริหารจัดการวัดหรือสานักปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อมใน
การที่จะรองรั บ ผู้ ป ฏิบั ติธ รรมไม่ว่าจะเป็ นจานวนน้อยหรือมาก ส านักปฏิบัติธ รรมเองต้องมี
มาตรฐานตามที่มหาเถรสมาคมกาหนดไว้ มีการปรับ ปรุ งสถานที่ให้ มีความพร้ อมใช้งานได้
ตลอดเวลา นาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ส่งเสริมการอบรม ปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง
2) ด้านบุคลากร สานักปฏิบัติธรรมต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างพระวิปัสสนา
จารย์ให้มีเพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มความสามารถให้กับพระวิปัสสนาจารย์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
3) ด้านการบริหารจัดการ ต้องสามารถให้การฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามที่
มหาเถรสมาคมกาหนดไว้ สานักปฏิบัติธรรมต้องสามารถให้การอบรมได้หลากหลายรูปแบบ
4) ข้อ คิดเห็ น คณะสงฆ์ค วรสร้ า งศู นย์ กลางของส านั กปฏิ บัติ ธ รรมในจัง หวั ดขึ้ น
เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจั ดการสานักปฏิบัติธ รรม รวมถึงการกากับดูแลโดย
กาหนดให้มีการประเมินผลสานักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ เพื่อเป็นการตรวจสอบมาตรฐานประเมินผล
สานักปฏิบัติให้มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ พร้อมให้การบริการกับประชาชนทั่วไปได้ตลอดเวลา
จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมที่เป็นการจัดประจาปี ๆ ละหลายครั้ง ทั้งที่เป็นการปฏิบัติแบบ
ระยะสั้น หรือระยะยาว
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) เจ้าอาวาสทุกวัดต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่สามารถให้การฝึกอบรมสอบการ
ปฏิบัติธ รรมให้แก่ป ระชาชนได้ เพราะเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชน
สามารถชักชวนให้เกิดศรัทธาปสาทะในการปฏิบัติธรรมได้โดยง่าย
2) สนับสนุนให้วัดทุกวัดสามารถเป็นสานักปฏิบัติธรรมได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวาง
3) เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
การกาหนดให้เป็นนโยบายเป็นงานของคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระสังฆาธิการ พระ
วิปัส สนาจารย์และพระสงฆ์ทั้งหมดรั บผิ ดบชอบร่ว มกัน โดยเชิญชวนให้ฝ่ ายคฤหัส ถ์เข้าร่ว ม
รับผิดชอบด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบถึงการจัดงาน
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4) จั ด ให้ มี การประสานงานกั น ระหว่า งส านั กปฏิ บัติ ธ รรมแต่ ล ะแห่ ง ให้ ส ามารถ
สนับสนุนกันเอง แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของแต่ละสานัก เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาบุคลากรขาดแคคลน
5) สร้างเครือข่ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ความสนับสนุนกันในอนาคต เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และเพิ่มคุณภาพ ต่อไป
6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม
เพื่อให้มีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชน
2) ควรมีการศึกษาการวิจัยเปรียบเทียบปัจัยที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชน
ของแต่ละจังหวัด เพื่อเปนการนาไปสูการประยุกต์ใชที่เป็นรูปธรรมในการบริหารในจังหวัดอื่น ๆ
3) ควรมีการศึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรมว่ าแต่ละแห่งมี
ความสัมพันธหรือสนับสนุนกันและกันอยางไร
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