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บทคัดย่ อ
๑

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื อ ง กลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม การ
บริ หารจัดการสํานักปฏิบัติ ธรรม กรุ งเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์ ๓ ข้ อ คือ ๑) เพือศึกษาผลการดําเนินงาน
การส่ ง เสริ ม การบริ หารจั ด การสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม
กรุ งเทพมหานคร ๒) เพือพัฒนากลยุทธ์ ส่งเสริ มการ
บริ หารจั ด การสํา นั ก ปฏิ บ ั ติ ธรรมกรุ งเทพมหานคร
๓) เพือนําเสนอกลยุทธ์สง่ เสริ มการบริ หารจัดการสํานัก
ปฏิบตั ิธรรม กรุ งเทพมหานคร การวิจัยนี /เป็ นการวิจัย
แบบผสมผสานทัง/ เชิ งปริ มาณ เชิ งคุณ ภาพ โดยเก็ บ
ข้ อมูลจากผู้บริ หารสํานักปฏิบตั ิธรรมกรุ งเทพมหานคร
ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) จํ านวน ๑๒๓ ชุด
แล้ วนํ า มาวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ การวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบเซิ ง สํ า รวจ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี ย ส่ ว น
เบียงเบนมาตราฐาน สําหรั บการวิจัย เชิ ง คุณภาพใช้
วิ ธี ก า ร ก า ร สั ม ม น า อิ ง ก ลุ่ ม ผู้ เ ชี ย ว ช า ญ
*
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(Connoisseurship) จํ านวน ๙ รู ป /คน แล้ ววิ เคราะห์
ข้ อมูล Content Analysis จากนันนํ
/ ามาสังเคราะห์เชิง
พหุวิธี
ผลการวิจยั พบว่า
๑. จากการวิ เ คราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม การ
บริ หารจัดการสํานักปฏิบตั ิธรรมกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวม ๕ ด้ า น มี ด้ า นบริ ห ารการจัด การ คื อ เจ้ า
อาวาสหรื อเจ้ าสํานักปฏิบตั ิธรรมมีความสนใจ และเห็น
ความสําคัญของการบริ หารจัดการ และในการศึกษา
ปฏิ บัติใ นด้ านวิ ปั สสนาธุร ะอย่า งแท้ จ ริ ง ด้ า นอาคาร
สถานที คือ มีห้องนํา/ ห้ องสุขาทีสะอาดและเพียงพอ
ด้ านการการสือ สารประชาสัมพันธ์ นําเสนอรู ปแบบการ
ปฏิบตั ิ ผ่านสือ ต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดี สืออินเทอร์ เน็ต ด้ าน
ทีมงานพระวิทยากร พระภิกษุสามเณรหรื อบุคลากรใน
สํานักมีความประพฤติดีปฏิบตั ิชอบ สามารถปฏิบตั ิตน
เป็ นแบบอย่างทีดี และด้ านการวางแผนการดําเนินการ
มี ก ารจัด คอร์ ส การปฏิ บัติ ใ ห้ เ หมาะสมกับ ประชาชน
ทัว ไปทีเข้ ามาปฏิบตั ิธรรม
๒. ผลจากการพัฒ นากลยุท ธ์ ส่ง เสริ ม การ
บริ ห ารจั ด การสํ า นัก ปฏิ บัติ ธ รรมกรุ ง เทพมหานคร
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ประกอบด้ วย กลยุทธ์ ๑ การปฏิบัติธรรมตามหลัก
มหาสติปัฏฐาน ๔ ประกอบด้ วนแผนดําเนินการ คือ
๑. สร้ างมาตรการด้ านการบริ หารจัดการให้ เกิดความ
ร่ ว มมื อ ประสานงานระหว่า งสํา นัก ปฏิ บัติ ธ รรมและ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง ๒. นําการปฏิบตั ิธรรมมาปรับแนว
ทางการดํ าเนิ นการให้ เหมาะสมกับสถานที ๓. จัดการ
ประชุมบุคลากรจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ทงภายใน
ั/
และภายนอก เพื อ เชิ ญ ชวนและบอกกํา หนดการ
๔. จัดการหลักสูตรการฝึ กอบรมพระวิทยากรนานาชาติ
เพือให้ ได้ ทงภาษาอั
ั/
งกฤษและการสอนหลักธรรมเป็ น
ภาษาอังกฤษ ๕. ดําเนินการจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้
เพียงพอกับปริ มาณพระวิทยากรและผู้ปฏิบตั ิธรรมทัง/
ยังมีการสอบอารมณ์ อย่างต่อเนือง กลยุทธ์ ท ี ๒ การ
สร้ างเครือข่ ายสํานักปฏิบัติธรรม ประกอบด้ วนแผน
ดําเนินการ คือ ๑. ประสานกับประธานชุมชนละแวก
นัน/ ๆ เพื อ นํา บุค ลากรหรื อ เยาวชนมาปฏิ บ ัติ ธ รรม
๒. จัดสถานทีพกั แยกตามเพศ เพิมสถานทีจอดรถโดย
ประสานกับชุมชนขอใช้ ทีสว่ นบุคคลหรื อทีสาธารณ
๓. ประสานกั บ ประธานชุ ม ชนโดยการจั ด
ประชุ ม เ พื  อ ใ ห้ ชุ ม ช น มี ส ่ ว น ร่ ว มกับ สํ า นัก ปฏิ บัติ
ธรรม ๔. นํา พระวิ ทยากรที ผ่า การฦกอบรมหลัก สูต ร
นานาชาติ สูก่ ารเป็ นผู้นําการปฏิบตั ิจริ ง ๕. ประสานกับ
โรงเรี ย นขอใช้ ส ถานที ใ นการจัด ปฏิ บัติ ธ รรมกับ เด็ ก
นักเรี ยนโดยสํานักปฏิบตั ิธรรมจัดพระวิทยากรในการ
จัดการอบรม กลยุท ธ์ ท ี ๓ การสร้ างเครื อข่ ายพระ
วิปัสสนาจารย์ ประกอบด้ วยแผนการดําเนินการ คือ
๑. จัดเป็ นกรณีพิเศษมีการปฏิบตั ิธรรมอย่างจริ งจังเชิญ
วิ ท ยากรที มี ชื อ เสี ย ง ใช้ สื อ การสอนเทคโนโลยี
ภาพประกอบนิทานตัวอย่าง ๒. จัดอบรมพระวิปัสสนา
จารย์ เ พื อ เพิ ม บุค ลากรทางการฏิ บัติ ธ รรม ๓. ใช้ สื อ
เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ และอิ น เทอเน็ ต ในการ
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ประชาสัมพันธ์ และเสริ มการปฏิบตั ิเป็ นระยะ ๆ ๔. จัด
ปฏิบตั ิธรรมกับชาวต่างชาติเดือนละครัง/ ๕. จัดนิมนต์
พระวิทยากรทีมีชือเสียงมาเป็ นวิทยากรการอบรม กล
ยุ ท ธ์ ที ๔ ก า ร พั ฒ น า ปั ญ ญ า ศ า ส น ท า ย า ท
ประกอบด้ วยแผนการดํา เนิ นการ คื อ ๑. ประสานกับ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน นัน/ ๆ เพือนํานักเรี ยนหรื อเยาวชนมา
ปฏิบตั ิธรรม ๒. จัดโครงการอบรมนักเรี ยนและเยาวชน
โดยใช้ เงิ นจากงบประมาณของหน่วยงานรั ฐเป็ นราย
โครงการ ๓. จัดทําสือการปฏิบตั ิทีเหมาะกับเยาวชนใน
รู ปแผ่น ซีดี เพือสร้ างแรงจูงใจให้ เยาวชนเข้ ามาปฏิบตั ิ
ธรรม ๔. จัดฝึ กอบรมสามเณรให้ เป็ นวิทยากรสืบศาสน
ทายาท ๕. จัดพระวิทยากรผู้ผ่านการฝึ กอบรมใหม่และ
สามเณรศาสนทายาทเป็ นวิทยากรในการอบรมสลับกับ
พระวิ ท ยากรที มี ชื อ เสี ย ง เพื อ สร้ างแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิ กลยุทธ์ ท ี ๕ การสร้ างกัลยาณมิตรแห่ งการ
ดําเนินชีวิต ประกอบด้ วยแผนการดําเนินการ คือ ๑. จัดการ
ปฏิบัติ ทีมีระยะสัน/ ๆ ที สอดคล้ องกับการดําเนิ นชี วิ ต
ของประชาชนในละแวกนัน/ ๆ ๒. จัดการปฏิบัติธรรม
ให้ กั บ พนั ก งานห้ างร้ านบริ ษั ท หรื อ จากภาครั ฐ ที มี
สมาชิกจํานวนมาก ๓. จัดการปฏิบตั ิธรรมให้ เป็ นสากล
ทังด้
/ านภาษาและหลักธรรม ๔. จัดการปฏิบตั ิธรรมโดย
รับทังชาวไทยและต่
/
างชาติให้ ปฏิบตั ิกรรมฐานร่ วมกัน
โดยพระวิท ยากรผู้ชํ า นาญและมีชื อ เสีย ง ๕. จัดการ
ประชาสัมพันธ์ หาเจ้ าภาพค่าใช้ จ่ายและเชิญชวนท่าน
เหล่านันเข้
/ าเป็ นผู้ปฏิบตั ิธรรม
๓. ผลการนําเสนอกลยุทธ์ สง่ เสริ มการบริ หาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรมกรุ งเทพมหานคร พบว่า กล
ยุทธ์ทีกําหนดสามารถตอบโจทย์ของสํานักปฏิบตั ิธรรม
เพือบรรลุวัตถุประสงค์ ทีกําหนด ภายใต้ ข้อจํากัดของ
สภาพแวดล้ อ มภายนอก และขี ด ความสามารถของ
สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธร รม เ ป็ น กา รกํ าห นด เป้ าห มา ย
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วัตถุประสงค์ กระบวนการทํางาน ความต้ องการ และ
การเลือกระบบทีจะนํามาพัฒนา และใช้ เป็ นแผนแม่บท
หรื อ แผนหลัก ของการพัฒนาระบบของสํา นัก ปฏิ บัติ
ธรรมเป็ นกุศโลบายหรื อวิธีการดําเนินงาน ทีคาดว่าจะ
นําไปสูค่ วามสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
คําสําคัญ: กลยุทธ์ , การบริ หารจัดการ, สํานักปฏิบตั ิธรรม

Abstract
The objectives of this study were: 1) to
examine the current performance of the
promotion and management of the Dhamma
retreats in Bangkok; 2) to develop promotion and
management strategies for Dhamma retreats in
Bangkok; and 3) to present the strategies to the
retreat. This research used mixed methodology.
The data were collected from the executives of
the Dhamma retreats in Bangkok. For the
quantitative research, 123 sets of questionnaire
were used to collect the data and the data were
analyzed by the component analysis, percentages,
mean, and standard deviation. As for the
qualitative research, group seminars with 9
experts, also known as connoisseurship were
conducted. The collected data were analyzed
using content analysis and multivariate analysis.
The research indicated that the performance of
the Dhamma retreats in Bangkok were based on
5 main aspects. The first aspect was the
management of the organization which was found
that the abbots or the chief of the Dhamma retreat

recognized the significance of the management
system and the true Dhamma practice. The
second aspect was the conditions of the
buildings and surrounding areas which was found
that the toilets were clean and there were enough
toilets for the visitors. The third aspect was
communication and public relations which was
found that the retreats used different kinds of
media such as CDs and Internet to present the
forms of practice. The forth aspect was the
training team which included the monks and
ordinary people which were found to have
appropriate behaviors and be the role models.
The last aspect was the planning of operation
which was found that there were appropriate
Dhamma practice courses offered to the publics.
Moreover, this study also suggests the strategies
to manage the retreat. First, practicing the
Dhamma according to the four Stipattan which
include: (1) developing the management
measures for cooperation and coordination
between the retreats and related organizations;
(2) adapting the Dhamma practice to suit with the
location; (3) arranging the staff meetings to
develop a plan for internal and external public
relations; (4) arranging training programs for the
monks in English so that they can teach Dhamma
in English to visitors; and (5) providing training
courses that suit with the number of the trainers
and the demand of the visitors. The second
strategy is the establishment of the retreat
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network which include: (1) coordinating with the
leaders of the communities in encouraging
residents and youths to participate in the training
course; (2) Providing separate accommodation
for different gender; (3) holding a meeting with
the communities leaders; (4) encouraging the
monks who were trained in the international
programs to be the trainers; and (5) requesting
schools to use their places for the training and
providing the trainers. The third strategy is the
establishment of the monk trainers which include:
(1) arranging a strict Dhamma training course
and inviting well-known trainers to lead the
courses as well as using modern teaching
materials and technology such as illustrated
storybooks; (2) arranging training courses for the
trainers; (3) using interactive media technology,
computer and Internet to promote the training
courses on the regular basis; (4) arranging
training courses with foreigners at least once a
month; and (5) inviting well-known monk trainers
to be lead the courses. The forth strategy is the
development of the wisdom religious heirs which
include: (1) coordinating with the school directors
to bring students to attend the courses; (2)
providing the training courses for students and
youths by using the government budget; (3)
preparing appropriate teaching media in the form
of CD to motivate youths to attend the training
courses; (4) proving training for novices so that
they can be the trainers; and (5) allowing the
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newly trained monks and novices to lead the
training. The fifth strategy is the establishment of
friendship which include: (1) arranging short
courses that are suitable with lifestyle of the local
people in the communities; (2) providing training
courses for employees of the private
organizations as well as the government officers;
(3) arranging the international training courses in
terms of language and principles of Dhamma;
and (4) arranging training courses for both Thai
people and foreigners and inviting well-known
monk trainers to lead the courses; and (5) inviting
organizations and individuals to be the host of the
training courses and also inviting them to attend
the courses. Lastly, it was found that in order to
determine suitable strategies for the Dhamma
retreats to fulfill their objectives, and based on
their external environment and ability to provide to
training courses, the responsible people have to
establish clear objectives and working process,
understand demand of the people, and choose a
suitable system. Besides, the master plan has to
be developed and used as a guideline for the
management and operation.
Keywords: Strategy, Management, Dhamma retreats

บทนํา
การปฏิ บั ติ วิ ปั สสนากั ม มั ฎ ฐานตามแนว
สติ ปั ฎฐาน ๔ ซึ  ง เ ป็ น ห ล ั ก ป ฏิ บ ั ต ิ ที  จ ะ ทํ า ใ ห้
พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ เข้ าถึ ง ซึ ง จุ ด มุ่ ง หมายสูง สุด ของ
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พระพุทธศาสนาคือการหมดหรื อหลุดพ้ นจากกิเลสนัน/
ผู้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ ง รั ก ษ า ห รื อ ป รั บ อิ น ท รี ย์ ทั /ง ๕ ซึ ง
ประกอบด้ วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปั ญญา ให้
เสมอหรื อสมดุลกัน เพราะระบบของวิปัสสนากัมมัฎฐาน
เป็ นระบบทีสร้ างและ พัฒนาอินทรี ย์ทงั / ๕ ของผู้ปฏิบตั ิ
ให้ มี ฅ วามแก่ ก ล้ าจนถึ ง ระดั บ ที มี อํ า นาจสามารถ
ประหารกิเลสได้
การที ผ้ ูป ฏิบัติ วิปั สสนากัม มัฎฐานตามแนว
สติปัฎฐาน ๔ จะประสบผลสําเร็ จได้ ผู้ปฏิบตั ิจะต้ องมี
แนวทางทีถูก ต้ อ ง กล่า วคื อ ต้ องปฏิ บัติ ไ ปตามลํา ดับ
ขันตอน
/
เพือเป็ นการอบรมบ่มอินทรี ย์ซึงประกอบด้ วย
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปั ญญา ของตนให้ แก่กล้ า
จึ ง จะสามารถเดิ น ไป ตามทางจนบรรลุ จุ ด หมาย
ปลายทางได้ สาํ เร็ จ
จากการศึ ก ษาปั ญหาที พ บในการปฏิ บั ติ
วิปัสสนากัมมัฎฐาน คือ รู ปแบบปฏิบตั ิในแต่ละสํานัก
ไม่เหมือนกัน บางสํานักใช้ ภาวนา ว่า พุทโธ, สัมมา
อรหัง หรื อ ยุบหนอ-พองหนอ จึงมีคําถามว่า ทีถกู ต้ อง
ใช้ การปฏิบตั ิอย่างไร และนอกจากนันสภาพแวดล้
/
อม
ต่าง ๆ ในสํานักปฏิบตั ิก็แตกต่างกัน ซึงกรุ งเทพมหานคร
เป็ นแหล่ง ความรู้ ด้ า นการปฏิ บัติ วิ ปั ส สนากรรมฐาน
เพราะปั จจัยทีสําคัญอันหนึง คือ มีพระสงฆ์ผ้ มู ีความรู้
ความชํานาญด้ านวิปัสสนากรรมฐานเป็ นจํานวนมาก
หลักการปฏิบตั ิวิปัสสนากัมมัฎฐานดังกล่าว
แล้ ว จะเห็นได้ ว่า พระสงฆ์จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ
ทังภาคทฤษฎี
/
และปฏิบตั ิถกู ต้ อง เพือเป็ นผู้เผยแผ่พทุ ธ
ศาสนาแก่ประชาชนทังในประเทศและต่
/
างประเทศอัน
เป็ นกําลังทีสาํ คัญของพระพุทธศาสนาต่อไป ด้ วยเหตุนี /
หลักปฏิบตั ิวิปัสสนากัมมัฎฐานถือเป็ นหัวใจสําคัญของ
พระพุท ธศาสนาที มุ่งฝึ กปฏิ บัติ ให้ เ ข้ า ถึ ง แก่ น แท้ ข อง
พระพุทธศาสนาตามหลักสติปัฏฐานซึงเป็ นหลักการฝึ ก

จิต มีความสําคัญต่อการสร้ างความมัน ใจในตนเอง แต่
การมัน ใจตนเองจะต้ องค่อย ๆ พัฒนาขึ /นมา จากจิตใจ
ของตนเอง ซึงว่าเป็ นเครื องช่วยพัฒนาจิตของตนเอง
และนําไปแนะนําสัง สอนประชาชนด้ วย
การปฏิ บัติก รรมฐานที ปรากฏในคัม ภีร์ พ ระ
ไตรปิ กฎชี /ให้ เห็นว่าสมัยพุทธกาลมีการปฏิบตั ิกัมมัฎฐาน
อย่า งแพร่ ห ลายและผู้ป ฎิ บัติ ไ ด้ รั บ ผลการปฏิ บัติ เ ร็ ว
เพราะมีพระพุทธองค์และเหล่าสาวกผู้ผ่านการปฏิบตั ิ
จนได้ รับผลมาแล้ วเป็ นคอยชี แ/ นะแนวทางการปฏิบัติ
และทํ า การเผยแผ่ พ ระพุท ธศาสนาเชิ ง รุ ก ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพโดยเทียวจารึ กไปในสถานทีต่าง ๆ เพือ
ประกาศหลักคําสอนของพระพุทธองค์ให้ เข้ าสู่วิถีชีวิต
ประชาชนด้ วยเหตุนีจ/ ึงทําให้ การปฏิบัติกัมมัฎฐานใน
สมัย พุท ธกาลเป็ นไปอย่า งแพร่ ห ลายและในปั จ จุบัน
พระสงฆ์ทงหลายก็
ั/
ได้ ดําเนินการสอนวิปัสสนากัมมัฎฐาน
ตามแนวทางพระพุทธเจ้ าและเหล่าสาวกเหล่านัน/ เมือ
ได้ ศึกษาหลักการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานพบว่าพระ
สัม มาสัม พุท ธเจ้ าพระองค์ ท รงมี น โยบายชัด เจนให้
พระสงฆ์ แ ละอุ บ าสก อุ บ าสิ ก า ปฏิ บั ติ ธ รรมด้ าน
วิปัสสนากรรมฐาน โดยอาศัยพื /นฐานของศีล สมาธิและ
ปั ญ ญา แต่ยัง เป็ นปั ญ หาในการบริ ห ารสํา นัก ปฏิ บัติ
ธรรมที ข าดเอกภาพ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจในการศึ ก ษา
นโยบายและกระบวนการบริ หารสํานักปฏิบตั ิธรรมใน
กรุงเทพมหานคร เพือพัฒนากลยุทธ์ ในการส่งเสริ มการ
ปฏิบตั ิธรรมของพุทธบริ ษัทตามหลักพระพุทธศาสนา
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
๑. เพื อ ศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น งานการ
ส่ ง เ สริ ม ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สํ า นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม
กรุงเทพมหานคร
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๒. เพื อ พัฒ นากลยุ ท ธ์ ส่ง เสริ ม การบริ ห าร
จัดการสํานักปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานคร
๓. เพื อ นํ า เสนอกลยุท ธ์ ส่ง เสริ ม การบริ ห าร
จัดการสํานักปฏิบตั ิธรรม กรุงเทพมหานคร

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื อ ง “กลยุท ธ์ ส่ง เสริ ม การบริ ห าร
จัดการสํานักปฏิบตั ิธรรมกรุ งเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้
ศึ ก ษาโดยใช้ การวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed
Research Method) ดังนี /
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ( Quantitative
Research)
ประชากร ได้ แก่ เจ้ าอาวาส/เจ้ านํานัก ผู้ช่วย
เจ้ าอาวาส ผู้สอน และผู้ปฏิบตั ิธรรม ของสํานักปฏิบตั ิ
ธรรมกรุ งเทพมหานคร จํานวน ๕๔ สํานักปฏิบตั ิธรรม
สํานักละ ๔ รู ป/คน จํานวน ๑๘๐ รู ป/คน กลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจัยครั ง/ นี / คือ เจ้ าอาวาส/เจ้ าสํานัก ผู้ช่วยเจ้ า
อาวาส พระผู้สอน และผู้ปฏิบตั ิธรรม สํานักปฏิบตั ิธรรม
กรุ งเทพมหานคร โดยกํา หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยการเปิ ดตาราง แสดงจํานวนประชากรและจํานวน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของเครซี แ ละมอร์ แกน (Krejcie &
Morgan อ้ างถึง ใน ยุทธ ไกรวรรณ, ๒๕๔๘) ทีร ะดับ
ความเชือมัน ร้ อยละ ๙๕.๐๐ ได้ จํานวนประชากรทีเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั จํานวน ๑๒๓ รู ป/คน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ครัง/ นี / ดังนี /
๑. ประชากรทีใช้ สาํ หรับการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยใช้ แบบสอบถามประชากรทีกําหนด
ครัง/ นี /ได้ แก่ เจ้ าอาวาส ผู้ช่วยเจ้ าอาวาส ผู้สอน และผู้
ปฏิบตั ิธรรมของสํานักปฏิบตั ิธรรม โดยผู้วิจยั ได้ ทําการ
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คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน ๑๒๓ รูป/คน
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
๑. การสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล สํา คัญ ในการ
สัมภาษณ์ ได้ แก่ ผู้บริ หารของสํานักปฏิบตั ิธรรมทีเด่น
ได้ แ ก่ เจ้ าอาวาส/เจ้ าสํ า นัก ผู้ช่ ว ยเจ้ าอาวาส และ
คณาจารย์ สํานักปฏิบตั ิสายยุบหนอ-พองหนอ สายพุทโธ
สายอานาปานสติ สายละ ๒ รู ป จํานวน ๖ ท่าน ด้ วย
วิธีการเลือกเจาะจง (Purposive Selection) ดังนี /
๒. ประชากรทีใช้ ในการวิจัยสําหรับการวิจยั เชิง
คุณภาพ คือผู้เชี ยวชาญการประชุมกลุ่มสัมมนา (Focus
Group) จํานวน ๙ รูป/คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
๑. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นแบบสอบถาม
เพื อ ศึ ก ษาสภาพการณ์ ทัว ไปของการบริ ห ารจัด การ
สํา นัก ปฏิ บัติธ รรมกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ วย ๒
ตอนดังนี /
ตอนที ๑ เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที ๒ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกียวกับการดําเนินงานการส่งเสริ มการบริ หารจัดการ
สํานักปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานคร
๒. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง
(Structured Interview) เป็ นแบบสัมภาษณ์เพือศึกษา
สภาพและกลยุท ธ์ ส่ง เสริ ม การบริ ห ารจัด การสํ า นัก
ปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานคร
๓. แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม เป็ น
แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุม่ เพือให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ
ได้ เพิมเติมกลยุทธ์การส่งเสริ มการบริ หารจัดการสํานัก
ปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานคร
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถาม
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากแบบสอบ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูปเพือการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้
สถิติ ดังนี /
๑. ข้ อมูลเกียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดย
ค่าความถี (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
๒. ข้ อ มูล เกี ย วกับ ความคิด เห็น เกี ย วกับ กล
ยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม
กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉลีย และค่าสวนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation-SD) นําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย

เกณฑ์ การแปลผล ค่าเฉลียการแปล
ความหมาย ดังนี /
๔.๕๐-๕.๐๐ มีความเห็นด้ วยมากทีสดุ
๓.๕๐-๔.๔๙ มีความเห็นด้ วยมาก
๒.๕๐-๓.๔๙ มีความเห็นด้ วยปานกลาง
๑.๕๐-๒.๔๙ มีความเห็นด้ วยน้ อย
๑.๐๐-๑.๔๙ มีความเห็นด้ วยน้ อยทีสดุ
การสัมภาษณ์
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากการให้ สัม ภาษณ์
ผู้วิจัยใช้ วิธีการวิเคราะห์ เนื /อหา (Content Analysis)
โดยผู้วิจยั จะนําข้ อมูลทังที
/ ได้ จากการบันทึกข้ อมูล การ
ถอดเทปสัม ภาษณ์ รวมไปถึ ง ภาพถ่ า ย ทํ า การจั ด
หมวดหมู่ เพือสรุปประเด็นเกียวกับสภาพการณ์และกล
ยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม
กรุงเทพมหานคร

การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากการสนทนากลุ่ ม
(Focus Group) ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื อ/ หา
(Content Analysis) โดยผู้วิจยั จะนําข้ อมูลทังที
/ ได้ จาก
การบัน ทึก ข้ อ มูล การถอดเทปสัม ภาษณ์ รวมไปถึ ง
ภาพถ่าย ทําจัดหมวดหมู่ตามกรอบการสนทนากลุม่ ว่า
ครบถ้ วนเพียงพอ และเหมาะสมแก่การนําไปวิเคราะห์
อภิ ป รายผลว่ า สมบู ร ณ์ ห รื อ ไม่ เพื อ วิ เ คราะห์ แ ละ
นําเสนอรูปแบบกลยุทธ์สง่ เสริ มการบริ หารจัดการสํานัก
ปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานครต่อไป

ผลการวิจัย
การวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ผู้วิจยั ได้ แจกแบบสอบถามตามจํานวนประชากร ๑๒๓
คน เมือเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ วได้ วิเคราะห์ข้อมูลตาม
ความคิดเห็นของเจ้ าอาวาส/เจ้ านํานัก ผู้ช่วยเจ้ าอาวาส
ผู้สอน และผู้ป ฏิบัติ ธรรมต่อการบริ ห ารจัดการสํานัก
ปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานคร ในทัง/ ๕ ด้ าน
๑. กลุ่มประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เจ้ าอาวาส/เจ้ านํ านัก ผู้ช่ วยเจ้ าอาวาส ผู้ส อน และผู้
ปฏิบตั ิธรรมในสํานักปฏิบตั ิธรรม ๔๕ สํานักปฏิบตั ิธรรม
ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน ๑๒๓ รู ป/คน จําแนกตาม
ตําแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษาทาง
ธรรม และวุฒิการศึกษาทางโลก
กลุ่ม ประชากรของผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเป็ นผู้ปฏิบตั ิจํานวน ๕๕ รู ป/คน คิดเป็ น
ร้ อยละ ๕๒.๖ มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๕๘ รูป/คน คิด
เป็ นร้ อยละ ๔๖.๘ ประสบการณ์ ตัง/ แต่ ๑๑-๒๐ ปี
จํ านวน ๕๖ รู ป/คน คิดเป็ นร้ อยละ ๔๓.๘ วิทยฐานะ
เป็ นเปรี ยญโท จํานวน ๔๕ รูป คิดเป็ นร้ อยละ ๓๙.๖
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๒. ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรใน
สํานักปฏิบัติธรรม
เจ้ า อาวาส/เจ้ านํ า นัก ผู้ช่ ว ยเจ้ า อาวาส
ผู้สอน และผู้ปฏิบตั ิธรรมในสํานักปฏิบตั ิธรรมมีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ การบริ หารจั ด การสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยปาน
กลาง เมือพิจารณาแต่ละด้ านพบว่า เจ้ าอาวาส/เจ้ านํา
นัก ผู้ช่วยเจ้ าอาวาส ผู้สอน และผู้ปฏิบตั ิธรรมในสํานัก
ปฏิบตั ิธรรม มีความคิดเห็น ต่อการพัฒนารู ปแบบการ
บริ ห ารจั ด การสํ า นัก ปฏิ บัติ ธ รรมกรุ ง เทพมหานคร
ดังต่อไปนี /
๑) ด้ า นการบริ ห ารจัด การ ระดับ ความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริ หารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
กรุ งเทพมหานคร ด้ านการบริ หารจัดการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ข้ อทีอยู่ในระดับมากทีสดุ คือ เจ้ าอาวาสหรื อเจ้ าสํานัก
ปฏิบตั ิธรรมมีความสนใจ และเห็นความสําคัญของการ
บริ หารจัดการ และในการศึกษาปฏิบตั ิในด้ านวิปัสสนา
ธุ ร ะอย่ า งแท้ จริ ง ส่ ว นข้ อที น้ อยที สุ ด คื อ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการปฏิบตั ิธรรมในรู ปแบบ
ต่าง ๆ และไม่ดําเนินการในลักษณะเชิงธุรกิจ
๒) ด้ านอาคารสถานที ระดั บ ความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริ หารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
กรุ งเทพมหานคร ด้ านอาคารสถานที โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที
อยู่ในระดับมากทีสุด คือ มีห้องนํา/ ห้ องสุขาทีสะอาด
และเพียงพอ ส่วนข้ อทีน้อยทีสดุ คือ มีความสะอาด ร่มรื น
๓) ด้ านการสือสารประชาสัมพันธ์ ระดับ
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริ หารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรมกรุ งเทพมหานคร ด้ านการสือสารประชาสัมพันธ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ น
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รายข้ อ พบว่า ข้ อทีอยู่ในระดับมากทีสดุ คือ นําเสนอ
รู ป แบบการปฏิ บัติ ผ่ า นสื อ ต่ า งๆ เช่ น แผ่ น ซี ดี สื อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นต้ น ส่ว นข้ อที น้ อ ยที สุด คื อ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ สํานักปฏิบัติธรรมทางสือต่างๆ มีป้าย
ประกาศ และอินเทอร์ เน็ต
๔) ด้ านทีมงานพระวิทยากร ระดับความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริ หารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
กรุ ง เทพมหานคร ด้ านที ม งานพระวิ ท ยากร โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ข้ อทีอยู่ในระดับมากทีสดุ คือ พระภิกษุสามเณร
หรื อ บุค ลากรในสํา นัก มี ค วามประพฤติ ดี ป ฏิ บัติ ช อบ
สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี ส่วนข้ อทีน้อยทีสดุ
คือ มีพระวิทยากรทีสอนปฏิบตั ิจํานวนเพียงพอ
๕) ด้ า นการวางแผนดํ า เนิ น การ ระดับ
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริ หารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรมกรุงเทพมหานคร ด้ านการวางแผนดําเนินการ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ข้ อทีอยูใ่ นระดับมากทีสดุ คือ มีการจัดคอร์ สการ
ปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับประชาชนทัว ไปทีเข้ ามาปฏิบัติ
ธรรม ส่วนข้ อทีน้อยทีสดุ คือ มีการจัดคอร์ สการปฏิบตั ิ
ให้ เหมาะสมกับข้ าราชการทีเข้ ามาปฏิบตั ิธรรม
สรุ ปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน ๖ รู ป/คน ทีมี
หน้ าทีรับผิดชอบงานทีเกียวกับการบริ หารจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรมกรุ งเทพมหานคร เมือเก็ บ รวบรวมข้ อมูล
เสร็ จ แล้ ว จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการ
พรรณนาความ ตามขันตอนวั
/
ตถุประสงค์ของการวิจัย
และผลการวิจยั สรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี /
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สรุปสภาพและปั ญหาอุปสรรคการบริ หารจัดการสํานักปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานคร
ที
สรุ ปเนือM หาสาระสําคัญ ๆ
๑ เจ้ าสํานักปฏิบตั ิธรรม มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของสํานักปฏิบตั ิธรรมให้ มีความรู้ความสามารถ
มีความพร้ อมทีจ ะรับภาระในการจัดอบรมการปฏิบตั ิธรรม เพือเป็ นการสร้ างทีมงานพระวิทยากร คือ พระภิกษุ
สามเณร ในการทีจะดํารงรักษาพระศาสนาต่อไป
๒ การจัดการอบรมการปฏิบตั ิธรรมตามสายการปฏิบตั ิของแต่ละสํานัก ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ และสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานงานให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามวัตถุประสงค์
๓ เจ้ าสํานักปฏิบตั ิธรรมมีภาระหน้ าทีในการพัฒนาพระวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์ ส่งเสริ มให้ พระสงฆ์รุ่นใหม่
ได้ ศกึ ษาหลักธรรม คําสอน และปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั ิธรรมให้ มีความพร้ อมทังภาคทฤษฎี
/
และ
ภาคปฏิบตั ิ
๔ พระภิกษุ สามเณร ผู้เป็ นพระวิปัสสนาจารย์ในสํานักปฏิบตั ิธรรมต่าง ๆ มีจํานวนน้ อยลง บางสํานักปฏิบตั ิ
ธรรมได้ หยุดการปฏิบตั ิธรรมชัว คราว เพราะจํานวนพระวิปัสสนาจารย์น้อยลง
๕ กระบวนการจัดการปฏิบตั ิธรรมให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิธรรมในกรุงเทพมหานคร เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้ มีความ
พร้ อม ผู้บริ หารจะพัฒนาการปฏิบตั ิธรรมให้ ดีได้ ต้องมีการพัฒนาพร้ อมทุกด้ าน ทังอาคารสถานที
/
 ทีจอดรถ
และความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบตั ิธรรมได้ อย่างต่อเนือง
๖ การจัดปฏิบตั ิธรรมโดยการพัฒนาให้ มคี วามร่วมมือกันในด้ านทีมงานพระวิปัสสนาจารย์ เป็ นทางออกให้
ผู้ปฏิบตั ิธรรมได้ รับการสอนการปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองเพียงพอ และเป็ นการส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรด้ าน
ทีมงานพระวิทยากรให้ มีความพร้ อม แต่มีข้อจํากัดด้ านบุคลากรไม่เพียงพอ ด้ านการเงินมีจํานวนจํากัด
และการจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
๗ สํานักเรี ยนจะมีนโยบายรับผู้ปฏิบตั ิไม่จํากัด เพือส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิธรรมได้ ร้ ูหลักการดําเนินชีวติ ทีถกู ต้ อง
แต่วา่ สํานักปฏิบตั ิธรรมหลายแห่งขาดแคลนผู้ปฏิบตั ิธรรม ทีมพระวิทยากร และวิปัสสนาจารย์ไม่พร้ อม
สําหรับการปฏิบตั ิธรรม
๘ ผู้ปฏิบตั ิธรรมในสํานักปฏิบตั ิธรรมมีปริ มาณไม่แน่นอน ส่วนพระวิปัสสนาจารย์ก็ลดน้ อยลงเรื อย ๆ สาเหตุมา
จากสํานักปฏิบตั ิธรรมมีสถานทีไม่เอื /อต่อการปฏิบตั ิ สือ ทางโลกได้ เปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้ แก่บคุ คลทัว ไป
ได้ ศกึ ษาตามอัธยาศัย
๙ เงินงบประมาณทีสาํ นักปฏิบตั ิธรรมได้ รับการดูแลจากเจ้ าสํานักเรียน และอาจารย์ใหญ่ เป็ นผู้จดั หาให้
การอุปถัมภ์ จํานวนการเงินทีมีอยูเ่ พียงพอกับการดําเนินการในสํานักปฏิบตั ิธรรม
๑๐ สํานักเรี ยนมีความสมบูรณ์ ในเรื องวัสดุอุปกรณ์ เช่น กํ าหนดห้ องปฏิบัติธรรม อาคารสถานทีปฏิบัติธรรม
ห้ องนํ /า อาสนะรองนัง โปรเจคเตอร์ ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ สือ การสอน ไฟฟ้ า นํ /าประปาเป็ นต้ น แต่ขาด
การบํารุงรักษาให้ คงทนถาวรและความคับแคบของสถานที
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ที
สรุ ปเนือM หาสาระสําคัญ ๆ
๑๑ เจ้ าสํานักปฏิบตั ิธรรมจะต้ องเป็ นผู้กํากับดูแลนโยบายของสํานักปฏิบตั ิธรรม เป็ นผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิธรรม
และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการอบรมปฏิบตั ิธรรม แต่ผลการดําเนินการไม่ได้ ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
การพัฒนาการบริ หารจัดการสํานักปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานคร
ที
สรุ ปเนือM หาสาระสําคัญ ๆ
๑ พัฒนาศักยภาพของผู้บริ หาร คือ การนําบุคลากรทีมีความคิด ความรู้ ตลอดจนพฤติกรรมทีสอดคล้ องกับ
การจัดการการปฏิบตั ิในเชิงรูปธรรมได้ อย่างเป็ นวิชาการ เข้ าสูก่ ระบวนการจัดอบรมเพิมศักยภาพ
เพือสร้ างวุฒิภาวะทางการปฏิบตั ิธรรมอยูใ่ นระดับผู้บริ หารสํานักปฏิบตั ิธรรม เพือการมองอย่างเป็ นระบบ
และเป็ นวิชาการ
๒ ปรับหลักสูตรการปฏิบตั ิธรรมทังหมดให้
/
สอดคล้ องเป็ นหนึง เดียวกัน คือ สติปัฏฐาน ๔ โดยมีความร่ วมมือ
กันของสํานักปฏิบตั ิธรรอย่างครบวงจร มีการจัดสรรเวลาทีลงตัวสําหรับการปฏิบตั ิธรรม โดยผู้ปฏิบตั ิต้อง
ไม่ร้ ู สกึ ว่าการปฏิบตั ินนยากจนเกิ
ั/
นไป ในเรื องของธรรมะ มีการนําเนื /อหาในพระไตรปิ ฎกมาตีความเป็ น
ศาสตร์ แขนงต่าง ๆ เพือประกาศความเป็ นเอกลักษณ์ทางการปฏิบตั ิของพระพุทธศาสนา
๓ สร้ างสํานักปฏิบตั ิธรรมทีเ ป็ นศูนย์กลางการปฏิบตั ิธรรม เพือเป็ นการยกระดับการปฏิบตั ิธรรมให้ มี
ความเป็ นสากลและมีมาตรฐานมากยิงขึ /น อีกทังยั
/ งสะดวกต่อการบริ หารจัดการทังเรื
/  องการบริ หาร การ
ปกครอง การอบรมหรื องบประมาณ โดยอาจตังสํ
/ านักปฏิบตั ิธรรมประจําจังหวัดให้ มีการบริ หารจัดการให้
เป็ นรูปธรรมมากขึ /น
๔ สร้ างความเท่าเทียมระหว่างการศึกษาของสงฆ์กบั การศึกษาทางโลก ความเท่าเทียมนี /ไม่ใช่เรื องความรู้
หากแต่เป็ นสถานภาพทีได้ รับจากการศึกษา หรื อการเทียบวุฒิทางการศึกษา ตลอดจนควรมีการบรรจุ
อัตราพระวิปัสสนาจารย์เข้ าไว้ ในการสอบบรรจุเข้ ารับราชการของข้ าราชการครู และข้ าราชการพลเรื อน
เพือให้ การจัดอบรมปฏิบตั ิธรรมมีประสิทธภาพดีและมีคณ
ุ ค่ายิงขึ /น คณะสงฆ์จําเป็ นต้ องจับมือกับภาครัฐ
เพือสร้ างฐานะของสํานักปฏิบตั ิธรรมให้ ไม่ยิงหย่อนไปกว่าโรงเรี ยนทัว ไปของฝ่ ายรัฐ
๕ เปิ ดโอกาสให้ ทุกโรงเรี ยนได้ มีพระวิปัสสนาจารย์ประจําโรงเรี ยน หรื อหน่วยงานของรัฐ คณะสงฆ์ควร
ร่ ว มกับ โรงเรี ย นจัด ให้ เ ด็ ก นัก เรี ย นและผู้ส นใจทัว ไปสามารถเข้ า รั บ การปฏิ บัติ ธ รรมในระยะเวลาที
เหมาะสมกับสภาพของบุคคลได้
๖ ปรับเปลีย นกระบวนการสอนและระยะเวลาการศึกษา ควรปรับเปลีย นรูปแบบการเรี ยนการสอนซึง แต่เดิม
มักเน้ นการท่องจํ า มาเป็ นความสมดุลระหว่างการท่องจําและการคิดแบบวิเคราะห์วิจารณ์ ควรสร้ าง
บรรยากาศการเรี ยนรู้ ใหม่ ๆ โดยมีผ้ ูเรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนการสอน พร้ อมทัง/ นําเครื องมือหรื อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน เพือให้ เกิดความรู้ทีหลากหลาย ส่วนเรื องระยะเวลาใน
การศึกษาควรจัดให้ กระชับมากยิงขึ /น เพือความสะดวกในการเรี ยน
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๗

สรุ ปเนือM หาสาระสําคัญ ๆ
ปรั บปรุ งสิงอํานวยความสะดวก เพือการปฏิบตั ิธรรม เช่น อาคารปฏิบัติธรรมทีไม่มีเสียงรบกวนจาก
ภายนอก มีลานจอดรถทีปลอดภัย มีเจ้ าหน้ าทีเพียงพอ จัดพระวิปัสสนาจารย์ทีมีประสบการณ์ เป็ นต้ น
๘ ส่งเสริ มสํานักปฏิบตั ิ โดยภาครัฐร่วมมือกับคณะสงฆ์ จัดหน่วยงานทีรับผิดชอบโดยตรงเพือพัฒนาสํานัก
ปฏิบตั ิธรรมให้ เป็ นทีประสงค์ของผู้ปฏิบตั ิธรรมในปั จจุบนั ได้ อย่างแท้ จริ ง
๙ ส่งเสริ มมาตรฐานพระวิปัสสนาจารย์ เนืองจากปั ญหาการขาดพระวิปัสสนาจารย์และพระวิปัสสนาจารย์
ด้ อยคุณภาพเป็ นปั ญหาใหญ่ของกระบวนการในระบบ จึงจําเป็ นทีต้องเสริ มแรงจูงใจและมาตรฐานของ
พระวิปัสสนาจารย์ ให้ สูงกว่าเดิม ซึงอาจทําได้ ด้วยการจัดค่านิตยภัตรสําหรับพระวิปัสสนาจารย์หรื อ
ค่าจ้ างสําหรับฆราวาสเป็ นค่าตอบแทนผู้สอนอย่างเพียงพอ พร้ อมกับการให้ สวัสดิการแก่ครู ผ้ สู อนอย่าง
เหมาะสมเพือเป็ นการเพิมแรงจูงใจในการสอน ส่วนด้ านคุณภาพ ควรมีการสอบคัดเลือกพระวิปัสสนา
จารย์ผ้ สู อนอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนจัดอบรมเพือพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ผ้ สู อนด้ วยหลักสูตรระยะสัน/
อย่างสมําเสมอ
๑๐ จัดตังโรงเรี
/
ยนฝึ กหัดพระวิปัสนาจารย์ กล่าวคือ ทังคณะสงฆ์
/
และภาครัฐ ควรร่ วมมือจัดตังโรงเรี
/
ยนฝึ กหัด
พระวิปัสนาจารย์ ทีได้ รับการรับรองโดยข้ อกฎหมาย เพือส่งเสริ มมาตรฐานและสนับสนุนให้ พระวิปัสนา
จารย์ มีขีดความรู้ และประสบการณ์ การสอนให้ สงู ขึ /น อีกทังยั
/ งเป็ นการรองรับวิชาชีพของครู สายปฏิบตั ิ
ธรรมไปพร้ อมกันอีกด้ วย
๑๑ สร้ างแหล่งปฏิบตั ิธรรมทีมีความทันสมัย ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดและประยุกต์อย่างสมสมัย ดังนัน/
การสร้ างความทันสมัยให้ กับแหล่งการเรี ยนรู้ การปฏิบัติธรรม เช่น การตัง/ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ ในสํานัก
ปฏิบตั ิ หรื อการเรี ยนการสอนด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็ นต้ น จึงเป็ นทางเลือกทีสําคัญทีจะทําให้ ผ้ สู อน
เกิ ด ทัก ษะการเรี ย นรู้ ใหม่ ๆ และการเปรี ย บเที ย บอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมด้ า นเนื อ/ หาของการปฏิ บัติ อ ยู่
ตลอดเวลา
กลยุทธ์สง่ เสริ มการบริ หารจัดการสํานักปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานคร
ที
สรุ ปเนือM หาสาระสําคัญ ๆ
๑. สร้ างมาตรการด้ านการบริ หารจัดการให้ เกิดความร่วมมือประสานงานระหว่าง
สํานักปฏิบตั ิธรรมและหน่วยงานทีเกียวข้ อง
กลยุทธ์ ท ี ๑
๒. นําการปฏิบตั ิธรรมมาปรับแนวทางการดําเนินการให้ เหมาะสมกับสถานที
การปฏิบตั ิธรรมตาม
๓. จัดการประชุมบุคลากรจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ทงภายในและภายนอก
ั/
หลักมหาสติปัฏฐาน
เพือเชิญชวนและบอกกําหนดการ
๔
๔. จัดการหลักสูตรการฝึ กอบรมพระวิทยากรนานาชาติเพือให้ ได้ ทงภาษาอั
ั/
งกฤษ
และการสอนหลักธรรมเป็ นภาษาอังกฤษ
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กลยุทธ์ ท ี ๒
การสร้ างเครื อข่าย
สํานักปฏิบตั ิธรรม

กลยุทธ์ ท ี ๓
การสร้ างเครื อข่าย
พระวิปัสสนาจารย์

กลยุทธ์ ท ี ๔
การพัฒนาปั ญญา
ศาสนทายาท

กลยุทธ์ ท ี ๕
การสร้ าง

สรุ ปเนือM หาสาระสําคัญ ๆ
๕. ดําเนินการจัดอบรมปฏิบตั ิธรรมให้ เพียงพอกับปริ มาณพระวิทยากรและ
ผู้ปฏิบตั ิธรรมทังยั
/ งมีการสอบอารมณ์อย่างต่อเนือง
๑. ประสานกับประธานชุมชนละแวกนัน/ ๆ เพือนําบุคลากรหรื อเยาวชนมา
ปฏิบตั ิธรรม
๒. จัดสถานทีพกั แยกตามเพศ เพิมสถานทีจอดรถโดยประสานกับชุมชนขอใช้ ที
ส่วนบุคคลหรื อทีสาธารณ
๓. ประสานกับประธานชุมชนโดยการจัดประชุม เพือให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมกับ
สํานักปฏิบตั ิธรรม
๔. นําพระวิทยากรทีผา่ การฝึ กอบรมหลักสูตรนานาชาติ สูก่ ารเป็ นผู้นําการ
ปฏิบตั ิจริ ง
๕. ประสานกับโรงเรี ยนขอใช้ สถานทีในการจัดปฏิบตั ิธรรมกับเด็กนักเรี ยน
โดยสํานักปฏิบตั ิธรรมจัดพระวิทยากรในการจัดการอบรม
๑. จัดเป็ นกรณีพิเศษมีการปฏิบตั ิธรรมอย่างจริ งจังเชิญวิทยากรทีมีชือเสียง
ใช้ สอื การสอนเทคโนโลยีภาพประกอบนิทานตัวอย่าง
๒. จัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์เพือเพิมบุคลากรทางการปฏิบตั ิธรรม
๓. ใช้ สอื เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และอินเทอเน็ต ในการประชาสัมพันธ์
และเสริ มการปฏิบตั ิเป็ นระยะ ๆ
๔. จัดปฏิบตั ิธรรมกับชาวต่างชาติเดือนละครัง/
๕. จัดนิมนต์พระวิทยากร ทีมีชือเสียงมาเป็ นวิทยากรการอบรม
๑. ประสานกับผู้อํานวยการโรงเรี ยน นันๆ
/ เพือนํานักเรี ยนหรื อเยาวชนมา
ปฏิบตั ิธรรม
๒. จัดโครงการอบรมนักเรี ยนและเยาวชนโดยใช้ เงินจากงบประมาณของ
หน่วยงานรัฐเป็ นรายโครงการ
๓. จัดทําสือ การปฏิบตั ิทีเหมาะกับเยาวชนในรูปแผ่น ซีดี เพือสร้ างแรงจูงใจ
ให้ เยาวชนเข้ ามาปฏิบตั ิธรรม
๔. จัดฝึ กอบรมสามเณรให้ เป็ นวิทยากรสืบศาสนทายาท
๕. จัดพระวิทยากรผู้ผา่ นการฝึ กอบรมใหม่และสามเณรศาสนทายาทเป็ นวิทยากร
ในการอบรมสลับกับพระวิทยากรทีมีชือเสียง เพือสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
๑. จัดการปฏิบตั ิทีมีระยะสัน/ ๆ ทีสอดคล้ องกับการดําเนินชีวิตของประชาชน
ในละแวกนัน/ ๆ
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ที
กัลยาณมิตรแห่ง
การดําเนินชีวิต

สรุ ปเนือM หาสาระสําคัญ ๆ
๒. จัดการปฏิบตั ิธรรมให้ กบั พนักงานห้ างร้ านบริ ษัทหรื อจากภาครัฐทีมีสมาชิก
จํานวนมาก
๓. จัดการปฏิบตั ิธรรมให้ เป็ นสากลทังด้
/ านภาษาและหลักธรรม
๔. จัดการปฏิบตั ิธรรมโดยรับทังชาวไทยและต่
/
างชาติให้ ปฏิบตั ิกรรมฐานร่วมกัน
โดยพระวิทยากรผู้ชํานาญและมีชือเสียง
๕. จัดการประชาสัมพันธ์หาเจ้ าภาพค่าใช้ จ่ายและเชิญชวนท่านเหล่านันเข้
/ าเป็ น
ผู้ปฏิบตั ิธรรม

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิ จัย กลยุท ธ์ ส่ง เสริ ม การบริ ห าร
จัดการสํานักปฏิบตั ิธรรมกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั เห็นว่า
เป็ นประโยชน์ ต่อ สํานักปฏิ บัติที เกี ย วข้ อ งทัง/ ในระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบตั ิงาน ซึงจะทําให้ การบริ หาร
จัด การสํา นัก ปฏิ บัติ ธ รรมกรุ ง เทพมหานคร มี ค วาม
เข้ มแข็ง และจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสํานัก
ปฏิบตั ิธรรมกรุ งเทพมหานคร อย่างแท้ จริ ง ผู้วิจัยจึงได้
เสนอแนะการนําผลการวิจัย ทีค้นพบ กลยุทธ์ ๑ การ
ปฏิ บัติ ธรรมตามหลักมหาสติปั ฏฐาน ๔ กลยุท ธ์ ที ๒
การสร้ างเครื อข่ายสํานักปฏิบตั ิธรรม กลยุทธ์ ที ๓ การ
สร้ างเครื อ ข่ า ยพระวิ ปั ส สนาจารย์ กลยุท ธ์ ที ๔ การ

พัฒ นาปั ญ ญาศาสนทายาท กลยุท ธ์ ที ๕ การสร้ าง
กัลยาณมิตรแห่งการดําเนินชีวิต
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังM ต่ อไป
๑. ควรมี ก ารวิ จัย พัฒ นาหลัก สูต รฝึ กอบรม
เพื อพัฒนาผู้บ ริ ห าร พระวิปั สสนาจารย์ สํา นัก ปฏิ บัติ
ธรรมให้ มี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามข้ อค้ นพบที ไ ด้ จาก
ผลงานวิจัย เพือให้ ได้ ผ้ ูบริ หาร พระวิปัสสนาจารย์ทีมี
คุณสมบัติทีเหมาะสม ได้ อย่างแท้ จริ ง
๒. ควรมีการศึกษาวิจยั คุณสมบัติของสํานัก
ปฏิบตั ิธรรม ทีมีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิธรรมใน
แต่ละภูมิภาคเพือให้ ได้ สํานักปฏิบตั ิธรรมทีมีคณ
ุ สมบัติ
ทีสอดคล้ องกับบริ บทของสังคม ของแต่ละภูมิภาค
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