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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัย มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เ พ่ือศึกษาสภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชกรณราชวิทยาลัย (๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชา 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (๓) เพ่ือเสนอองค์ความรู้การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาทั้งเอกสาร และสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้ง ๒ แห่ง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 
จ านวน ๒๕ รูป/คน  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรม มี ๔ ด้าน คือ (๑) บุคลากรขาดความมั่นคง
และอัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน  (๒) นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
งบประมาณ ไม่ชัดเจน และขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (๓) การจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์
ไม่เพียงพอกับปริมาณการใช้งาน และการจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ ระเบียบ ขาดมาตรฐาน    (๔) ขาด
นโยบายและแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยที่เป็น
ระบบ 

๒) หลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อน  
ส าหรับเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ประกอบด้วย (๑) หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารจัดการด้านบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ ปัญญา  และสัปปายะ ๓ คือ บุคคลสัปปายะ อาวาสสัปปายะ ภัสสสัป
ปายะ  (๒) หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
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หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก (๓) หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่ ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ หลักกุลจิรัฏฐิติธรรม หลักในการด ารงความมั่งคั่งยั่งยืนของ
องค์กร   (๔) หลักธรรมส าหรับส่งเสริมด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗   

๓) องค์ความรู้การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยกระบวนการ 
“PDCA” ของ ดร.เดมมิ่ง ด้วยการสังเคราะห์ใน ๔ ด้าน ดังนี้ (๑) ด้านบุคลากร Plan = มีแผน
นโยบายที่จะบรรจุเป็นบุคลากรประจ าและอัตราจ้างโดยก าหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน Do = กิจกรรมที่
ท า  มีการพัฒนาบุคลากร โดยให้โอกาสบุคลากรได้รับการยกระดับความรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างทั่วถึง 
Check = การตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้อง/ประเมินผล  การธ ารงรักษาบุคลากร ควรสร้าง
บรรยากาศในสถานที่ท างานให้มีความเป็นกันเองคือบุคคลสัปปายะ  Act = การน าผลมาปรับปรุง/
แก้ไข แนวร่วมจากชุมชน มีนโยทบายจิตอาสาประจ าศูนย์ (๒) ด้านงบประมาณ Plan = การ
วางแผนการใช้งบประมาณให้มีความพอดี  สมเหตุผล ให้เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ Do = 
การน า งบไปด าเนินการ ลงมือท า การปฏิบัติงานตามแผนงาน Check = ตรวจสอบ การตรวจสอบ
การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ Act = การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข 
การวางแผนให้มีความเหมาะสมในครั้งต่อไป (๓) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่  Plan = การวางแผน
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ รู้จักสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้งานในองค์กรให้มีความ
พอเพียงพอประมาณกับจ านวนบุคลากร Do = การน าวัสดุ อุปกรณ์ ไปด าเนินการ ลงมือท า และการ
ใช้สถานที่ มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขณะที่ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ Check = ตรวจสอบ  การ
ตรวจสอบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ และการใช้สถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพ Act = การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การมี ระบบระเบียบ ที่ได้มาตรฐานในการดูแล
รักษา ควบคุม  จะท าให้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ อยู่ในสภาพที่ และพร้อมใช้ (๔) ด้านการบริหาร
จัดการ Plan = การวางแผนการ รู้หลักการ หลักเกณฑ์ ที่จะท าให้เกิดผล ในการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย ในการท าแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมในแนวทางของการพัฒนาด้าน
วิปัสสนากรรมฐาน และอ่ืน ๆ Do = การน าแผนงานไปลงมือมือปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุตามความมุ่ง
หมาย มีความเข้าใจประสงค์ Check = ตรวจสอบ มีระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานในเวลาที่
เหมาะสม Act = การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข มกีระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงแผนงาน ให้มีความ
เหมาะสม และรู้วิธีการที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
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Abstract 
 

    The objectives of this study are, (1) to study the problems of meditation 
center of  Mahachulalongkornrajavidyalaya University,(2) to study the  Buddhadharma 
and king’s philosophy to strengthen the management of Meditation Centers of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, and (3) to present the body of 
knowledge integrated to Buddhadharma and king’s philosophy to strengthen the 
management efficiency of Meditation Centers of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. This study is qualitative based research by studying both documents and 
interviewing executives, personnel, staffs working at both the meditation center of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University and third party are 25 people. 
 The research results showed that  

1) the problems of meditation centers hane four dimensions: (1) personnel 
lacking of stability and insufficient personnel rate to work load. (2) policy and 
strategic plans for budget management are unclear and lack of flexibility in 
management. (3) equipment management not enough to use and storing system is 
still disorganized, lack of standard and (4) lack of policy and development plan of 
university level in managing mediation center systematically. 
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2) Buddhadhamma principles and King’s Philosophy based on sufficient 
economy three principles and 2 conditions for enhancing the efficiency of meditation 
centers management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University are included 
with, (1) principles for promoting effective human resource management are the 
Tipiṭaka (threefold training) are Stla (moralitg), Samādhi (concentration) and Paññā 
(wisdom), and  three Sappāya (suitable) are suitable person, suitable abode and 
speech. (2) The principles for promoting budget management to be effective is 
Ditthadhammikatthasāmvattanikadharma (virtues leading to temporal welfare). (3) 
The teachings for promoting the equipment management to be effective is Kula-
cirattthiti-dharma, the principles of maintaining sustainable wealth of the 
organization. (4) Principles for enhancing effective administration is the seven 
Sappurisa-dhamma (qualities of a good man). 

3) The body of knowledge, integrated Buddhadhamma and King’s 
Philosophy to enhance the management efficiency of the meditation centers of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University with the “PDCA process of W. Edwards 
Deming by synthesizing in four dimensions as follows: (1) Individual: plan = having 
policy plan to assign regular permanent staffs and employment rate by clearly 
specifying qualifications. Do = activities that have personnel development by giving 
opportunities for personnel to develop their knowledge and new skills thoroughly. 
Check = checking the suitability / evaluation, maintaining personnel, should create an 
atmosphere to be friendly means to be suitable. Act = applying results to improve / 
correct, community alignment, having volunteer policy of each centers. (2) Budget: 
plan – planning to use budget adequately, reasonable, suitable to use the available 
resources. Do = implementing the budget, taking action according to the plan. Check 
= auditing the budget accordance with the objectives of the budget. Act = to follow 
up, adjust, correct, planning to be suitable for next time. (3) Equipment and location: 
plan = finding effective equipment to use in the organization to be sufficient enough 
to estimate the number of personnel before planning to use the equipment and 
location. Do = implementation of equipment and using the location has ways to 
avoid dangers while using the tools. Check = checking the equipment to meet the 
budget objectives and using locations effectively. Act = following up, improving, 
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correcting, have standardized system for maintenance and have controlled the 
equipment and location in the condition ready to use. (4) Administration: plan = 
knowing principles and rules that will result in the management of the meditation 
center of the university in making action plan to cover the guidelines of Vipassana 
(insight) meditation and others. Do = implementation of plan to put on action to 
achieve the goal with desirable understanding. Check = having suitable time to 
evaluate the performance appraisal. Act = follow up, improving, correcting and 
having process for developing and improving the plan to be appropriate and know 
how to improve further. 
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กัลยาณมิตรส าหรับศิษย์ ขอบคุณ ดร.สมคิด เศษวงศ์ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกรูป/ท่าน 
ที่ได้อนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกด้านการศึกษาทุกประการ ขอบคุณผู้บริหารที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร., ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร), ดร., ผู้อ านวยการ   ส่วนธรรมนิเทศ ที่ได้สนับสนุน 
ส่งเสริมด้านการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณ เจ้าหน้าที่   กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม ซึ่งมี   
พระมหาไพโรจน์ กนโก  ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน ที่ได้รับภารหน้าที่ปฏิบัติงานในระหว่างที่เข้า
รับการศึกษา 

ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษาวิจัยประกอบด้วย พระพรหมบัณฑิต      
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่ได้มอบทุน           
พระพรหมบัณฑิต พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺ าวชิโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร มอบทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิต ชิโนรส 
คุณสุนิสา คุณศรีรัตน์ คุณนฤดี  คุณวารุณี คุณธนะ ประมาภรณ์ ตลอดถึงผู้มีเมตตาจิตที่ได้อุปถัมภ์
ผู้วิจัยจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ อันเป็นบุญกุศล  องค์ความรู้ ความดีงามที่เป็น
ประโยชน์ ผู้วิจัย ขอมอบบุญกุศลทั้งมวลจงแผ่บารมีไพศาลไปยังบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ 
กัลยาณมิตร และผู้มีอุปการคุณทุกรูป/คน จงมีส่วนแห่งบุญกุศลนี้  ด้วยเทอญ 

 
 

พระมหาอุทัย  พลเทโว (พลเทพ) 
                                                                                  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

   



ฉ 
 

สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาองักฤษ ค 

สารบัญ                       ฉ 

สารบัญตาราง                      ช 

สารบัญแผนภูมิ             ซ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ                   ฌ 

บทที ่๑ บทน า                                                                                    
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา                                    ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย                            ๖ 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ                   ๖ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย          ๖ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย                 ๗ 
๑.๖ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง                          ๘ 
๑.๗ วธิีด าเนินการวิจัย        ๑๖ 
๑.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย                           ๑๘ 
๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับ        ๑๙ 

บทที ่๒ สภาพปัญหาทัว่ไปของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงราชกรณราชวทิยาลยั                                                                           
๒.๑ สภาพโดยทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศไทย             ๒๑ 
๒.๒ สภาพปัญหาการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม           ๒๖ 
๒.๓ สภาพปัญหาการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน                 ๔๖ 
๒.๔ หลักการบริหารจัดการทั่วไป                ๖๓ 

๒.๔.๑ แนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์กร               ๖๓ 
๒.๔.๒ หลักการบริหารจัดการ      ๖๗ 

    ๒.๕  สรุป                                                                                     ๗๐ 
                                                                           

บทที่ ๓ หลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติธรรม   
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                                                     

๓.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   ๗๗ 



ช 

๓.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ             ๗๘ 
     ๓.๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร            ๘๘ 
๓.๒ หลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ            ๙๖ 

๓.๒.๑ การบริหารบุคลากร      ๙๗ 
๓.๒.๒ การบริหารงบประมาณ                        ๑๐๐ 
๓.๒.๓ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ สถานที่                 ๑๐๔ 
๓.๒.๔ การบริหารจัดการ              ๑๐๖ 

๓.๓ ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                   ๑๑๐ 
๓.๓.๑ ด้านบริหารบุคลากร                        ๑๑๔ 
๓.๓.๒ ด้านบริหารงบประมาณ              ๑๑๖ 
๓.๓.๓ ด้านบริหารวสัดุอุปกรณ์ สถานที่                                          ๑๑๗ 
๓.๓.๔ ด้านบริหารจัดการ                        ๑๑๘ 

๓.๔ สรุป                           ๑๒๑ 

บทที ่๔ การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพ                                                                   
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั                                                              
๔.๑ การบูรณาการไตรสิกขากบัศาสตร์พระราชาตามหลกัปรัชญา     

      เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริหารบุคลากร                  ๑๒๗ 
๔.๒ การบูรณาการทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมกับศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญา  

                    เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริหารงบประมาณ              ๑๓๑ 
๔.๓ การบูรณาการกุลจิรัฏฐิติธรรมกับศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

                    พอเพียงในด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่            ๑๓๔ 
๔.๔ การบูรณาการสัปปุริสธรรมกับศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                    ในด้านการบริหารจัดการ               ๑๓๘ 
๔.๕  สรุป                            ๑๔๓ 

บทที ่๕ บทสรุป และข้อเสนอแนะ                                                                      
๕.๑ สรุปผลการวิจัย                                   ๑๔๕ 
๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย                        ๑๔๖ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ                          ๑๕๐ 

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก    

ภาคผนวก ก แนวค าถามการวิจัย                         ๑๖๑ 
ภาคผนวก ข ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย                                ๑๖๔ 



ซ 

ภาคผนวก ค ค าสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ              ๑๖๘ 
ภาคผนวก ง หนังสือสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                ๒๑๒ 
ภาคผนวก จ ภาพสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   ๒๓๙ 

ประวตัิผู้วจัิย ๒๔๖ 



ญ 
 

สารบัญตาราง 
 

 เรื่อง หน้า 
ตารางที่ ๑ โครงสร้างการบริหารจัดการมหาจุฬาอาศรมในปัจจุบัน ๒๘ 

ตารางที่ ๒ แสดงล าดับผู้บริหารศูนย์มหาจุฬาอาศรม จากอดีตสู่ปัจจุบัน ๓๐ 

ตารางที่ ๓ สถิติผู้บริหารผู้บริหารศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จากอดีตสู่ปัจจุบัน             ๔๙  
ตารางที่ ๔ บูรณาการไตรสิกขากับศาสตร์พระราชาด้านบริหารบุคลากร                             ๑๒๗ 
ตารางที่ ๕ บูรณาการทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านบริหารงบประมาณ  ๑๓๑                            
ตารางที่ ๖ บูรณาการกุลจิรัฏฐิติธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านบริหารวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ๑๓๔                      
ตารางที่ ๗ บูรณาการสัปปุริสธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการ                      ๑๓๙              
                    

 



ฎ 

สารบญัแผนภูม ิ
 
 เรื่อง หน้า 

แผนภูมทิี่ ๑ โครงสร้างการบริหารจัดการมหาจุฬาอาศรม ในปัจจุบัน ๓๑ 

แผนภูมทิี่ ๒ โครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ในปัจจุบัน ๕๐ 

แผนภูมทิี่ ๓ หลักการบริหารจัดการตามศาสตร์พระราชาของกรุงเทพมหานคร                   ๑๒๑  

 



ฏ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ อ้างอิงข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 
๒๕๐๐  และภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พุทธศักราช  ๒๕๓๙  การอ้างอิงจะระบุ
เล่ม/ข้อ/หน้า  ตัวอย่าง  ที.สี. (บาลี) ๙/๑๙/๒๙.  หมายถึง  ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺคปาลิ พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๙  ข้อ ๑๙  หน้า  ๒๙  เป็นต้น  ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙/๕๐.  หมายถึง  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  
พระไตรปิฎก เล่มที่  ๙  ข้อ ๑๙  หน้า ๕๐  เป็นต้น   

ก. อักษรย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา. (บาลี) =  วินยปิฏก   มหาวิภงฺคปาลิ     (ภาษาบาลี) 
วิ.ม. (ไทย) =  วินัยปิฎก   มหาวรรค     (ภาษาไทย) 
วิ.จ.ู (ไทย) =  วินัยปิฎก   จูฬวรรค      (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย   สีลขันธวรรค    (ภาษาไทย) 
ที.ม. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย   มหาวคฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 
ที.ม. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย   มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย   อุปริปณฺณาสกปาลิ   (ภาษาบาลี) 
สํ.ส. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค    (ภาษาไทย) 
ขุ.พุทฺธ. (บาลี) =   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   พุทฺธวํสปาลิ    (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย   พุทธวงศ์    (ภาษาไทย) 
  



 
บทท่ี ๑ 

 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พุทธธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งหลักธรรมค าสอนส่งเสริมให้

ประชาชนท าความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ท าจิตให้ผ่องใส เปรียบเสมือนประทีปส่องทางให้บุคคล
เดินทางในกลางคืน นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน วัดเป็นศูนย์กลางสรรพวิชา พระสงฆ์มีหน้าที่
หลัก ๖ ประการ กล่าวคือห้ามไม่ให้ท าความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันดีงาม ให้
ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง บอกทางสวรรค์ให้ ๑ พระสงฆ์พยายาม
สอนวิธีการด าเนินชีวิตให้เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการยึดเหนี่ยวจิตใจ เชื่อมโยงให้สังคมเกิด
ความรักความสามัคคี ด้วยเหตุดังกล่าว วัดจึงเป็นสถานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคม และยิ่งด้วย
สภาพสังคมปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตจนหลงลืมประเพณีและวัฒนธรรม จึง
ท าให้เกิดความไม่สงบทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาในชีวิต จึงหวังพ่ึงวัดส านักและ
ศูนย์ปฏิบัติธรรม เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โจทย์ส าคัญ คือจะท าอย่างไรให้ประชาชนที่เข้าวัด 
ส านักและศูนย์ปฏิบัติเกิดความสงบ สว่างทางด้านจิตใจค าตอบที่ท้าทาย คือสถานที่ของวัดส านักและ
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต้องมีความสงบ ร่มเย็น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่       
มีความเป็นกัลยาณมิตรการบริหารจัดการต่างๆ เป็นระบบ ระเบียบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีความ
พร้อมดังนั้นส านักและศูนย์ปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องมือและกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาของพุทธบริษัท
ตั้งแต่พุทธกาลมาจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้ ส านักและศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยมีจ านวน
มากมาย แต่เมื่อกล่าวถึงสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่เปิดการเรียน การสอน ระดับอุดมศึกษา 
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมานี้ จึงท าให้สนใจในการศึกษาวิจัย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย และเชื่อว่าจะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องนี้แก่สังคมไทย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น
โดยให้ย้ายการเรียนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ไปตั้งที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๐  โปรดให้เรียกว่า 
มหาธาตุวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ ร.ศ. ๑๑๑ (พ.ศ.๒๔๓๕) มาตรา ๑ ว่า  “มหาธาตุวิทยาลัยนี้ให้
ตั้งขึ้นโดยราชูปถัมภกบ ารุงพระบรมพุทธศาสนาเป็นที่สั่งสอนพระบาลีคัมภีร์พระไตรปิฎก พุทธพจน์
ภาษิต แก่ภิกษุสามเณร ฝุายคณะมหานิกายและคฤหัสถ์ตามแต่มีความศรัทธาจะศึกษาสืบเสาะข้อวัตร

                                           
๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 



๒ 

ปฏิบัติพุทธภาษิตซึ่งจะได้เป็นคณาจารย์สืบไป”๒     ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.
๒๔๓๙) ได้ทรงมีพระราชหัตถ์ว่า “ที่นี่จะสร้างขึ้นส าหรับส่วนมหานิกาย จะให้ชื่อว่า มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัยแต่ในเวลานี้จะไม่มีใครเรียกด้วยยาวเกินไปหรือเกรงใจก็ให้เรียกสั้น ๆ ว่า ราชวิทยาลัย” 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอประกาศเปิดมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ด้วยมีพระราชประสงค์จะบ ารุง
พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นหลักชัยของประเทศชาติได้พระราชทานนามไว้ว่า “มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย” อันเป็นพระบรมนามาภิไธยของพระองค์ ที่มาของงานปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย
ริเริ่มโดยพระพิมลธรรม (สมเด็จพระพุฒาจารย์ : อาจ อาสภมหาเถร) นายกสภามหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติลงนามให้ส านักงานกลางวิปัสสนาธุระที่วัดมหาธาตุ 
กรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันวิปัสสนากัมมัฏฐานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ในเบื้องต้นมีพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ได้เป็นก าลังส าคัญใน
การฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ภิกษุ สามเณร ตลอดถึงประชาชนทั่วไป แม้แต่ “สมเด็จพระศรี   
นครินทราบรมราชชนนี” ก็ได้เสด็จมาสมาทานวิปัสสนากรรมฐานด้วย จนได้ชื่อว่าส านักวิปัสสนา
กัมมัฏฐานแบบ “ยุบหนอ พองหนอ” ตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔  ซึ่งถือว่าเป็นกรรมฐานหลัก         
ที่ใช้สอนนิสิตส าหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่  ๕ ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลในการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การสาธารณูปโภคการปกครอง การคมนาคม 
ระบบวัฒนธรรมและสังคม และที่ส าคัญที่สุดคือการศึกษา ซึ่งพระองค์ท่านทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
สงฆ์ มหาธาตุวิทยาลัย  ซึ่งจุดเปลี่ยนประเทศไทย คือ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕  จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า 
"เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีความยั่งยืน" จะเห็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเริ่มจากมหาธาตุวิทยาลัยจนมาจนถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้รัพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ ๕ และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงลงพระปรามา
ภิไธย ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและเป็นนิติบุคคล
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความส าคัญด้านการศึกษาสงฆ์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ มาถึงรัชกาลปัจจุบัน ท าให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ สิ่งต่าง ๆ ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงเริ่มไว้ก็
ได้รับการสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ ๙   พระราชประสบการณ์ที่ทรงสั่งสม       
คิดใคร่ครวญ ปรับปรุง แก้ไข จนลงตัวเป็นโครงการในพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มี

                                           
๒พระศรีคมัภรีญาณ (สมจินตฺ์ สมมฺาปญฺโญ) และคณะ, ประวัติและพฒันาการมหาวิทยาลัย        

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เช็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๒. 



๓ 

พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด หลักการศาสตร์
พระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุปประกอบด้วย ๓ ห่วง คือ (๑) พอประมาณ (๒) มีเหตุผล (๓) 
การมีภูมิคุ้มกันในตน ๒ เงื่อน คือ (๑) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง     
(๒) เงื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน เพ่ือน าไปสู่ ชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีความสมดุล มั่นคงและยิ่งยืน๓ 

มหาวิทยาลัยส่วนกลางได้มีพัฒนาการจากที่ตั้ง ณ วัดมหาธาตุและวัดศรีสุดาราม       
เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการศึกษาแก่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษาอย่างเพียงพอ จึงได้ตั้ง
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ณ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันนี้ โดย
การถวายที่ดินจากนายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร๔  จึงท าให้สามารถพัฒนาโครงสร้าง
และบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาว่า จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม๕ ภายใต้โครงสร้างนี้ มหาวิทยาลัย  มีศูนย์ปฏิบัติธรรม
อยู่  ๒  แห่ง คือ (๑) ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  สั งกัดส่วนธรรมนิ เทศ ส านักส่ งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านแคมป์สน ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  เป็นที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  ผู้คิดริเริ่มก่อตั้งคือ อาจารย์พร รัตน
สุวรรณ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ เพ่ือให้เป็นศูนย์การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เดิมศูนย์ ฯ มี
พ้ืนที่ ๒๐๒๙ ไร่  แต่ปัจจุบันนี้ มีพ้ืนที่เหลืออยู่ ประมาณ ๙๘๔ ไร่  อาจารย์พร รัตนสุวรรณ ได้มอบ
ศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก ากับดูแลและใช้ประโยชน์ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙  เป็นต้นมา  การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มจากพ่ึงตนเองก่อนแล้วพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มพ่ึงพาอาศัยกัน
และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงสู่โลกภายนอก เพ่ือความอยู่ดีกินดี  โดยให้เป็นสถานที่ศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและการปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนา จึงได้
ด าเนินการสร้างปุาอนุรักษ์ปุาฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สร้างที่พักของคฤหัสถ์และกุฏิส าหรับ
พระสงฆ์ ที่เข้ามาฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เงียบสงบ ห่างไกลจากชุมชน 
สัปปายะด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นมีปุาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีขุนเขาเรียงรายรอบ ๆ 

                                           
๓พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วารมลูนธิิชัยพัฒนา, ฉบับประจ าเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๓, (ส านักงานมูลนธิิชัยพัฒนา :บริษัทอมรินทร์พริ้นติง้แอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔ – 
๑๖. 

๔ พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินฺต์ สมฺมาปญฺโญ) และคณะ, ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๓.  

๕มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 



๔ 

พ้ืนที่ของศูนย์พัฒนา ศาสนาแคมป์สนเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม๖   
(๒) ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม สังกัดส่วนธรรมนิเทศ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม เลขที่ ๓๐๑ หมู่ ๗ ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เกิดขึ้นสมัย
สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถรป.ธ.๙) เมื่อครั้งด ารงสมณศักดิ์ ที่พระพรหมคุณาภรณ์ 
เป็นเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมเด็จพระพุฒาจารย์   (ป.อ. ปยุตฺโต ป.ธ.๙)  เมื่อครั้ง
ด ารงสมณศักดิ์ที ่พระราชวรมุนี เป็นรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพกิตติโสภณ 
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗) เป็นผู้ช่วยเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากประชาชนผู้ปฏิบัติธรรม ณ ส านักธรรมวิจัย   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ร่วมกันบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินจ านวน ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา  ซึ่งเป็นสวนมะพร้าวและ
สวนล าไย ของนางชวนชื่น   ศีระวงษ์  ในนามของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๑๗ ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโอนเปลี่ยนชื่อ
โฉนดที่ดินจากมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๗ 

การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยให้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยและการปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกอบรมทาง
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติงานสนองนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศเป็นพันธกิจ
ไว้นั้น ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนามหาจุฬาอาศรม ให้เป็นสถานที่มีความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนของมหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดถึงพระภิกษุ สามเณร เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ 
พ่อค้า และประชาชนทั่วไป เป็นล าดับสืบมา ภายใต้ภารกิจ ๙ ประการ ประกอบด้วย (๑) ด าเนินการ
พัฒนา ก ากับดูแล บ ารุงรักษาที่ดิน สิ่ งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อมของมหาจุฬาอาศรม              
(๒) สนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรมของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนของ
มหาวิทยาลัย (๓) จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐานหรืออ่ืน ๆ แก่หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป        
(๔) สนับสนุนการผลิตพระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัย (๕) เสนอความคิดเห็นในงานที่เกี่ยวกับ
งานมหาจุฬาอาศรมต่อผู้อ านวยการ (๖)เป็นกรรมการ กรรมการและเลขานุการหรือกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานเกี่ยวกับงานมหาจุฬาอาศรม (๗) 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (๘) ประสานงานกับส่วนงานหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย    

                                           
๖สมหมาย ดูยอดรัมย์,“แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรม    

ทางพระพุทธศาสนา”,วารสาร มจร การพัฒนาสังคมปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙), หน้า ๙๗-
๑๐๖. 

๗พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน), หนังสือสวดมนต์ ท าวัตรเช้า เย็น แปล , พิมพ์ครั้งที่ ๕  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒-๑๓. 



๕ 

แต่ด้วยสังคมปัจจุบันนี้มีความสลับซับซ้อน  มีปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองเกิดขึ้นมากมายหลายมิติดังนั้นจึงต้องมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีมาตรฐาน เป็นสัปปายะตาม
หลักการปฏิบัติธรรม หลักธรรมที่ใช้ในการสอนตรงตามพระไตรปิฎก มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ ยอมรับ
ของสังคมทั่วไป เพ่ือรองรับผู้เข้ามาใช้บริการให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด  ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีความ
พร้อมในการบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน  ต้องมีวิธีการตรวจสอบ วัดผล และประเมินผลผู้เข้ารับการ
ปฏิบัติธรรมได้  ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย คือ มหาเถรสมาคมร่วมกับ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้นในประเทศไทย  
วัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดถือได้ว่ามีมาตรฐานของการเป็นส านักปฏิบัติ
ได้รับการยอมรับจากมหาเถรสมาคมและผู้มาใช้บริการ คือ ผู้ปฏิบัติธรรม๘ 

จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรม
ทางพระพุทธศาสนาของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เลขที่ ๒๐ หมู่ ๔ บ้านแคมป์สน ต าบลแคมป์สน 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์พบจุดอ่อนและปัญหาอุปสรรค์ในการบริหารศูนย์ปฏิบัติธรรมของ
มหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่ง ประกอบด้วย จุดด้อย คือ ขาดการท างานเป็นระบบ ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่
ดูแลสถานที่มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับภาระหน้าที่กับพ้ืนที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ ระบบ
สาธารณูปโภคควรมีการปรับปรุงแก้ไข ทั้งระบบไฟฟูา ระบบน้ าประปา ถนน ปูายบอกทาง รวมถึง
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ก็ต้องปรับปรุงเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อยู่มีอายุใช้งานมานานแล้ว บางส่วนก็
ช ารุด เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา  ปัญหาอุปสรรคประกอบด้วย ขาดเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจ     
ขาดพระวิปัสสนาจารย์ ขาดบุคลากรที่เสียสละ  ขาดปัจจัยสนับสนุน ขาดนิสิตหรือบัณฑิตอาสาเข้ า
ร่วมท ากิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เพื่อให้มีการพัฒนาที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ๙  
ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ผู้วิจัย ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นระยะเวลา ๑๙ ปี  ณ มหาจุฬาอาศรม   ภายใต้
ภารกิจของหน่วยงานส่วนธรรมนิเทศ กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม ๙ ประการ ดังกล่าวข้างต้น ได้ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกันกับศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน คือปัญหาด้านบุคลากร ไม่เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานที่ ต้องดูแลท านุบ ารุงรักษา ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
สอดคล้องกับศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเรื่องบูรณาการ
พุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยตลอดถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการน าองค์ความรู้จากการวิจัย

                                           
๘พระครูภาวนารัตนาภรณ์ , “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมของ           

พระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๕๕๘), หน้า ๒.   

๙สมหมาย ดูยอดรัมย์, “แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรม   
ทางพระพุทธศาสนา”, หน้า ๙๗-๑๐๖. 



๖ 

ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังที่
พระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๕ ดังปรากฏคือ อะไรขาดเติมให้เต็มพระราชด าริของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ดังปรากฏคือที่ขาดก็เติมให้เต็ม ที่เต็มให้รู้จักพอ ที่พอให้รู้จักแบ่งปัน ที่แบ่งก็ให้เป็นธรรม
เพ่ือด ารงรักษา และสืบทอด พุทธธรรมและศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙  ให้คงอยู่คู่ชาติไทยเปรียบเสมือนค าสอนในทุกศาสนาที่ยังคงอยู่
คู่ศาสนิกชน อันเป็นประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ สืบไป  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชกรณ       

ราชวิทยาลัย 

 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๑.๒.๓ เพ่ือเสนอองค์ความรู้การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ 

๑.๓.๑ สภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชกรณราชวิทยาลัย 

เป็นอย่างไร 

๑.๓.๒ หลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอย่างไร 

๑.๓.๓ องค์ความรู้  การบูรณการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรจะ
เป็นอย่างไร 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ    

การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

๑.๔.๑ ด้านเอกสาร  
๑.๔.๑.๑ ข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้ พระไตรปิฎก ภาษาบาลี และภาษาไทย 

ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๗ 

๑.๔.๑.๒  ข้อมูลจากชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถาภาษาบาลี และภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าราวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๔.๒ ด้านเนื้อหา 
๑.๔.๒.๑  สภาพการบริหารจัดการศูนย์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๑.๔.๒.๒  พระราชปณิธาน พระราชหัตถเลขา พระราชด ารัส และโครงการ

พระราชด าริต่าง ๆ ของรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
๑.๔.๒.๓  หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

๑.๔.๓ พ้ืนที่ที่ด าเนินการวิจัย  คือ ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ต าบลเขาค้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์   (๒) ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

๑.๔.๔ กลุ่มเปูาหมาย ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ านวน 

๕ รูป 
กลุ่มท่ี ๒ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้ง ๒ แห่ง  จ านวน  

๕ รูป 
กลุ่มท่ี ๓ บุคลากรภายในและภายนอกท่ีใช้บริการดังนี้ 

๑) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้แก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท นิสิต
ระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ รูป/คน 

๒) บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่
นักเรียน  นักศึกษา ข้าราชการ สามเณร พระภิกษุ จ านวน ๑๐ รูป/คน 

๑.๔.๕ การวิจัยครั้งนี้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑ ปี ๓ เดือน 

 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันในศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จึงขอก าหนดความหมายแห่งศัพท์

เฉพาะที่จะใช้ในงานวิจัยนี้ ดังนี้ 
๑.๕.๑ สภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรม หมายถึงสภาพปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์ใน 

๔ ด้าน ประกอบด้วย  

๑) การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรของ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) การบริหารงานงบประมาณ  หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งบประมาณการใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๘ 

๓) การบริหารงานวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ หมายถึง การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร 
งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑.๕.๒ หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ไตรสิกขา 
สัปปายะ ๓ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม กุลจิรัฏฐิติธรรม และสัปปุริสธรรม ๗ 

๑.๕.๓ บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชา หมายถึง การน าหลักพุทธธรรม 
ได้แก่ ไตรสิกขา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ มาประสาน
กลมกลืนกับศาสตร์พระราชา ซึ่งหมายถึงพระราชปณิธานในด้านการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงฆ์
ไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) และ
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ ๙) คือ ศาสตร์
พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหลัก ๓ ห่วง คือ ความพอประมาณ   
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตน หลัก ๒ เงื่อนคือ เงื่อนความรู้ และเงื่อนคุณธรรม เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การน าหลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชา
มาเสริมสร้างการบริหารตามกรอบ 4 M ประกอบด้วย บุคลากร (Man) การใช้งบประมาณ (Money) 
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และศาสตร์พระราชามา
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ ศูนย์ให้เกิดประสิทธิภาพ 

๑.๕.๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖ เรียกว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นนิติบุคคล และมาตรา ๗ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีศูนย์ปฏิบัติธรรม ๒ แห่งอยู่
ภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งนี้  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน   และศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬา
อาศรม ซึ่งทั้ง ๒ศูนย์  สังกัด ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 ๑.๕.๕ ศูนย์ปฏิบัติธรรม หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ต าบลแค้มป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  และศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑.๖ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การท าวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัย ได้ศึกษาข้อมูลที่เป็นหลักฐานจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และ

จากเอกสารที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ศึกษาค้นคว้าแล้วเผยแพร่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้
ส ารวจเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 



๙ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ชาว
พุทธต้องปฏิบัติธรรม ๓ ระดับ ไว้ในหนังสือ “ส านักปฏิบัติธรรมที่สมนามคือฟ้ืนธรรม ฟ้ืนถิ่น ฟ้ืน
ไทย” โดยสรุปว่า ชาวพุทธหรือมนุษย์ทั้งหลายต้องปฏิบัติธรรม ๓ ระดับ คือ (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถ์ ซึ่งว่า 
ตามศัพท์คือประโยชน์ที่ตาเห็น เริ่มด้วยเรื่องเศรษฐกิจ การเงินการทอง และจะส าเร็จด้วยอุฏฐาน
สัมปทา ท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยใช้ปัญญา ต่อด้วยอารักขสัมปทา ได้มารู้จักเก็บ
รักษา แล้วก็ กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีที่จะพาให้ชีวิตและกิจการเจริญงอกงาม และต้องมีสมชีวิตา 
คือ เลี้ยงชีพแต่พอดี (๒) สัมปรายิกัตถ์ ประโยชน์เลยตาเห็น ไปถึงภพหน้า การบ าเพ็ญทานท าบุญกุศล 
ระดับจิตใจ ประกอบด้วยศีล สุตะ จาคะ ปัญญา  ปฏิบัติต่อเรื่องวัตถุในทิฏฐธัมมิกัตถ์ได้ดีขึ้น ท างาน
หาเลี้ยงชีพสุจริต รู้จักเก็บรักษา ไม่เลี้ยงชีวิตเสียหาย รู้จักวางใจต่อวัตถุ ต่อสิ่งทั้งหลาย รู้จักว่ามีแล้ว
ไม่ทุกข์ ไม่ต้องทุกข์จากสิ่งเหล่านี้มากเกินไป(๓) ปรมัตถ์ข้ันหมดกิเลสหมดทุกข์สิ้นเชิง๑๐ 

๒. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงความหมาย เปูาหมายและ วิธีการ
ของศาสตร์พระราชาไว้ในหนังสือ “ศาสตร์พระราชา” โดยสรุปว่า ศาสตร์พระราชา คือ พัฒนศาสตร์ 
หมายถึงศาสตร์แห่งรักษา สืบทอดและพัฒนาประเทศชาติ เปูาหมายศาสตร์พระราชา คือ มุ่งพัฒนา
มนุษย์ใน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ (๑) ที่ขาด ก็เติมให้เต็ม (๒) ที่เต็ม ให้รู้จักพอ (๓) ที่พอ ให้รู้จักแบ่งปัน (๔) 
ที่แบ่ง ก็ให้เป็นธรรม ส่วนวิธีการประกอบด้วย ๓ อย่าง คือ (๑) สอนให้รู้ (๒) ท าให้ดู (๓) อยู่ให้เห็น  
คนไทยทุกฝุายทุกกลุ่มต้องเดินตามรอยพระยุคลบาทสืบทอดศาสตร์พระราชาให้ครบทั้ง ๔ ประเด็น 
คือ ที่ขาดก็เติมให้เต็ม ที่เต็มให้รู้จักพอ ที่พอให้รู้จักแบ่งปัน ที่แบ่งก็ให้เป็นธรรมถ้าท าได้อย่างนี้ในทุก
กิจกรรม ประเทศชาติจะพบสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน๑๑ 

๓. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า การบูรณา
การพระพุทธศาสนา ไว้ในหนังสือ “วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่” ไว้ว่า ค าว่า 
บูรณาการ (Integration) หมายถึง การน าสิ่งที่แยกกันมารวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนเกิด
องค์รวม (the Whole)๑๒ 

๔. พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินฺต์ สมฺมาปญฺโญ)ได้กล่าวถึงหลักธรรมส าหรับบูรณาการพุทธ
ธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังบริหาร ไว้ในหนังสือ “บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังบริหาร”    
โดยสรุปว่า ไตรสิกขาในฐานะเครื่องมือพัฒนาคน ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา 
เรียกโดยย่อว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นระบบพ้ืนฐานส าหรับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดการด าเนินชีวิตที่ดี 
การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ เรียกว่า อธิศีลสิกขา  การฝึกปรือในด้าน

                                           
๑๐สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ส านักปฏิบัติธรรมที่สมนามคือฟ้ืนธรรม ฟ้ืนถิ่น ฟ้ืนไทย,

(กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด,๒๕๖๐) หน้า ๔-๖. 
๑๑พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศาสตร์พระราชา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด เชน ปริ๊นติ๊ง, ๒๕๖๐) หน้า ๕-๑๘.  
๑๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖.  



๑๐ 

คุณภาพและสมรรถภาพของจิต เรียกว่า อธิจิตตสิกขา การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริงจนถึงความหลุดพ้น มีจิตอิสระ ผ่องใส  เบิกบานโดยสมบูรณ์ เรียกว่า อธิปัญญา
สิกขา  ส าหรับพุทธธรรมเพื่อการบริหารงานและองค์กรมีดังนี้ (๑) อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ ความพอใจ 
วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความคิดมุ่งไป วิมังสา ความไตร่ตรอง  (๒) สัปปุริสธรรม ประกอบด้วย 
ธัมมัญญุตา รู้จักธรรม อัตถัญญุตา รู้จักอรรถ กาลัญญุตา รู้จักกาล  เป็นต้น ๑๓ 

๕. ธงชัย สันติวงษ์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานว่า เป็นการ
เปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการท างานว่าดีขึ้นอย่างไร แค่ไหน ในขณะก าลังท างาน
ตามเปูาหมายขององค์การ ความมีประสิทธิภาพจึงหมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการ
ท างานสร้างสมทรัพยากรและความมั่งคั่งเก็บไว้ภายในไว้เพ่ือขยายตัวต่อไปและเพ่ือไว้ส าหรับรองรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดวิกฤติจากภายนอกได้ด้วย ด้วยเหตุนี้เอง ประสิทธิภาพขององค์การที่จะชี้ว่า
องค์การมีประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด จึงอยู่ในเกณฑ์การวัดอีกตัวหนึ่งคือ “การอยู่รอด” (Survival) 
ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อองค์การต้องสามารถปรับตัวต่อสภาวการณ์และสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถ
สร้างประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายในพร้อมกันไปด้วยเสมอ การวัดความมีประสิทธิภาพโดยวัดการ
อยู่รอดขององค์การ จึงเท่ากับเป็นการวัดความส าเร็จขององค์การในระยะยาว โดยมีเงื่อนไขแฝงเอาไว้
ว่าองค์การจะต้องมีประสิทธิผลการท างานของระบบปฏิบัติงานภายในเสมอ และประสิทธิผล  
(Effectiveness) หมายถึง ความส าเร็จในการที่สามารถด าเนินกิจการก้าวหน้าไป และสามารถบรรลุ
เปูาหมายต่างๆ ที่องค์การตั้งไว้ได้โดยหลักการแล้วองค์การควรจะมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ควบคู่กัน แต่ก็ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งว่าองค์การจ านวนมากที่สามารถท าได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ องค์การบางแห่งอาจมีประสิทธิผลบรรลุ เปูาหมายได้ แต่กลับมีการใช้จ่ายทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลือง(ก็คือท างานไม่มีประสิทธิภาพ ) ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบต่างๆ โดยมีกระบวนการขั้นตอน 
และ ศึกษาสภาพปัญหาในการท างาน (การให้บริการ) ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา (การให้บริการ) 
ด าเนินการใส่กิจกรรมแทรก ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลงานคือมีการพัฒนาคุณภาพการท างาน (การ
ให้บริการ) ในด้านบุคลากร ด้านระบบงาน ด้านอาคารสถานที่และด้านเทคโนโลยี๑๔ 

๖. ประเวศน์ มหารัตน์กุล ๑๕ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้คนน้อย
กว่างาน แต่สามารถท างานให้ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ นโยบาย
เปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ ก็แล้วแต่ ผลงานที่ส าเร็จได้ใช้คนและทุนพอดีกับงาน และยิ่งผลงานที่
ส าเร็จได้ใช้คนและทุนต่ ามากเท่าใด ยิ่งถือว่าเกิดประสิทธิภาพได้มากเท่านั้น 

                                           
๑๓พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินฺต์  สมฺมาปญฺโญ), บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังบริหาร”,พิมพ์

ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๒๖-๑๕๕.  
๑๔ธงชัย สันติวงษ์, ทฤษฎีการจูงใจ, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, 

๒๕๔๓),หน้า ๒๙–๓๑ 
๑๒ประเวศน์ มหารัตน์กุล, การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุุน), ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๓ – ๑๑๔.   
 



๑๑ 

๗. สมคิด บางโม๑๖กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบ   ด้วย 
(๑) วัตถุประสงค์ของงานที่มีคุณค่าท่ีแท้จริง ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอะไร ถ้าข้าราชการรู้ว่าสิ่งที่ตนท านั้นมี
ค่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงย่อมตั้งใจปฏิบัติงานที่มีคุณค่านั้นๆ มากกว่างานที่ไม่มีประโยชน์หรือมี
คุณค่าน้อยในขณะที่เงินเดือนเท่ากันข้าราชการย่อมสนใจงานที่มีคุณค่ามากกว่า (๒) สถานที่
ปฏิบัติงาน หรือสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี การจัดสถานที่ปฏิบัติงานสะอาด มีอุปกรณ์เครื่อง
อ านวยความสะดวกสบายที่เหมาะสม แสงสว่างพอเพียง ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และอยู่
กับโต๊ะปฏิบัติงานนานขึ้นได้ผลงานมากขึ้น ท าให้รักและพอใจในการปฏิบัติงาน ห้องพักควรจัดให้
สะอาดเรียบร้อย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอสมควร (๓) ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความม่ันใจอยู่เสมอว่าต าแหน่งหน้าที่ที่ตนกระท านั้นจะเป็นอะไร ผู้บริหารที่ดี
จะต้องพยายามสนับสนุนให้ข้าราชการของตนก้าวหน้าต่อไปให้มากที่สุด หาโอกาสให้ได้รับต าแหน่ง
หน้าที่สูงขึน้ สนับสนุนให้เรียนต่อ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา 

๑.๖.๒ รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระมหากังวาน  ธีรธมฺโม (ศรชัย) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักส าคัญท่ีท าให้การบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม คือ การค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโดยต้องมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ มีปัจจัยสนับสนุน คือ การวางแผนโครงการเพ่ือเป็นแนวทางของการ
ท างาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การอ านวยการ การควบคุมก ากับกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ด าเนินตามแผนที่วางไว้ การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณบัญชีการใช้
จ่ายเงินและตรวจสอบ ส่วนบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้น  
เน้นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เพ่ือให้การบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมที่ส าคัญท้ังภายในและภายนอกส านัก๑๗ 

๒. พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัด
ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาวิวัฒน์” ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคม และด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย
รูปแบบ GT Model ที่เกื้อกูลกัน ๕ ส่วน ประกอบด้วย (๑) ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขยื้อนกาย คือ 
การส ารวจรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล เพ่ือประเมินสภาพของวัดและชุมชนก่อนเลือกแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสม (๒) ยิ่งให้ยิ่งได้ คือ การประกาศเจตนารมณ์ของวัดที่จะด าเนินการ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน (๓) ฝนตกใส่ตุ่ม คือ การส ารวจความรู้พ้ืนฐานของชุมชน การจัดการความรู้     

                                           
๑๖สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีจ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๑๙๓. 
๑๗พระมหากังวาน ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัด” วิทยานิพนธ์พุทธศาตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,(บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๒ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดเก็บบันทึกความรู้นั้นจัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ (๔) กลุ่มกัลยาณมิตร
คิดถูก คือ การสร้างภาคีเครือข่าย ในการท างานให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่ างวัดกับ
ชุมชน และระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ (๕) ต้องสุขก่อนจึงส าเร็จ คือการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้าน
จิตใจให้บุคคลมีปัญญา คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ไม่เสพบริโภควัตถุเกินสมควร และมีความภาคภูมิใจใน
พ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชนตนเอง๑๘ 

๓. พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการวัดเพ่ือ
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในการบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการ
ปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา (๓) ด้านการเผยแผ่ (๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (๕) ด้านการ
สาธารณูปการ และ (๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ แบบ 5M ได้แก่ (๑) บุคคล (M1 : Man) (๒) เงิน 
(M2 : Money) (๓) วัสดุอุปกรณ์ (M3 : materials) (๔) การจัดการ (M4 : Management) และ (๕) 
คุณธรรม (M5 : Moral) เป็นการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้น า
เบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เปูาหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้ เพราะเจ้าอาวาสเป็น
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้านคือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้าน
การศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
เจ้าอาวาสที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีภาวะผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัย จะส่งผล
โดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตาม
วัตถุประสงค์โดยง่าย เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุก ๆ ด้าน 
โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับกรมการศาสนา กล่าวว่า การบริหารวัด คือการปกครองบังคับบัญชากากับดูแล 
แนะน า สั่งสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ใน
ศีลธรรมอันดี และด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของวัด ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้า
อาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดทุกด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัด

                                           
๑๘พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร), “การพัฒนาการบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุค

โลกาภิวัฒน์การพัฒนาองค์การ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๓ 

ทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการวัดที่
ดีมีคุณภาพจึงเป็นหลักท าให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป๑๙ 

๔. แม่ชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรม” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธวิธีบริหารเป็นแนวคิดหลักการบริหารของพระพุทธเจ้า
ประกอบด้วยพุทธวิธีการวางแผน พุทธวิธีการจัดองค์กร พุทธวิธีในการบริหารงานบุคลากร         
พุทธวิธีการอ านวยการและพุทธวิธีการก ากับดูแล แนวคิดในการพัฒนาเป็นการพัฒนาองค์กรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนหลักสูตรการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ในส านักปฏิบัติธรรมฝุายสงฆ์
และการปฏิบัติในรูปแบบอื่น ๆ ของฝุายคฤหัสถ์การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมโดยคณะสงฆ์พบว่ามีการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ พัฒนาสื่อ และพัฒนาหลักสูตร ส่วนรูปแบบในการพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรมโดยคฤหัสถ์พบว่าเป็นการพัฒนา ๖ ด้านได้แก่ พัฒนาโครงการในการบริหาร พัฒนาบุคลากร 
พัฒนาสื่อ พัฒนาร่างกาย และจิตใจ พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาสถานที่ รูปแบบการปฏิบัติทางฝั่ง
คณะสงฆ์ใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ส่วนการปฏิบัติโดยคฤหัสถ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมครบวงจร   
โดยมีหลักสูตรเป็นตัวก าหนดให้สอดคล้องกับผู้มาปฏิบัติ๒๐ 

๕. พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (ก าพล สิริภทฺโท) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงนั้น  บุคลกรที่มีความสามารถและ
มีความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ เป็นต้นทุนที่มีค่ามากที่สุด ส่วนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านบุคลิกภาพ ควรใช้การอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทางร่างกายและการแสดงออกทาง
อารมณ์ ด้านเจตคติ ควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน มิตรสหาย ด้านความรู้ ควรให้ความรู้
แบบฝังความรู้คือ การฝึกอบรมโดยการเอาความรู้ใส่ให้กับบุคลากร ให้เกิดการซึมซับความรู้นั้น  ด้าน
ทักษะ  อบรมการปฏิบัติงานหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน หรือการท างานเป็นทีม
เหล่านี้  เป็นต้น  ด้านความคิดสร้างสรรค์ รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทัศนคติ 
ประกอบควบเข้าด้วยกัน เกิดการวิวัฒนาการความคิดใหม่ เป็นความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ 
รู้จักที่จะพลิกแพลงวิธีการ กระบวนการ รวมถึงทิศทางท่ีจะด าเนินไปสู่เปูาหมายได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด๒๑ 

                                           
๑๙พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่ง

พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒๐แม่ชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, “พุทธวิธีบริหารเพื่อการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม”, บทคัดย่อ. 
๒๑พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (ก าพล สิริภทฺโท), “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ

ธรรมของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๔ 

๖. พระมหานพรัตน์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) ได้วิจัยเรื่อง  “การบริหารจัดการวัดพัฒนา
ตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดบริเวณวัด เป็นการพัฒนาศาสน
สถานและศาสนวัตถุ ให้สวยงามประหยัด เรียบง่าย สอดคล้องต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ
และท้องถิ่น ด้านการจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด มีการสอดส่องดูแลเพ่ือให้การ
ปกครองเป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถร
สมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช  ด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และ
ประชาชน มีความมุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม การ
สงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน การสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาทั่วไป และการสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการวัด
ประกอบด้วย การจัดบริเวณวัด การจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด การจัดการศึกษา
แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศีลธรรม๒๒ 

๗. จเด็ด  โพธิ์ศรีทอง ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ควรใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียนให้สังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝุายวิชาการและธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข มีความรู้รักสามัคคี เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสการมีส่วนร่วม อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และตรวจสอบได้โดยการน าหลักธรรมมาบูรณาการในการบริหารงานเช่น   
ศีล ๕ พรหมวิหาร ๔ หลักสุจริต ๓ หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักทิศ ๖ มาร่วมด้วยช่วยกันในการ
บริหารงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธบูรณาการวิธีการและ
รูปแบบของการบริหารต่าง ๆ อีกทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการบริหารงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานในแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล๒๓ 

๘. พงษ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัว
แบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรม ๒ หลักธรรม คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ หมวดทาน ศีล และภาวนา และโลกบาลธรรม ได้แก่ 
หิริ และโอตตัปปะ ในระดับการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นราย

                                           
๒๒พระมหานพรัตน์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง),“การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๒๓จเด็ด  โพธ์ิศรีทอง,“การบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ
บูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๕ 

ด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ หมวดหิริ หมวดทาน หมวดโอตตัปปะ หมวดศีล และหมวด
ภาวนา๒๔ 

๙. ร.ต.ท.พันธุ์ธัช  แสนสุข ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ” 
ผลการวิจัยพบว่า แนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ประกอบด้วย (๑) การวางมาตรการรักษาความปลอดภัย (๒) การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (๓) การ
วางแผนส ารวจล่วงหน้า     (๔) การใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจ (๕) ขบวนยานพาหนะ (๖) เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และ (๗) การให้ความร่วมมือจากตัวบุคคลส าคัญ และได้น าหลักอิทธิบาท ๔ มา
ประยุกต์ใช้อันประกอบด้วย (๑) ฉันทะ ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน (๒) วิริยะ ความเพียร         
(๓)  จิตตะ อุทิศตนต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ (๔) วิมังสา ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา๒๕ 

๑๐. ณรงค์ จันทรัศมี ได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนาการบริหารจัดการกิจการสาธารณะด้วย
หลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการกิจการสาธารณะด้วยหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า หลักสัปปริสธรรม ๗ ซึ่งเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ และกระบวนการ POSDC ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการสมัยใหม่ เมื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันด้วยการสังเคราะห์กับข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ามี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) กระบวนการวางแผนด้วยหลักสัปปุริสธรรม (๒)
กระบวนการจัดองค์กรด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗   (๓) กระบวนการบริหารงานบุคคลด้วยหลัก       
สัปปุริสธรรม ๗ (๔) กระบวนการอ านวยการด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗ และ (๕) กระบวนการ
ควบคุมดูแลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗๒๖ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยข้างต้นท าให้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
เปูาหมาย  และค าจ ากัดความของศูนย์ปฏิบัติธรรมกล่าวโดยสรุป คือ การบริหารจัดการศูนย์เพ่ือให้
ชาวพุทธมีโอกาสในการพัฒนาตนเองตามหลักการทางพุทธศาสนา ๓ ระดับ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถ์

                                           
๒๔พงษ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ

ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๒๕ร.ต.ท.พันธุ์ธัช  แสนสุข, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๒๖ณรงค์  จันทรัศมี,“การพัฒนาการบริหารจัดการกิจการสาธารณะด้วยหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา     
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๖ 

สัมปรายิกัตถ์ และปรมัตถ์ ได้ทราบชัดในหลักการของศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์แห่งรักษา สืบทอด
และพัฒนาประเทศชาติ มีเปูาหมายมุ่งพัฒนามนุษย์ ๔ ขั้นตอน คือที่ขาดก็เติมให้เต็ม ที่เต็มให้รู้จักพอ 
ที่พอให้รู้จักแบ่งปัน และที่แบ่งก็ให้เป็นธรรม มีวิธีการ คือ สอนให้รู้ ท าให้ดู และอยู่ให้เห็น ส าหรับ
หลักธรรมที่ควรน ามาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย หลักไตรสิกขา 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถ์ ประโยชน์ ๓ และสัปปายะ ๗ เป็นต้น  และได้ทราบหลักการบูรณาการพุทธธรรม
เพ่ือให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นมีสมรรถนะสูง การอยู่รอดในระยะยาว การใช้คนน้อย ทุนต่ า
แต่งานส าเร็จ เป็นต้น  

ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาข้างต้น เช่น รูปแบบ GT Model รูปแบบการสาธารณะสงเคราะห์ 
แบบ  5M หรือ กระบวนการจัดการสมัยใหม่ POSDC   สรุปได้ว่า หลักการบริหารจัดการโดยทั่วไป
พ้ืนฐานก็จะอยู่ในหลักการบริหาร 4 M คือ บุคคล (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) 
และการจัดการ (Management) และการน าพุทธธรรมมาบูรณาการ ( Integration) กับศาสตร์
สมัยใหม่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม (the Whole) เพ่ือให้การบริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติจากการศึกษางานวิจัยข้างต้นในครั้งนี้พบว่า งานวิจัยจะ
เกี่ยวข้องจริยธรรมบุคคล กิจการสาธารณะทั่วไป และการบริหารจัดการองค์กรหรือวัดที่เป็นภาพ
กว้าง ๆ ดังนั้น ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาเรื่อง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยซึ่งจะศึกษาเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ศูนย์ผู้ปฏิบัติภารกิจและผู้มาใช้
บริการซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลสภาพปัญหาได้ดีที่สุดผู้วิจัยเชื่อว่างานวิจัยเรื่ องนี้จะเป็น “เสมือนแม่แบบ
ของศูนย์ปฏิบัติธรรมด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” เพ่ือน าไปเป็นแบบใน
การศึกษาส าหรับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดถึงผู้สนใจทั่วไป สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพได้ 
 
๑.๗ วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์ (In-depthInterview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑.๗.๑ ศึกษาสภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วไปโดย (๑) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการรายงานประจ าปี  (๒) การเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องmทั้งผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการทั้ง
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 

๑.๗.๒ ศึกษาหลักพุทธธรรมจากข้อมูลและศาสตร์พระราชาในประเด็นเกี่ยวสภาพปัญหา
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยใช้ (๑) แนวคิดทฤษฎีหลักการบริหาร    
4 M (๒) หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และการ
บริหารจัดการ (๓) ศาสตร์พระราชา มาบูรณาการเพื่อความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

๑.๗.๓ ศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยสัมภาษณ์ ๓ กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 



๑๗ 

กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ านวน 
๕ รูป 

กลุ่มที่ ๒ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้ง ๒ แห่ง   จ านวน 
๕ รูป 

กลุ่มท่ี ๓ บุคลากรภายในและภายนอกท่ีใช้บริการ ดังนี้ 
๑) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้แก่คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท นิสิตระดับปริญญา
เอก จ านวน ๕ รูป/คน 

๒) บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่นักเรียน  
นักศึกษา ข้าราชการ สามเณร พระภิกษุ จ านวน ๑๐ รูป/คน 

๑.๗.๔ วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์องค์ความรู้ ที่ได้มาจากขั้นตอนที่ ๑-๓ คือ การบูรณา
การหลักธรรมกับศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้า งประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย       
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชื่อมโยมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับพุทธธรรมและศาสตร์พระราชา   ใน ๔ ด้าน คือ บุคคล 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และการบริหารจัดการ ตามกระบวนการคุณภาพ “PDCA” 

๑.๗.๕ น าเสนอผลวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

๑.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง  บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ที่เก่ียวข้อง โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (theoretical framework)  ดังนี้ 

In put  Process 1  Process 2  Out come 

สภาพปัญหา 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม
มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย  

 บูรณาการพุทธธรรมและ 

ศาสตร์พระราชา 

เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

  

 

 

 

 

วิธีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 

และบูรณาการ 

การบริหารจัดการ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม
มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ 

ที่ได้ 

จากการวิจัย 

๑. เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร
และการรายงาน
ประจ าปี 

๒. การเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 

๓. ศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีการ
บริหารจัดการ และ 

วงจรคุณภาพ  

“PDCA” 

 

 ๑. วิธีการบริหารการ
จัดการ 
ตามกรอบ 4M  
M1 (Man) : บุคลากร 
M2 (Money) :
งบประมาณ 
M3 (Material) : วัสดุ
อุปกรณ์ 
M4 (Management) : 
การบริหารจัดการ 
๒. หลักพุทธธรรมในการ
บริหาร 
๓. ศาสตร์พระราชาที่
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ 

 

 

 



๑๙ 

๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑.๙.๑ ได้ทราบข้อมูลของสภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชกรณ

ราชวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วไปได ้
๑.๙.๒ ท าให้ทราบหลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๙.๓ ได้องค์ความรู้การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๙.๔ ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน าองค์ความรู้การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์
แห่งพระราชา  ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ 

 

 

  



บทท่ี ๒ 
 

สภาพปัญหาทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวทิยาลัย 

มหาจุฬาลงราชกรณราชวิทยาลัย 
 

ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “บูรณาการพุทธธรรมและ
ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อศึกษาข้อมูลแล้วท าให้ทราบว่า แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ค านิยาม ความหมายที่เหมือนกัน และมีความแตกต่าง
กันออกไปตามทัศนคติของแต่ละบุคคล เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัย จักได้น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นค าว่า 
สภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมหมายถึง สภาพปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย  
บุคลากร (Man) การใช้งบประมาณ (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์สถานที่ (Materials) และการ
บริหารจัดการ (Management) และค าว่า การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชา หมายถึง 
การน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยไตรสิกขา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ กุลจิรัฏฐิติ
ธรรม และสัปปุริสธรรม ๗  มาประสานกลมกลืนกับศาสตร์พระราชา ซึ่งหมายถึงพระราชปณิธานใน
ด้านการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์    
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ คือ ศาสตร์แห่งพระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
หลัก ๓ ห่วง คือความพอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตน หลัก ๒ เงื่อนคือ เงื่อน
ความรู้ และเงื่อนคุณธรรมเพ่ือความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ โดยก าหนดไว้ในค านิยาม
ศัพท์เฉพาะ ผู้วิจัยจักได้น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน ซึ่งตั้งประเด็นในการศึกษาไว้  
ดังนี้ 

๒.๑ สภาพโดยทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศไทย 
๒.๒ สภาพปัญหาการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม   
๒.๓ สภาพปัญหาการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน    
๒.๔ หลักการบริหารจัดการทั่วไป 
 ๒.๔.๑ แนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์กร 
 ๒.๔.๒ หลักการบริหารจัดการ 
 
 

 

 

 
 



๒๑ 

๒.๑ สภาพโดยทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศไทย 
 

ในเรื่องนี้จะอธิบายถึงความเป็นมาเบื้องต้นจนถึงเหตุปัจจัยที่ท าให้มีการจัดรูปแบบส านัก
ปฏิบัติธรรมจนเป็นรูปธรรมตามเกณฑ์ของมหาเถรสมาคม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
รับรองให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดของประเทศไทย 

ประเทศไทยยุคแรก ๆ สถานที่ส าหรับบ าเพ็ญจิตภาวนาจะเรียกกันว่า “ส านักกรรมฐาน”
หรือ “ส านักวิปัสสนา” คือการปฏิบัติธรรมกรรมฐานระดับจิตเรียกว่าสมถะ ระดับปัญญารู้แจ้งสภาวะ
เรียกว่าวิปัสสนา ในปัจจุบันนี้เหมือนว่าค าเหล่านั้นจะเลือน ๆ หรือหายไป ค าว่า “ส านักปฏิบัติธรรม”
เป็นการเรียกแบบรวม ๆ หรือ คลุม ๆ ไป แต่ลักษณะการจัดรูปแบบ และขอบเขตการปฏิบัติ
กลายเป็นจ าเพาะลงไปในเรื่องสมถะ เรื่องวิปัสสนา เน้นในระดับของจิตภาวนา ปัญญาภาวนาหรือที่
สมัยก่อนชอบเรียกกว้าง ๆ ว่า “กรรมฐาน” เกิดขึ้นมาแทน และแพร่หลาย ซึ่งเป็นเรื่องของภาษา 
เรื่องถ้อยค ากับความนิยมตามสภาพจิตสภาพปัญญาของยุคสมัย 

ค าว่า “ส านักปฏิบัติธรรม”ในที่นี้จะหมายถึงหน่วยย่อยที่ซ้อนอยู่ในวัด หรือมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสริมเติมเน้นคุณสมบัติด้านหนึ่งของวัดนั้นหรือ มหาวิทยาลัย มีสถานที่เป็นสัดส่วนพิเศษส าหรับผู้
ที่ต้องการเข้าอยู่ปฏิบัติธรรมส่วนค าว่า “วัด” จะมีความหมายที่กว้าง ลึกซึ้งมากมายหลายประการ 
ดังเช่นค ากล่าวของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่ว่า“วัด” มีความหมายกว้างลึกทั่วรอบ
มากมายยิ่งกว่า“ส านักปฏิบัติธรรม” เช่น ในทางนิเวศและเนื้อตัวของชีวิต ถ้ามีวัดอยู่ ส านักปฏิบัติก็
เป็นส่วนเสริมเติมเน้นคุณสมบัติด้านหนึ่งของวัดนั้น จัดสถานที่เป็นสัดส่วนพิเศษให้ส าหรับผู้ที่ต้องการ
เข้าอยู่ปฏิบัติ แล้วก็เรียกชื่อตรงไปตามนั้นว่าส านักกรรมฐาน เหมือนเป็นหน่วยย่อยที่ซ้อนอยู่ในวัด๑ 

ส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยนั้นสายกรรมฐานที่ใช้สอนในส านักตั้งแต่ยุคแรกสืบต่อ
การปฏิบัติมาจนถึงยุคปัจจุบันนั้น ได้แก่ กรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับเป็นกรรมฐานอุบายสงบใจ หรือ 
อุบายอันท าให้ใจสงบอันเป็นหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการไม่ปฏิบัติเพ่ือความสุขอัน
เป็นโลกีย์และไม่ปฏิบัติเพ่ือมุ่งในการทรมานตนเองแต่มีเปูาหมายเพ่ือออกจากสังสารวัฏฏ์ด้วยการ
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากการฝึกฝนพ้ืนฐานไปสู่การฝึกฝนขั้นสูงสุดเป็นกรรมฐานที่ไม่เอนเอียง
ไปข้างใดข้างหนึ่ง ในสมถกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง และเรียนเป็นล าดับไปจนครบ ๔๐ กอง๒ เป็นการ
รวบรวมเอาสมถะกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง และวิปัสสนากรรมฐานทั้งมวลไว้ในที่เดียวกัน เป็นกรรมฐาน

                                           
๑สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต),ส านักปฏิบัติธรรมที่สมนามคือฟ้ืนธรรม ฟ้ืนถิ่นฟ้ืนไทย ,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, ๒๕๖๐), หน้า 
๑,๓,๑๑,๒๐. 

๒พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร, คู่มือสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับของสมเด็จ     
พ ร ะ ญ า ณ สั ง ฆ ร า ช ญ า ณ สั ง ว ร ม ห า เ ถ ร เ จ้ า ( สุ ก  ไ ก่ เ ถื่ อ น ) ,  [ อ อ น ไ ล น์ ] ,  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
http://somdechsuk.com/content-detail.php?id=89,  [๒๓ ก.ย.๒๕๖๑]. 

 

http://somdechsuk.com/content-detail.php?id=89


๒๒ 

ที่สืบต่อมาโดย  พระราหุลเถระ เอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้ใคร่ในการศึกษา ได้สืบสายกรรมฐานจากพระ
พุทธองค์แต่ครั้งพุทธกาลเป็นองค์ต้นสาย สืบมายังพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 

ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชพระโสณเถระ พระอุตตรเถระ พร้อมคณะพระสงฆ์ปัญจวรรค
เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ คือ ไทย พม่า  ลาว เขมร ในปัจจุบันนี้ เมื่อ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖ – ๒๗๐ พระสงฆ์ได้สืบทอดพระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยเป็นล าดับเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบันนี้  

ยุคศรีทวาราวดี ส านักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ วัดแสนท้าว
โคตร เมืองศรีทวาราวดี  พระญาณโตรโลกมหาเถร เป็นเจ้าส านัก เป็นศูนย์กลางกรรมฐานในยุค
อาณาจักรศรีทวาราวดี ส านักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรองลงมา เช่นวัดพญา
ราม วัดสุวรรณาราม เมืองศรีทวาราวดี  พระอาจารย์กรรมฐานประจ ายุคคือ พระราชสามีรามมหาเถร 
(เพชร) 

ยุคกรุงสุโขทัย ส านักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ วัดไตรภูมิปุา
แก้ว พระวันรัตมหาเถร เป็นเจ้าส านัก เป็นศูนย์กลางกรรมฐานในยุคอาณาจักรสุโขทัย ส านักปฏิบัติ
ธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรองลงมา คือ วัดปุารัตนา พระครูญาณไตรโลก เป็นเจ้า
ส านักวัดสุทธาวาส พระครูญาณสิทธิ เป็นเจ้าส านัก เป็นต้น 

ยุคกรุงศรีอยุธยา ส านักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ วัดปุาแก้ว 
หรือ วัดเจ้าพญาไท พระพนรัตนเป็นเจ้าส านัก เป็นศูนย์กลางกรรมฐานในยุคอาณาจักรสุโขทัย ส านัก
ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรองลงมา คือ วัดศรีอโยธยา พระพากุลเถร เป็นเจ้า
ส านัก วัดโบสถ์ราชเดชะ พระพุฒาจารย์ เป็นเจ้าส านัก วัดโรงธรรม พระญาณไตรโลก เป็น  เจ้าส านัก 
วัดกุฎ พระอุบาลี เป็นเจ้าส านัก วัดเจ้ามอน พระญาณโพธิ เป็นเจ้าส านัก วัดประดู่พระธรรมโกษา 
เป็นเจ้าส านัก วัดกุฎีดาว พระเทพมุนี เป็นเจ้าส านัก วัดสมณะโกฏิ พระเทพโมฬี เป็นเจ้าส านัก วัด
มเหยงค์ พระธรรมกิติ เป็นเจ้าส านัก  เป็นต้น นับว่า สมัยอยุธยา มีวัดอรัญวาสี เป็นส านักปฏิบัติธรรม
มากเปรียบได้ว่ามีมหาวิทยาลัยกรรมฐานทางพระพุทธศาสนา 

ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีวัดอรัญวาสี ส านักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง ๑ วัด คือ วัดราชสิทธาราม (พลับ) สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) หรือที่ประชาชน
ทั่วไปเรียกว่า สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน เป็นเจ้าส านัก เป็นอาจารย์ใหญ่ประจ ากรุงรัตนโกสินทร์ 
และเป็นศูนย์กลางกรรมฐานในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส านักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางรองลงมา คือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระปัญญาวิศาลเถร (ศรี) 
เป็นเจ้าส านัก นับได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีมหาวิทยาลัยกรรมฐานทางพระพุทธศาสนาเพียง ๒ 
แห่ง ส าหรับวัดราชาธิวาสราชวรวิหารนั้น เมื่อพระปัญญาวิศาลเถร (ศรี) มรณภาพลงแล้ว ส านัก
ปฏิบัติธรรมก็ค่อย ๆ เสื่อมลงและหมดไป   คงเหลือเพียงวัดราชสิทธาราม (พลับ) เพียงวัดเดียว 

วัดราชสิทธาราม (พลับ) ยังคงรักษาความเป็นส านักปฏิบัติธรรมกรรมฐานหลักมัชฌิมา
แบบล าดับแทนวัดแสนท้าวโกฐ ยุคทวาราวดี แทนวัดไตรภูมิปุาแก้ว ยุคสุโขทัย แทนวัดปุาแก้ว ยุคกรุง
ศรีอยุธยาไว้ได้ยาวนานที่สุด ซึ่งแต่ละยุคศึกษากรรมฐานแบบเดียวกัน จนถึงปัจจุบันนี้   โดยมี     



๒๓ 

พระอาจารย์ใหญ่ฝุายกรรมฐานสืบทอดโดยไม่ขาดสาย ไม่ขาดระยะ บางยุคก็เจริญ บางยุคก็เสื่อม 
ตามหลักพระไตรลักษณ์ กรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับของกรุงรัตนโกสินทร์นี้ น าสืบทอดมาจากกรุงศรี
อยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในศตวรรษที่ ๒๓ ปรากฏเรื่องวิปัสสนาธุระ โดยสมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวร (สุก ญาณสังวร) หรือที่นิยมเรียกว่า สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ ของ   
วัดมหาธาตุฯ พระนครศรีอยุธยา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เมื่อปีพุทธศักราช 
๒๓๖๔ ทรงเห็นว่ากรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับของเก่าดั้งเดิมก าลังจะแตกกระจาย โดยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์จะเกิดเป็นสายต่าง ๆ ขึ้นมา การศึกษากรรมฐานภาคปฏิบัติจะไม่เป็นระเบียบแบบ
แผนเหมือนแต่ก่อน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท าการชุมนุมพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญด้านสมถและ
วิปัสสนากรรมฐาน ภายในกรุงและนอกกรุง ท าการสังคายนาเพ่ือรักษากรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับ
ไม่ให้แตกกระจายสูญหาย ท าให้เป็นปึกแผ่นเหมือนแต่ก่อน โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณ
สังวร) เป็นองค์ประธานสังคายนาฝุายสงฆ์เมื่อสังคายนาเสร็จแล้ว ทรงแต่งตั้งพระสงฆ์ไปเป็นพระ
อาจารย์บอกกรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับ จึงได้สืบทอดมาจนทุกวันนี้๓ 

ปีพุทธศักราช ๒๓๗๖ ได้ตั้งคณะธรรมยุติขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยใช้
เป็นที่ตั้งและศูนย์กลางของคณะธรรมยุติ พระภิกษุฝุายกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ พระ
อาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ฝึกกรรมฐานกับพระอาจารย์เสาร์ กนฺสีโล  วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่ง
ต่อมาได้เป็นพระอาจารย์ใหญ่แนวบริกรรม “พุทโธ”สายธรรมยุติ ที่มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ และ
แพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 

ในรัชกาลที่ ๕ พระภิกษุที่ท าประโยชน์อย่างสูงสุดอีกท่านหนึ่ง ในการเผยแผ่ทั้งภาคปริยัติ 
(ด้านการศึกษาพระอภิธรรม) และ ภาคปฏิบัติ (ด้านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแนวบริกรรมพอง
ยุบ สายมหานิกาย) คือพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เป็นผู้ริเริ่ม สนับสนุน พัฒนา และท าให้วิปัสสนา
กรรมฐานเผยแผ่เป็นส านักไปกว่า ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ  พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และพระพิมล
ธรรม (อาจ อาสโภ) จึงเป็นพระภิกษุ ๒ รูปที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการวิปัสสนากรรมฐาน  ซึ่งท าให้
เกิดส านักปฏิบัติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แม้ว่าการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นของทั้ง ๒ สายจะ
แตกต่างกันบ้าง  แต่ก็มีจุดหมายและได้ผลเช่นกัน๔ 

จะเห็นได้ว่า “ส านักปฏิบัติธรรม”  ในประเทศไทยนั้นมีพัฒนาการแนวทางในการปฏิบัติ
ภาวนาและสอนศิษยานุศิษย์ซึ่งต่างเลือกถือธรรมเป็นอารมณ์สมถและวิปัสสนากัมมัฏฐานตามจริต

                                           
๓พระมหาประเสริฐ  มนฺตเสวี, “กุสโลบายการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เทคนิคการสอน

และสอบอารมณ์แก้สภาวธรรมผู้ปฏิบัติสุทธญาณิกวิปัสสนา” คู่มือวิปัสสนาจารย์  สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขต
บาฬีศึกษาพุทธโฆส : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

๔พระราชสิทธิมุนี วิ.(บุญชิต ญาณส วโร), (๑๔ ก.ย.๖๑) “ประวัติกรรมฐานของประเทศไทย”, 
ส ถ า บั น วิ ปั ส ส น า ธุ ร ะ  ม จ ร .  ( อ อ น ไ ล น์ ) ,  ๒ ๓  ย่ อ ห น้ า ,  แ ห ล่ ง ที่ ม า 
:https://www.vipassanathai.org/main.php?url=about1&code=about15, [๒๓ ก.ย.๒๕๖๑]. 

https://www.vipassanathai.org/main.php?url=about1&code=about15


๒๔ 

อัธยาศัยของตนสืบต่อ ๆ กันมานั้น ประกอบด้วยส านักใหญ่ ๕ ส านัก คือ ส านักพุทโธ ส านักอานา
ปานสติ ส านักสติปัฏฐาน ๔ บริกรรมยุบหนอพองหนอ ส านักนามรูป และส านักสัมมาอรหัง๕ 

๑. ส านักปฏิบัติธรรมสายพุทโธ ก็คือ อานาปานัสสติกรรมฐานนั่นเอง  แต่พระเถราจารย์
ของไทยได้น าเอาพุทธคุณซึ่งเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “พุทธานุสสติ” มาประกอบกับอานา
ปานัสสติเพื่อให้จิตเป็นสมาธิง่ายขึ้น  เมื่อปฏิบัติเห็นผลด้วยตนเองแล้วจึงได้น ามาสอนศิษยานุศิษย์ให้
ได้ผลดีเป็นล าดับสืบมา และเป็นที่นิยมกันแพร่หลายมาจนทุกวันนี้ การเจริญภาวนาสายพุทโธใน
ประเทศไทยมีมากหลายแห่งแต่ละแห่งอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยในส่วน
เบื้องต้นคือขั้นสมถะ ส่วนในขั้นวิปัสสนาก็ล้วนเป็นอันเดียวกัน๖ วัดในประเทศไทยที่สอนกรรมฐาน
สายพุทโธมีชื่อเสียงโด่งดังจากอดีตถึงปัจจุบันนี้มีเป็นจ านวนมากเช่น วัดปุาสุทธาวาส อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร โดยพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (หลวงปูุมั่น ภูริทตฺโต) วัดปุาบ้านตาด ต าบลบ้านตาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)  วัดธรรม
มงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครโดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร)  เป็นต้น 

๒. ส านักปฏิบัติธรรมสายอานาปานสติ วัดในประเทศไทยที่สอนกรรมฐานสายอานาปาน
สติ มีชื่อเสียงโด่งดังจากอดีตถึงปัจจุบันนี้ มีเป็นจ านวนมาก เช่นสวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ า
ไหล) อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ วัดหนองปุาพง อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดย พระโพธิญาณเ ถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)  วัดชลประทาน
รังสฤษฎ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) 
วัดปัญญานันทาราม อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี พระปัญญานันทมุนี (พระมหาสง่า สุภโร)  วัด
ไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม  อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยพระอาจารย์
สมภพ โชติปญฺโญ เป็นต้น 

๓. ส านักปฏิบัติธรรมสายสติปัฏฐาน ๔ บริกรรมยุบหนอพองหนอ วัดในประเทศไทยที่
สอนกรรมฐานสายยุบหนอ พองหนอ  มีชื่อเสียงโด่งดังจากอดีตถึงปัจจุบันนี้ มีเป็นจ านวนมาก เช่นวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก     
ญาณสิทฺธิ) วัดอัมพวัน อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ      
ฐิตธมฺโม) วัดภัททันตะอาสภาราม ส านักวิปัสสนาสมมิตร -ปราณี อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดย 
พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ, พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์  โสรโท) วัดพิชยญาติ 
การาม  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครโดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)วัดพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย พระพรหมมงคล (หลวงปูุทอง สิริมงฺคโล) 
เป็นต้น 

                                           
๕สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ),  สัมโมทนียกถาในคู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน ๕ สาย, (นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด, ๒๕๕๕).   
๖พระมหาพิสิฏฐ์ เสฏฺฐธมฺโม,คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย (สายพุทโธ), (นครปฐม : 

บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด, ๒๕๕๕). 



๒๕ 

๔. ส านักปฏิบัติธรรมสายรูป - นาม เป็นอารมณ์ วัดในประเทศไทยที่สอนกรรมฐานสาย
รูป -นาม เป็นอารมณ์มีชื่อเสียงโด่งดังจากอดีตถึงปัจจุบันนี้ มีเป็นจ านวนมาก เช่น วัดปราสาททอง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย พระวิกรมมุนี (ผล อุปติสฺโส) เป็นต้น 

๕. ส านักปฏิบัติธรรมสายสัมมาอรหังเช่น วัดในประเทศไทยที่สอนกรรมฐานสายสัมมา
อรหัง   มีชื่อเสียงโด่งดังจากอดีตถึงปัจจุบันนี้ มีเป็นจ านวนมาก เช่น วัดปากน้ าภาษีเจริญ   
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดย พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จนฺทสโร) วัดธรรมกาย อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ธัมมชโย) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา
ราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เป็นต้น 

นอกจากส านักปฏิบัติธรรมใหญ่ ๕ ส านักดังที่กล่าวแล้วยังมีส านักปฏิบัติธรรมสายอ่ืน ๆ 
อีก ดังนี้ 

๑. ส านักกรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับ โดย วัดราชสิทธาราม (พลับ) เป็นส านักปฏิบัติ
ธรรมกรรมฐานหลักมัชฌิมาแบบล าดับแทนวัดแสนท้าวโกฐ ยุคทวาราวดี แทนวัดไตรภูมิปุาแก้ว ยุค
สุโขทัย แทนวัดปุาแก้ว ยุคกรุงศรีอยุธยาไว้ได้ยาวนานที่สุด ซึ่งแต่ละยุคศึกษากรรมฐานแบบเดียวกัน 
จนถึงปัจจุบันนี้  สืบทอดโดยไม่ขาดสาย ไม่ขาดระยะ บางยุคก็เจริญ บางยุคก็เสื่อม ตามหลักพระไตร
ลักษณ์ โดยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ญาณสังวร) หรือที่นิยมเรียกว่า สมเด็จพระสังฆราชสุก 
ไก่เถ่ือน  

๒. ส านักปฏิบัติธรรมแนวการปฏิบัติ เน้นการเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลัก
สติปัฏฐาน ๔  เช่น วัดสนามใน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัดปุา
สุคะโต สถาบันสติปัฏฐาน  อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดย พ่อค าเขียน สุวณฺโณ เป็นต้น 

๓. แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติบริกรรม    
“พุทโธ” เช่น วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อ
ฤาษีลิงด า) วัดเขาวง (ถ้ านารายณ์) อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยพระครูภาวนาพิลาศ  
(วัชรชัย อินฺทว โส) เป็นต้น 

๔. ส านักของท่านสัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (S.N. Goenka) ฆราวาสชาวอินเดียที่เดินทาง
มาค้าขายในพม่า และได้ไปฝึกวิปัสสนากับพระอาจารย์อูบาขิ่น (Venerable U Ba Khin) ภิกษุชาว
พม่า ด้วยรูปแบบสติปัฏฐานแบบไม่มีองค์บริกรรม ในท่านั่งสมาธิอย่างเดียวประมาณวันละ ๑๐ 
ชั่วโมง  ปัจจุบันท่านโกเอ็นก้าได้ขยายส านักไปทั่วโลกหลายสิบประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยศูนย์
วิปัสสนาตามแนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า ประเทศไทยมีศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางของท่านอาจารย์โก
เอ็นก้า รวมทั้งหมด ๕ ศูนย์ อยู่ในความดูแลของส านักงานมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ (๑) ศูนย์วิปัสสนาธรรมกมลา อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (๒) ศูนย์วิปัสสนาธรรม
อาภา  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (๓) ศูนย์วิปัสสนาธรรมสุวรรณา อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น (๔) ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (๕) ศูนย์วิปัสสนา
ธรรมธานี เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครโดยอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (S.N. Goenka)  



๒๖ 

การจัดรูปแบบส านักปฏิบัติธรรมจนเป็นรูปธรรมตามเกณฑ์ของมหาเถรสมาคม และ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับรองให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดของประเทศไทย 

ยุคปัจจุบันนี้ ถือว่า ส านักปฏิบัติธรรมได้พัฒนาการจนเป็นรูปธรรมตามกฎหมายมีระเบียบ กฎเกณฑ์ 
รองรับออกระเบียบโดยมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ 
มีระเบียบ ๕ ข้อ เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ในการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด โดยคัดเลือกส านัก
ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือได้รับการยกขึ้นเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หรือจัดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมขึ้นใหม่๗ 

ด้านหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ใช้ในการสอนของแต่ละส านักต้องจัดการสอนการปฏิบัติกรรมฐาน
ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรตามที่ก าหนดไว้ ๕ สาย ประกอบด้วย (๑) สายบริกรรม“พุท - โธ”      
(๒) สายบริกรรม “ยุบหนอ-พองหนอ” (๓) สายบริกรรม “สัมมา-อรหัง” (๔) สายอานาปานสติ 
(ก าหนดลมหายใจ) (๕) สายพิจารณารูป - นาม๘ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในปัจจุบันนี้         
มีจ านวนกว่า ๑,๕๑๐ ส านัก แบ่งเป็นคณะสงฆ์ฝุายมหานิกาย ๑,๓๓๙ ส านัก และคณะสงฆ์ฝุาย
ธรรมยุต ๑๗๑ ส านัก กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย๙ 

สรุปได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจากสมัยพุทธกาลถึงปัจจุบัน และใน
ประเทศไทยสมัยปัจจุบันนี้ ส านักปฏิบัติธรรมได้พัฒนาการจนมีระเบียบ กฎเกณฑ์ รองรับตาม
กฎหมายออกระเบียบโดยมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๓ จ านวนกว่า ๑,๕๑๐ ส านัก แบ่งเป็นส านักฝุายมหานิกาย ๑,๓๓๙ แห่ง ส านักฝุายธรรมยุต 
๑๗๑ แห่ง กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย 

 

๒.๒ สภาพปัญหาการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม   
ล าดับต่อไปนี้ จะกล่าวถึงสภาพโดยทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ ๓๐๑ หมู่ ๗ ต าบลพญาเย็น 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใน ๓ลักษณะ คือ (๑) ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน (๒) การ
บริหารจัดการในสมัยเริ่มต้น (๓) การบริหารจัดการสมัยมีกฎหมายรับรอง - ปัจจุบัน ดังนี้ 

 

 

                                           
๗มหาเถรสมาคม, ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.

๒๕๔๓. ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓.  
๘ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒๕๕๖), พิธีมอบพัดและเกียรติบัตร แก่ส านักปฏิบัติธรรม

ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด ดี เ ด่ น  ป ร ะ จ า ปี  ๒ ๕ ๕ ๔ . [อ อ น -ไ ล น์ ] .
http://www.onab.go.th/?option=com_content&view=article&id=53 4 9 % 3 A2 0 1 1 -1 2 -2 8 -1 5 -4 9 -
33&catid=25%3A2008-09-16-16-33-35&Itemid=219, [๒๔ ก.ย.๒๕๖๑]. 

๙อ้างแล้ว. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://www.onab.go.th/?option=com_content&view=article&id=5349%3A2011-12-28-15-49-33&catid=25%3A2008-09-16-16-33-35&Itemid=219
http://www.onab.go.th/?option=com_content&view=article&id=5349%3A2011-12-28-15-49-33&catid=25%3A2008-09-16-16-33-35&Itemid=219


๒๗ 

๒.๒.๑ ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

๑) ประวัติความเป็นมาของมหาจุฬาอาศรม 

มหาจุฬาอาศรมเกิดขึ้นในสมัยที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว   อุปเสโณ) อดีตผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๖๑๐ โดยการระดม
ความคิดเห็นและรวบรวมทรัพย์สินจากแรงศรัทธาของประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรม ณ ส านักธรรมวิจัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อเดิมในเวลานั้น)ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ซื้อ
ที่ดินจ านวน ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๑ หมู่ ๗ ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง   
จังหวัดนครราชสีมา เป็นสวนมะพร้าวและล าไยของ นางชวนชื่น  ศิระวงษ์จัดซื้อในนามของมูลนิธิมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ในราคา ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ต่อมาเม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโอนเปลี่ยนชื่อโฉนด
ที่ดินจากมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การ
จัดซื้อที่ดินแปลงนี้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่
สงบร่มรื่นดี มีภูเขา ปุาไม้ ล าธาร และห่างไกลจากความแออัดและสิ่งรบกวนที่ก่อให้เกิดมลภาวะ  ซึ่ง
นับว่าเป็นสถานที่เหมาะสม และสัปปายะต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง โดยใช้ชื่อส านักปฏิบัติว่า  “มหา
จุฬาอาศรม” และได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม “ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัย ที่ ๔๙๒/๒๕๕๓”๑๑ ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ ดังนี้ ประกอบด้วย (๑) ด าเนินการเร่งรัด
พัฒนาอาคารและสถานที่ให้เป็นไปตามผังแม่บทพัฒนามหาจุฬาอาศรมให้ส าเร็จวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย (๒) จัดท าแผนการใช้งานอาคารสถานที่ให้คุ้มค่ากับการลงทุน (๓) จัดหา
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนามหาจุฬาอาศรมให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและตามประกาศมหาวิทยาลัย” จะเห็นได้ว่า การก่อตั้งมหาจุฬาอาศรม ถึงแม้จะเป็นไป
ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่เมื่อพิจารณา   โดยเนื้อหาหลักของการ
ก่อตั้งแล้ว ถือว่าเป็นไปเพ่ือการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้ที่
สนใจทั่วไป 

๒) การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม  

ส านักปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๗ ประกอบด้วย “ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม 

                                           
๑๐สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสโณ),“ค าอนุโมทนาของอดีตเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย”, ในหนังสือสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น แปล, รวบรวมจัดพิมพ์โดย พระครูศรีนิคมพิทักษ์(พีรพล วิโรจโน)
และคณะ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒-๑๔. 

๑๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม  
ที่ ๔๙๒/๒๕๕๓ ใน หนังสือสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น แปล , รวบรวมจัดพิมพ์โดย พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล 
วิโรจโน) และคณะ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า (๑๒-๑๔). 



๒๘ 

จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน หรืออ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย” ๑๒  ใน
ส่วนของผู้บริหาร บุคลากรของมหาจุฬาอาศรม จากอดีต - ปัจจุบัน ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑  จ านวนบุคลากร จากอดีต - ปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. รายการบุคลากร 

๒๕๑๗-
๒๕๒๘ 

ฆราวาส ๑ คน ได้แก่ นายลาภ ถาวรบรรจบ  

 

๒๕๒๙-
๒๕๔๐ 

พระ ๑ รูป ได้แก่ พระมหาธนู ชุตินฺธโร  

 

๒๕๔๑ พระ ๒ รูปได้แก่๑.พระมหาพีรพล วิโรจโน ๒.พระมหาไชยสิทธิ์ ญาณวชิโร 

๒๕๔๒ พระ ๒ รูป ได้แก่ ๑.พระมหาพีรพล วิโรจโน๒.พระมหาอุทัย พลเทโว 

ฆราวาส ๒ คนได้แก่ ๑.นายส ารวย เกตุเปี่ยม ๒.นางดัด มูลมณี 

๒๕๔๓ พระ ๔ รูปได้แก่ ๑.พระมหาพีรพล วิโรจโน๒.พระมหาอุทัย พลเทโว  

๓.พระมหานิยม สีลส วโร ๔.พระประสิทธิ์ วิชโย 

ฆราวาส ๒  คนได้แก่ ๑.นายสุกรี สมีแจ่ม ๒.นายบุญมี ทรัพย์มั่น 

๒๕๔๔ -
๒๕๔๗ 

พระ ๔ รูปได้แก่  ๑ .พระมหา พีรพล วิ โ รจ โน ๒ .พระมหาอุทัย  พลเทโว                 
๓.พระมหานิยม สีลส วโร ๔.พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย 

ฆราวาส ๒  คนได้แก่ ๑. นายบุญมี ทรัพย์มั่น๒.นายสายทอง บัวค า 

๒๕๔๘ -
๒๕๔๙ 

พระ ๔ รูปได้แก่ ๑.พระมหาพรีพล วิโรจโน ๒.พระมหาอุทัย   พลเทโว  

๓.พระมหานิยม สีลส วโร ๔.พระมหาธนพงษ์ถาวรธมฺโม 

ฆราวาส ๒  คนได้แก่ ๑.นายสายทอง บัวค า ๒.นายบุญมี ทรัพย์มั่น 

๒๕๕๐ พระ ๗ รูปได้แก่ ๑.พระมหาพีรพล วิโร ๒.พระมหาอุทัย พลเทโว 

๓.พระมหานิยม สีลส วโร ๔.พระประสิทธิ์  วิชโย ๕.พระสมภาร โฆสธมฺโม            
๖.พระมหาชิด วชิรญาโณ๗.พระมหาไพโรจน์ กนโก 

ฆราวาส ๔ คน ได้แก่ ๑.นายบุญมี ทรัพย์มั่น ๒.นายรุ่งชัย ศุภรัตน์โยธิน 

๓.นายประสิทธิ์ จ าเริญดี ๔.นายภาณุพงษ์ ทรงรัฐ 

                                           
๑๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ืองภารกิจ อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗. 



๒๙ 

๒๕๕๑ -
๒๕๕๒ 

พระ ๖ รูปได้แก่๑.พระมหาพีรพล วิโรจโน๒.พระมหาอุทัย พลเทโว 

๓.พระมหานิยม สีลส วโร๔.พระประสิทธิ์  วิชโย ๕.พระมหาชิด วชิรญาโณ           
๖.พระมหาไพโรจน์ กนโก 

ฆราวาส ๔ คนได้แก่  ๑.นายบุญมี  ทรัพย์มั่น  ๒.นายรุ่ งชัย ศุภรัตน์ โยธิน              
๓.นายประสิทธิ์ จ าเริญดี ๔.นายภาณุพงษ์ ทรงรัฐ 

๒๕๕๓ -
๒๕๕๔ 

พระ ๕ รูปได้แก่๑.พระมหาพีรพล วิโรจโน๒.พระมหาอุทัย พลเทโว๓.พระมหานิยม 
สีลส วโร๔.พระประสิทธิ์ วิชโย ๕. พระมหาไพโรจน์ กนโก 

ฆราวาส ๓ คนได้แก่  ๑.นายบุญมี  ทรัพย์มั่น  ๒.นายรุ่ งชัย ศุภรัตน์ โยธิน              
๓.นายประสิทธิ์ จ าเริญดี 

๒๕๕๕ -
๒๕๕๗ 

พระ ๖ รูปได้แก่๑.พระมหาพีรพล วิโรจโน๒.พระมหาอุทัย พลเทโว๓.พระมหานิยม 
สีลส วโร๔.พระประสิทธิ์ วิชโย ๕.พระมหาชิด วชิรญาโณ  ๖.พระมหาไพโรจน์ กนโก
ฆราวาส ๓ คนได้แก่ ๑.นายบุญมี ทรัพย์มั่น ๒.นายยศ พวงจันทร์๓.นายประสิทธิ์ 
จ าเริญดี 

๒๕๕๘ -
๒๕๕๙ 

พระ ๕ รูปได้แก่๑.พระครูศรีนิคมพิทักษ์  ๒.พระมหาอุทัย พลเทโว๓.พระมหา
ไพโรจน์ กนโก ๔.พระสมุห์ธราธร ฐานธมฺโม ๕.พระไพรวัน อรินฺทโมฆราวาส ๔ คน
ได้แก่ ๑.นายนุกุล ท านุ ๒.จ.ส.ต.วิรัตน์   ศรีสุนทร    ๓.นางเพชรา ทมถา           
๔.นายกิตติศักดิ์ ทรัพย์มั่น 

๒๕๖๐ พระ  ๕  รู ป ได้ แก่๑ .พระครู ศ รี นิ คม พิทั กษ์   ๒ .พระมหา อุทั ย  พล เท โ ว                  
๓.พระมหาไพโรจน์ กนโก ๔.พระสมุห์ธราธร ฐานธมฺโม ๕.พระไพรวัน อรินฺทโม 

ฆราวาส ๔ คนได้แก่ ๑.นายนุกุล ท านุ ๒.จ.ส.ต.วิรัตน์ ศรีสุนทร๓.นางเพชรา ทมถา   
๔.นายกิตติศักดิ์ ทรัพย์มั่น 

๒๕๖๑ พระ ๕ รูปได้แก่๑.พระมหาอุทัย  พลเทโว๒.พระครูศรีนิคมพิทักษ์  ๓.พระมหา
ไพโรจน์ กนโก๔.พระไพรวัน อรินฺทโม ๕.พระทวีศักดิ์ โชติโก ฆราวาส ๔ คนได้แก่
๑.นายปัญญาพงษ์  ทรงรัฐ  ๒ .นายวสุพล บุญมาก ๓ .นาง เพชรา ทมถา                
๔.นายกิตติศักดิ์ ทรัพย์มั่น 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๒  แสดงล าดับผู้บริหารศูนย์มหาจุฬาอาศรม จากอดีต - ปัจจุบัน 

 

ปี พ.ศ. รายนามผู้บริหาร ห
หมายเหตุ 

๒ ๕ ๑ ๗ -
๒๕๒๘ 

พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) พ.ศ.๒๕๑๗–๒๕๒๕ และได้
มอบหมายให้ นายลาภ ถาวรบรรจบก ากับดูแลในพื้นที่มหาจุฬาอาศรม 

 

๒ ๕ ๒ ๙ -
๒๕๔๐ 

พระมหาธนู ชุตินฺธโร ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม  

ส่วนธรรมนิเทศ  ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 

๒ ๕ ๔ ๑  -
๒๕๕๒ 

พระมหาพีรพล วิโรจโน ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม  

ส่วนธรรมนิเทศส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 

๒ ๕ ๕ ๓ -
๒๕๕๙ 

พระมหาอุทัย พลเทโว ต าแหน่งหัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม  

ส่วนธรรมนิเทศ  ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 

๒ ๕ ๖ ๐ –
ปัจจุบัน 

พระมหาอุทัย พลเทโว ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

แผนภูมิที ่๒.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการมหาจุฬาอาศรม ในปัจจุบัน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจตามประกาศมหาวิทยาลัยนั้น ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรมได้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นที่รองรับการศึกษาและปฏิบัติธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นปี๒๕๑๗ และในสมัยมีกฎหมายรับรอง-
ปัจจุบันปี๒๕๔๐จนถึงปัจจุบันนี้ ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ได้ด าเนินกิจกรรมในส่วนต่างๆ 
ทั้งในส่วนของการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งสามารถแบ่งประเภท         
การด าเนินงานออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระราชปริยัติกวี, ศ., ดร. 

 

 

รองอธิการบดีฝุายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ., ดร. 

 

 

ผอ.ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 

 

 

ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ 

พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร. 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม 

ก ากับดูแลโดย พระมหาอุทัย พลเทโว 

รองผอ.ส่วนธรรมนิเทศ  

 



๓๒ 

๑) งานด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

  - โครงการฝึกอบรมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน  

  - โครงการยุวทูตความดี  

  - โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  

  - โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

  - โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบริการชุมชน  

  - โครงการปฏิบัติธรรมของข้าราชการกองทัพเรือ  

  - โครงการปฏิบัติธรรมของข้าราชการกรมราชทัณฑ์  

  - โครงการปฏิบัติธรรมของโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร.  

  - โครงการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัย นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก  

  - โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยนิสิตนานาชาติ ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 

 จะเห็นได้ว่า งานด้านการฝึกอบรมประกอบด้วย เยาวชน บุคคลทั่วไป และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกัน ตามกรอบเวลาที่  
มหาจุฬาอาศรม หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดให้ จะมีบางส่วนที่แตกต่างจากกลุ่มผู้เข้าอบรมอ่ืนบ้าง 
คือ กลุ่มของนิสิตที่สามารถเลือกการฝึกปฏิบัติตามที่เวลาเอ้ืออ านวยให้ และส าหรับบางคนที่มีความ
ตั้งใจและต้องการที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังอาจจะเลือกการปฏิบัติต่อเนื่องตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัย
ก าหนดการปฏิบัติไว้ตามคุณวุฒิ เช่น ระดับปริญญาเอก ที่ก าหนดการฝึกปฏิบัติไว้ ๔๕ วัน เป็นต้น 
พร้อมกันนั้น บางคนเลือกที่จะมาฝึกปฏิบัติเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้มาร่วมกับโครงการเพ่ือต้องการ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างจริงจัง   

๒) งานด้านการพัฒนาอาคารสถานที่พักและการปรับปรุงพื้นที่  

 - ปรับปรุงศาลาสฬายตนะ รองรับผู้ใช้บริการ ๒๐๐ รูป/คน 

 - ก่อสร้างอาคารลานปฏิบัติธรรมรองรับผู้ใช้บริการ ๑,๐๐๐ รูป/คน  

 - ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเตชะไกรศรีรองรับผู้ใช้บริการ ๒๐๐ รูป/คน  

 - ก่อสร้างอาคารเรือนพักสยนาศรม ๒ หลัง ๑๖ ห้อง รองรับได้ ๕๐-๑๐๐ รปู/คน  

 - ก่อสร้างห้องน้ า-ห้องสุขานอกอาคาร ๗ หลังประมาณ ๖๓ ห้อง  

 - ก่อสร้างกุฏิกรรมฐานรองรับส าหรับพระภิกษุ ๑๓ หลัง  

 - ก่อสร้างถนนลาดยางภายในมหาจุฬาอาศรมระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร  



๓๓ 

 - ก่อสร้างอาคารส าหรับรับประทานอาหาร ๑ หลังรองรับผู้ใช้บริการ ๕๐ รูป/คน 

 - ก่อสร้างอาคารส านักงานส าหรับประสานงานกิจกรรม ๑ หลัง  

 - โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๖๐ พรรษามหาราชาของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในปีพุ.ศ. ๒๕๔๓ จ านวน ๖ ไร่ ภายในมหาจุฬาอาศรม  

 - โ ค ร ง ก า รปลู กปุ า ต้ น ไ ม้ เ ฉ ลิ ม พร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จพ ร ะนา ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถใน 

หลวงรัชกาลที่ ๙ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗  ปลูกต้นไม้ ๑๖ ไร่ ภายในมหาจุฬาอาศรม  

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสฬายตนะส าหรับปฏิบัติธรรม  

 - โครงการก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมกลางแจ้งอนุสรณ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว 
อุปเสโณ) 

การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ภายในบริเวณมหาจุฬาอาศรม ถือว่าเป็นการสร้างความ สัปปายะ
ให้เอ้ืออ านวยแก่ผู้ที่ได้เข้ามาใช้บริการให้เกิดความรู้สึกท่ีดี และส่งผลต่อการฝึกปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ ตามที่
ได้กล่าวถึงการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่า มหาจุฬาอาศรมได้มีบทบาทส าคัญ ทั้งด้านการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน แก่บุคลากรภายในองค์กรและนิสิตทุกระดับชั้นของ
มหาวิทยาลัย พร้อมกับการอบรมให้กับผู้คนในชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการใช้
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาส าหรับเป็นเครื่องมือของการฝึกอบรม ซึ่งมีแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน  คือ 
การเจริญสติด้วยการใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของการปฏิบัติและมีรูปแบบที่ชัดเจน 

 

๒.๒.๒ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ในสมัยเริ่มต้น 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม สมัยเริ่มต้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ – ๒๕๔๐
หลังจากมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อที่ดินจ านวน ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 
เพ่ือจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมได้ท าการพัฒนาส านักแห่งนี้เป็นล าดับมาเมื่อกล่าวถึงปัญหาการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย  

๑) ด้านบุคลากร (Man) 

๒) ด้านงบประมาณ(Money)  

๓) ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ (Material) 

๔) ด้านการบริหารจัดการ (Management)  

พัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 



๓๔ 

ปัญหาด้านบุคลากร (Man) การพัฒนาศูนย์ในสมัยเริ่มต้นนั้นมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) นามเดิมในขณะนั้น คือพระวิสุทธิสมโพธิ ผู้ช่วยเลขาธิการ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ควบคุมดูแลและด าเนินงาน  แต่ยังไม่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษามี
เพียงเจ้าหน้าที่ไปดูแลเป็นครั้งคราวโดยมอบหมายให้นายลาภ ถาวรบรรจบ เป็นผู้ดูแลแทนต่อมา
พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.
๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารศูนย์แห่งนี้ โดยมีชื่อว่า คณะกรรมการ
จัดสร้างมหาจุฬาอาศรม จ านวนทั้งสิ้น ๗ รูป  ประกอบด้วย 

 (๑) พระเทพคุณาธาร นามเดิมในขณะนั้นคือ พระมหาอารีย์เขมจาโร ประธานกรรมการ   

(๒) พระราชปวราจารย์ นามเดิมในขณะนั้นคือ พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ รองประธาน
กรรมการ  

(๓) พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์นามเดิมในขณะนั้นคือ พระครูศรีสุทัศน์ธรรมคุณ กรรมการ  

(๔) พระญาณสมโพธิ นามเดิมในขณะนั้นคือ พระมหาสุคนธ์ กิตฺติปาโล กรรมการ  

(๕) พระสุนทรพุทธิวิเทศ นามเดิมในขณะนั้นคือ พระมหาประชัน ชุตินฺธโร กรรมการ  

(๖) พระราชวิริยสุนทร นามเดิมในขณะนั้นคือ พระมหายิน วรกิจฺโจ กรรมการ  

(๗) พระมหาสุเมธ ธีรธมฺโม กรรมการและเลขานุการ 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙  มหาวิทยาลัยได้ส่งพระปิตุภูมิ จารุวณฺโณ มาปฏิบัติงาน
ท าหน้าที่ดูแลศูนย์แห่งนี้ต่อมาได้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่คือพระมหาธนู ชุตินฺธโร(น.ธ.เอก
,ป.ธ.๓,M.A.) รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา โดยมอบหมายให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลกิจการมหาจุฬาอาศรมและด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม นับตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๓๑ เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารศูนย์
ชุดใหม่ โดยให้มีชื่อว่า คณะกรรมการบริหารมหาจุฬาอาศรม จ านวนทั้งสิ้น ๕ รูป  ประกอบด้วย 

(๑) พระครูอดุลคณาภิบาล    ประธานกรรมการ   

(๒) พระครูวรกิจจาภรณ์  รองประธานกรรมการ   

(๓) พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ  กรรมการ  

(๔) พระมหาสุคนธ์ กิตฺติปาโล  กรรมการ        

(๕) พระมหาสุเมธ ธีรธมฺโม   กรรมการและเลขานุการ 

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารศูนย์
ชุดใหม่  โดยให้มีชื่อว่า คณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม จ านวนทั้งสิ้น ๒๓ รูป/คน  
ประกอบด้วย โดยมี พระธรรมวรนายก นามเดิมในขณะนั้นคือ  พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด



๓๕ 

นครราชสีมา ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นามเดิมคือ พระมหาสุรพล สุจริโต      
กรรมและเลขานุการ๑๓ 

ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป
ด าเนินการโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ ภาครัฐและเอกชน ซึ่งมาขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) ปีพุทธศักราช ๒๕๑๘    จัดอบรมพิเศษนักเรียนชั้นสูงระดับ ๒ โรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๕๐ คน เป็นเวลา ๗ วัน  

๒) ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ จัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน ๑๐๐ รูป เป็นเวลา ๑๕ 
วัน จัดโดยคณะสงฆ์วัดปรินายก กรุงเทพมหานคร    

๓) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี จ านวน ๖๐๐ คน 
เป็นเวลา ๓ วัน จัดโดย กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

๔) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ จัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน ๑๐๐ รูป เป็นเวลา ๑๕ 
วัน จัดโดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ 

๕) จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ จ านวน๓๐๓ รูป 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๒  

๖) จัดตั้งโครงการอาศรมสามเณรเพื่อพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ศึกษาทั้งภาคปริยัติ
และปฏิบัติ มีสามเณรจ านวน ๗ รูป เมื่อปี ๒๕๓๒ –๒๕๓๗๑๔ 

สรุปปัญหาได้ว่า ระยะแรก ๆ ของสมัยเริ่มต้นนั้น มหาวิทยาลัยจะขาดบุคลากรที่มี
ศักยภาพมาเป็นหัวหน้าฝุายเพ่ือบริหารจัดการศูนย์จึงแก้ปัญหาด้วยการส่งบุคลากรที่เป็นจิตอาสาซึ่ง
เป็นฆราวาสได้มาบริหารจัดการศูนย์แทนผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และก าหนดทิศทางในการบริหารศูนย์ ในระยะกลางของสมัยเริ่มต้นแม้จะได้บุคลากรมาเป็นหัวหน้า
ฝุายเพ่ือบริหารจัดการศูนย์ในพ้ืนที่แล้วก็ตาม  แต่ก็ขาดอัตราก าลังบุคลากรในการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพได้    จะเห็นได้จากการที่มีบุคลากรอยู่ประจ าเพียง ๑ รูปเท่านั้น  แม้จะมีคณะกรรมการ
บริหารศูนย์มหาจุฬาอาศรม แต่บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการก็เป็นเพียงให้นโยบายและก ากับ
ทิศทางในการบริหารเท่านั้น แม้บางครั้งจะได้สนับสนุนในการช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมบ้าง  แต่ก็
เป็นในรูปของการสนับสนุนเป็นครั้งคราวเท่านั้น  จึงเห็นว่าการบริหารจัดการศูนย์ในสมัยเริ่มต้นมี
ปัญหาด้านขาดก าลังอัตราบุคลากร 

                                           
๑๓สถาบันราชภัฏพระนคร, บทน าเอกสารประกอบการออกแบบผังแม่บทโครงการมหาจุฬาอาศรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔, หน้า ๓-๔. 
๑๔พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน) และคณะ,“ปฏิทินพัฒนาการมหาจุฬาอาศรม”, ใน หนังสือ

สวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น แปล , พิมพ์ครั้งที่ ๕,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด,๒๕๕๕), หน้า 
(๒๔-๒๘). 



๓๖ 

ปัญหาด้านงบประมาณ (Money) สมัยเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๔๐ การพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรมนั้น งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาศูนย์จะมี ๒ แนวทางเป็นหลัก คือ
(๑) แนวทางจากการบริจาคของผู้มาปฏิบัติธรรม ณ ส านักธรรมวิจัยและประชาชนทั่วไป             
(๒) แนวทางการเช่าประมูลผลผลิตมะพร้าวจ านวน ๑,๐๐๐ ต้น และล าไย จ านวน ๖๙ ต้น๑๕ 

สรุปปัญหาได้ว่า ได้มีปัญหาในช่องทางของงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมมหาจุฬาอาศรมนั้น ถือว่าเป็นปัญหาในการบริหารจัดการเพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬา
อาศรมเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของการบริหารองค์กร ซึ่งจะเห็นได้ว่า
งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาศูนย์จะมีเพียง ๒ แนวทางเป็นหลัก คือ (๑) แนวทางจากการบริจาคของ
ผู้มาปฏิบัติธรรม ณ ส านักธรรมวิจัยและประชาชนทั่วไป (๒) แนวทางการเช่าประมูลผลผลิตมะพร้าว
จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น และล าไย จ านวน ๖๙ ต้น เท่านั้น 

ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ (Materials) สมัยเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๗ – 
๒๕๔๐ การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรมนั้น ได้มีการพัฒนาสถานที่  พัฒนาเสนาสนะ 
และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ประจ าศูนย์ ประกอบด้วย  

(๑) การพัฒนาสถานที่ ได้ล้อมรั้วลวดหนามเพ่ือก าหนดเขตของศูนย์จัดท าถนนรอบ
บริเวณศูนย์และภูเขา จัดสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองมวกเหล็ก ปลูกปุาสนบริเวณศูนย์ ๓๘จัดท า
ปูายบอกทางเข้า-ออกสถานที่ของศูนย์ ติดตั้งระบบไฟฟูาภายในศูนย์ 

(๒) การพัฒนาเสนาสนะ ได้แก่ สร้างศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง กุฏิไม้ยกพ้ืนสูง ๗ หลัง  

(๓) วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่   รถไถส าหรับตัดหญ้าและอ่ืน ๆ เครื่องปั่นไฟฟูา เครื่องสูบน้ า 
อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติธรรม เช่นเสื่อ หมอน 
อาสนะเป็นต้น๑๖ 

สรุปปัญหาได้ว่า ได้มีการพัฒนาสถานที่  พัฒนาเสนาสนะ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ไว้ใช้ประจ าศูนย์ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาสถานที่ ได้ล้อมรั้วลวดหนามเพ่ือก าหนดเขตของศูนย์
จัดท าถนนรอบบริเวณศูนย์และภูเขา จัดสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองมวกเหล็ก ปลูกปุาสนบริเวณ
ศูนย์ จัดท าปูายบอกทางเข้า-ออกสถานที่ของศูนย์ ติดตั้งระบบไฟฟูาภายในศูนย์  (๒) การพัฒนา
เสนาสนะ ได้แก่ สร้างศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง กุฏิไม้ยกพ้ืนสูง ๗ หลัง (๓) วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่  รถ
ไถส าหรับตัดหญ้าและอ่ืน ๆ เครื่องปั่นไฟฟูา เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์
เครื่องครัว อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติธรรม เช่นเสื่อ หมอน อาสนะ เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะ
พบว่า ศูนย์มีบุคลากรประจ าเพียง ๑ รูปเท่านั้น จะต้องบริหารจัดการศูนย์ทั้งด้านสถานที่ ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมา สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่คือ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงเพ่ือให้ใช้ประโยชน์

                                           
๑๕อ้างแล้ว. 
๑๖อ้างแล้ว. 



๓๗ 

ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดจึงถือว่าเป็นปัญหาส าคัญ “เรื่องการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ให้คุ้มค่า ได้
ประโยชน์สูงสุด” 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการ (Management) สมัยเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๔๐ 
การพัฒนาศูนย์นั้นได้มีพัฒนาการบริหารจัดการแบ่งเป็น ๓ ลักษณะดังนี้ 

(๑) ผู้บริหารระดับสูง คือ พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) นามเดิมในขณะนั้น 
คือ พระวิสุทธิสมโพธิ  ซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการมหาวิทยาลัย เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ควบคุมดูแล และ
ด าเนินงาน  และมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเป็นครั้งคราวโดยมอบหมายให้นายลาภ ถาวรบรรจบ เป็นผู้ดูแล
แทน ในระยะเริ่มแรก 

(๒) บริหารศูนย์โดยรูปแบบคณะกรรมการชื่อว่า คณะกรรมการจัดสร้างมหาจุฬาอาศรม 
จ านวนทั้งสิ้น ๗ รูป โดยพระเทพคุณาธาร นามเดิมในขณะนั้นคือ  พระมหาอารีย์เขมจาโร ประธาน
กรรมการ  และพระมหาสุเมธ ธีรธมฺโม กรรมการและเลขานุการค าสั่งมหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๕  

(๓)  บริหารศูนย์โดยเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต้น 

๑) มหาวิทยาลัยได้ส่งพระปิตุภูมิ จารุวณฺโณ  มาปฏิบัติงานท าหน้าที่ดูแลสถานที่แห่งนี้  
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙   

๒) พระมหาธนู ชุตินฺธโร  (น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, M.A.) ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุายมหาจุฬา
อาศรม โดยได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลกิจการมหาจุฬาอาศรม นับตั้งแต่ วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๓๑ เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีคณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ก ากับอีก
ชั้นหนึ่งเพ่ือให้การพัฒนาศูนย์เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ค าสั่งเมื่อวันที่ ๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒ ชื่อว่า คณะกรรมการบริหารมหาจุฬาอาศรม จ านวนทั้งสิ้น ๕ รูป  
ประกอบด้วยพระครูอดุลคณาภิบาล  ประธานกรรมการ  พระมหาสุเมธ ธีรธมฺ โม กรรมการและ
เลขานุการ๑๗ 

สรุปได้ว่า ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์ในสมัยเริ่มต้นนี้ เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว
สามารถสรุปได้  ๔ เด็นดังนี้ ประเด็นปัญหาที่ (๑) ปัญหาการบริหารบุคลากร ในสมัยเริ่มต้นนั้น 
มหาวิทยาลัยจะขาดบุคลากรที่มีศักยภาพมาเป็นหัวหน้าฝุายเพ่ือบริหารจัดการศูนย์จึงแก้ปัญหาด้วย
การส่งบุคลากรที่เป็นจิตอาสาซึ่งเป็นฆราวาสได้มาบริหารจัดการศูนย์แทนผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและก าหนดทิศทางในการบริหารศูนย์ ในระยะกลางของสมัย
เริ่มต้นแม้จะได้บุคลากรมาเป็นหัวหน้าฝุายเพ่ือบริหารจัดการศูนย์ในพ้ืนที่แล้วก็ตาม  แต่ก็ขาด
อัตราก าลังบุคลากรในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพได้    จะเห็นได้จากการที่มีบุคลากรอยู่
ประจ าเพียง ๑ รูปเท่านั้น  แม้จะมีคณะกรรมการบริหารศูนย์มหาจุฬาอาศรม แต่บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการก็เป็นเพียงให้นโยบายและก ากับทิศทางในการบริหารเท่านั้น แม้บางครั้งจะได้สนับสนุน
ในการช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมบ้าง  แต่ก็เป็นในรูปของการสนับสนุนเป็นครั้งคราวเท่านั้น  จึงเห็น

                                           
๑๗อ้างแล้ว. 



๓๘ 

ได้ว่าสมัยเริ่มต้นนี้ศูนย์มีปัญหาการขาดอัตราก าลังบุคลากร  ประเด็นปัญหาที่ (๒) ปัญหาการบริหาร
งบประมาณ  จะเห็นได้จากช่องทางของงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬา
อาศรมนั้น ถือว่าเป็นปัญหาในการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันเพ่ือให้
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของการบริหาร
องค์กร ซึ่งจะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาศูนย์จะมีเพียง ๒ แนวทางเป็นหลัก คือ         
(๑) แนวทางจากการบริจาคของผู้มาปฏิบัติธรรม ณ ส านักธรรมวิจัยและประชาชนทั่วไป (๒) แนว
ทางการเช่าประมูลผลผลิตมะพร้าวจ านวน ๑,๐๐๐ ต้น และล าไย จ านวน ๖๙ ต้น เท่านั้น ซึ่งถือว่า
เป็นปัญหาในการบริหารจัดการของผู้บริหารศูนย์ ประเด็นปัญหาที่ (๓) ปัญหาการดูแลรักษาอาคาร
สถานที่  ดูแลเสนาสนะ ดูแลปุาไม้และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถไถส าหรับตัดหญ้า เครื่อง
ปั่นไฟฟูา เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติ
ธรรม เช่นเสื่อ หมอน อาสนะ เป็นต้น เพ่ือยืดอายุการใช้งานและคุ้มค่าในการลงทุน   

ประเด็นปัญหาที่ (๔) ปัญหาในการบริหารจัดการ ภายในศูนย์มีบุคลากรเพียง ๑ รูป จึง
ถือว่าเป็นปัญหาตามหลักในการบริหารองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยากล าบากในการบริหารศูนย์ให้มี
ประสิทธิภาพได้ 

๒.๒.๓ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม สมัยมีกฎหมายรับรอง-
ปัจจุบัน 

พัฒนาการศูนย์ปฏิบัติธรรมสมัยมีกฎหมายรับรอง -ปัจจุบัน ระหว่างปีพุทธศักราช 
๒๕๔๐–ปัจจุบัน เมื่อมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ แล้ว๑๘

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมต่อจากสมัยเริ่มต้น เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน ประกอบด้วยด้านบุคลากร (Man) ด้านงบประมาณ(Money) ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
(Management) และด้านการบริหารจัดการ (Management)  

การบริหารจัดการของศูนย์มหาจุฬาอาศรม  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๓.๑ ด้านบุคลากร (Man) ด้านบุคลากรนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารศูนย์ 
บรรจุบุคลากรเพ่ิมเติม และคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม เป็นไปตามวาระของผู้บริหาร
ระดับสูงที่เข้ามาก ากับดูแลศูนย์ตามสายบังคับบัญชาเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการดังนี้  

๒.๒.๓.๑.๑ พัฒนาการด้านผู้บริหารศูนย์ 

๑) มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม แต่งตั้งพระครูศรีนิคม
พิทักษ์  (พีรพล วิโรจโน) ค าสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

                                           
๑๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท ๒๑ เช็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๓๐. 



๓๙ 

 ๒) มหาวิทยาลัยมีค าสั่งที่ ๓๖๒/๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม 
แต่งตั้งพระมหาอุทัย พลเทโว ค าสั่งเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓๑๙ 

๓) มหาวิทยาลัยมีค าสั่งที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งรองผู้อ านวยกาส่วนธรรมนิเทศ
แต่งตั้งพระมหาอุทัย พลเทโว ก ากับดูแลกลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม ค าสั่งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ – ปัจจุบัน๒๐ 

๒.๒.๓.๑.๒ พัฒนาการด้านต าแหน่งบุคลากรจัดสรรเพ่ิม ๗ ต าแหน่ง จากสมัย
เริ่มต้นมีเพียงต าแหน่งหัวหน้าฝุาย เท่านั้น  ดังนี้ 

๑) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ า ๓ รูป รวมผู้บริหาร ประกอบด้วย  

- ผู้บริหาร นักจัดการงานทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล 

๒) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ๕ รูป/คน ประกอบด้วย 

- นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักการภารโรง พนักงานขับรถ และ    
คนสวน 

๒.๒.๓.๑.๓. พัฒนาการคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม มีดังนี้ 

๑) ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๒/๒๕๔๒ ทั้งสิ้นจ านวน ๒๓ รูป/คน  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม โดยมี พระราชวรนายก (ส ารวม ปิยธมฺโม) ประธานกรรมการ  
พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม กรรมการและเลขานุการ แต่งตั้งเม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๒ 

๒) ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๗๖/๒๕๔๕ ทั้งสิ้นจ านวน ๒๕ รูป/คน  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม โดยมีพระครูปริยัติรัตนาภรณ์(โกวิทย์สิริวณฺโณ) ประธาน
กรรมการ  พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) กรรมการและเลขานุการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๔๕๒๑ 

๓) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยที่  ๒๕๐/๒๕๕๐  ทั้ งสิ้นจ านวน ๑๗ รูป/คน  โดยมี         
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์สิริวณฺโณ) ประธานกรรมการ  พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) 
กรรมการและเลขานุการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐๒๒ 

                                           
๑๙มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๓๖๒/๒๕๕๓  เร่ือง แต่งต้ัง

หัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม สั่งเมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓. 
๒๐มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๔๔/๒๕๖๐  เร่ืองแต่งต้ังรอง

ผู้อ านวยการการส่วนธรรมนิเทศ, สั่งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๗๖/๒๕๔๕  เร่ือง แต่งต้ัง

คณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม สั่งเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕. 
๒๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๕๐/๒๕๕๐ เร่ือง แต่งต้ัง

คณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม สั่งเมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐. 



๔๐ 

๒.๒.๓.๑.๔ ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๔๙๒/๒๕๕๓ ทั้งสิ้นจ านวน ๑๗ รูป/คน  โดยมี 
พระราชวรเมธี,รศ. ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี) ประธานกรรมการ  พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) 
กรรมการและเลขานุการ แต่งตั้งเม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓๒๓ 

๒.๒.๓.๔. พัฒนาการด้านส่งเสริมความรู้บุคลากร ดังนี้ 

๒.๒.๓.๔.๑ ปีพ.ศ.๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้พระมหาอุทัย พลเทโว เข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา๒๔ 

๒.๒.๓.๔.๒ ปีพ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้พระมหาอุทัย พลเทโว เข้าศึกษา
และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันเป็นเวลา ๔ เดือน ๑๗ วัน ณ วัดงุยเตาอูกรรมฐาน รัฐฉาน
ตะวันออก ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ 

๒.๒.๓.๔.๓ ปีพ.ศ.๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้พระมหานิยม สีลส โว เข้าศึกษาและ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ส านักปฏิบัติธรรม วัดหนองเชียงทูน อ าเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
และศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมธานี เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร รวมเป็นเวลา ๑๘ วัน  

๒.๒.๓.๔.๔ ปีพ.ศ.๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้  พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล 
วิโรจโน) เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย 

๒.๒.๓.๔.๕ ปีพ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้พระมหาอุทัย พลเทโว เข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๕ 

๒.๒.๓.๒ ด้านงบประมาณ (Money)สมัยมีกฎหมายรับรอง – ปัจจุบัน นี้งบประมาณที่
ใช้ในการพัฒนาศูนย์นั้น จะมีแนวทางหลักโดยสรุป ๕ ทางคือ  

 ๒.๒.๓.๒.๑ งบประมาณประจ าปีที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 

 ๒.๒.๓.๒.๒งบประมาณบริจาคการกุศลประจ าปีและการระดมทุนแต่ละครั้งโดยมี
วัตถุประสงค์เช่น กฐินประจ าปี ทอดผ้าปุาปรับปรุงอาคารลานธรรมเตชะไกรศรีและสร้างพระประธาน 
“พระพุทธธรรมวิจิตรศาสดา” อนุสรณ์อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปีพระพรหมบัณฑิต เป็นต้น 

 ๒.๒.๓.๒.๓ งบประมาณก่อสร้างเสนาสนะโดยมีเจ้าภาพเป็นการเฉพาะ เช่น กฏิสงฆ์ 
อาคารปฏิบัติธรรมเตชะไกรศรี อาคารลานธรรมเตชะไกรศรี ห้องน้ า -สุขาญาติธรรมเตชะไกรศรี    
เป็นต้น 

                                           
๒๓มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๔๙๒/๒๕๕๓  เร่ือง แต่งต้ัง

คณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม สั่งเมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓. 
๒๔มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ ๒/๒๕๔๕ เร่ือง 

อนุมัติให้บุคลากรสังกัดส่วนธรรมนิเทศท่ีขอลาศึกษาต่อ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕. 
๒๕มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ ๕/๒๕๕๙ เร่ือง 

ขออนุมัติลาศึกษาต่อ วันท่ี ๒๓มิถุนายน ๒๕๕๙. 



๔๑ 

 ๒.๒.๓.๒.๔ งบประมาณจากการบริจาคผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงปฏิบัติ
ธรรม โครงการฝึกอบรมศีลธรรม โครงการบรรพชาสามเณร เป็นต้น 

 ๒.๒.๓.๒.๕ งบประมาณจากการบริจาคเข้า “บัญชีกองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม” 
โดยการบริจาคของประชาชนทั่วไป 

๒.๒.๓.๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) สมัยมีกฎหมายรับรอง – ปัจจุบันนี้ ได้มีการ
พัฒนาสถานที ่ เสนาสนะ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ประจ าศูนย์ ประกอบด้วย  

๒.๒.๓.๓.๑.การพัฒนาสถานที่ ได้แก่ โครงการปลูกปุาฯพ้ืนที่ ๒๐ ไร่ ๒,๐๐๐ ต้น
จัดท าระบบสาธารณูปโภค (เจาะบ่อน้ าบาดาน,น้ าประปา,ไฟฟูา)โครงการเข่ือนหินถม (ทดน้ า)ก่อสร้าง
ถนนลาดยางระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร เป็นต้น 

๒.๒.๓.๓.๒. การพัฒนาเสนาสนะ ได้แก่ก่อสร้างโรงครัวชั่วคราว  ก่อสร้างอาคาร
ศาลาสฬายตนะ ๑ หลังรองรับผู้ปฏิบัติได้ ๒๐๐ รูป/คน ก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมเตชะไกรศรี 
๑ หลังรองรับผู้ปฏิบัติได้ ๒๐๐ รูป/คน  ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมรองรับผู้ปฏิบัติได้ ๑,๐๐๐ รูป/คน 
ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ๑๓ หลัง ก่อสร้างห้องน้ า-สุขา ๖ หลัง ๕๑ ห้อง ก่อสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม ๒ 
หลัง ๑๖ ห้องก่อสร้างส านักงาน ๑ หลัง ก่อสร้างสร้างลานธรรมกลางแจ้งรองรับผู้ปฏิบัติได้ ๑๐๐ รูป/
คน ก่อสร้างอาคารโรงทานอาหารรองรับผู้ปฏิบัติได้ ๕๐ รูป/คน เป็นต้น 

๒.๒.๓.๓.๓.วัสดุอุปกรณ์ วัสดุส านักงานพร้อมให้บริการ(ระบบอินเตอร์เน็ท,ติดตั้ง
โทรศัพท์-แฟฺกซ์ และอ่ืน ๆ) วัสดุโรงครัวพร้อมให้บริการผู้ปฏิบัติธรรม ๕๐๐ รูป/คน อุปกรณ์ส าหรับ
ท าความสะอาดอาคารและห้องน้ า-สุขาพร้อมใช้งาน รถยนต์ส าหรับบริการทั่วไป ๓ คัน วัสดุอุปกรณ์
ดูแลสถานที่พร้อมใช้งาน เช่น รถไถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เป็นต้น 

๒.๒.๓.๔. การบริหารจัดการ (Management) สมัยมีกฎหมายรับรอง – ปัจจุบันนี้ การ
พัฒนาส านักได้มีพัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นหัวใจส าคัญสรุปได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้   

 ๒.๒.๓.๔.๑ ก ากับนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม ในสมัยนี้มี
คณะกรรมการบริหารจ านวนทั้งสิ้น ๔ ชุดท าหน้าที่บริหารในแต่ละวาระตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย     

๒.๒.๓.๔.๒ บริหารด้วยผู้บริหารระดับต้นได้แก่ หัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม รอง
ผู้อ านวยการ ท าหน้าที่บริหารภายศูนย์ในเบื้องต้นและน าเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
ต่อมหาวิทยาลัยเป็นครั้ง ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

๒.๒.๔ สภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  

๒.๒.๔.๑ ปัญหาด้านบุคลากร   

บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญหลักของทุกองค์กร  เพราะเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจการงานทุก
อย่าง แต่ถ้าบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพย่อมท าให้องค์กรอ่อนแอจนกระทั่งล่ม
สลายได้  ในที่นี้ผู้วิจัยได้ประมวลปัญหาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ได้ ๒ ประเด็น คือ 

๑) บุคลากรขาดความม่ันคง  บุคลากรที่ศูนย์มหาจุฬาอาศรม มีบุคลากรประจ า ๓ รูป 
บุคลากรอัตราจ้าง ๕ รูป/คน ซึ่งไม่มีโอกาสได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า  อัตราเงินค่าตอบแทนน้อย 
และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน  ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้นจากข้อความ
ที่ว่า “บุคลากรอัตราจ้างจะมีการเข้าและออกอยู่เป็นประจ า เพราะไม่มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่และรายได้” จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีระบบรักษาคน 
ที่ว่า M - Maintenance ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องให้ความส าคัญกับการรักษา
คนดี คนเก่งไว้ในองค์กร มีการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กร เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่ง
ประกอบด้วยขบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน การจัดระบบผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม ความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ๒๖ และสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและค าสัมภาษณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไปใช้บริการศูนย์ปฏิบัติธรรม ดังค า
กล่าวว่า บุคลากร มีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่
หลากหลาย ควรเพิ่มบุคลากร และพัฒนาศักยภาพ ความรู้ให้แก่บุคลากร๒๗  และค ากล่าวที่ว่า สภาพ
ปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประการที่หนึ่ง คือ บุคลากรมี
จ านวนน้อยไม่พอเพียงต่อการปฏิบัติงานทั้ง ๒ แห่ง ควรวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรแล้วเพ่ิม
บุคลากรให้เพียงพอตามระบบ๒๘ 

๒) อัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้นที่ว่า การ
บริหารจัดการศูนย์มหาจุฬาอาศรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ – ปัจจุบัน ในเบื้องต้นจะแค่มีหัวหน้าฝุาย
เพียง ๑ รูปเท่านั้น ในปัจจุบันได้มีบุคลากรเพ่ิมเป็น ๘  รูป/คน ข้อสังเกต คือ บุคลากรภายในศูนย์จะ
ท างานหลายหน้าที่และมีการเปลี่ยนแปลง คือ เข้าและออกงานบ่อย ๆ  ท าให้การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องทิศทางศูนย์ปฏิบัติธรรม๒๙ ที่ว่า ศูนย์  

                                           
๒๖ทีมวิชาการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือสร้างความรู้พลวัตของศตวรรษที่ ๒๑ “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล ยุค ๔.๐ บนฐานความพอเพียง”,  หน้า ๗. 

๒๗ค าสัมภาษณ์ นายสุตตา ปทุมมาศ, เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๒๘ค าสัมภาษณ์ ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์,  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๙ ค าสัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๔๓ 

มหาจุฬาอาศรต้องมีวิปัสสนาจารย์ประจ าศูนย์ ๒ - ๓ รูป ซึ่งในปัจจุบันขาดต าแหน่งพระวิปัสสนา
ประจ าศูนย์ และค าสัมภาษณ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ว่า “บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมแต่ละแห่งมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีขอบเขตอ านาจหน้าที่จ ากัด ไม่
สามารถตัดสินใจได้ทุกเรื่อง ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการและพัฒนาสถานที่ให้เกิดความเป็นสัปปา
ยะได้อย่างเพียงพอ”๓๐ ค าสัมภาษณ์ของบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการที่ว่า บุคลากรมีน้อยท าให้
ดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึงและการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ เป็นปัญหา ๓๑ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านบุคลากร คือ การขาดบุคลากรประจ า เช่น ต าแหน่ง
วิปัสสนาจารย์ถือว่าส าคัญมากเพ่ือให้ที่ท างานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ได้รับบรรจุ
แต่งตั้งเป็นบุคลากรประจ า และส่งผลให้สถานะไม่มั่นคง อัตราเงินตอบแทนน้อย สวัสดิการต่างๆ ไม่
เอ้ือต่อก าลังใจในการด ารงชีวิตและทุ่มเทการท างาน 

๒.๒.๔.๒ ปัญหาด้านงบประมาณ   

งบประมาณ หมายถึง การประมาณรายรับและรายจ่าย ในแง่ของบัญชีงบประมาณเป็น
การแสดงรายรับรายจ่ายในแง่ของแผนงาน เป็นแผนการใช้จ่ายทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ที่ก าหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การบริหารงบประมาณเป็นแผนที่การด าเนินงานที่ประกอบด้วย
ผลลัพธ์ที่คิดไว้ล่วงหน้าและแสดงออกมาเป็นตัวเลข หรือ แผนงานที่เป็นตัวเลข งบประมาณ อาจ
แสดงออกมาในรูปของตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวนผลผลิตภัณฑ์ จ านวนชั่วโมง
เครื่องจักร หรือ วัดได้ด้วยสิ่งอ่ืน ๆ แต่ถ้าองค์กรใดขาดงบประมาณในการบริหารจัดการก็จะท าให้
องค์กรนั้น ๆ เป็นอัมพาตไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้   

ในที่นี้ ผู้วิจัย ได้ประมวลปัญหาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ได้ ๑ ประเด็น คือ 
“ขาดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณ” เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมอยู่ห่างไกล
กับส านักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยจึงท าให้การติดต่อประสานงานและการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งบประมาณต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ภายใต้ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงที่ว่า ศูนย์
ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้ว เป็นเพียงการการก่อตั้งขึ้นด้วยก าลังและความต้องการของชุมชนของแต่ละ
ท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมและชุมชนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและด ารงอยู่ได้แบบบริหารศรัทธา๓๒ และค า

                                           
๓๐ค าสัมภาษณ์ พระมหาไพโรจน์ กนโก  เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๑ ค าสัมภาษณ์ ดร.ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี  อดีตหัวหน้าฝ่ายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัย มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๒ค าสัมภาษณ์ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๔๔ 

สัมภาษณ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์มหาจุฬาอาศรมที่ว่า มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน
น้อย ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ๓๓ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านงบประมาณ คือ ขาดแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
งบประมาณจึงส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ภายในศูนย์มหาจุฬาอาศรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้ 

๒.๒.๔.๓ ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่   

วัสดุอุปกรณ์เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องดูแลให้มีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการท างานได้อย่าง
เพียงพอ และทันต่อความต้องการ แต่ขณะเดียวกันจะต้องจัดหาเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น โดยมี
ขั้นตอนที่ ส าคัญ คือ (๑) ก าหนดความต้องการ (๒) การจัดหาและแจกจ่าย (๓) การบ ารุงรักษาและ
การจ าหน่าย  ดังนั้น ในการจัดการด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ต้องสามารถด าเนินการได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ และ
ได้รับผลประโยชน์ที่สุด ทั้งนี้ การจัดการด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ยังหมายความรวมถึง 
การเสาะแสวงหา การคิดค้น การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบ ารุงรักษา และเปลี่ยนชิ้นส่วน
ประกอบ  การซ่อมแซ่มสิ่งที่บกพร่องช ารุดเสียหาย และการถอดถอนจากประจ าการหรือรื้อถอน  
เพ่ือจัดหาทดแทนภายในก าหนดเวลาที่สมควรได้   

ในที่นี้ ผู้วิจัย ได้ประมวลปัญหาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ได้ ๑ ประเด็น คือ 
“ขาดระบบการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน” เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ซึ่งวิเคราะห์จาก
ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ด้วยศูนย์มีอาคาร เสนาสนะหลายหลัง มีพ้ืนที่จ านวน ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๓๑ 
ตารางวา และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถไถส าหรับตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟฟูา เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์
ประปา อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติธรรม เช่นเสื่อ หมอน อาสนะ  
เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีระบบที่ได้มาตรฐานเพ่ือช่วยบริหารจัดการและลดพลังงานบุคลากรที่มีจ านวน
น้อย ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับค าสัมภาษณ์ของพระราชปริยัติกวี  อธิการบดี
มหาวิทยาลัย ที่ว่า  “ในอนาคตข้างหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยต้องมีมาตรฐาน คือ มีความ
พร้อมประกอบด้วย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีวิปัสสนาจารย์  มีผู้ดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ครบวงจร 
เรื่องโรงครัว มีมาตรฐาน สถานที่ปรุงอาหาร สถานที่เก็บเศษอาหาร ขยะ ต้องท าให้ครบวงจร ก็คือมี
ระบบ ระเบียบ ทั้งโรงครัว ที่ปรุงอาหาร ที่รับประทานอาหาร ที่จัดเก็บอาหาร เก็บเศษอาหาร ระบบ
น้ าเสียของเสีย” ๓๔ และค าสัมภาษณ์ของผู้มาใช้บริการจากภายนอกที่ว่า ระบบการจัดการเรื่องวัสดุ 
อุปกรณ์ และสถานที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน เรียบร้อย  ควรวางระบบ กฎเกณฑ์ให้มีมาตรฐานตาม

                                           
๓๓ค าสัมภาษณ์ พระมหาไพโรจน์ กนโก  เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๔ค าสัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) , ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัย            

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๔๕ 

หลักการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ส่วนการพัฒนาสถานที่ควรยึกหลักการตามแผนการพัฒนา
สถานที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ คือ ขาดระบบการดูแล
รักษาที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า ระบบการบริหารจัดการยังไม่ได้มาตรฐานตามหลัก
ของการเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ดี   

๒.๒.๔.๔ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  

ผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีต้องมีความพอดีในเรื่องการจัดการด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพอประมาณกับรายได้และรายจ่ายขององค์กรเพ่ือให้
องค์กรนั้นมีความสมดุลในเรื่องการบริหารจัดการ ผู้บริหารต้องมีการจัดการสาเหตุ ที่ท าให้เกิดปัญหา 
หาเหตุปัจจัย ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการแก้ไข โดยใช้นักกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารต้องหา
ข้อมูลข่าวสาร และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันในตัว หรือมีพ้ืนฐาน มี
ความพร้อมมากเพียงพอที่จะรู้เท่าทันต่อผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน  การบริหารจัดการต้องอาศัยความรอบ
รู้ด้านวิชาการต่าง ๆ และความรอบคอบที่จะน าความรู้นั้นมาเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร งบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ อย่างระมัดระวังเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   การบริหารจัดการทุกด้าน ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนให้มีความตระหนักให้เกิด
ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเพียร ความรอบคอบและการใช้สติ ปัญญา 
ไตร่ตรอง ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรปรารถนาให้เกิดผลส าเร็จ 

ในที่นี้ ผู้วิจัย ได้ประมวลปัญหาของศูนย์มหาจุฬาอาศรม ได้ ๑ ประเด็น คือ ขาดนโยบาย
และแผนพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ จะเห็นได้จากบุคลากรไม่พอเพียงกับภารงาน เช่น ขาดพระ
วิปัสสนาจารย์ การไม่มีแผนกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนา
ศูนย์ และการไม่มีระบบการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานที่ดี จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 
เป็นผลมาจากการขาดนโยบายและแผนพัฒนาการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารระดับสูงที่ว่า ในเชิงนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นไม่ได้น าเรื่องการปฏิบัติ
กรรมฐานเป็นงานบริการหลักที่ควบคู่กับงานวิชาการ มีเพียงหลักการแต่ไม่มีปฏิบัติการที่ชัดเจน๓๕ 
และค าสัมภาษณ์ของบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการที่ว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ ปัญหา
เรื่องบุคลากรมีจ ากัด ปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ และปัญหาเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
ยังไม่มีระบบกฎเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานของส านักปฏิบัติธรรม แนวทางแก้ไข ควรสร้างเกณฑ์หรือระบบ
การท างานที่จะท าให้บุคลากรเหนื่อยน้อยที่สุด๓๖ 

                                           
๓๕ค าสัมภาษณ์ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖ค าสัมภาษณ์ ดร.อมร กาญจนะ อดีตคณบดีคณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย            

ราชภัฏพระนคร วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 



๔๖ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ ขาดนโยบายและแผนพัฒนา
การบริหารจัดการศูนย์ ซึ่งจะเห็นได้จากบุคลากรไม่พอเพียงกับภารงานและขาดต าแหน่งที่ส าคัญใน
ศูนย์ เช่น พระวิปัสสนาจารย์ จึงส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์มหาจุฬาอาศรมให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปายะได้ 

 

๒.๓ สภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน    
ล าดับต่อไปนี้ จะกล่าวถึงสภาพโดยทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย อีกแห่งหนึ่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ใน  ๓ ลักษณะ คือ (๑) ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน (๒) การบริหารจัดการ
ในสมัยเริ่มต้น (๓) การบริหารจัดการสมัยมีกฎหมายรับรอง - ปัจจุบัน ดังนี้ 

๒.๓.๒ การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

๑) ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิมเป็นสถานที่
พักของวิศวกร ช่าง และคนงานอ่ืนๆ ของผู้ได้รับสัมปทานการสร้างถนนสายหล่มสักพิษณุโลก ช่วง
ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๐๐-๒๕๐๓) เมื่อสร้างถนนเสร็จแล้ว ได้ยกที่พักเหล่านี้ให้แก่กรมทางหลวง
แผ่นดิน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗อาจารย์พร รัตนสุวรรณ ได้มาพบสถานที่แห่งนี้ ซึ่งบ้านพักหลายหลังอยู่ใน
สภาพทรุดโทรมมากจึงได้ติดต่อประสานงานกับกรมทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือขออนุญาตใช้สถานที่โดย
ปรับปรุงซ่อมแซม และปลูกสร้างอาคารสถานที่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาแก่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปภูมิลักษณะของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มีพ้ืนที่ ๒,๐๒๙  ไร่ 
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูง ท าให้มีอากาศเย็นสบาย ศูนย์นี้มีการด า เนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกปุา 
อนุรักษ์ธรรมชาติให้เป็นสวนปุา มีสระน้ า ดังนั้นสภาพต้นไม้ทั่วไปจึงเป็นปุาสน ๓ ใบและต้นไม้อ่ืนๆ 
นานาชนิดเขียวขจีร่มรื่นเจริญตา เหมาะที่จะเป็นธุดงคสถานอย่างยิ่ง ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ต าบลแคมป์สน  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานคร
ถึงแคมป์สน  ที่หลักกิโลเมตร  ๔๑๒  บนเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์  
กระทรวงการคลัง เลขที่  ๒๐  หมู่ที่  ๔  บ้านแคมป์สน  ต าบลแคมป์สน  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัด
เพชรบูรณ์  ตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ.  ๒๕๑๘  โดยการริเริ่มของอาจารย์พร  รัตนสุวรรณ  ซึ่งเป็นอาจารย์
บรรยายวิชาธรรมประยุกต์ของ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสมัยนั้น 

ขณะนั้นอาจารย์พร รัตนสุวรรณ ไม่มีทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง จึงได้ด าเนินการหาทุน
ทรัพย์เพื่อด าเนินการสร้างบ้านพัก และงานอ่ืนๆ  เงินที่ได้มาเตรียมการครั้งนี้ได้มาจากบรรดาลูกศิษย์ 
สมาชิกหนังสือวิญญาณ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคให้ อาจารย์พรรัตนสุวรรณ ได้ท างานหลาย
ด้าน เป็นทั้งนักก่อสร้าง เป็นผู้สั่งงาน เป็นผู้ติดต่อและประสานงาน ด้วยความเหน็ดเหนื่อยในการ
รับผิดชอบงานในพ้ืนที่แล้ว และต้องเดินทางไป–กลับระหว่างกรุงเทพฯ-แคมป์สน แทบทุกอาทิตย์ 
เพ่ือหาทุนมาสร้างศูนย์นี้ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรมคณะที่ช่วยงานครั้งนี้ก็มีนิสิต นักศึกษา และคณะ



๔๗ 

ร่วมงาน กับอาจารย์พร ท่านเหล่านั้นมีจิตใจมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาได้ติดตามอาจารย์พร รัตน
สุวรรณ มาฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมในการเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนช่วงระยะปิดเทอม 

ดังนั้นรุ่นบุกเบิกแรกๆ นี้ จึงเหน็ดเหนื่อยแทบทุกคน ผลแห่งคุณความดีของอาจารย์พร ที่
ได้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัย ทุกคนที่ร่วมงานกับอาจารย์พร รัตนสุวรรณ ก็มีจิตใจเป็นกุศลและได้
ท างานด้วยความเสียสละ ทั้งก าลังกายก าลังใจก าลังทรัพย์ และก าลังสติปัญญา ปัจจัยที่น ามา
ด าเนินงานส่วนใหญ่ได้มาจากอานิสงส์การสร้างพระรูปล็อกเกต อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เป็นส่วนใหญ่ แต่เงินที่ได้มาก็ยังไม่พอ เพราะจ านวนเงินที่ได้มาจะต้องน ามาสร้างบ้านพัก ตัดถนนและ
การเตรียมงานวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์อิสรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามที่พระองค์
รับสั่งให้สร้างข้ึน 

พิธีวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์อิสรภาพ ได้เริ่มขึ้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๑๘ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ า เพ็ญวิสาขบูชา พระสงฆ์ ๑๘ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ได้มี
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีประกอบด้วยนายศักดิ์ศิลป์ สุขะจาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นาย
ละเมียน อัมพะวะศิริหัวหน้าเขตการทางพิษณุโลก- หล่มสัก นายประวัติ วงศ์ก าแหง หัวหน้ากอง
ฝึกอบรม นายมนัส คอวนิช อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมข้าราชการต ารวจ ทหาร และ
ประชาชนทั่วไป มาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างพร้อมเพรียงกัน 

ปณิธานศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์พรรัตนสุวรรณโดยมี
นโยบายที่จะให้พระนิสิตได้เข้ามาศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรม ซึ่งจะท าให้พระนิสิตและพระเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ได้มารู้จักและได้มาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้ ซึ่งต่อมาได้เกิดความคิดความตั้งใจในอัน
ที่จะส่งพระเจ้าหน้าที่และพระนิสิตมาอยู่ประจ า และได้ด าเนินงานตามโครงการตามที่ได้เขียนเอาไว้ 
เพ่ือให้งานของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้  

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติทางสมาธิและวิปัสสนาแก่นักศึกษาทั้งหลาย ทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์
และฆราวาส 

๒. ชักชวนนักเรียนและนักศึกษาให้มาเข้าค่ายอบรมในทางศาสนาระหว่างปิดเทอม หรือ
ระหว่างที่นักเรียนมีเวลาว่าง 

๓. ชักชวนผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในงานต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรม และให้มีโอกาส
สัมมนากัน เพ่ือหาทางส่งเสริมให้ศาสนาเข้าไปมีบทบาทอยู่ในชีวิตประจ าวันของคนทุกชั้น ทุกอาชีพ 

๔. รวบรวมต าราทางศาสนาทุกประเภท และส่งเสริมให้ความสะดวกทุกอย่างแก่ผู้ที่
ท าการศึกษาค้นคว้าหลักวิชาทางศาสนาทุกสาขา 

๕. วิจัยการสอนและการเผยแพร่ศาสนาแก่คนทุกชั้น ทุกอาชีพ และทุกวัยเพ่ือให้มีผล
ออกมาจริงๆ ตามวัตถุประสงค์ของศาสนา 

๖. ส่งเสริมการศึกษาของชาติตามหลักศาสนา เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาและรู้จัก
ช่วยตัวเองได้ ไม่ว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับไหน 

๗. ส่งเสริมการเศรษฐกิจและสังคมตามหลักศาสนา 



๔๘ 

๘. ส่งเสริมการสร้างปุาและรักษาปุามิให้ถูกท าลาย๓๗ 

พัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน สังกัดส่วนธรรมนิเทศ ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านแคมป์สน ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  ผู้คิดริเริ่มก่อตั้งคือ อาจารย์พร 
รัตนสุวรรณ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ เพ่ือให้เป็นศูนย์การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เดิมศูนย์ ฯ 
มีพ้ืนที่ ๒,๐๒๙ ไร่  แต่ปัจจุบันนี้ มีพ้ืนที่เหลืออยู่ ประมาณ ๙๘๔ ไร่  อาจารย์พร รัตนสุวรรณ ได้
มอบศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก ากับดูแลและใช้
ประโยชน์ เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙  เป็นต้นมา  การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศาสนา
แคมป์สน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มจากพ่ึงตนเองก่อนแล้วพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่ม
พ่ึงพาอาศัยกันและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงสู่โลกภายนอก เพ่ือความอยู่ดีกินดี  โดยให้เป็น
สถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยและการปฏิบัติธรรมให้ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกอบรมทาง
พระพุทธศาสนา จึงได้ด าเนินการสร้างปุาอนุรักษ์ปุาฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สร้างที่พักของคฤหัสถ์
และกุฏิส าหรับพระสงฆ์ ที่เข้ามาฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เงียบสงบ 
ห่างไกลจากชุมชน สัปปายะด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นมีปุาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มี
ขุนเขาเรียงรายรอบ ๆ พื้นที่ของศูนย์พัฒนา ศาสนาแคมป์สนเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าวิจัยฝึกอบรม
และปฏิบัติธรรม๓๘ 

๒) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ดังนั้น จึงต้องบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
“ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนา
กรรมฐาน หรืออ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย” ๓๙  ในส่วนของผู้บริหาร 
บุคลากรของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จากอดีต - ปัจจุบัน ดังนี้ 

 

 

 

                                           
๓๗พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.,ก้าวแรกนิสิตสันติศึกษาป.โทมจร.รุ่น๒, ที่ศูนย์พัฒนาศาสนา

แคมป์สน[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.barefootmonkoptioninteresting&Itemid=71,[๑๔พ.ย.
๒๕๖๑]. 

๓๘สมหมาย  ดูยอดรัมย์,“แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรมทาง
พระพุทธศาสนา”,วารสาร มจร การพัฒนาสังคมปีที่ ๑ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙) หน้า ๙๗-๑๐๖. 

๓๙มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ืองภารกิจ อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗. 

http://www.barefootmonkoptioninteresting&itemid=71/


๔๙ 

ตารางท่ี ๒.๓ สถิติผู้บริหารศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จากอดีต - ปัจจุบัน 

 

ปี พ.ศ. รายการบุคลากร  
หมายเหตุ 

๒๕๑๘ อาจารย์พร รัตนสุวรรณ  ผู้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  

๒๕๓๐ อาจารย์พร รัตนสุวรรณ  เป็นผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

*อาจารย์พร รัตนสุวรรณ  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๖ 

 

๒๕๓๖ นางสาวศรีเพ็ญ จัตุทะศรี เป็นผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

๒๕๔๑ 

 

นางสาวศรีเพ็ญ จัตุทะศรีเป็นหัวหน้าฝุายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

*ตามโครงสร้างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มจร. พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

๒๕๕๐ 

 

พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี เป็นหัวหน้าฝุายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

๒๕๕๒ พระนิคม ขมจิตฺโต เป็นหัวหน้าฝุายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

๒ ๕ ๕ ๙ -
ปัจจุบัน 

พระนิคม ขมจิตฺโต เป็น รองผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ ก ากับดูแล   
ศูนย์ พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตามโครงสร้างการบริหารใหม่ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

แผนภูมิที่ ๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ในปัจจุบัน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจตามประกาศมหาวิทยาลัยนั้น ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นที่รองรับการศึกษาและปฏิบัติธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นปี ๒๕๑๘ และในสมัยมีกฎหมายรับรอง พ.ศ.๒๕๔๐
จนถึงปัจจุบันนี้ได้ด าเนินกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
วิปัสสนากรรมฐาน ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการ
ด าเนินงานออกเป็น ๒ ประเภทคือ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระราชปริยัติกวี, ศ., ดร. 

 

 

รองอธิการบดีฝุายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ., ดร. 

 

 

ผอ.ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 

 

 

ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ 

พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร. 

 

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

ก ากับดูแลโดย พระนิคม ขมจิตฺโต 

รองผอ.ส่วนธรรมนิเทศ  

 



๕๑ 

๑) งานด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

 - โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศจัดโดยมหาวิทยาลัย 

- โครงการฝึกอบรมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน  

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน    

- โครงการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัย นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และ ปริญญาเอก  

- โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยนิสิตนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 

จะเห็นได้ว่า งานด้านการฝึกอบรมประกอบด้วย เยาวชน บุคคลทั่วไป และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกัน ตามกรอบเวลาที่  
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดให้ จะมีบางส่วนที่แตกต่างจากกลุ่มผู้เข้า
อบรมอ่ืนบ้าง คือ กลุ่มของนิสิตที่สามารถเลือกการฝึกปฏิบัติตามที่เวลาเอ้ืออ านวยให้ และส าหรับบาง
คนที่มีความตั้งใจและต้องการที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังอาจจะเลือกการปฏิบัติต่อเนื่องตามที่ระเบียบ
มหาวิทยาลัยก าหนดการปฏิบัติไว้ตามคุณวุฒิ เช่น ระดับปริญญาเอก ที่ก าหนดการฝึกปฏิบัติไว้ ๔๕ 
วัน เป็นต้น พร้อมกันนั้น บางคนเลือกที่จะมาฝึกปฏิบัติเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้มาร่วมกับโครงการ
เพ่ือต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างจริงจัง   

๒) งานด้านการพัฒนาอาคารสถานที่พักและการปรับปรุงพื้นที่  

- งานซ่อมแซมบ้านที่ช ารุดทรุดโทรมให้เป็นที่อาศัยได้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘   

 - งานปรับปรุงสถานที่ ถนน ภายในศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ านวยความสะดวกด้าน
รถยนต์โดยศูนย์ฝึกเครื่องมือกลกรมทางหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘   

- จัดสร้างเจดีอิสรภาพอนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อฐานด้านละ ๖ เมตร สูง ๑๕ 
เมตรวงศิลาฤกษ์เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘  แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ 

- จัดสร้างหอประชุมใหญ่ของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนสามารถรองรับได้ ๔๓๖ รูป/คน  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๘   

- จัดสร้างกุฏิสงฆ์หลังเล็ก ๆ ๑๗ หลัง กุฏิหลังใหญ่ ๒ หลัง พร้อมทั้งโรงสูบน้ า โรงไฟฟูา 
เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๘   

- เริ่มด าเนินการ ก่อสร้างถนน ไฟฟูา ระบบประปา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และพ.ศ.๒๕๒๖ 

- จัดสร้างรูปปั้นหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมือง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๖ 

- จัดสร้างศาลาพุทธานุภาพหรือศาลากัมมัฏฐานสามารถรองรับได้ ๓๐๐ รูป/คน                
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 



๕๒ 

- จัดสร้างหอฉันจันทร์ศุภฤกษ์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สามารถรองรับได้ ๔๐๐ 
รูป/คน  เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ 

- จัดสร้างหอพระธรรมคัมภีร์เป็นอาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น สามารถรองรับได้ ๓๕๐ 
รปู/คน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ 

- จัดสร้างกุฏิพระสังฆเถระแบบทรงไทยล้านนา (เรือนกาแล) อนุสรณ์ ๒๕ ปีศูนย์พัฒนา
ศาสนาแคมป์สน เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ 

การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ถือว่าเป็นการสร้าง
ความ สัปปายะให้เอ้ืออ านวยแก่ผู้ที่ได้เข้ามาใช้บริการให้เกิดความรู้สึกที่ดี และส่งผลต่อการฝึกปฏิบัติ
ด้วย ทั้งนี้ ตามที่ได้กล่าวถึงการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่า มหาจุฬาอาศรมได้มีบทบาทส าคัญ ทั้งด้าน
การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน แก่บุคลากรภายในองค์กรและนิสิตทุกระดับชั้น
ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับการอบรมให้กับผู้คนในชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
ใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาส าหรับเป็นเครื่องมือของการฝึกอบรม ซึ่งมีแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน  คือ 
การเจริญสติด้วยการใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของการปฏิบัติและมีรูปแบบที่ชัดเจน 

๒) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนสมัยเริ่มต้น  

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน สมัยเริ่มต้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๘– ๒๕๔๐ หลังจาก
พิธีวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์อิสรภาพ ได้เริ่มขึ้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘ 
เป็นต้นมา ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ซึ่งมีเนื้อที่ จ านวน ๒,๐๒๙  ไร่และ
ได้มีพัฒนาการเป็นล าดับมาต่อไปนี้จะกล่าวถึงพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย  

๒.๑ ด้านบุคลากร (Man) 

๒.๒ ด้านงบประมาณ (Money)  

๒.๓ ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ (Material) 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการ (Management)  

ผู้วิจัย จักได้น าเสนอข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ ด้านบุคลากร (Man) 

บุคลากรในสมัยเริ่มต้นการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เกิดจากความคิดของอาจารย์พร 
รัตนสุวรรณโดยคิดเพียงแค่จะสร้างเป็นสถานที่เล็ก ๆ และท าเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ต่อมาได้เปลี่ยน
แนวคิดเป็นการสร้างงานใหญ่ และไม่ใช่งานชั่วคราวแต่เป็นงานถาวร๔๐อาจารย์พร รัตนสุวรรณได้

                                           
๔๐ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี และคณะ ประวัติการสร้างศูนย์พัฒนาศาสนา ในหนังสือเพชรในพงไพร ,

(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๓),หน้า ๑๑๓. 



๕๓ 

พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เป็นล าดับมาเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ –ถึงปี 
พ.ศ.๒๕๓๖ โดยมีบุคลากรและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ สรุปได้ ดังนี้ 

๑) ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๘ – พ.ศ.๒๕๒๙ บุคลากรที่เป็นผู้ขับเคลื่อนในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน สามารถแยกเป็น ๓ กลุ่มคือ (๑) อาจารย์พร รัตนสุวรรณ เป็นผู้น าในการ
พัฒนาและรับภาระหน้าที่หนักและส าคัญที่สุด (๒) คณะกรรมการเฉพาะกาล ได้ท าหน้าที่ช่วยงานใน
การจัดงานพิธีส าคัญต่าง ๆ ซึ่งมีท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมการ
ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประมาณ ๒๐ คน เช่น อาจารย์ศิริ พุทธศุกร์ เป็นต้น 
คณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งแล้วแต่ใครจะถนัดในด้านใดก็ช่วยกันจนสุดก าลังความสามารถ ประมาณ 
๔๕ คน เช่น คุณจ าทูล กองเสาร์ เป็นต้น(๓) คณะท างานในพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก หมู่บ้านต าบลแคมป์
สนแทบจะทุกครัวเรือน โดยมีบุคคลที่เป็นแกนน าประมาณ ๑๐ คน เช่น คุณส าอาง – คุณพัชรินทร์ 
ฉายาภู่ศร ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต าบลแคมป์สน เป็นต้น๔๑ 

๒) พ.ศ.๒๕๓๐ อาจารย์พร รัตนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน นับได้ว่าเป็นผู้อ านวยการศูนย์คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยให้ดูแลงานในส่วนงานศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอย่างเป็นทางการ ๔๒ 

๓) พ.ศ.๒๕๓๖  อาจารย์พร รัตนสุวรรณ ได้ก่อตั้งและพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนา
แคมป์สน นับตั้งแต่พ.ศ.๒๕๑๘ ถึงป ีพ.ศ.๒๕๓๖ เป็นระยะเวลา ๑๘ ปี ได้พัฒนาศูนย์แห่งนี้ด้วยความ
มานะ อดทน ได้อุทิศตนทั้งก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังศรัทธา ก าลังทรัพย์ และก าลังปัญญาเพ่ือให้ศูนย์
แห่งนี้มีความมั่นคงถาวรเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่พ่ึงของคนในสังคมได้ในวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖อาจารย์พร รัตนสุวรรณ   ก็ได้ถึงแก่มรณกรรม๔๓ 

๔) พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ ถึงแม้ว่าการพัฒนาศูนย์แห่งนี้จะด าเนินการไปได้ด้วยดี
ระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งศูนย์แห่งนี้โดยคุณศรีเพ็ญ จัตุทะศรี ซึ่งเป็น
ศิษย์ที่ใกล้ชิดกับอาจารย์พร รัตนสุวรรณ ซึ่งมีความเข้าใจในลักษณะงาน มีความเสียสละ มีศรัทธา 
และมีบารมี จึงมีความเหมาะสมในการสานงานและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์
สนเช่น งานซ่อมแซมอาคารปรับปรุงสถานที่   สิ่งสาธารณูปโภค(ระบบน้ า-ไฟฟูา) งานก่อสร้างอาคาร 
ก่อสร้างกุฏิสงฆ์เพ่ิมเติมท าแนวปูองกันไฟปุา งานขุดลอกสระน้ า ปลูกปุา ดูแลความเรียบร้อย จัดจ้าง
คนงานดูแลศูนย์ เป็นต้น ๔๔ 

 จะเห็นได้ว่า สมัยเริ่มต้นนั้นบุคลากรที่เป็นผู้น าที่ส าคัญที่สุด คืออาจารย์พร รัตน
สุวรรณโดยมีคณะกรรมการเฉพาะกาล ได้ท าหน้าที่ช่วยงานในการจัดงานพิธีส าคัญต่าง ๆ ซึ่งมีท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความช่วยเหลือ อีกประการหนึ่ง คือคณะท างานในพ้ืนที่อ าเภอ

                                           
๔๑อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๘. 
๔๒อ้างแล้ว ,หน้า ๓๙. 
๔๓อ้างแล้ว ,หน้า ๔๑. 
๔๔อ้างแล้ว, หน้า ๔๒. 



๕๔ 

หล่มสัก หมู่บ้านต าบลแคมป์สนแทบจะทุกครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต าบลแคมป์สน“มี
ความรู้สึกร่วมเป็นของตนเองที่จะต้องดูแลรักษา และหวงแหน”ท าให้การด าเนินการพัฒนาศูนย์
พัฒนาศาสนาแคมป์สน ได้ส าเร็จจนเป็นรูปธรรมส าหรับการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนา
กรรมฐาน แก่บุคลากรภายในองค์กรและนิสิตทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัย พร้อมกับการอบรมให้กับ
ผู้คนในชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสมัยอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และได้ด าเนินงาน
สานต่องานของศูนย์โดยคุณศรีเพ็ญ จัตุทะศรี และคณะ 

๒.๑.๒ ด้านงบประมาณ (Money) 

ด้านงบประมาณ สมัยเริ่มต้นปีพ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๔๐ การพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์
สน นั้น งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาศูนย์จะมี ๗ แนวทางเป็นหลัก คือ 

๒.๑.๒.๑ การจ าหน่ายวัตถุมงคล พระรูปล๊อกเก็ต อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

๒.๑.๒.๒ การบริจาคของกลุ่มลูกศิษย์อาจารย์พร รัตนสุวรรณ 

๒.๑.๒.๓ จากการทอดกฐินสามัคคีประจ าปี 

๒.๑.๒.๔ จากการทอดผ้าปุาสามัคคีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒.๑.๒.๕ จากสมาชิกและการจ าหน่ายหนังสือวิญญาณ 

๒.๑.๒.๖ เจ้าภาพอุปถัมภ์เป็นการเฉพาะในการก่อสร้างเสนาสนะ 

๒.๑.๒.๗ จากจิตศรัทธาของประชาชนทั่วไป 

๒.๑.๓ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ (Materials) การพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์
สน สมัยเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๔๐ นั้น ได้มีการพัฒนาสถานที่  พัฒนาเสนาสนะ และการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ประจ าศูนย์ ประกอบด้วย ดังนี้ 

๒.๑.๓.๑ งานปรับปรุงสถานที่ ถนน ภายในศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ านวยความ
สะดวกด้านรถยนต์โดยศูนย์ฝึกเครื่องมือกลกรมทางหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘   

๒.๑.๓.๒ เริ่มด าเนินการ ก่อสร้างถนน ไฟฟูา ระบบประปา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และ
พ.ศ.๒๕๒๖ 

๒.๑.๓.๓ งานซ่อมแซมบ้านที่ช ารุดทรุดโทรม ให้เป็นที่อาศัยได้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘   

๒.๑.๓.๔ จัดสร้างเจดีอิสรภาพอนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อฐานด้านละ ๖ 
เมตร สูง ๑๕ เมตรวงศิลาฤกษ์เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘  แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ 

๒.๑.๓.๕ จัดสร้างหอประชุมใหญ่ของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน สามารถรองรับได้ 
๔๓๖ รูป/คน  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๘   

๒.๑.๓.๕ จัดสร้างกุฏิสงฆ์หลังเล็ก ๆ ๑๗ หลัง กุฏิหลังใหญ่ ๒ หลัง พร้อมทั้งโรงสูบ
น้ า โรงไฟฟูา เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๘   



๕๕ 

๒.๑.๓.๖ จัดสร้างรูปปั้นหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมือง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๖ 

๒.๑.๓.๗ จัดสร้างศาลาพุทธานุภาพ หรือศาลากัมมัฏฐาน สามารถรองรับได้ ๓๐๐ 
รูป/คน   วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 

๒.๑.๓.๘ จัดสร้างหอฉันจันทร์ศุภฤกษ์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สามารถ
รองรับได้ ๔๐๐ รูป/คน  เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ 

๒.๑.๓.๙ จัดสร้างหอพระธรรมคัมภีร์เป็นอาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น สามารถ
รองรับได้ ๓๕๐ รูป/คน  เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ 

๒.๑.๔ ด้านการจัดการ (Management) สมัยเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๔๐ การ
พัฒนาศูนย์นั้นได้มีการบริหารจัดการแบ่งเป็น ๓ ลักษณะดังนี้ 

๒.๑.๔.๑ ภาวะผู้น าองค์กร คืออาจารย์พร รัตนสุวรรณ โดยมีคณะกรรมการเฉพาะ
กาล ได้ท าหน้าที่ช่วยงานในการจัดงานพิธีส าคัญต่าง ๆ ซึ่งมีท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้
ความช่วยเหลือ และใช้การมีส่วนร่วมของชุนชนในพื้นท่ี ประกอบด้วย อ าเภอหล่มสัก ต าบลแคมป์สน 
และชาวบ้านต าบลแคมป์สน  

๒.๑.๔..๒ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน คืออาจารย์
พร รัตนสุวรรณ เพ่ือดูแลงานศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอย่างเป็นทางการ 

๒.๒.๒.๔.๓ การสานงานต่อหลังจากอาจารย์พร รัตนสุวรรณ ที่ได้ถึงแก่มรณกรรมใน
ปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยศิษย์ที่ใกล้ชิด คือคุณศรีเพ็ญ จัตุทะศรี และคณะ ซึ่งมีความเข้าใจในลักษณะงาน มี
ความเสียสละ มีศรัทธา และมีบารมี  

๒.๓.๓ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน สมัยมีกฎหมายรับรอง-ปัจจุบัน 

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนสมัยมีกฎหมายรับรอง-ปัจจุบัน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ 
– ปัจจุบัน เมื่อมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ แล้ว๔๕

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมต่อจากสมัยเริ่มต้น เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน ประกอบด้วย  

๒.๓.๓.๑. ด้านบุคลากร (Man) 
๒.๓.๓.๒. ด้านงบประมาณ(Money) 
๒.๓.๓.๓. ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ (Management) 
๒.๓.๓.๔. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 

                                           
๔๕มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท ๒๑ เช็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๓๐. 



๕๖ 

๒.๓.๓.๑ ด้านบุคลากร (Man)ด้านบุคลากรนั้น มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร
ศูนย์ และคณะกรรมการก ากับดูแลในการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เป็นไปตามระเบียบและ
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยผู้วิจัย จักได้น าเสนอข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๒.๓.๓.๑.๑ พัฒนาการด้านผู้บริหารศูนย์ 

- พ.ศ.๒๕๔๑ คุณศรีเพ็ญ จัตุทะศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุาย
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ 

-พ.ศ.๒๕๕๐  พระมหาจิรฉันท์  จิรเมธี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้า
ฝุายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

- พ.ศ.๒๕๕๒ พระนิคม ขมจิตฺโต ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝุายศูนย์
พัฒนาศาสนาแคมป์สน 

- พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน พระนิคม ขมจิตฺโต ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง       
รองผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ ก ากับดูแลศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ตามการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓.๓.๑.๒ มหาวิทยาลัยจัดสรรต าแหน่งบุคลากร ๔ ต าแหน่ง จากเดิมมีเพียง
บุคลากรของมูลนิธิอาจารย์พร รัตนสุวรรณ ดังนี้ 

๑) ต าแหน่งหัวหน้าฝุายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  

๒) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 

๓) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

๔) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนา 

 ๒.๓.๓.๑.๓. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  มีดังนี้ 

๑) พ.ศ.๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๒๓๙/๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลและพัฒนาฝุายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ทั้งสิ้นจ านวน ๑๑ รูป/คน โดยมี พระมหาไพเราะ  
ฐิตสีโล เป็นประธานกรรมการ นางสาวศรีเพ็ญ จัตุทะศรี เป็นกรรมการและเลขานุการ๔๖ 

๒) พ.ศ.๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๒๓๙/๒๕๔๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลและพัฒนาฝุายศูนย์ พัฒนาศาสนาแคมป์สน ทั้ งสิ้น จ านวน ๑๑ รูป/คน โดยมี             
พระสุวรรณเมธาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ  พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

                                           
๔๖มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๓๙/๒๕๔๓ เร่ือง แต่งตั้ง

หัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม สั่งเมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓. 



๕๗ 

๒.๓.๓.๔. พัฒนาการด้านส่งเสริมความรู้บุคลากร ดังนี้ 

๒.๓.๓.๔.๑ ปีพ.ศ.๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้พระนิคม ขมจิตฺโต เข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร๔๗ 

๒.๓.๓.๔.๒ ปีพ.ศ.๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้พระนิคม ขมจิตฺโต เข้าศึกษาและปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันเป็นเวลา ๖ เดือน ๑๒ วัน ณ วัดงุยเตาอูกรรมฐาน รัฐฉานตะวันออก 
ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ 

๒.๒.๓.๒ ปัญหาด้านงบประมาณ (Money) 

ด้านงบประมาณ สมัยมีกฎหมายรับรอง – ปัจจุบันนี้งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาศูนย์
นั้น จะมีแนวทางหลักโดยสรุป ๙ ทางคือ  

๒.๒.๓.๒.๑ งบประมาณประจ าปีที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 

๒.๒.๒.๒.๒การบริจาคของกลุ่มลูกศิษย์อาจารย์พร รัตนสุวรรณ 

๒.๒.๒.๒.๓ จากการทอดกฐินสามัคคีประจ าปี 

๒.๒.๒.๒.๔ จากการทอดผ้าปุาสามัคคีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒.๒.๒.๒.๕ จากสมาชิกและการจ าหน่ายหนังสือวิญญาณ 

๒.๒.๒.๒.๖ เจ้าภาพอุปถัมภ์เป็นการเฉพาะในการก่อสร้างเสนาสนะ 

๒.๒.๒.๒.๗ จากจิตศรัทธาของประชาชนทั่วไป 

๒.๒.๓.๒.๘ งบประมาณจากการบริจาคผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โครงการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก เป็นต้น 

๒.๒.๓.๒.๙ งบประมาณจากการบริจาคเข้า “บัญชีกองทุนพัฒนาศาสนาแคมป์สน  
” โดยการบริจาคของประชาชนทั่วไป 

 

๒.๒.๓.๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ (Materials) วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ สมัย       
มีกฎหมายรับรอง – ปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาสถานที่  เสนาสนะ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ไว้ใช้ประจ าศูนย์ ประกอบด้วย  

๒.๒.๓.๓.๑. การพัฒนาสถานที่ ได้แก่ ได้ใช้พ้ืนที่เพ่ือท าการปลูกปุาและพืชสมุนไพร  
รักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร การรักษาสภาพปุา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปุาธรรมชาติ  ตลอดจนกา
รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน  รวมพ้ืนที่ที่เป็นปุามีจ านวนถึงร้อยละ ๘๐  ของพ้ืนที่ใช้สอย จัดสร้าง

                                           
๔๗มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ ๒/๒๕๔๕ เร่ือง 

อนุมัติให้บุคลากรสังกัดส่วนธรรมนิเทศท่ีขอลาศึกษาต่อ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕. 



๕๘ 

ลานปฏิบัติธรรม  สวนพุทธธรรม  สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ลานปฏิบัติ ธรรม                 
ลานนันทนาการ และสวนหย่อม เป็นต้น  

๒.๒.๓.๓.๒. การพัฒนาเสนาสนะ ได้แก่ ใช้พ้ืนที่ที่เหลือจากป่าจ านวนร้อยละ ๒๐  
ของพ้ืนที่ใช้พัฒนาเสนาสนะ ได้แก่เรือนพักฆราวาสผู้ปฏิบัติอาคารตึกขาว ๓ ชั้น โรงอาหารประจ า
ศูนย์  กุฏิสงฆ์ ๒๑ หลัง กุฏิอนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ๑๓ หลัง โรงเรียนพุทธศาสนา    
วันอาทิตย์ สถานีวิทยุศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อาคารรับรองอาคันตุกะ (กุฎีประธานพร) 
ส านักงานกลาง ศาลาหอประชุมปรับปรุงใหม่  (พร  รัตนสุวรรณ) อาคารหอฉันปรับปรุงใหม่ (จันทร์
ศุภฤกษ์) ลานปฏิบัติธรรมกลางแจ้งปรบปรุงใหม่ (ลานไทร)โรงครัวกลางปรับปรุงใหม่ศาลารับรอง 
ห้องน้ าจ านวน 103 ห้องศาลากัมมัฏฐาน  สะพานแขวนข้ามแม่น้ า  ศาลาปฏิบัติธรรมเนินพระเถระ 
เป็นต้น 

๒.๒.๓.๓.๓. วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ รถไถ ๓๖ แรงม้า ๑ คัน แท๊งค์น้ าบรรจุ ๑๒ คิว
พร้อมเครื่องปั้มน้ าซับเมอร์สบาดาล จ านวน 3 บ่อ รถตู้ คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ชุด เครื่องปริ้นเตอร์ 
HP laserjet 1020  จ านวน 1 เครื่อง ตู้ใส่เอกสาร จ านวน 2 ชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  3 ชุด    
เป็นต้น 

 

๒.๒.๓.๔. ด้านการบริหารจัดการ (Management)สมัยมีกฎหมายรับรอง – ปัจจุบันนี้ 
การพัฒนาส านักได้มีพัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นหัวใจส าคัญสรุปได้เป็น๒ ลักษณะ ดังนี้   

 ๒.๒.๓.๔.๑ก ากับนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนาศาสนาแคมป์สน  ในสมัยนี้มี
คณะกรรมการบริหารจ านวนทั้งสิ้น ๒ ชุดท าหน้าที่บริหารในแต่ละวาระตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย     

๒.๒.๓.๔.๒ บริหารด้วยผู้บริหารระดับต้นได้แก่ หัวหน้าฝุายมหาจุฬาอาศรม รอง
ผู้อ านวยการ ท าหน้าที่บริหารภายศูนย์ในเบื้องต้นและน าเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
ต่อมหาวิทยาลัยเป็นครั้ง ๆ ไป 

 

๒.๔ สภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  
๒.๒.๔.๑ ปัญหาด้านบุคลากร   

บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญหลักของทุกองค์กร  เพราะเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจการงานทุก
อย่าง แต่ถ้าบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพย่อมท าให้องค์กรอ่อนแอจนกระทั่งล่ม
สลายได้  ในที่นี้ผู้วิจัยได้ประมวลปัญหาของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ได้ ๒ ประเด็น คือ 

๑) บุคลากรขาดความม่ันคง  บุคลากรที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  มีบุคลากรประจ า 
๓ รูป บุคลากรอัตราจ้าง ๔ รูป/คน ซึ่งไม่มีโอกาสได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า  อัตราเงินค่าตอบแทน
น้อย และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน  ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้นจาก
ข้อความที่ว่า “บุคลากรอัตราจ้างจะมีการเข้าและออกอยู่เป็นประจ า เพราะไม่มีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่และรายได้” จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีระบบ



๕๙ 

รักษาคน ที่ว่า M - Maintenance ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องให้ความส าคัญกับ
การรักษาคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร มีการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กร เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ซึ่งประกอบด้วยขบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน การจัดระบบ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ๔๘ และสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ
เจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและค าสัมภาษณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไปใช้บริการศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม ดังค ากล่าวว่า บุคลากร มีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานไม่หลากหลาย ควรเพ่ิมบุคลากร และพัฒนาศักยภาพ ความรู้ให้แก่บุคลากร๔๙  และค า
กล่าวที่ว่า สภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประการที่หนึ่ง คือ 
บุคลากรมีจ านวนน้อยไม่พอเพียงต่อการปฏิบัติงานทั้ง ๒ แห่ง ควรวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรแล้ว
เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอตามระบบ๕๐ 

๒) อัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้นที่ว่า การ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ – ปัจจุบัน ในเบื้องต้นจะแค่มีหัวหน้า
ฝุายเพียง ๑ รูปเท่านั้น ในปัจจุบันได้มีบุคลากรเพ่ิมเป็น ๗  รูป/คน ข้อสังเกต คือ บุคลากรภายใน
ศูนย์จะท างานหลายหน้าที่และมีการเปลี่ยนแปลง คือ เข้าและออกงานบ่อย ๆ  ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องทิศทางศูนย์ปฏิบัติธรรม๕๑ ที่ว่า ศูนย์  
พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ต้องมีวิปัสสนาจารย์ประจ าศูนย์ ๒ - ๓ รูป ซึ่งในปัจจุบันขาดต าแหน่งพระ
วิปัสสนาประจ าศูนย์ และค าสัมภาษณ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ว่า “บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์
ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีขอบเขตอ านาจหน้าที่จ ากัด ไม่
สามารถตัดสินใจได้ทุกเรื่อง ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการและพัฒนาสถานที่ให้เกิดความสัปปายะได้
อย่างเพียงพอ”๕๒ ค าสัมภาษณ์ของบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการที่ว่า บุคลากรมีน้อยท าให้ดูแล
พ้ืนที่ไม่ทั่วถึงและการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ เป็นปัญหา ๕๓ และสอคคล้องกับงานวิจัย
“แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้ เป็นแหล่งฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนา”  

                                           
๔๘ทีมวิชาการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือสร้างความรู้พลวัตของศตวรรษที่ ๒๑ “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล ยุค ๔.๐ บนฐานความพอเพียง”,  หน้า ๗. 

๔๙ค าสัมภาษณ์ นายสุตตา ปทุมมาศ เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๕๐ค าสัมภาษณ์ ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๕๑ค าสัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี  (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัย              
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

๕๒ค าสัมภาษณ์ พระมหาไพโรจน์ กนโก  เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๕๓ค าสัมภาษณ์ ดร.ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี  อดีตหัวหน้าฝ่ายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัย  มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 



๖๐ 

ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับข้อเสนอแนะการวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ดังล่าวเห็นว่า ควรมีการเพ่ิม
เจ้าหน้าที่บุคลากร พระวิปัสสนาจารย์ งบประมาณสนับสนุน การจัดท าแผนงานการพัฒนาศูนย์
พัฒนาศาสนาแคมป์สน ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม๕๔ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านบุคลากร คือ การขาดบุคลากรประจ า เช่น ต าแหน่ง
วิปัสสนาจารย์ถือว่าส าคัญมากเพ่ือให้ที่ท างานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ได้รับบรรจุ
แต่งตั้งเป็นบุคลากรประจ า และส่งผลให้สถานะไม่มั่นคง อัตราเงินตอบแทนน้อย สวัสดิการต่างๆ    
ไมเ่อ้ือต่อก าลังใจในการด ารงชีวิตและทุ่มเทการท างาน 

๒.๒.๔.๒ ปัญหาด้านงบประมาณ   

งบประมาณ หมายถึง การประมาณรายรับและรายจ่าย ในแง่ของบัญชีงบประมาณเป็น
การแสดงรายรับรายจ่ายในแง่ของแผนงาน เป็นแผนการใช้จ่ายทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ที่ก าหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การบริหารงบประมาณเป็นแผนที่การด าเนินงานที่ประกอบด้วย
ผลลัพธ์ที่คิดไว้ล่วงหน้าและแสดงออกมาเป็นตัวเลข หรือ แผนงานที่เป็นตัวเลข งบประมาณ อาจ
แสดงออกมาในรูปของตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวนผลผลิตภัณฑ์ จ านวนชั่วโมง
เครื่องจักร หรือ วัดได้ด้วยสิ่งอ่ืน ๆ แต่ถ้าองค์กรใดขาดงบประมาณในการบริหารจัดการก็จะท าให้
องค์กรนั้น ๆ เป็นอัมพาตไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้   

ในที่นี้ ผู้วิจัย ได้ประมวลปัญหาของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ได้ ๑ ประเด็น คือ 
“ขาดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณ” เนื่องจากศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อยู่ห่างไกลกับ
ส านักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยจึงท าให้การติดต่อประสานงานและการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งบประมาณต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ภายใต้ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงที่ว่า ศูนย์
ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้ว เป็นเพียงการการก่อตั้งขึ้นด้วยก าลังและความต้องการของชุมชนของแต่ละ
ท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมและชุมชนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและด ารงอยู่ได้แบบบริหารศรัทธา๕๕ และค า
สัมภาษณ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์มหาจุฬาอาศรมที่ว่า มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน
น้อย ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ๕๖ และ
สอคคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรมทาง
พระพุทธศาสนา”  ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับข้อเสนอแนะการวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ดังล่าวเห็นว่า 

                                           
๕๔สมหมาย ดูยอดรัมย์,“แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรมทาง

พระพุทธศาสนา”,วารสาร มจร การพัฒนาสังคมปีที่ ๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙), หน้า ๙๗-๑๐๖. 
๕๕ค าสัมภาษณ์ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๖ค าสัมภาษณ์ พระมหาไพโรจน์ กนโก  เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 



๖๑ 

ควรมีการเพ่ิมเจ้าหน้าที่บุคลากร พระวิปัสสนาจารย์ งบประมาณสนับสนุน การจัดท าแผนงานการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม๕๗ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านงบประมาณ คือ ขาดแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
งบประมาณจึงส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

๒.๒.๔.๓ ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่   

วัสดุอุปกรณ์เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องดูแลให้มีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท างานได้อย่าง
เพียงพอ และทันต่อความต้องการ แต่ขณะเดียวกันจะต้องจัดหาเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น โดยมี
ขั้นตอนที่ ส าคัญ คือ (๑) ก าหนดความต้องการ (๒) การจัดหาและแจกจ่าย (๓) การบ ารุงรักษาและ
การจ าหน่าย  ดังนั้น ในการจัดการด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ต้องสามารถด าเนินการได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ และ
ได้รับผลประโยชน์ที่สุด ทั้งนี้ การจัดการด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ยังหมายความรวมถึง 
การเสาะแสวงหา การคิดค้น การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบ ารุงรักษา และเปลี่ยนชิ้นส่วน
ประกอบ  การซ่อมแซ่มสิ่งที่บกพร่องช ารุดเสียหาย และการถอดถอนจากประจ าการหรือรื้อถอน  
เพ่ือจัดหาทดแทนภายในก าหนดเวลาที่สมควรได้   

ในที่นี้ ผู้วิจัย ได้ประมวลปัญหาของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ได้ ๑ ประเด็น คือ   
“ขาดระบบการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน” เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ซึ่งวิเคราะห์จาก
ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ด้วยศูนย์มีอาคาร เสนาสนะหลายหลัง มีพ้ืนที่จ านวน ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๓๑ 
ตารางวา และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถไถส าหรับตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟฟูา เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์
ประปา อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติธรรม เช่นเสื่อ หมอน อาสนะ  
เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีระบบที่ได้มาตรฐานเพ่ือช่วยบริหารจัดการและลดพลังงานบุคลากรที่มีจ านวน
น้อย ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับค าสัมภาษณ์ของพระราชปริยัติกวี  อธิการบดี
มหาวิทยาลัย ที่ว่า  “ในอนาคตข้างหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยต้องมีมาตรฐาน คือ มีความ
พร้อมประกอบด้วย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีวิปัสสนาจารย์  มีผู้ดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ครบวงจร 
เรื่องโรงครัว มีมาตรฐาน สถานที่ปรุงอาหาร สถานที่เก็บเศษอาหาร ขยะ ต้องท าให้ครบวงจร ก็คือมี
ระบบ ระเบียบ ทั้งโรงครัว ที่ปรุงอาหาร ที่รับประทานอาหาร ที่จัดเก็บอาหาร เก็บเศษอาหาร ระบบ
น้ าเสียของเสีย” ๕๘ และค าสัมภาษณ์ของผู้มาใช้บริการจากภายนอกที่ว่า ระบบการจัดการเรื่องวัสดุ 
อุปกรณ์ และสถานที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน เรียบร้อย  ควรวางระบบ กฎเกณฑ์ให้มีมาตรฐานตาม

                                           
๕๗สมหมาย ดูยอดรัมย์,“แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรมทาง

พระพุทธศาสนา”,วารสาร มจร การพัฒนาสังคมปีที่ ๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙), หน้า ๙๗-๑๐๖. 
๕๘ค าสัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) , ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัย            

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๖๒ 

หลักการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ส่วนการพัฒนาสถานที่ควรยึกหลักการตามแผนการพัฒนา
สถานที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย และสอคคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนา”  ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับ
ข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดังล่าวเห็นว่า ควรมีการเพ่ิมเจ้าหน้าที่บุคลากร พระวิปัสสนา
จารย์ งบประมาณสนับสนุน การจัดท าแผนงานการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ที่มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม๕๙  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ คือ ขาดระบบการดูแล
รักษาที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า ระบบการบริหารจัดการยังไม่ได้มาตรฐานตามหลัก
ของการเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ดี   

๒.๒.๔.๔ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  

ผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีต้องมีความพอดีในเรื่องการจัดการด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพอประมาณกับรายได้และรายจ่ายขององค์กรเพ่ือให้
องค์กรนั้นมีความสมดุลในเรื่องการบริหารจัดการ ผู้บริหารต้องมีการจัดการสาเหตุ ที่ท าให้เกิดปัญหา 
หาเหตุปัจจัย ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการแก้ไข โดยใช้นักกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารต้องหา
ข้อมูลข่าวสาร และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันในตัว หรือมีพ้ืนฐาน มี
ความพร้อมมากเพียงพอที่จะรู้เท่าทันต่อผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน  การบริหารจัดการต้องอาศัยความรอบ
รู้ด้านวิชาการต่าง ๆ และความรอบคอบที่จะน าความรู้นั้นมาเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร งบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ อย่างระมัดระวังเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   การบริหารจัดการทุกด้าน ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนให้มีความตระหนักให้เกิด
ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเพียร ความรอบคอบและการใช้สติ ปัญญา 
ไตร่ตรอง ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรปรารถนาให้เกิดผลส าเร็จ 

ในที่นี้ ผู้วิจัย ได้ประมวลปัญหาของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ได้ ๑ ประเด็น คือ ขาด
นโยบายและแผนพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ จะเห็นได้จากบุคลากรไม่พอเพียงกับภารงาน เช่น 
ขาดพระวิปัสสนาจารย์ การไม่มีแผนกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาศูนย์ และการไม่มีระบบการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานที่ดี จากปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้ เป็นผลมาจากการขาดนโยบายและแผนพัฒนาการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงที่ว่า ในเชิงนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นไม่ได้น าเรื่องการ
ปฏิบัติกรรมฐานเป็นงานบริการหลักที่ควบคู่กับงานวิชาการ มีเพียงหลักการแต่ไม่มีปฏิบัติการที่

                                           
๕๙สมหมาย ดูยอดรัมย์,“แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรมทาง

พระพุทธศาสนา”, หน้า ๙๗-๑๐๖. 



๖๓ 

ชัดเจน๖๐ และค าสัมภาษณ์ของบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการที่ว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ 
ปัญหาเรื่องบุคลากรมีจ ากัด ปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ และปัญหาเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
สถานที่ยังไม่มีระบบกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของส านักปฏิบัติธรรม แนวทางแก้ไข ควรสร้างเกณฑ์
หรือระบบการท างานที่จะท าให้บุคลากรเหนื่อยน้อยที่สุด๖๑  และสอคคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “แนว
ทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนา”  ผลการวิจัย
พบว่า ส าหรับข้อเสนอแนะการวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ดังล่าวเห็นว่า ควรมีการเพ่ิมเจ้าหน้าที่
บุคลากร พระวิปัสสนาจารย์ งบประมาณสนับสนุน การจัดท าแผนงานการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนา
แคมป์สน ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม๖๒ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ ขาดนโยบายและแผนพัฒนา
การบริหารจัดการศูนย์ ซึ่งจะเห็นได้จากบุคลากรไม่พอเพียงกับภารงานและขาดต าแหน่งที่ส าคัญใน
ศูนย์ เช่น พระวิปัสสนาจารย์ จึงส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปายะได้ 

 

๒.๔ หลักการบริหารจัดการทั่วไป 
๒.๔.๑ แนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์กร  

แนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์กรนี้นักวิชาการทั้งไทยและเทศได้ให้ความหมายและ
ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการไว้หลากหลาย เช่น พระราชปริยัติกวี (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
ได้ให้ความหมายและความส าคัญไว้ว่า๖๓ “บริหาร” เป็นค าบาลี (บาลี = ปริหาร) แปลว่า การน าไป
รอบด้าน การน าไปให้ครบถ้วน หมายถึง การน าองคาพยพทั้งหมดขององค์กรให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นักคิดด้านบริหารยุคใหม่ให้ค านิยามไว้ว่า “บริหาร หมายถึง การจัดการให้คนตั้งแต่ ๒ 
คนข้ึนไปท างานในองค์กรอย่างสามัคคีและมีประสิทธิภาพ” พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)ได้
ให้ความหมายและความส าคัญไว้ว่าการบริหารหมายถึงการปกครอง (Government) การดูแลรักษา
หมู่คณะ และการด าเนินงาน หรือจัดการงาน (Management) กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ หรือ
องค์การต่าง ๆ ให้ได้บรรลุส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ของ
องค์การนั้น ๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการบริหารหมู่คณะ คือ การปกครองดูแล 
ตลอดทั้งแนะน าสั่งสอน อบรม พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพ านักอยู่ในวัดให้ประพฤติ

                                           
๖๐ค าสัมภาษณ์ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๑ค าสัมภาษณ์ ดร.อมร กาญจนะ อดีตคณบดีคณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย            

ราชภัฏ   พระนคร วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๒สมหมาย ดูยอดรัมย์,“แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งฝึกอบรมทาง

พระพุทธศาสนา”, หน้า ๙๗-๑๐๖. 
๖๓พระราชปริยัติกวี (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์),บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลัง

บริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙), หน้า ๗. 



๖๔ 

อยู่ในพระธรรมวินัย และตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และการประกาศ
ของมหาเถรสมาคม๖๔สมพงศ์ เกษมสิน ได้ให้ความหมายและความส าคัญไว้ว่าการบริหารจัดการคือ
ศิลปะในการท างานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกับผู้อ่ืน ภายในสภาพองค์การนั้น ทรัพยากรด้านบุคคล จะ
เป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานให้องค์การ ซึ่งคนเหล่านี้ จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากร
ด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุนรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ
ออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม ๖๕ศิริวรรณ เสรีรัตน์ รศ.และคณะ ได้รวบรวม
ความเห็นของนักวิชาการในเรื่องความหมายของค าว่า “การบริหารจัดการ”และ “การจัดการ” ดังนี้  

ค าว่า “การบริหาร” (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การก าหนด
นโยบายที่ส าคัญ และการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค่านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ และค าว่า “ผู้บริหาร” จะหมายถึงผู้บริหารที่
ท างานอยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไรการบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/directing) หรือการ
อ านวยการ และการควบคุม(Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 
M’s) เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเปูาหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน  

ค าว่า “การจัดการ” (Management ) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย(แผน
ที่วางไว้) ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (BusinessManagement) ส่วนค าว่า “ผู้จัดการ” (Manager) 
จะหมายถึงบุคคลในองค์กรซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงาน
อ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร ๖๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ได้
ให้ความหมายและความส าคัญไว้ว่าการบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 
(Getting thing done through other people) เมื่อว่าค านิยามนี้การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมี
อันเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั้นคือในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้นเมื่อมี
พระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์ 
และการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา
กว่า ๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การบริหาร กระจายอยู่ในพระไตรปิฎกการศึกษาพุทธพจน์เหล่านี้ก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร
หน้าที่นักบริหารบริหารมีอยู่ ๕ ประการ ตามอักษรภาษาอังกฤษ คือ POSDC 

                                           
๖๔พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) การบริหารวัด,พิมพ์ครั้งที่ ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๒๖. 
๖๕สมพงศ์ เกษมสิน,การบริหาร,พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๓),หน้า ๓๕. 
๖๖ศิริวรรณ เสรีรัตน์, รศ.และคณะ,องค์การและการจัดการ (ฉบับสมบูรณ์)  (Organization and 

Management) (กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business Word, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘-๑๙. 



๖๕ 

P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงานในปัจจุบันเพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 

O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

S คือ Staffingหมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะกับงาน 

D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้น า 

C คือ Controllingหมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๖๗ 

นักวิชาการทางตะวันตกได้ให้ความหมายและความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการไว้
หลากหลาย เช่น Ernest Dale๖๘ (เออร์เนสต์เดล) ได้ให้ความหมายและความส าคัญไว้ว่าการบริหาร
คือกระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
กูลิค และ เออร์วิกค์๖๙มีแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหาร ได้น าเสนอประเด็นไว้ในหนังสือชื่อ 
“Paper on the Science ofAdministration(บทความว่าด้วยศาสตร์แห่งการบริหาร) กล่าวถึง
กระบวนการบริหารที่เรียกชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “POSDCORB” ในกระบวนการนี้กล่าวถึง
สาระส าคัญของภาระหน้าของนักบริหาร ๗ ประการ คือ  

(๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการ
ก่อนลงมือปฏิบัติ เป็นเหมือนการวาดเส้นทางเดินไปสู่จุดหมาย เพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างขององค์กร โดยพิจารณา
ให้เหมาะสมกับงาน แบ่งงานเป็นฝุายหรือแผนกปริมาณงานคุณภาพงาน หรือแบ่งตามลักษณะของ
งาน การจัดองค์การเป็นเหมือนการสร้างบ้านที่ต้องมีฐานราก มีโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการแบ่งเป็นห้อง
เป็นสัดส่วนชัดเจนตามลักษณะการใช้สอยเพื่อการนั้น ๆ 

                                           
๖๗พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์           

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙), หน้า ๔,๘. 
๖๘Ernest Dale,Management : Theory and Practictice, (New YorK : McGraw-Hill,1993), p 

4. 
๖๙ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) เป็นชาวอเมริกัน ส่วนลินดัลเออร์วิกค์ (LyndallUrwick) เป็นชาว

อั งกฤษ เขา เป็นนัก รั ฐศาสตร์  เป็ นที่ ปรึ กษาด้ านกา รบริห ารและ เป็นนักคิ ดด้ านธุ รกิ จ  ; ) 
≤http://en.wikipedia.org/wiki/luther>Gulick,< http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndall_ Urwick>,< 
http://adisony.blogspot.com/ Luther –Gulick.html>,< http://bovisualize.wordpress.com>,          
(๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖). 



๖๖ 

(๓) งานบุคลากร (Staffing) หมายถึง จัดคนลงในต าแหน่งต่าง ๆ ตามความสามารถและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การเอ้ืออ านวยให้องค์กรด าเนินไปตามทิศทางที่
ก าหนดไว้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจในการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน 
เช่น ภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ และการตัดสินใจ 

(๕) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การผนึกก าลังจากทุกส่วนขององค์กรเข้า
ด้วยกันแล้วด าเนินกิจการไปพร้อม ๆ กันเพ่ือไปสู่เปูาหมายเดียวกัน เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ 
ของกระบวนการท างานมีความต่อเนื่องกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ราบรื่น การประสานงานถือเป็นหัวใจของกระบวนการบริหาร เพราะในแต่ละองค์กรมีคนท างานอยู่
ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป จ าเป็นต้องท างานประสานสอดคล้องกัน 

(๖) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การแจ้งให้ทุกฝุายในองค์กรนั้นทราบผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมารวมทั้งสถานะปัจจุบันขององค์กรเป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาตามชั้นทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารในองค์การ
อยู่ด้วย 

(๗) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดหาและจัดสรรเงินเพ่ือด าเนินกิจการ
ในองค์กร รวมทั้งการวางแผนการเงิน การท าบัญชีการควบคุมการได้มาและการใช้จ่ายภายในองค์กร 
เป็นภารกิจด้านการเงินและการคลัง  

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนการจัดการให้คน
ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปที่ท างานในองค์กร การน าองคาพยพทั้งหมดขององค์กรให้ด าเนินไปการปกครอง 
การดูแลรักษาหมู่คณะ การด าเนินงาน หรือจัดการงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ หรือองค์การต่าง 
ๆ ให้ได้บรรลุส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ขององค์การนั้น ๆ ด้วยดีอย่างสามัคคีและมี
ประสิทธิภาพ  ค าว่า “การบริหาร” จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญ 
และการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค่านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ หรือใช้ในหน่วยงาน
ราชการ  ส่วนค าว่า “การจัดการ” จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย(แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยม
ใช้ในการจัดการธุรกิจ  

กระบวนการบริหารจัดการนี้มีความส าคัญต่อนักบริหารโดยสรุป ๗ ประการ คือ           
(๑) การวางแผน คือ การวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ (๒) การจัด
องค์กร คือ การก าหนดโครงสร้างขององค์กร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน แบ่งงานเป็นฝุายหรือ
แผนกปริมาณงานคุณภาพงาน หรือแบ่งตามลักษณะของงาน (๓) งานบุคลากร คือ จัดคนลงใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ตามความสามารถและเหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร (๔) การอ านวยการ คือ การเอื้ออ านวยให้องค์กรด าเนินไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว้อย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจในการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน (๕) การประสานงาน 
คือ การผนึกก าลังจากทุกส่วนขององค์กรเข้าด้วยกันแล้วด าเนินกิจการไปพร้อม ๆ กันเพ่ือไปสู่



๖๗ 

เปูาหมายเดียวกัน เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการท างานมีความต่อเนื่องกันเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น การประสานงานถือเป็นหัวใจของกระบวนการ
บริหาร (๖) การรายงาน คือ การแจ้งให้ทุกฝุายในองค์กรนั้นทราบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
รวมทั้งสถานะปัจจุบันขององค์กรเป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้น
ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน (๗) การงบประมาณ คือ การจัดหาและจัดสรรเงินเพ่ือด าเนินกิจการใน
องค์กร รวมทั้งการวางแผนการเงิน การท าบัญชีการควบคุมการได้มาและการใช้จ่ายภายในองค์กร  

๒.๔.๒ หลักการบริหารจัดการองค์กร 

การบริหารงาน คือ การด าเนินงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดย
อาศัยทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการบริหาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการบริหารและ
การพัฒนาองค์กรถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการด าเนินงานให้เป็นผลส าเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ  แต่จะเป็นผู้ใช้ศิลปะในการท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายตามที่
ผู้บริหารตั้งใจ ผู้บริหารยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก จะต้องท างานโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตลอดเวลา ต้องเผชิญกับการแข่งขัน ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ นับวันงานบริหารจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้น อัน เนื่องมาจากสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 
ลักษณะงานบริหารจึงไม่แน่นอน เสี่ยงกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายต่างๆ แต่ใน
ขณะเดียวกันเมื่อเกิดภาวะที่ท้าทาย  เหล่านี้ ผู้บริหารก็ควรแสวงหาโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้
เกิดแก่องค์การ (เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส) โดยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ โดยไม่ค านึงถึงตัวบุคคลแต่ให้พิจารณาที่ผลงานเป็นหลัก 

หลักการหรือทฤษฎีการบริหาร หนีไม่พ้นเรื่ององค์กร เนื่องจากถ้าไม่มีองค์กรแล้วก็ไม่
สามารถบริหารจัดการได้ ดังนั้น จึงท าให้เห็นว่าองค์กรที่ดีย่อมมาจากการบริหารที่ดีเช่นกันเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ดี จึงต้องกล่าวถึงองค์กร ดังต่อไปนี้ 

องค์กร หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือ สถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่
ที่ท าหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน บางครั้งค าว่า องค์กร ก็หมายถึง องค์การ ซึ่งหมายถึง           
ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกันเพ่ือด าเนินกิจการ           
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราจัดตั้ง๗๐ 

ลักษณะส าคัญขององค์กรองค์กรจะมีลักษณะต่างๆ หลายประการ ซึ่งผู้บริหารระดับสูง
และทีมที่ปรึกษาจะต้องพิจารณาควบคู่กันไป เช่น การพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมขององค์การ 
(Organization Cultural), ค่านิยม (Value) และ ทัศนคติของบุคคลภายในองค์กร โดยการพัฒนา
จะต้องกระท าเป็นระบบ เช่น ระบบโครงสร้างใหม่ ซึ่งจ าเป็นจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง มีการ
สอดแทรกข้อคิด (Intervention) เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาจะต้องเริ่มที่ผู้บริหาร

                                           
๗๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาม

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖),หน้า ๑๓๒๑. 



๖๘ 

ระดับสูงสุดและ คณะกรรมการบริหารจะต้องให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาองค์กร การพัฒนาองค์กรจะต้องใช้เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคคล และมุ่งขจัดความขัดแย้งในองค์กร  

ความจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร การบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนองค์กรจะต้อง
ค านึงถึงความเป็นจริง โดยไม่ค านึงถึงศักดิ์ศรีและความต้องการของคน การบริหารงานระบบนี้  จึงไม่
ค่อยยอมรับคุณค่าและวิธีการท างานของคน เพราะสายการบังคับบัญชาก าหนดไว้แน่นอนตายตัวว่า
จากใครถึงใคร การแบ่งงานจะแบ่งตามความช านาญเฉพาะอย่าง  การบรรจุ  เลื่อนขั้น  เลื่อน
ต าแหน่ง  ขึ้นอยู่กับความสามารถ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นมีจ ากัด แต่ละคนในหน่วยงาน
จึงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเพ่ืองานของตนมากกว่าเพ่ืองานส่วนรวม  

การจัดการ คือการใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องกันอย่างต่อเนื่องใน
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ท างานทั้งกรณีที่ท างาน
รวมกันและกรณีที่ท างานคนเดียวเพ่ือบรรลุเปูาหมายในการประกอบธุรกิจใด ๆ กลยุทธ์ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนหรือหน่วยงานนั้นจะ
มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าส าคัญยิ่งยวด
มากน้อยเพียงใดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่
ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ๗๑  

จะเห็นได้ว่าองค์กรหากมองตามหลักการหรือทฤษฎีแล้วเป็นขอบข่ายที่อาศัยความรู้จาก
พฤติกรรมศาสตร์ ถือก าเนิดจากนักพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักคิดทางสังคม เช่น นักสังคม
วิทยามักจะศึกษาในเรื่อง มหภาคขององค์กร นักจิตวิทยาสนใจในเรื่องของจุลภาคขององค์การ ส่วน
นักมานุษยวิทยาสนใจเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อ ค่านิยม ดังนั้นทฤษฎีองค์การหรือองค์กร สามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๓ ส านักใหญ่ ได้แก่ 

กลุ่มทฤษฎีที่อาศัยการใช้เหตุผลประกอบด้วยส านักองค์กรขนาดใหญ่ที่มีแบบแผน และ
น านักกระบวนการบริหารและการใช้กฎเกณฑ์ในการบริหารรวมตลอดถึงส านักการวินิจฉัยสั่งการกลุ่ม
ทฤษฎีนี้อาศัยโครงสร้างและการมีเหตุผลเป็นหลักในการบริหาร 

กลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มีอยู่สองส านักคือส านักมนุษยสัมพันธ์และ
ส านักมนุษย์นิยม ทั้งสองส านักนี้เน้นความส าคัญของตัวแปรกับคน และให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวแปร
อ่ืน ๆ น้อย จนมีผู้กล่าวกันว่า เป็นทฤษฎีองค์กรที่ไม่มีโครงสร้าง 

                                           
๗๑สมบัติ กุสุมาวลี ,บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๖), 

หน้า ๖. 



๖๙ 

กลุ่มทฤษฎีระบบเปิด ประกอบด้วยส านักระบบและส านัก ส านักนี้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อมและ ความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่าง ๆ เป็นต้น ๗๒ 

สรุปได้ว่า แนวคิดเรื่ององค์กรดังกล่าวจะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเน้นเปูาหมายที่ต่างกัน  กลุ่ม
แรก เน้นที่โครงสร้าง และหน้าที่ทางการบริหารจัดการ ส่วนกลุ่มที่สอง เน้นพฤติกรรมของคนว่าเป็น
ตัวแปร ที่จะสามารถให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือไม่ ขณะที่กลุ่มสุดท้ายเน้นไปที่ระบบอันเป็น
กระบวนการทางการบริหารที่มีความเก่ียวเนื่องกันทั้งระบบขององค์กร 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า “องค์กร” หรือ องค์การ” มีโครงสร้างมีการจัดตั้งขึ้นตาม
หลักการจัดองค์กรหรือองค์การอย่างมีระเบียบ ซึ่งหลักต่าง ๆ เหล่านั้นได้แก่ วิธีการแบ่งงานกันท า
และหน้าที่ตามสายงานที่ก าหนดล าดับชั้นของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีการจัดการที่มี
กิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยลักษณะเป็นกระบวนการ มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโดยโคจรมาพบกันใน
ลักษณะปูอนกลับ (feedback) และกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ นอกจากจะมีมิติโครงสร้าง มิติการ
บริหาร และมิติกระบวนการแล้ว องค์การยังมีมิติของพฤติกรรมมนุษย์ภายในองค์กรระดับปัจเจก
บุคคลและระดับกลุ่ม ทั้งนี้รวมถึงเปูาหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงภายในมิติ
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันไป๗๓ 

อย่างไรก็ดี Richard Hall ได้แยกองค์ประกอบขององค์กรไว้ ๖ ประการ คือ ๑) องค์กร
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคน ๒) องค์กรประกอบไปด้วยพรมแดนที่แยกสมาชิก
องค์การออกจากคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร  ๓) องค์กรประกอบด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งมี
สมาชิกองค์กรกลุ่มหนึ่งท าหน้าที่ดูแลให้ทุกฝุายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้น ๆ  ๔) องค์กรมีการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและมีการจัดโครงสร้างองค์กรขึ้นเช่นมีการแบ่งงานกันท า
ระหว่างสมาชิกมีการก าหนดหลักเกณฑ์ว่าใครมีอ านาจเหนือใครหรือมีล าดับชั้นของอ านาจ  ๕) 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรมีลักษณะเป็นแบบสมาคมมากกว่าที่จะเป็นแบบชุมชน เหมือนเช่น
ที่เป็นอยู่ในครอบครัว ๖) การท างานขององค์กรด าเนินการไปแบบต่อเนื่องและมีจุดมุ่งหมายซึ่งการ
ท างานขององค์กรอาจด าเนินไปหลายชั่วอายุคนก็ได้และมีสมาชิกเข้าออกตลอดระยะเวลาดังกล่าว 
นอกจากนี้ องค์กรยังมีเปูาหมายบางสิ่งบางอย่างด้วย๗๔ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าหลักการหรือทฤษฎีการบริหาร หนีไม่พ้นเรื่ององค์กร 
เนื่องจากถ้าไม่มีองค์กรแล้วก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้ ดังนั้น จึงท าให้เห็นว่าองค์กรที่ดีย่อมมาจาก
การบริหารที่ดีเช่นกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดี จึงต้องกล่าวถึงองค์กร องค์กร หมายถึงบุคคล คณะ
บุคคลหรือ สถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ท าหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน 

                                           
๗๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หลักการและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์, หน่วยที่ ๑, 

หน้า ๔๓. 
๗๓สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 

๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๔๔๒. 
๗๔พิทยา  บวรวัฒนา ,  ทฤษฎีองค์การสาธารณะ ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๙ ,  (กรุ ง เทพมหานคร  :                  

ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๓. 



๗๐ 

บางครั้งค าว่า องค์กร ก็หมายถึง องค์การ ซึ่งหมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกัน
ขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกันเพ่ือด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราจัดตั้ง  

องค์กรจะมีลักษณะส าคัญต่างๆ หลายประการ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและทีมที่ปรึกษา
จะต้องพิจารณาควบคู่กันไป เช่น การพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมขององค์การ (Organization 
Cultural), ค่านิยม (Value) และ ทัศนคติของบุคคลภายในองค์กร โดยการพัฒนาจะต้องกระท าเป็น
ระบบ เช่น ระบบโครงสร้างใหม่ ซึ่งจ าเป็นจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง มีการสอดแทรกข้อคิด 
(Intervention) เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาจะต้องเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงสุดและ 
คณะกรรมการบริหารจะต้องให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือวัดประสิทธิภาพที่ได้
จากการพัฒนาองค์กร การพัฒนาองค์กรจะต้องใช้เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ   เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของบุคคล และมุ่งขจัดความขัดแย้งในองค์กร  

การพัฒนาองค์กรจึงมีความจ าเป็นในการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนองค์กรจะต้อง
ค านึงถึงความเป็นจริง โดยไม่ค านึงถึงศักดิ์ศรีและความต้องการของคน การบริหารงานระบบนี้  จึงไม่
ค่อยยอมรับคุณค่าและวิธีการท างานของคน เพราะสายการบังคับบัญชาก าหนดไว้แน่นอนตายตัวว่า
จากใครถึงใคร การแบ่งงานจะแบ่งตามความช านาญเฉพาะอย่าง  การบรรจุ  เลื่อนขั้น  เลื่อน
ต าแหน่ง  ขึ้นอยู่กับความสามารถ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นมีจ ากัด แต่ละคนในหน่วยงาน
จึงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเพ่ืองานของตนมากกว่าเพ่ืองานส่วนรวม  

 

๒.๕ สรุป 

๒.๕.๑ สภาพโดยท่ัวไปของศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศไทย 

ประเทศไทยยุคแรก ๆ สถานที่ส าหรับบ าเพ็ญจิตภาวนาจะเรียกกันว่า “ส านักกรรมฐาน”
หรือ “ส านักวิปัสสนา” คือการปฏิบัติธรรมกรรมฐานระดับจิตเรียกว่าสมถะ ระดับปัญญารู้แจ้งสภาวะ
เรียกว่าวิปัสสนา ในปัจจุบันนี้เหมือนว่าค าเหล่านั้นจะเลือน ๆ หรือหายไป ค าว่า “ส านักปฏิบัติธรรม”
เป็นการเรียกแบบรวม ๆ หรือ คลุม ๆ ไป แต่ลักษณะการจัดรูปแบบ และขอบเขตการปฏิบัติ
กลายเป็นจ าเพาะลงไปในเรื่องสมถะ เรื่องวิปัสสนา เน้นในระดับของจิตภาวนา ปัญญาภาวนาหรือที่
สมัยก่อนชอบเรียกกว้าง ๆ ว่า “กรรมฐาน” เกิดขึ้นมาแทน และแพร่หลาย ซึ่งเป็นเรื่องของภาษา 
เรื่องถ้อยค ากับความนิยมตามสภาพจิตสภาพปัญญาของยุคสมัย 

สมัยปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า “ส านักปฏิบัติธรรม”  ในประเทศไทยนั้นมีพัฒนาการแนวทาง
ในการปฏิบัติภาวนาและสอนศิษยานุศิษย์ซึ่งต่างเลือกถือธรรมเป็นอารมณ์สมถและวิปัสสนา
กัมมัฏฐานตามจริตอัธยาศัยของตนสืบต่อ ๆ กันมานั้น ประกอบด้วยส านักใหญ่ ๕ ส านัก คือ ส านัก
พุทโธ ส านักอานาปานสติ ส านักสติปัฏฐาน ๔ บริกรรมยุบหนอพองหนอ ส านักนามรูป และส านัก
สัมมาอรหัง  

นอกจากส านักปฏิบัติธรรมใหญ่ ๕ ส านักดังที่กล่าวแล้วยังมีส านักปฏิบัติธรรมสายอ่ืน ๆ 
อีก ดังนี้ (๑) ส านักกรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับ โดย วัดราชสิทธาราม (พลับ) เป็นส านักปฏิบัติธรรม



๗๑ 

กรรมฐานหลักมัชฌิมาแบบล าดับ หรือที่นิยมเรียกว่า สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน (๒) ส านัก
ปฏิบัติธรรมแนวการปฏิบัติ เน้นการเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน ๔โดย 
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ  เป็นต้น(๓) แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอน
อนุสติ บริกรรม“พุทโธ”โดยพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงด า) เป็นต้น (๔) ส านักของท่านสัตยา 
นารายัน โกเอ็นก้า (S.N.Goenka) ฆราวาสชาวอินเดียที่เดินทางมาค้าขายในพม่า และได้ไปฝึก
วิปัสสนากับพระอาจารย์อูบาขิ่น (Venerable U Ba Khin) ภิกษุชาวพม่า ด้วยรูปแบบสติปัฏฐานแบบ
ไม่มีองค์บริกรรม ในท่านั่งสมาธิอย่างเดียวประมาณวันละ ๑๐ ชั่วโมง ปัจจุบันท่านโกเอ็นก้าได้ขยาย
ส านักไปทั่วโลก หลายสิบประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยปัจจุบันนี้ ส านักปฏิบัติธรรมได้พัฒนาการ
จนมีระเบียบ กฎเกณฑ์ รองรับตามกฎหมายออกระเบียบโดยมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ จ านวนกว่า ๑,๕๑๐ ส านัก แบ่งเป็นส านักฝุายมหานิกาย 
๑,๓๓๙ แห่ง ส านักฝุายธรรมยุต ๑๗๑ แห่ง กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย 

๒.๕.๒ สรุปปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย 

ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทั้ง ๒ แห่ง คือ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม และศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นแล้ว สามารถสรุปปัญหาในการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน ได้ดังนี้ 

๒.๕.๒.๑ ปัญหาด้านบุคลากร   

บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญหลักของทุกองค์กร  เพราะเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจการงานทุก
อย่าง แต่ถ้าบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพย่อมท าให้องค์กรอ่อนแอจนกระทั่งล่ม
สลายได้  ในที่นี้ผู้วิจัยได้ประมวลปัญหาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ได้ ๒ ประเด็น คือ 

๑) บุคลากรขาดความม่ันคง  บุคลากรที่ศูนย์มหาจุฬาอาศรม มีบุคลากรประจ า ๓ รูป 
บุคลากรอัตราจ้าง ๕ รูป/คน ซึ่งไม่มีโอกาสได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า  อัตราเงินค่าตอบแทนน้อย 
และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน  ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้นจากข้อความ
ที่ว่า “บุคลากรอัตราจ้างจะมีการเข้าและออกอยู่เป็นประจ า เพราะไม่มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่และรายได้” จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีระบบรักษาคน 
ที่ว่า M - Maintenance ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องให้ความส าคัญกับการรักษา
คนดี คนเก่งไว้ในองค์กร มีการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กร เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่ง
ประกอบด้วยขบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน การจัดระบบผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม ความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ๗๕ และสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและค าสัมภาษณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไปใช้บริการศูนย์ปฏิบัติธรรม ดังค า
กล่าวว่า บุคลากร มีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่

                                           
๗๕ทีมวิชาการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือสร้างความรู้พลวัตของศตวรรษที่ ๒๑ “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล ยุค ๔.๐ บนฐานความพอเพียง”,  หน้า ๗. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


๗๒ 

หลากหลาย ควรเพิ่มบุคลากร และพัฒนาศักยภาพ ความรู้ให้แก่บุคลากร๗๖  และค ากล่าวที่ว่า สภาพ
ปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประการที่หนึ่ง คือ บุคลากรมี
จ านวนน้อยไม่พอเพียงต่อการปฏิบัติงานทั้ง ๒ แห่ง ควรวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรแล้วเพ่ิม
บุคลากรให้เพียงพอตามระบบ๗๗ 

๒) อัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้นที่ว่า การ
บริหารจัดการศูนย์มหาจุฬาอาศรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ – ปัจจุบัน ในเบื้องต้นจะแค่มีหัวหน้าฝุาย
เพียง ๑ รูปเท่านั้น ในปัจจุบันได้มีบุคลากรเพ่ิมเป็น ๘  รูป/คน ข้อสังเกต คือ บุคลากรภายในศูนย์จะ
ท างานหลายหน้าที่และมีการเปลี่ยนแปลง คือ เข้าและออกงานบ่อย ๆ  ท าให้การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องทิศทางศูนย์ปฏิบัติธรรม๗๘ ที่ว่า ศูนย์  
มหาจุฬาอาศรต้องมีวิปัสสนาจารย์ประจ าศูนย์ ๒ - ๓ รูป ซึ่งในปัจจุบันขาดต าแหน่งพระวิปัสสนา
ประจ าศูนย์ และค าสัมภาษณ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ว่า “บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมแต่ละแห่งมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีขอบเขตอ านาจหน้าที่จ ากัด ไม่
สามารถตัดสินใจได้ทุกเรื่อง ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการและพัฒนาสถานที่ให้เกิดความเป็นสัปปา
ยะได้อย่างเพียงพอ”๗๙ ค าสัมภาษณ์ของบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการที่ว่า บุคลากรมีน้อยท าให้
ดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึงและการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ เป็นปัญหา ๘๐ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านบุคลากร คือ การขาดบุคลากรประจ า เช่น ต าแหน่ง
วิปัสสนาจารย์ถือว่าส าคัญมากเพ่ือให้ที่ท างานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ได้รับบรรจุ
แต่งตั้งเป็นบุคลากรประจ า และส่งผลให้สถานะไม่มั่นคง อัตราเงินตอบแทนน้อย สวัสดิการต่างๆ ไม่
เอ้ือต่อก าลังใจในการด ารงชีวิตและทุ่มเทการท างาน 

๒.๕.๒.๒ ปัญหาด้านงบประมาณ   

งบประมาณ หมายถึง การประมาณรายรับและรายจ่าย ในแง่ของบัญชีงบประมาณเป็น
การแสดงรายรับรายจ่ายในแง่ของแผนงาน เป็นแผนการใช้จ่ายทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ที่ก าหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การบริหารงบประมาณเป็นแผนที่การด าเนินงานที่ประกอบด้วย
ผลลัพธ์ที่คิดไว้ล่วงหน้าและแสดงออกมาเป็นตัวเลข หรือ แผนงานที่เป็นตัวเลข งบประมาณ อาจ

                                           
๗๖ค าสัมภาษณ์ นายสุตตา ปทุมมาศ เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๗ค าสัมภาษณ์ ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๘ค าสัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี  (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัย              

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๙ค าสัมภาษณ์ พระมหาไพโรจน์ กนโก  เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๐ ค าสัมภาษณ์ ดร.ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี  อดีตหัวหน้าฝ่ายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัย มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๗๓ 

แสดงออกมาในรูปของตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวนผลผลิตภัณฑ์ จ านวนชั่วโมง
เครื่องจักร หรือ วัดได้ด้วยสิ่งอ่ืน ๆ แต่ถ้าองค์กรใดขาดงบประมาณในการบริหารจัดการก็จะท าให้
องค์กรนั้น ๆ เป็นอัมพาตไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้   

ในที่นี้ ผู้วิจัย ได้ประมวลปัญหาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ได้ ๑ ประเด็น คือ 
“ขาดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณ” เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมอยู่ห่างไกล
กับส านักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยจึงท าให้การติดต่อประสานงานและการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งบประมาณต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ภายใต้ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงที่ว่า ศูนย์
ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้ว เป็นเพียงการการก่อตั้งขึ้นด้วยก าลังและความต้องการของชุมชนของแต่ละ
ท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมและชุมชนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและด ารงอยู่ได้แบบบริหารศรัทธา๘๑ และค า
สัมภาษณ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์มหาจุฬาอาศรมที่ว่า มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน
น้อย ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ๘๒ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านงบประมาณ คือ ขาดแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
งบประมาณจึงส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ภายในศูนย์มหาจุฬาอาศรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้ 

๒.๕.๒.๓ ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่   

วัสดุอุปกรณ์เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องดูแลให้มีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท างานได้อย่าง
เพียงพอ และทันต่อความต้องการ แต่ขณะเดียวกันจะต้องจัดหาเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น โดยมี
ขั้นตอนที่ ส าคัญ คือ (๑) ก าหนดความต้องการ (๒) การจัดหาและแจกจ่าย (๓) การบ ารุงรักษาและ
การจ าหน่าย  ดังนั้น ในการจัดการด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ต้องสามารถด าเนินการได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ และ
ได้รับผลประโยชน์ที่สุด ทั้งนี้ การจัดการด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ยังหมายความรวมถึง 
การเสาะแสวงหา การคิดค้น การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบ ารุงรักษา และเปลี่ยนชิ้นส่วน
ประกอบ  การซ่อมแซ่มสิ่งที่บกพร่องช ารุดเสียหาย และการถอดถอนจากประจ าการหรือรื้อถอน  
เพ่ือจัดหาทดแทนภายในก าหนดเวลาที่สมควรได้   

ในที่นี้ ผู้วิจัย ได้ประมวลปัญหาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ได้ ๑ ประเด็น คือ 
“ขาดระบบการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน” เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ซึ่งวิเคราะห์จาก
ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ด้วยศูนย์มีอาคาร เสนาสนะหลายหลัง มีพ้ืนที่จ านวน ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๓๑ 

                                           
๘๑ค าสัมภาษณ์ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๒ค าสัมภาษณ์ พระมหาไพโรจน์ กนโก  เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๗๔ 

ตารางวา และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถไถส าหรับตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟฟูา เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์
ประปา อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติธรรม เช่นเสื่อ หมอน อาสนะ  
เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีระบบที่ได้มาตรฐานเพ่ือช่วยบริหารจัดการและลดพลังงานบุคลากรที่มีจ านวน
น้อย ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับค าสัมภาษณ์ของพระราชปริยัติกวี  อธิการบดี
มหาวิทยาลัย ที่ว่า  “ในอนาคตข้างหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยต้องมีมาตรฐาน คือ มีความ
พร้อมประกอบด้วย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีวิปัสสนาจารย์  มีผู้ดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ครบวงจร 
เรื่องโรงครัว มีมาตรฐาน สถานที่ปรุงอาหาร สถานที่เก็บเศษอาหาร ขยะ ต้องท าให้ครบวงจร ก็คือมี
ระบบ ระเบียบ ทั้งโรงครัว ที่ปรุงอาหาร ที่รับประทานอาหาร ที่จัดเก็บอาหาร เก็บเศษอาหาร ระบบ
น้ าเสียของเสีย” ๘๓ และค าสัมภาษณ์ของผู้มาใช้บริการจากภายนอกที่ว่า ระบบการจัดการเรื่องวัสดุ 
อุปกรณ์ และสถานที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน เรียบร้อย  ควรวางระบบ กฎเกณฑ์ให้มีมาตรฐานตาม
หลักการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ส่วนการพัฒนาสถานที่ควรยึกหลักการตามแผนการพัฒนา
สถานที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ คือ ขาดระบบการดูแล
รักษาที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า ระบบการบริหารจัดการยังไม่ได้มาตรฐานตามหลัก
ของการเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ดี   

๒.๕.๒.๔ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  

ผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีต้องมีความพอดีในเรื่องการจัดการด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพอประมาณกับรายได้และรายจ่ายขององค์กรเพ่ือให้
องค์กรนั้นมีความสมดุลในเรื่องการบริหารจัดการ ผู้บริหารต้องมีการจัดการสาเหตุ ที่ท าให้เกิดปัญหา 
หาเหตุปัจจัย ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการแก้ไข โดยใช้นักกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารต้องหา
ข้อมูลข่าวสาร และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันในตัว หรือมีพ้ืนฐาน มี
ความพร้อมมากเพียงพอที่จะรู้ เท่าทันต่อผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน  การบริหารจัดการต้องอาศัยความรอบ
รู้ด้านวิชาการต่าง ๆ และความรอบคอบที่จะน าความรู้นั้นมาเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร งบประมาณ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ อย่างระมัดระวังเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   การบริหารจัดการทุกด้าน ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนให้มีความตระหนักให้เกิด
ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเพียร ความรอบคอบและการใช้สติ ปัญญา 
ไตร่ตรอง ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรปรารถนาให้เกิดผลส าเร็จ 

ในที่นี้ ผู้วิจัย ได้ประมวลปัญหาของศูนย์มหาจุฬาอาศรม ได้ ๑ ประเด็น คือ ขาดนโยบาย
และแผนพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ จะเห็นได้จากบุคลากรไม่พอเพียงกับภารงาน เช่น ขาดพระ
วิปัสสนาจารย์ การไม่มีแผนกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนา

                                           
๘๓ค าสัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) , ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัย            

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๗๕ 

ศูนย์ และการไม่มีระบบการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานที่ดี จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 
เป็นผลมาจากการขาดนโยบายและแผนพัฒนาการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารระดับสูงที่ว่า ในเชิงนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นไม่ได้น าเรื่องการปฏิบัติ
กรรมฐานเป็นงานบริการหลักที่ควบคู่กับงานวิชาการ มีเพียงหลักการแต่ไม่มีปฏิบัติการที่ชัดเจน๘๔ 
และค าสัมภาษณ์ของบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการที่ว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ ปัญหา
เรื่องบุคลากรมีจ ากัด ปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ และปัญหาเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
ยังไม่มีระบบกฎเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานของส านักปฏิบัติธรรม แนวทางแก้ไข ควรสร้างเกณฑ์หรือระบบ
การท างานที่จะท าให้บุคลากรเหนื่อยน้อยที่สุด๘๕ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ ขาดนโยบายและแผนพัฒนา
การบริหารจัดการศูนย์ ซึ่งจะเห็นได้จากบุคลากรไม่พอเพียงกับภารงานและขาดต าแหน่งที่ส าคัญใน
ศูนย์ เช่น พระวิปัสสนาจารย์ จึงส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์มหาจุฬาอาศรมให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปายะได้ 

๒.๕.๓ สรุปแนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์กร 

การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนการจัดการให้คนตั้งแต่ ๒ คนขึ้น
ไปที่ท างานในองค์กร การน าองคาพยพท้ังหมดขององค์กรให้ด าเนินไปการปกครอง การดูแลรักษาหมู่
คณะ การด าเนินงาน หรือจัดการงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ หรือองค์การต่าง ๆ ให้ได้บรรลุ
ส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ขององค์การนั้น ๆ ด้วยดีอย่างสามัคคีและมีประสิทธิภาพ  
ค าว่า “การบริหาร” จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และการ
ก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค่านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ หรือใช้ในหน่วยงานราชการ  
ส่วนค าว่า “การจัดการ” จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย(แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยมใช้ในการ
จัดการธุรกิจ  

กระบวนการบริหารจัดการนี้มีความส าคัญต่อนักบริหารโดยสรุป ๗ ประการ คือ (๑) การ
วางแผน คือ การวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ (๒) การจัดองค์กร คือ 
การก าหนดโครงสร้างขององค์กร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน แบ่งงานเป็นฝุายหรือแผนก
ปริมาณงานคุณภาพงาน หรือแบ่งตามลักษณะของงาน (๓) งานบุคลากร คือ จัดคนลงในต าแหน่งต่าง 
ๆ ตามความสามารถและเหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (๔)การ
อ านวยการ คือ การเอ้ืออ านวยให้องค์กรด าเนินไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ เป็นภารกิจในการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน(๕) การประสานงาน คือ การ
ผนึกก าลังจากทุกส่วนขององค์กรเข้าด้วยกันแล้วด าเนินกิจการไปพร้อม ๆ กันเพ่ือไปสู่ เปูาหมาย

                                           
๘๔ค าสัมภาษณ์ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๕ค าสัมภาษณ์ ดร.อมร กาญจนะ อดีตคณบดีคณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย            

ราชภัฏพระนคร วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๗๖ 

เดียวกัน เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการท างานมีความต่อเนื่องกันเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น การประสานงานถือเป็นหัวใจของกระบวนการ
บริหาร (๖) การรายงาน คือ การแจ้งให้ทุกฝุายในองค์กรนั้นทราบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
รวมทั้งสถานะปัจจุบันขององค์กรเป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้น
ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน (๗) การงบประมาณ คือ การจัดหาและจัดสรรเงินเพ่ือด าเนินกิจการใน
องค์กร รวมทั้งการวางแผนการเงิน การท าบัญชีการควบคุมการได้มาและการใช้จ่ายภายในองค์กร 

๒.๕.๔ สรุปหลักการบริหารจัดการองค์กร 

หลักการหรือทฤษฎีการบริหาร หนีไม่พ้นเรื่ององค์กร เนื่องจากถ้าไม่มีองค์กรแล้วก็ไม่
สามารถบริหารจัดการได้ ดังนั้น จึงท าให้เห็นว่าองค์กรที่ดีย่อมมาจากการบริหารที่ดีเช่นกันเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ดี จึงต้องกล่าวถึงองค์กร องค์กร หมายถึงบุคคล คณะบุคคลหรือ สถาบันซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ท าหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน บางครั้งค าว่า องค์กร ก็หมายถึง 
องค์การ ซึ่งหมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกันเพ่ือ
ด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราจัดตั้ง  

องค์กรจะมีลักษณะส าคัญต่างๆ หลายประการ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและทีมที่ปรึกษา
จะต้องพิจารณาควบคู่กันไป เช่น การพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมขององค์การ (Organization 
Cultural), ค่านิยม (Value) และ ทัศนคติของบุคคลภายในองค์กร โดยการพัฒนาจะต้องกระท าเป็น
ระบบ เช่น ระบบโครงสร้างใหม่ ซึ่งจ าเป็นจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง มีการสอดแทรกข้อคิด 
(Intervention) เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาจะต้องเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงสุดและ 
คณะกรรมการบริหารจะต้องให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือวัดประสิทธิภาพที่ได้
จากการพัฒนาองค์กร การพัฒนาองค์กรจะต้องใช้เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ   เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของบุคคล และมุ่งขจัดความขัดแย้งในองค์กร  

การพัฒนาองค์กรจึงมีความจ าเป็นในการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนองค์กรจะต้อง
ค านึงถึงความเป็นจริง โดยไม่ค านึงถึงศักดิ์ศรีและความต้องการของคน การบริหารงานระบบนี้  จึงไม่
ค่อยยอมรับคุณค่าและวิธีการท างานของคน เพราะสายการบังคับบัญชาก าหนดไว้แน่นอนตายตัวว่า 
จากใครถึงใคร การแบ่งงานจะแบ่งตามความช านาญเฉพาะอย่าง  การบรรจุ  เลื่อนขั้น  เลื่อน
ต าแหน่ง  ขึ้นอยู่กับความสามารถ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นมีจ ากัด แต่ละคนในหน่วยงาน
จึงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเพ่ืองานของตนมากกว่าเพ่ืองานส่วนรวม  

  



บทท่ี ๓ 
 

หลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ            
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ผู้วิจัย ได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เรื่องประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแล้ว พิจารณาข้อมูลโดยละเอียดถี่ถ้วนจึงได้ทราบว่า นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ค านิยาม 
ความหมายและทฤษฎีที่มีคุณลักษณะเหมือนกันบ้าง และแตกต่างกันบ้าง ตามทัศนคติแต่ละบุคคล 
เมื่อเป็นเช่นนั้น จักได้น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้ากับ
ผลผลิตและท าให้เกิดความพึงพอใจ  ได้ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย  เป็นการน าเอาความรู้ที่เกิด
จากทักษะความรู้ ในด้านต่าง ๆ แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานหรือองค์กรในการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้แนวคิดและหลักการของศาสตร์และศิลป์มา
ผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่น ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสาธารณะ และ
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้มีพัฒนาการน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยสรุปจะต้อง
ใช้ความรู้และทักษะหลายด้านด้วยกัน ๑ ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยควรจะส่งเสริมการ
ศึกษาศาสตร์พระราชาในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจักได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๓.๑  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
๓.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ๓.๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 

๓.๒ หลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
๓.๒.๑ การบริหารบุคลากร 
๓.๒.๒ การบริหารงบประมาณ 
๓.๒.๓ การบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
๓.๒.๓ การบริหารจัดการ 

๓.๓ ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ๓.๓.๑ ด้านบริหารบุคลากร 
 ๓.๓.๒ ด้านบริหารงบประมาณ 

                                           
๑ส ม พร  ศิ ล ป์ สุ ว ร ร ณ์ , ประสิ ท ธิ ภ าพ ในก า รบ ริห า รจั ด ก า ร , [ออน ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า : 

http://www.softbizplus.com/general/๗๑๗-management-good-performance, มกราคม ๒๕๖๑. 

http://www.softbizplus.com/general/717-management-good-performance,%20มกราคม


๗๘ 

๓.๓.๓ ด้านบริหารวสัดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
๓.๓.๔ ด้านบริหารจัดการ 

๓.๔ สรุป 
 

๓.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ความหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการบริหารงาน (Administration) เป็นเรื่องที่
ส าคัญยิ่งต่อการดาเนินงานของทุกๆองค์กรทั้งนี้เพราะการบริหารงานสามารถบ่งชี้ให้เห็นได้ว่าองค์กร
นั้นๆมีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดการบริหารงานขององค์กรต่างๆที่ดีนั้นผู้บริหารองค์กร
จะต้องมีความสามารถในการวางแผนให้บุคคลากรสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิผลสูงสุดทั้งนี้เพราะผู้บริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบต่างๆร่วมด้วยซึ่งการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถของ
ตัวผู้บริหารเองมีนักบริหารนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินักการศึกษาและหลายท่านได้ให้ความหมายและ
แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานไว้หลากหลายจากการค้นคว้าและตรวจสอบเอกสารปรากฏว่ามีผู้
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารไว้หลายท่านดังนี้ 

เฮอร์เบริ์ท เอ ไซม่อน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึงกิจกรรมที่
บุคคลตั้งแต่๒คนข้ึนไปร่วมกันดาเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์๒ 

ฮัทชิสัน (Hutchinson) กล่าวว่าการบริหารหมายถึงศิลปะหรือความสามารถในการรวม
วัตถุและกาลังคนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด๓ 

คูนทซ และดอนเนลล์ (Koontz and Donnell) กล่าวถึงการบริหารหมายถึงการทา
งานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น๔ 

เออร์เนสต์ เดล (Ernest Dale) กล่าวถึงการบริหารหมายถึงกระบวนการจัดองค์การ
และการใช้ทรัพยากรต่างๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้ล่วงหน้า๕ 

ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่าการบริหารคือศิลปะในการทางาน
ให้บรรลุเปูาหมายร่วมกับผู้อ่ืนภายในสภาพองค์การนั้นๆทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลัก
ขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืนๆ

                                           
๒ Herbert A. Simon, Administrative Behavior, (New york :Macmillian, ๑๙๔๗), p. 3. 
๓ Hutchinson, Jonh G., Organization : Theory and Classical Concepts, ( New York : 

McGraw-Hill, 1967), p. 12. 
๔ Koontz, Harold &Cyril O’ Donnell, Principle of Management : An Analysis of 

Managerial Functions, (New York : McGraw-Hill, 1972), p. 43. 
๕ Ernest Dale, Management : Theory and Practice, (New York : McGraw-Hill,1973), 

p.4. 



๗๙ 

เครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบเงินทุนรวมทั้งข้อมูลสนเทศต่างๆเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจาหน่าย
และตอบสนองความพอใจให้กับสังคม๖ 

รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ได้รวบรวมความหมายของคาว่า “การบริหารจัดการ” 
และ “การจัดการ” ได้ดังนี้  

๑) ค าว่า “การบริหาร” (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การ
ก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงเป็นค่านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการและคาว่า “ผู้บริหาร” (Administrator)     
จะหมายถึงผู้บริหารที่ทางานอยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไรการบริหารคือกลุ่มของ
กิจกรรมประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Lead-
ing/Directing) หรือการอ านวยและการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ทรัพยากรขององค์กร (6M’s) เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุ
ความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถ้วน 

๒) ค าว่า “การจัดการ” (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย 
(แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management) ส่วนค าว่า“ผู้จัดการ” 
(Manager) จะหมายถึงบุคคลในองค์กรซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร
และกิจการงานอื่นๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ขององค์กร๗ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวว่าการบริหารหมายถึงการทางานให้
ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other people) เมื่อว่าตามคานิยามนี้การ
บริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีอันเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือในวัน
อาสาฬหบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งท าให้เกิด
พระสังฆรัตนะขึ้นเมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็
ต้องบริหารคณะสงฆ์และวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งดารงสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า๒,๕๐๐ปีเป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหารนอกจากนี้ยังมีพุทธ
พจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎกการศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะทาให้
ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร๘ 

                                           
๖ Peter F. Druckerอ้างในสมพงศ์เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๖. 
๗รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ, องค์การและการจัดการ (ฉบับสมบูรณ์) (Organization and 

Management) (กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business World, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘-๑๙. 
๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์           

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔. 



๘๐ 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการถือเป็นเรื่องของการวางแผนงานเพ่ือด าเนินงาน
ตามกระบวนการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และมีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ให้
ความหมาย และออกแบบทฤษฎีไว้หลายท่านดังที่ได้ค้นคว้า เพ่ือเป็นแนวทางของการศึกษา ดังนี้๙ 

จันทรานี สงวนนาม ได้สรุปว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นสาขาวิชาที่มีการ
จัดระเบียบอย่างมีระบบคือมีหลักการกฎเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานโดยลักษณะเช่นนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์  (Science) 
ซึ่งเป็นศาสตร์ทางสังคมที่อยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการ
บริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์และทักษะของ
ผู้บริหารแต่ละคนที่จะทางานให้บรรลุเปูาหมายซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฎีไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมแล้วการบริหารก็จะมีลักษณะ
เป็นศิลป์ (Arts)๑๐ 

 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การบริหารโดยทั่วๆไปจะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานหรือเป็นลาดับรายการในการบริหารซึ่งในการบริหารนั้นจะต้องมีล าดับรายการก่อนหลังว่า
จะต้องท าสิ่งใดก่อนและต่อ ๆ ไปจะท าอะไรซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตและหน้าที่ตามขั้นตอนต่างๆไว้
อย่างชัดเจนในงานการบริหารนั้นมีนักปราชญ์นักวิชาการและนักบริหารทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตลอดจนนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ดังนี้ 

เฮนรี่ฟาโยล  (Henry Fayol) ได้กล่าวถึงหลักทั่วไปของการบริหารจัดการ” ว่าหลัก
บริหารจัดการโดยทั่วไปยืดหยุ่นได้และต้องใช้ได้กับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงซึ่งดังกล่าวนี้มีหลักของการ
บริหารจัดการไว้ ๑๔ ข้อดังนี้  (๑) การแบ่งงานกันท าเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษที่นักเศรษฐศาสตร์เห็น
ว่าจ าเป็นส าหรับความมีประสิทธิภาพในการใช้แรงงานต้องประยุกต์ใช้หลักการนี้ในงานทุกชนิดทั้งงาน
การจัดการและงานเทคนิค  (๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอ านาจและความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธ์กันซึ่งความรับผิดชอบเกิดจากอ านาจหน้าที่อ านาจเป็นส่วนประกอบของปัจจัยที่เป็น
ทางการต่างๆได้มาจากต าแหน่งผู้บริหารและปัจจัยส่วนบุคคลเป็นการประสมประสานของการมีไหว
พริบประสบการณ์คุณค่าทางศีลธรรมความรับผิดชอบในอดีตฯลฯซึ่งอ านาจหน้าที่ต้องอยู่คู่กับความ
รับผิดชอบ (๓) ความมีระเบียบวินัยเป็นการยอมรับเคารพข้อตกลงซึ่งกันและกันการประยุกต์ใช้พลัง
และสัญลักษณ์ภายนอกของการยอมรับวินัยต้องมีความเหนือกว่าในทุกระดับเพ่ือให้สามารถบังคับ
ใช้ได้ (๔) การมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวหมายถึงพนักงานควรจะได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียง
คนเดียว     (๕) การมีเปูาหมายเดียวกันข้อนี้ยึดหลักการว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมายและ

                                           
๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, หน้า ๓-๕. 
๑๐จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง. 

(ม.ท.ป, ๒๕๓๖ ), หน้า ๔. 



๘๑ 

แผนการเดียวกันข้อแตกต่างจากการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวคือหลักการนี้สัมพันธ์กับการจัด
องค์การของบริษัทมากกว่าบุคคลหมายความว่าการตัดสินใจทุกกรณีต้องมาจากผู้บริหารสูงสุด (๖) 
ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์กรหมายถึงผลประโยชน์เฉพาะของ
ผู้จัดการและพนักงานถือเป็นรองจากผลประโยชน์ทั้งหมดขององค์การ (๗) ค่าตอบแทนและวิธีจ่าย
ค่าตอบแทนนั่นคือการจ่ายค่าตอบแทนควรจะยุติธรรมและสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้างเท่าที่จะทาได้ (๘) การรวมอ านาจหลักข้อนี้ไม่ได้รวมถึงการรวมอ านาจหน้าที่แต่หมายถึง
ขอบเขตของการรวมอ านาจหน้าที่หรือกระจายอ านาจผู้บริหารระดับสูงจะต้องก าหนดระดับการรวม
อ านาจและการกระจายอ านาจที่เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์และลักษณะขององค์การ (๙) สาย
การบังคับบัญชาเป็นสายการบังคับบัญชาเพ่ือให้การติดต่อสื่อสารขององค์การคล่องตัว (๑๐) ค าสั่ง
องค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่สาหรับทุกคนและทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของเขา (๑๑) หลัก
ความเสมอภาคการจัดการใช้หลักเท่าเทียมกันตลอดทั้งความเมตตาและความยุติธรรม (๑๒) ความ
มั่นคงในงานการออกจากงานบ่อยๆเป็นเหตุผลของการบริหารจัดการที่ไม่ดีและชี้ว่าเป็นอันตราย
ตลอดจนทาให้เสียค่าใช้จ่ายธุรกิจที่มั่งคั่งโดยทั่วไปจะแสดงถึงความรู้สึกมั่นคงของพนักงานด้วย (๑๓) 
ความคิดริเริ่มผู้บริหารที่มีประสิทธิผลจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาและการ
บริหารงาน (๑๔) ความสามัคคีเป็นหลักการที่ว่าสามัคคี คือ พลังความเข้ากันได้ระหว่างสมาชิกใน
องค์การจะท าให้เกิดความแข็งแกร่ง 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ส าหรับการจัดการและการบริหารที่ได้น าค านิยามและความหมายมาแสดงไว้แล้วนั้น     

มีนักวิชาการได้แสดงแนวคิดทฤษฎีต่างๆไว้มากมายโดยสามารถแบ่งแนวคิดทฤษฎีทางการจัดการได้ 
ตามยุคสมัยที่นักวิชาการสร้างขึ้นโดยในงานวิจัยนี้จะน ามาแสดงเฉพาะแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นหลัก 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการจัดระบบแนวความคิดทางด้านการจัดการนั้นเริ่มต้นในช่วง

ที่มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษระหว่างศตวรรษที่  ๑๘ และ ๑๙ ได้มีการปรับปรุง
พัฒนาเรื่อย ๆ มาจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งสามารถแบ่งแนวความคิดออกเป็น ๖ กลุ่มด้วยกันคือ 

๑. ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management School)  
๒. ทฤษฎีการจัดการเป็นกระบวนการ (Management Process School)  
๓. ทฤษฎีด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations School)  
๔. ทฤษฎีด้านระบบสังคม (Social System School)  
๕. ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical School)  
๖. ทฤษฎีด้านระบบ (Systems School) 
การจัดการโดยทั่วไปในป๎จจุบันมักจัดระบบแนวความคิดเป็นสองแนวคือเป็นวิทยาศาสตร์

หรือเป็นศิลปะ (Management : Science or Art)การจัดการโดยทั่วๆไปจะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธี
หรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือเป็นล าดับรายการในการจัดการซึ่งในการจัดการนั้น
จะต้องมีล าดับรายการก่อนหลังว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อนและต่อ ๆ ไปจะท าอะไรซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) กระบวนการจัดการจะก าหนดขอบเขตและ
หน้าที่ตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 



๘๒ 

ความหมาย แนวคิดและกระบวนการ 
ทฤษฎีหมายถึงแนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบและ

การสังเกตจนเป็นที่แน่ใจทฤษฎีเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็น
ข้อสรุปอย่างกว้างๆที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมในการจัดการองค์การทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อยๆก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้ทฤษฎีมีบทบาทในการให้คาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไป
และชี้แนะสาหรับการวิจัยผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการจัดการองค์การที่นักวิชาการหลายท่านได้เสนอไว้โดย
แสดงสรุปทฤษฎีตามช่วงระยะเวลา ได้ดังนี้๑๑ 

ก) ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม (๑) แนวคิดของเฟรดริกดับบลิวเทย์เลอร์ (The One Best 
Way) (๒) แนวคิดของอองรีฟาโยล (การบริหารงานตามหน้าที่โดยกระบวนการจัดการ ๕ อย่าง    
หรือ (POCCC) (๓) แนวคิดของไลน์ดาลเออวิคและลูเธอร์กูลิค (POSDCoRB MODEL) (๔) แนวคิด      
ของแมกซ์เวเบอร ์(องค์การแบบระบบราชการ)  

ข) ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิมใหม่หรือแบบมนุษยสัมพันธ์ (๑) แนวคิดของเอลตันเมโย
บิดาแห่งการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ์ (๒) แนวคิดของอับราฮัมมาสโลว์๓) แนวคิดของดักลาส
แมคเกรเกอร์ทฤษฎี X และ Y (๔) แนวความคิดของเฟดเดอริกเฮิร์ซเบิร์กทฤษฎี ๒ ปัจจัย (แรงจูงใจ)  

ค) ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (๑) ทฤษฎีระบบ IPOFE Input – Process – Output –
Feedback - Environment (๒) ทฤษฎีการจัดการตามสถานการณ์ 

แนวคิดของเอลตันเมโยบิดาแห่งการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ์เอลตันเมโย 
(Elton Mayo) บิดาแห่งการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ์เอลตันเมโยพยายามทดลองว่ามีป๎จจัย
อะไรบ้างที่จะทาให้คนทางานอย่างเต็มที่และกล่าวว่ามนุษยสัมพันธ์มีส่วนในการที่จะท าให้คนทางาน
มากหรือน้อยเป็นตัวกาหนดมาตรฐานในการท างานมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) การวิจัยหรือ
การทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ที่เอลตัน เมโย กับคณะท าการวิจัยเริ่มที่ข้อ
สมมติฐานว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคนงานมีการค้นพบจากการทดลองคือมี
การสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การทาให้เกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์มี
ความส าคัญมากซึ่งผลการศึกษาทดลองของเอลตันเมโยและคณะพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. คนเป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจขวัญก าลังใจและความพึงพอใจเป็นเรื่องส าคัญในการท างาน 
๒. เงินไม่ใช่สิ่งล่อใจที่ส าคัญแต่เพียงอย่างเดียวรางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ

ท างานไม่น้อยกว่าเงิน 
๓. การท างานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพคับ

ที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากข้อคิดที่ส าคัญการตอบสนองคนด้านความต้องการศักดิ์ศรีการยกย่องจะส่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์” 

                                           
๑๑ดูรายละเอียดใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร , หลักและทฤษฎีการบริหาร

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐-๒๕. 



๘๓ 

การบริหารการบริหารเป็นกระบวนการสั่งการ และควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การ
รูปนัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าให้เปูาหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล๑๒ การด าเนินงาน
ตามล าดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน (Planning).การจัดองค์การ (Organizing).การอ านวยการ 
(Actuating).และการควบคุม (Controlling).เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน 
การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other people) และกล่าว
หน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่ (Function) ของนักบริหาร การบริหารหมายถึง 
กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยความ
รวมแรงรวมใจของสมาชิกในองค์การการตระหนักถึงความสามารถความถนัดความต้องการและ
มุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะ
สัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ เป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้
เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความ เต็มใจด้วยความเที่ยงธรรม และอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ต้องการ การก าหนดแนวทางหรือนโยบายการสั่งการ การอ านวยการ 
การสนับสนุนและการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเปูาหมายที่ต้องการ 
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ 
คือ การจัดการองค์การการวางแผน การติดตาม และการควบคุมการบริหารเกิดได้หลายแนวคิด เช่น 
โพสด์คอร์บ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) และลินดอลเออร์วิค 
(LyndallUrwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร๗ประการได้แก ่

การวางแผน (Planning)  
การบริหารงานบุคคล (Staffng)  
การอ านวยการ (Directing)  
การประสานงาน (Coordinating) 
การรายงาน (Reporting) 
การงบประมาณ (Budgeting)  
ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรีฟาโย (Henry Fayol) ประกอบด้วย ๕ 

ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคัดการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวม
เรียกว่า พอคค์(POCCC)การบริหารมี ๒ นัย คือ (๑) ค าว่าบริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจาก
ศัพท์ว่า ปริแปลว่า รอบ และ หรธาตุในความน าไป ดังนั้น ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีก
ส านวนหนึ่ง ค าว่า บริหารแปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนีดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห  ปริ
หริต สมตฺโถ “แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนีหลีกหนีหลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหาร
ปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบหรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป (๒)ค าว่าบริหาร แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษ ว่า Administer และAdministration แปลความหมาย คือ การปกครอง ด าเนินการ 
อ านวยการ จัดการจัดให้ส่งเสริมและบ ารุง 

                                           
๑๒สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ์, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกจิ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๙. 



๘๔ 

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ คือ๑๓ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง แผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต

ให้ตรงเปูาหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า 
๒. การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์(Allocation)หมายถึงการแสวงหา

ก าหนดบุคคลและวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

๔. การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การจัดผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพ่ือให้แสดงโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน
ของผู้อื่นและเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเปูาหมายขององค์การเป็นหลัก 

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น.เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย
เพ่ือทราบผลปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย
เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น เพ่ือวางแผนใหม่ส าหรับ
การปฏิบัติงานในอนาคต 

กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ ประการ คือ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้หน้า โดย

เกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set.Objective) การพัฒนากลวิธี 
(Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้น
ไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน 

๒. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างานเพ่ือให้งานต่างๆ
สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๔. การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

๕. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุม
งานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของเจ้าที่ทุกคน
เป็นไปด้วยดี 

๖. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการด าเนินการ
เป็นไปด้วนดี และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีขึ้นและท าความ
ร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ”  

                                           
๑๓พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖. 



๘๕ 

๗. การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูล และความเข้าใจ
เพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

๘. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Publion Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงาน จะหมายถึง
วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา
ผู้ร่วมงาน ความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

๙. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบ
และกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุม
งาน๑๔ 

 

จากที่กล่าวมาเบื้องต้นถึงเรื่อง “แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ” 
สามารถสรุปได้เป็น ๕ ด้าน  ดังต่อไปนี้  

๑. หลักการบริหารหลักในการบริหารมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและในแต่ละ
สถานการณ์ แต่ที่ส าคัญที่ได้ยึดถือกันมาโดยตลอดคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) โดยมีการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ส าคัญ ๆ 
ทุกคนควรจะต้องรับรู้รับทราบ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันท า รวมทั้งการใช้หลัก การบริหารแบบพ่ี
น้อง มีปัญหาหรือเรื่องอะไรที่ส าคัญ จะปรึกษาผู้อาวุโส ซึ่งเป็นที่เคารพของทุกคน ไม่มีการเข้มงวด
มาก มีการให้รางวัลและพร้อมที่จะไม่ให้รางวัลแก่คนที่ไม่ดี มีอะไรก็จะพูดกันแบบตรงไปตรงมา       
ดูผู้อาวุโส เป็นต้นแบบ (Modeling) 

ส าหรับผู้บริหารระดับกลางจะต้อง ศึกษา Style การบริหารและวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ของตน เพราะ style การบริหารแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องปรับรูปแบบการบริหารของเราให้เข้ากับ
นายได้ วิธีการพูดหรือ approach กับนายบางคนก็ไม่เหมือนกัน ต้องศึกษาว่านายเป็นอย่างไร 
culture ของคณะเป็นอย่างไร 

๒. ด้านความรู้ ความรู้ที่ผู้บริหารระดับกลางพึงมีที่ส าคัญ คือ 

๒.๑  ต้องรู้ระเบียบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพราะราชการมีข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องซึ่งต้องบริหารงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด มิฉะนั้นก็จะท าให้มีความผิดได้ 
การรู้กฎระเบียบจะท าให้งานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ดังนั้นก่อนจะส่งงานหรือเสนอ งาน            
ต้องตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่ 

๒.๒  ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นในระดับผู้บริหาร ผู้บริหารระดับกลางต้องใช้ IT เป็นใน
ระดับผู้บริหาร คืออย่างน้อยใช้ด้วยตัวเองไม่เป็นแต่ต้องรู้ว่าใช้ท าอะไร ในขณะเดียวกันต้องเตรียมตัว

                                           
๑๔พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม, 

๒๕๔๒), หน้า ๖๔-๗๒. 



๘๖ 

ให้พร้อมในการใช้ระบบ IT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความพร้อมความเข้าใจใน IT มากขึ้น 
นอกจากนั้นแล้วทักษะด้านภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งส าคัญ 

๒.๓  ต้องแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานจะช่วย
ท าให้เพ่ิมพูนมากขึ้น ท าให้รู้จักวิธีการท างานของแต่ละหน่วยงาน งานเลขาฯ ที่ส าคัญคือ บางคณะ
บทบาทอาจารย์อาจจะมาก บางคณะบทบาทอาจารย์อาจจะน้อย การบริหารก็จะต่างกัน เลขาฯ ได้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะช่วยให้งานแต่ละงานดีข้ึน 

ผู้บริหารระดับกลางต้องมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน และรวมกันให้เป็นหนึ่ง ความส าคัญที่สุดของสถาบันที่จะด าเนินการไปได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง เพราะข้างบนท านโยบาย วางกรอบ แต่จะขับเคลื่อนด้วยผู้บริหารระดับกลาง ถ้าผู้บริหาร
ระดับกลางท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะด าเนินไปด้วยดี การวางนโยบายไม่ใช่เป็นเรื่องยาก 
องค์กรของคนญี่ปุุนคนที่ส าคัญคือคนระดับกลาง เพราะคนตรงกลางประสานระหว่างข้างบนกับ
ข้างล่าง ต่อให้ข้างบนวางนโยบายอย่างดีแต่ถ้าไม่ได้มีการสานต่อก็จะไม่สามารถบรรลุผลได้ 

๓. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
๓.๑ ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพ่ือลดปัญหาการขัดแย้ง การโต้เถียงกัน 

ลดการซ้ าซ้อนของงาน 
 ๓.๒ การพูดคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันให้มาคุยกัน 

อย่าไปเถียงกัน  เถียงกันแล้วก็ไม่สบายใจ ท าให้ผิดใจ 
 ๓.๓ สร้างความร่วมมือ ให้เกิดข้ึนในองค์กรด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี

และบริหารความขัดแย้ง ต้องมี attitude ที่ดีต่อกัน ท าอย่างไรให้ประนีประนอมกันให้มากที่สุด ใครที่
ไม่ชอบใครก็อย่าไปพูดกับคนนั้นให้มาก รายละเอียดเล็กน้อย ปลีกย่อยอย่าแคร์มาก พยายามจัด
กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมกันเพื่อลด conflict เปูาหมายคือประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

 ๓.๔ อ่อนน้อมถ่อมตัว อ่อนโยนและจริงใจ อ่อนน้อมถ่อมตัว อ่อนโยนและจริงใจเป็น 
character ที่มีเสน่ห์ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็พูดกับเด็กดี ๆ เด็กก็นับถือ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ๆ ก็นับถือ 

๔. ด้านการปฏิบัติงาน 

๔.๑ การจัดล าดับความส าคัญของงาน 

๔.๒ ตรงต่อเวลา จึงจะถือว่ามีคุณภาพใช้ได้ เหมือนกับสินค้าที่ต้องมีคุณภาพที่ดี 
ราคาถูกต้องและส่งตรงเวลา 

๔.๓ ลด Boundary ของกองใน สอธ. หลาย ๆ งานจะมีความเกี่ยวข้องกัน ใน สอธ. 
จะไม่มี boundary ของกอง งานบางอย่างที่ส าคัญ เช่น งานออกนอกระบบก็อาจท าเป็น task force 
ขึ้นมา หลาย ๆ กองมาช่วยกันท า ประเด็นคือ ใน สอธ.จะต้องท างานร่วมกัน เป็น flat มากข้ึน 

๔.๔ UPDATE ข้อมูล และใช้ITเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน้าที่ของฝุาย
สนับสนุนคือจะต้อง update ข้อมูลตลอดเวลา การบริหารการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นก็ด้วยระบบ IT เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สองส่วนคือ e - learning และ e - office เข้ามา          



๘๗ 

มีบทบาทมากข้ึน ถ้าหากเราเรียนรู้ได้ก็จะท าให้การให้บริการการศึกษาของเรามีความรวดเร็ว มีความ
ทันสมัย การเรียนการสอนจะพัฒนาเป็น e - learning ระบบการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบ     
e - office ก็จะท าให้มีความรวดเร็ว 

๔.๕ ต้องกล้าที่จะเสนอแนะเพ่ือพัฒนางาน 

ผู้บริหารระดับกลางคงท าอะไรใหม่ไม่ได้มากเพราะขึ้นอยู่กับคณบดี รองคณบดี เป็นหลัก 
เราจะตัดสินใจได้ค่อนข้างน้อย แต่เราเป็นผู้เสนอได้ว่า น่าจะท าอย่างนี้ถ้าอาจารย์เห็นดีด้วยก็ท าได้ 
แต่ถ้าไม่เห็นดีด้วยก็ไม่ต้องท า เพราะเราไม่ได้อยู่ในระดับ decision maker ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่
เสนอได้ซึ่งจะท าให้การปรับปรุงมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่น่าจะช่วยกันได้ก็คือ ถึงแม้เราจะไม่ได้
ตัดสินใจ แต่ควรจะเสนอได้ว่าควรเป็นแบบนี้ ผู้บริหารมาแล้วก็ไป ความต่อเนื่องอยู่ที่ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

๕. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕.๑ อย่ายึดติดกับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายคน ขอให้มองภาพของการโยกย้าย การ

เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการพัฒนาคน การเปลี่ยนงานมีอยู่ ๒ อย่าง คือ หนึ่งเพ่ือให้งานไหลลื่นขึ้น 
สอง ประสบการณ์ บางทีท างานสัก ๔-๕ปีมันเริ่มเบื่อหน่าย ไม่ใช่การลงโทษแต่ความจริงแล้วมันท าให้
มีประสบการณ์มากขึ้น ท าให้ fresh ขึ้นด้วย มองภาพแบบนี้ซึ่งคงจะ dynamic มากขึ้น 

๕.๒ การแบ่งโครงสร้างที่มีอยู่เราจะเน้นเรื่องของความรวดเร็ว ความเที่ยงตรง และ
ความมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนต้องมี Job Description สิ่งเหล่านี้จะต้องท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ 
เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนต้องมี Job Description ถ้ามี Job Description ครบ ในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานเราจะรู้ว่างานแต่ละงานมีผู้รับผิดชอบหรือยัง และจะรู้ว่ามีงานบางงานมีความซ้ าซ้อนกัน
ไหม งานอะไรที่ขาดยังไม่มีคนท า เพราะฉะนั้นจาก Job Description จะท าให้จัดบุคลากรได้
เหมาะสม เป็นเรื่องที่จะช่วยว่ามีงานครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน 

๕.๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ  ในฐานะที่เป็นหัวหน้า
หน่วยงาน ต้องดูแลบุคลากรสายสนับสนุนว่าจะท าอย่างไรให้บุคลากรของเราท างานให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแล การบริหาร การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญ ที่จะต้องเน้นว่าให้ผู้ที่
ท างานกับเราได้รับการพัฒนา ในแต่ละปีต้องท าแผนพัฒนาบุคลากร ท าอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ของเรา
ทุกคนมีการพัฒนาตนเอง ท าให้ระบบงานของตนเองมีความก้าวหน้า มีความรวดเร็วโดยตลอด ถือ
เป็นนวัตกรรมใหม่ขององค์การคือ ทุกคนจะต้องขวนขวายหาความรู้ และในขณะเดียวกันการอบรม 
การสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยในเรื่องของการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ให้พนักงานทุกคนรู้และเข้าใจองค์การแห่งการเรียนรู้ 

๕.๔ สนับสนุนให้ลูกน้องก้าวหน้าในอาชีพสิ่งจูงใจประการหนึ่งซึ่งโดยปกติคนเราทุก
คนท างานไม่ว่าจะอยู่สายไหนก็ต้องการความก้าวหน้าทั้งสิ้น ในทางทฤษฎีของเรื่องสิ่งจูงใจถ้าหากเรา
ไม่เอามาใช้หรือท าให้คนที่ท างานกับเราก็จะท าให้เป็นข้อติดขัด ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสที่จะ
เติบโตได้สนับสนุนทุกกรณี เพราะถือเป็นขวัญและก าลังใจที่ส าคัญ เมื่อเราดูแลความก้าวหน้า ขวัญ
ก าลังใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่สมควรจะได้รับ ก็ต้อง demand กลับว่าทุกคนต้องท างานด้วยความ
ตั้งใจ 



๘๘ 

๕.๕ ประเมินผลการปฏิบัติงานต้องถูกต้องและยุติธรรมการประเมินต้องมีลักษณะ 
Objective มากขึ้น ถ้าเป็น Subjective มากไม่สามารถแยกให้เห็นว่าคนนี้ต่างกับคนนั้นอย่างไร ต้อง
ท าให้มี Objective ให้ชัด ๆ เลยว่า ข้อไหนประเด็นไหนคะแนนเป็นอย่างไร ก็จะท าให้แยกความ
แตกต่างได้ ถ้าหากเป็นลักษณะ Subjective ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้า ระบบที่ส าคัญที่จะท าให้คนท างาน
กับเรามีขวัญก าลังใจก็จะต้องท าให้เขาได้รับการประเมินที่ถูกต้อง และยุติธรรม อาจจะต้องใช้การ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

๕.๖ Empower ให้ฝุายสนับสนุนมีการ empower ไปยังหัวหน้างาน ท าให้การ
ท างานได้เร็วขึ้น ทุกเรื่องไม่ต้องไปลงที่เลขานุการคณะหรือผู้อ านวยการกองก็จะท าให้แต่ละคนท างาน
ได้คล่องตัวขึ้น 

๕.๗ การสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีแก่บุคลากร เพราะงานจะเดินหรือไม่
ต้องมีกองทพัที่เข้มแข็งและมีความสุขในการท างาน ดูแลและเอาใจใส่ลูกน้อง ให้ก าลังใจลูกน้อง เพ่ือน
ร่วมงานไม่ใช่ลูกน้อง ต้องดูแลไม่ให้อดอยาก ให้กินดีอยู่ดีพอสมควรถามลูกน้องว่าเขาเป็นอย่างไร 
สบายดีหรือไม่ ค าพูดดี ๆ ก็ท าให้เขาดีใจผู้บริหารต้องท าให้เป็นธรรมชาติ 

 
๓.๑.๒  แนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
 

ผู้วิจัย ได้ทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กรแล้ว 
เมื่อศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ละเอียด ถี่ถ้วนแล้วจึงได้ทราบว่า นักวิชาการได้ให้ค านิยาม 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน และต่างกันไปตามทัศนคติของแต่ละบุคคล 
จริงอยู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร เป็นการศึกษาโครงการและนโยบายอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว
ปรากฏผลส าฤทธิ์เต็มศักยภาพที่เกิดขึ้น ระดับหนึ่งระดับใดตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีการใช้
ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้ามาด าเนินโครงการมาก
หรือน้อย  แต่ให้ผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย จักได้น าเสนอข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 

๓.๑.๒.๑  ความหมายของประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
ความหมายประสิทธิภาพขององค์กร มีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการในสภาพ

ปัจจุบัน นักวิชาการได้นิยามและให้ความหมายประสิทธิภาพ กล่าวคือประสิทธิภาพ (Efficiency)มี
ความหมายที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถหรือศักยภาพที่ท าให้คุณลักษณะที่เหมือนกันและต่างกัน 
ซึ่งมีเนื้อหาสาระส าคัญ ๆ ที่คล้ายกันและต่างกัน ประสิทธิภาพ คือความสามารถที่ท าให้เกิดผลใน
การท างาน๑๕ ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพที่ผลักดันให้กระบวนการ
หรือวิธีการ ท าให้ได้มาซึ่งผลผลิตหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นไปตามแผนการ คือความคุ้มทุน
และลดความเสียหายในระหว่างขั้นตอนการผลิต โดยมีการค านึงถึงขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการ
บรรลุเปูาหมายผลการปฏิบัติงานเต็มความสามารถหรือศักยภาพ 

                                           
๑๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , หน้า ๖๖๗. 



๘๙ 

ประสิทธิผล หมายถึงความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้พลังงาน เวลา 
วัสดุ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ต่ าที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) และผลที่น าออก (Output) 
เพ่ือสร้างให้เกิดต้นทุนส าหรับทรัพยากรต่ าที่สุด ประสิทธิผล หมายถึงการด าเนินการให้เป็นไปตามที่
คาดหมายไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการท างานที่ต้องให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและการที่จะพิจารณา
ว่างานใดมีประสิทธิผลหรือไม่ก็พิจารณาได้จากผลงาน ๑๖ ประสิทธิผล คือการท ากิจกรรมการ
ด าเนินงานขององค์การสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งในส่วนของ
ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การท างานที่มี
ประสิทธิผลจึงมีความเก่ียวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลวานที่เน้น
ด้านปัจจัยน าออก คือหมายถึงความสามารถท่าท าให้เกิดผลในการงาน ๑๗ประสิทธิผล หมายถึงสภาวะ
ที่องค์การสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ้นในขณะที่ปัจจัยการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงที่ นอกจากนั้น 
ประสิทธิผล หมายถึงสภาวะที่องค์การสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ้นในขณะที่ปัจจัยกาผลิตลดลงหรือผลผลิต
คงที่ ประสิทธิผล หมายถึงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของนโยบายการ
พิจารณาทางเลือกโดยใช้ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ ท าได้โดยการวิเคราะห์ทางเลือกนั้นว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์มากหรือน้อยเพียงใด๑๘ 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพอาจพิจารณาเป็นสองระดับ ระดับที่ ๑คือประสิทธิภาพระดับ
บุคคล หมายถึงความสามารถหรือศักยภาพท่ีผลักดันให้กระบวนการหรือวิธีการ ท าให้เกิดคุณลักษณะ
ของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้บัง
เกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมี
คุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของหมู่คณะ สังคม และผู้จะน า
ผลนั้นไปใช้เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การปฏิบัติงานด้วยความพอใจ ปฏิบัติ
เต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วยการเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่จะท าให้บรรลุผลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ แต่ใช้ทรัพยากรและระยะเวลาน้อย ระดับที่ ๒ คือ ประสิทธิภาพขององค์กร
เน้นไปที่ผลรวมขององค์กร ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กรหมายถึงผลส าเร็จตามศักยภาพที่มี
องค์ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ กล่าวคือการผลิต องค์กรที่มีประสิทธิภาพ    ถ้าองค์การสามารถ
ด าเนินการผลิตให้ได้ผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์กร คือ
ความสัมพันธ์กับผลงานที่องค์กรพึงประสงค์ หมายถึงความส าเร็จของการปฏิบัติที่เป็นไปตาม
เปูาหมาย คือผลที่เกิดขึ้นสนองตอบตามวัตถุประสงค์เต็มศักยภาพตามระบบขององค์กร  ประสิทธิผล 
หมายถึงกระบวนการซึ่งได้มาซึ่งผลผลิต คือความคุ้มทุนและลดความเสียหายในระหว่างขั้นตอนการ
ผลิต เน้นไปที่ผลรวมขององค์การซึ่งประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ กล่าวคือการผลิต ความพึงพอใจ การ
ปรับเปลี่ยน การพัฒนาคือความสามารถในการผลิตที่ต้องใช้พลังงาน กาลเวลา วัสดุหรือปัจจัยอ่ืน ๆ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า และผลที่น าออกเพ่ือให้ต้นทุนทรัพยากรต่ าที่สุด 

                                           
๑๖สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒ 
๑๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , หน้า ๖๖๗. 
๑๘ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), 

หน้า ๗๙. 



๙๐ 

 

๓.๑.๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนั้น ผู้บริหารควรมีหลัก กระบวนการและ
แนวคิดในการบริหาร ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารมีความเหมาะสม เกิดความเข้าใจและมุมมองในการ
บริหารงานให้ดียิ่งขึ้นไป การบริหารที่มีหลักเกณฑ์มีพ้ืนฐานในหลักการ  มีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดี
ที่สุดส าหรับงานแต่ละอย่าง คือต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดเพ่ือช่วยให้การท างานสามารถ
เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายขององค์กรการบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done 
through other people)เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยแนวคิดและทฤษฎีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพองค์กรในครั้งนี้ ผู้วิจัย จักได้น าเสนอข้อมูล หลักการ ๓ ประการ ตามล าดับดังนี้ (๑) 
หน้าที่ของผู้บริหาร (๒) คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี (๓) พลังการบริหารซึ่งมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 

หน้าที่ของผู้บริหาร 
หน้าที่ของผู้บริหารคือกรอบพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อให้งานประสบความส าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ๕ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 
๑) P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ

ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

๒) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ
ของสมาชิก และสายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

๓) S คือ Staffingหมายถึง งานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการเป็นการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผนผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า 

๕) C คือ Controllingหมายถึง การกกับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์๑๙ 

 

คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดี 
 

ล าดับต่อไปนี้จะพูดถึงคุณสมบัติของผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการเป็น
ผู้บริหารที่ดีควรเป็นอย่างไร และท าให้ผู้บริหารทุกท่านประเมินการท างานของลูกน้องด้วยความ
ยุติธรรมอย่างแท้จริง ผู้วิจัย ขอน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ของนักปราชญ์ นักวิชาการ ดังเช่น ขงจื้อ
กล่าวว่า คุณสมบัติเบื้องต้นของนักบริหารชั้นเยี่ยม มี ๙ ประการ  คือ(๑) มีคุณธรรม       (๒)ยกย่อง

                                           
๑๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีในการบริหาร, หน้า ๓-๕. 



๙๑ 

คนเก่ง (๓)ท าหน้าที่ดี (๔)ยกย่องขุนนาง (๕)เมตตาขุนนางผู้น้อย (๖)รักประชาชน (๗)ส่งเสริมศิลป์
อาชีพ (๘)น านักลงทุนต่างชาติมาค้าขายในบ้าน (๙)มีสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าครองนคร ๒๑ 

กล่าวโดยสรุปคุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดี   ๑๐ ประการ ดังนี้ (๑) มีภาวะ
ผู้น า ผู้บริหารต้องมีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุน 
เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝุาย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสาน
ประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้  (๒) มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติ คือล าเอียงด้วยความชังหรือรัก ไม่เอาเข้า
มาเก่ียวข้องด้วย การต าหนิหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้องลงโทษด้วยเมตตา ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธ
แค้นส่วนตัว นักบริหารที่เป็นผู้น าขององค์กรยังต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ต้องรู้จักแสดงน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงานและลูกน้องในโอกาสอันสมควร และสิ่งสมควรที่จะต้องมีอย่างยิ่ง
คือ ความรู้จักอดกลั้นและอดทนทั้งทางอารมณ์และจิตใจ สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย ไม่อาฆาตแค้น 
เรื่องที่แล้วก็ให้แล้วกันไป ถ้าผู้บริหารมีเมตตาธรรมรู้จักให้อภัย จะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน (๓) ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกต้อง ในการท างานถ้ามีหลักการที่ชัดเจน การ
ท างานก็จะง่าย สะดวก เร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้แม่นย า (๔) เป็นนักคิด 
นักวิเคราะห์ นักบริหารที่ดีต้องคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไปได้ และต้องมีความสามารถในการ
จัดระบบความคิดให้เชื่อมโยง มองถึงองค์กรรวมของปัญญาทั้งหมด นอกจากการคิดอย่างมีระบบแล้ว 
ยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (๕) มีการสร้างวิสัยทัศน์ นักบริหารที่มีความสามารถต้องมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคต
ออกและคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า ด้วยสายตาที่กว้างไกล จากประสบการณ์ที่สะสมมานานปี ด้ วย
การศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มองเห็นภาพรวมทั้งระบบ ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์  (๖) มี
ทักษะหลายด้าน นอกจากจะเป็นนักคิด นักวิเคราะห์แล้ว ยังต้องมีทักษะในเรื่องต่อไปนี้ ทักษะในการ
ตัดสินใจ ต้องมีการจัดการที่ดี มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีข้อมูลที่ถูกต้องมากพอและทันสมัย ทักษะในการ
แก้ไขปัญหา ทักษะในการสร้างทีมงาน (๗) รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย เพราะการมีข้อมูลที่ดีช่วยให้
การตัดสินใจถูกต้อง แม่นย าขึ้น จึงต้องรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ เป็นนักอ่าน 
ขยันใฝุหาความรู้ ช่างสังเกต รู้จักฟัง  (๘) รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ทันสมัย รู้ว่าขณะนี้ตนเป็นใคร มี
บทบาทและมีอ านาจหน้าที่อย่างไร เพ่ือที่จะสวมบทบาทและแสดงบทบาทตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานในหน้าที่รับผิดชอบของคนอ่ืน (๙) 
กล้าตัดสินใจ ในหลักวิชาการบริหารกล่าวกันว่า สิ่งที่ยากที่สุดของนักบริหารคือ การตัดสินใจ แม้จะมี
ข้อมูลครบถ้วนในมือแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจ เพราะขาดความมั่นใจ กลัวที่จะต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิด
จากการตัดสินใจนั้น องค์กรใดที่มีผู้บริหารแบบนี้องค์กรนั้นคงเจริญเติบโตได้ยาก มองไม่เห็นอนาคต
ด้านความเจริญก้าวหน้า (๑๐) มียุทธวิธีและเทคนิค กลยุทธ์เป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่จะน าไปสู่



๙๒ 

ความส าเร็จของงาน ส่วนเทคนิคจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอ่ืน ๆ มิให้สิ้นเปลือง เทคนิคที่ดี
ไม่ควรมีความสลับซับซ้อนมากเกินไป สามารถเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้๒๐ 

ประสิทธิภาพหรือพลังการบริหาร 
 

แท้จริง ประสิทธิภาพหรือพลังในการบริหารงานเกิดจากคนผู้มีพลังในการบริหารตนและมี
พลังในการบริหารคน บุคคลผู้ควบคุมตนเองได้ ย่อมสามารถควบคุมคนอ่ืนได้(ทั้งด้วยพระเดชและ
พระคุณ) และบุคคลผู้สามารถควบคุมคนอ่ืนได้ ย่อมมีพลังบริหารงานอย่างล้นเหลือ หลักการและ
วิธีการบริหารงานให้เกิดพลังแก่บุคลากรในทรรศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ได้กล่าวได้ไว้มากมาย ใน
ที่นี้ ผู้วิจัยจะน ามากล่าวจ านวน ๒ ท่าน คือ ทรรศนะของเหลาจื้อ และทรรศนะของแจ๊ค เวลช์(Jack 
Welch)รายละเอียดดังนี้  

ทรรศนะของเหลาจื้อคือการใช้วิธีสั่งการควบคุม ดูแล แบบพระคุณ(Soft Control) 
มากกว่าการใช้วิธีแบบพระเดช(Hard Control) เหลาจื้อกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ปราชญ์ย่อมกระท าด้วย
การไม่กระท า เทศนาด้วยการไม่เอ่ยวาจา การงานทั้งหลายก็ส าเร็จลุล่วงลง ท่านใช้ชีวิตแก่สรรพสิ่ง 
แต่มิได้ถือตัวเป็นเจ้าของ ประกอบกิจยิ่งใหญ่ แต่มิได้ประกาศให้โลกรู้ เหตุที่ท่านไม่ปรารถนาใน
เกียรติคุณ เกียรติคุณของท่านจึงด ารงอยู่ไม่สูญหาย ปราชญ์ย่อมปกครองโดยท าให้จิตใจของปราช
ราษฎร์ว่าง สะอาด บ ารุงเลี้ยงให้อ่ิมหน า ตัดทอนความทะยานอยาก เสริมสุขภาพแห่งร่างกาย 
ความคิดและความปรารถนาของประชาราษฎ์ก็จะถูกชะล้างให้บริสุทธิ์ คนฉ้อฉลก็มิอาจหาญเข้า
กระท าการทุจริต ปราชญ์ย่อมปกครองโดยการไม่ปกครอง ดังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกปกครองและ
ด าเนินไปอย่างมีระเบียบ ข้อห้ามยิ่งยาก ประชาราษฎ์ยิ่งยากจน อาวุธยิ่งแหลมคม ประเทศยิ่งวุ่นวาย
สับสน วิทยาการยิ่งมีมาก สิ่งประดิษฐ์ยิ่ งแปลกประหลาด กฎหมายยิ่งมีมาก โจรผู้ร้ายยิ่งชุกชุม 
ปราชญ์จึงกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้ามิได้กระท า ราษฎรก็ปรับปรุงตนเอง ข้าพเจ้าตั้งตนในความสงบ 
ราษฎรก็ประพฤติตนถูกต้อง ข้าพเจ้าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ราษฎรก็ร่ ารวย ข้าพเจ้าไร้ความทะยานอยาก 
ราษฎรก็มีความสามัญและซื่อสัตย์”๒๑ 

แจ๊ค เวลช์(Jack Welch) ศรัทธาในหลักการของปีเตอร์ดรัคเกอร์ ดังที่เขากล่าวไว้ตอน
หนึ่งว่า ประสิทธิภาพการบริหารขึ้นอยู่กับการลงมือท าสิ่งที่ตัวเองถนัดนั่นคือความขยันและความรู้
เรื่องนั้น ๆ ท าอะไรก็ตามต้องเริ่มด้วยจุดแข็งของตัวเอง เขากล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “บุคคลไม่อาจท าใน
สิ่งที่เขา ไม่มีความสามารถ บุคคลไม่อาจประสบความส าเร็จในสิ่งที่เขาไม่ได้ท า บุคคลสามารถสร้างได้

                                           
๒๐ส ม สิ ท ธิ์  มี แ ส ง นิ ล , ก ล ยุ ท ธ์ พิ ชิ ต ค น พิ ชิ ต ง า น ,  ( อ อ น ไ ล น์ ) , แ ห ล่ ง ที่ ม า

https://www.sanook.com/money/78007/, [๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]. 
๒๑พจนา จันทรสันติ (ผู้แปลและเรียบเรียง) วิถีแห่งเต๋า หรือคัมภีร์เต๋าเต็กเก็งของปราชญ์เหลาจื้อ, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๕ (กรุงเทพมหานคร  : บริษัทเคล็ดไทย จ ากัด, ๒๕๒๕) หน้า ๔๖-๔๗. 



๙๓ 

บนจุดแข็งเท่านั้น บุคคลสามารถประสบความส าเร็จจากการกระท าเท่านั้น คุณไม่สามารถชนะเกมที่
คุณไม่เคยเล่น(you never win the game that you will not even play) ๒๒ 

วิธีการบริหารของแจ๊ค เวลช์(Jack Welch) พอสรุปได้ ๕ ประการ  ดังนี้ 
๑) ลดการจัดการ องค์กรที่มีพลังคือองค์กรที่มีวัฒนธรรมเอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็น

เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงวิสัยทัศน์เสนอความคิดใหม่ ๆ ให้มากขึ้น โดยถือว่า “วีรบุรุษคือคนที่มี
ความคิดใหม่ ๆ” สิ่งที่ควรมองหาก็คือ “ผู้น าในทุกระดับชั้นที่สามารถสร้างพลังความตื่นตัวและแรง
บันดาลใจ มากกว่าผู้น าที่ท า ให้คนอ่อนแอ กดดัน ควบคุม” หน้าที่ของผู้น าคือ (๑) แสดงวิสัยทัศน์
และจุดประกายให้คนอ่ืนท าตามวิสัยทัศน์นั้น (๒) อย่าจัดการรายละเอียดย่อย ๆ ทุกอย่าง (๓) ให้ทุก
คนมีส่วนร่วมและรับความคิดเห็นดี ๆ จากทุกที่  ดังนั้น ผู้บริหารควรควบคุมสั่งการให้น้อยลง เปิด
โอกาสให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจ หลักส าคัญก็คือต้องมีการตัดสินใจจากระดับล่างให้มากขึ้น 
แต่ไม่ได้หมายถึงว่า ผู้บริหารควรเลิกงานตอนกลางวัน เพียงแต่อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการท างานของ
พนักงานทุกเรื่อง ผู้บริหารควรเน้นที่การสร้างวิสัยทัศน์ให้กับพนักงานและท างานโดยมีเปูาหมายเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น การให้อิสระแก่พนักงานก็คือการให้เกียรติและปลูกฝังความมั่นใจ “ปล่อยให้เขา
ท างานของเขาต่อไป” วิธีการดังกล่าวนี้ท าให้มีผลดีต่อผู้บริหารอย่างยิ่ง นั่นคือ ผู้บริหารมีเวลามากขึ้น
ที่จะไปคิดและท าเรื่องที่ส าคัญ 

๒) เผชิญกับความจริง โจทย์ใหญ่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบันก็คือ คุณจะท า
ให้คนเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ? เริ่มต้นด้วยความจริง เมื่อทุกคนได้ข้อเท็จจริงเหมือน 
ๆ กัน พวกเขาก็มักจะได้ข้อสรุปเหมือน ๆ กัน ดังนั้น สิ่งที่ผู้น าต้องตระหนักอยู่เสมอก็คือ (๑)มองสิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยสายตาที่แจ่มแจ้ง (๒) อย่าตกเป็นเหยื่อของกับดัก คือ สภาวะไม่จริง “ความผิดพลาดอย่าง
มหันต์ที่เราต่างเคยท ากันมาก็คือ การปล่อยปัญหาให้ผ่านไปโดยไม่อยากรับรู้ ดังนั้น จงเผชิญกับความ
จริงและลงมือจัดการกับปัญหานั้นทันที ก าหนดปัญหาให้ชัดและลงมือแก้ไข ไม่ใช่รอคอยแต่แผนการ
หรือคิดกลับไปกลับมา ต้องจัดการกับปัญหานั้นทันที (๓)ให้ทางเลือกหลาย ๆ ทางกับตัวเอง องค์กร
จะมีพลังได้ผู้น าต้องมีหลักคิดในการบริหารอยู่  ๓ อย่าง คือ (๑) เผชิญหน้ากับความจริง               
(๒) ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ (๓) ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 

๓) ท าให้ง่ายขึ้น ก าจัดความซับซ้อนในที่ท างาน ลดแบบฟอร์มขั้นตอนและกระบวนการที่
ยุ่งยาก ทุกอย่างที่เราท าอย่าให้มีความซับซ้อน คนที่มีความคิดแจ่มชัดที่สุด คือคนที่ท าอะไรง่ายที่ สุด 
ค าว่า “ท าให้ง่าย” มีนัยครอบคลุมอย่างน้อย ๓ เรื่อง คือ (๑) ท าให้ที่ท างานง่ายขึ้น (๒) ท าให้การ
ประชุมง่ายขึ้น (๓) ขจัดแบบฟอร์มหรือบันทึกที่ยุ่งยาก 

๔) เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและแน่นอนว่า
เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เกมส์การเล่นจะเปลี่ยนไป และจะเปลี่ยนไปอย่างมาก องค์กรยุคใหม่ควรมี
ค่านิยมว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส ไม่ใช่ปัญหา ผู้บริหารต้องตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงเป็น

                                           
๒๒Jeffey A. Krames(ผู้เขียน) ศรชัย จาติกวณิช และประสิทธิ์ วีระยุทธวิไล (ผู้แปลและเรียบเรียง), 

กลยุทธ์เหนือผู้น า, JACK WELCH : JACK WELCH AND THE 4E’S OF LEADERSHIP, (กรุงเทพมหานคร  : 
ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๔๙) หน้า ๗๖. 



๙๔ 

เรื่องธรรมดา และรอคุณอยู่ข้างหน้าไม่มีวันหายไปไหน “ขอให้เผชิญกับความจริงและรู้ว่าความ
เปลี่ยนแปลงจะคงอยู่ตลอดไป ให้คิดการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาว” ถ้าประสงค์จะท าก าไร
ผู้บริหารองค์กรต้องมีคาถาประจ าตัว คือ (๑) คาดหวังในสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและเดินหน้าให้เร็วเพ่ือ
เป็นต่อผู้อ่ืน (๒) จงเปลี่ยนแปลงองค์กรในขณะที่ยังเป็นผู้ชนะอยู่ เติมพลังในธุรกิจในขณะที่ยังท าเงิน
ได้มากกว่าที่ใครฝันอยากจะได้ (๓) เตรียมคนรอบ ๆ ตัวคุณให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะกระทบชีวิตของพวกเรา (๔) หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนช้า ๆ จงก้าวกระโดดการไม่
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เข้ากับการท้าทายใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่เสี่ยงที่สุด 

๕) การสร้างแผนกกลยุทธ์ระยะยาวไม่ควรท า กลยุทธ์ไม่อาจท าเป็นสูตรได้การวางแผน
อย่างละเอียดจะล้มเหลวเพราะความแตกร้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องการบริษัทที่เปลี่ยนแปลง
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา สลัดอดีตทิ้งไปและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง หลักในการท าแผนองค์กร
ยุคใหม่ก็คือ (๑) อย่าวางแผนล่วงหน้าเป็นปี (๒) สร้างแผนและทางเลือกส ารอง (๓) คาดหวังในสิ่งที่ไม่
คาดคิด๒๓ 

 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญในอันที่จะชี้ให้เห็นถึง
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กร 
การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าหรือล่าหลัง การบริหารเป็นลักษณะการ
ท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การมีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดง ให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร
ทั้งหลาย  ทั้งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของบุคคลและการเจริญเติบโตขององค์กรอันเป็นผลจากการ
บริหารจัดการทั้งสิ้น 

เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ของการด าเนินงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม PDCA 
อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น โดยตลอดวงจร PDCA นี้ได้พัฒนาขึ้นโดย ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา    
ดร.เดมมิ่ง ได้น ามาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจร PDCA มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) Plan (วางแผน) หมายความรวมถึงการก าหนดเปูาหมาย / วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานวิธีการและขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงาน บรรลุเปูาหมายในการวางแผนจะต้องท า
ความเข้าใจกับเปูาหมาย 

                                           
๒๓สรุปจาก Jeffey A. Krames(ผู้เขียน) ศรชัย จาติกวณิช และประสิทธ์ิ วีระยุทธวิไล (ผู้แปลและเรียบ

เรียง), กลยุทธ์เหนือผู้น า, JACK WELCH : JACK WELCH AND THE 4E’S OF LEADERSHIP, (กรุงเทพมหานคร  : 
ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๔๙) หน้า ๖๑-๘๓. 



๙๕ 

วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เปูาหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ขององค์กร
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  การวางแผนในบางด้านอาจ
จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐาน ของวิธีการท างานหรือ เกณฑม์าตรฐานต่าง ๆไปพร้อมกันด้วยข้อก าหนด
ที่เป็นมาตรฐานนี้ จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้
ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผนหรือไม่ 

2) DO (ปฏิบัติ) หมายถึง การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะ
ปฏิบัติงานใด ๆ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ สภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ในกรณี
ที่เป็นงานประจ าที่เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็น
งานใหม่หรือ งานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากอาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ก่อนที่จะปฏิบัติจริง
การปฏิบัติจะต้องด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอน ที่ได้ก าหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวม
และบันทึก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่อไป 

3) Check (ตรวจสอบ) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน 
หรือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ เนื่องจากในการ
ด าเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็น
อุปสรรค ต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมิน
ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการด าเนินงานต่อไปในการตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงาน 
จะต้องตรวจสอบด้วย ว่าการปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน 

4) Act (การปรับปรุง) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการ
ตรวจสอบแล้วการปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหา เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของ
วิธีการ ท างานที่ต่างจากเดิมเมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการ
ปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ  ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วยการบริหารงานในระดับ
ต่าง ๆ ทุกระดับตั้งแต่เล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคคลคนหนึ่งจนถึงโครงการในระดับ
ใหญ่ที่ต้องใช้ ก าลังคนและเงินงบประมาณจ านวนมากย่อมมีกิจกรรม PDCA เกิดขึ้นเสมอ โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบ้าง ไม่ครบวงจรบ้างแตกต่างกัน ตามลักษณะงานและและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ในแต่ละองค์กรจะมีวงจร PDCA อยู่หลาย ๆ วง วงใหญ่สุด คือ วงที่มีวิสัยทัศน์และ 
แผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรเป็นแผนงาน (P) แผนงานวงใหญ่อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกัน
หลายปีจึงจะบรรลุผล การจะผลักดันให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปรากฏเป็นจริงได้
จะต้องปฏิบัติ (P)โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรแผนการปฏิบัติงานประจ าปีจะก่อให้เกิดวงจร PDCA ของหน่วยงานขึ้นใหม่ หาก
หน่วยงานมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ก็จะต้องแบ่งกระจาย ความรับผิดชอบไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดวงจร PDCA เพ่ิม 



๙๖ 

ขึ้นอีกหลาย ๆ วงโดยมีความเชื่อมโยงและซ้อนกันอยู่ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งหมดจะรวมกัน
เป็น (D) ขององค์กร นั้น ซึ่งองค์กรจะต้องท าการติดตามตรวจสอบ (C) และแก้ไขปรับปรุงจุดที่เป็น
ปัญหาหรืออาจต้องปรับแผนใหม่ ในแต่ละปี (A) เพ่ือให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้น
ปรากฎเป็นจริงและท าให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กร  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ๒๔ 

 
๓.๒ หลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

การบริหารจัดการในการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นผู้วิจั ยได้ศึกษา
ค้นคว้าหลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้๒๕ 

การบริหารจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดส่วนหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดดังนั้นมี
ผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมสาหรับการบริหารองค์การไว้ดังนี้ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติส าคัญ๒
ประการดังกล่าวมานานแล้วคืออัตตหิตสมบัติหมายถึงความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะ
กับการเป็นผู้น าและปรหิตตปฏิบัติหมายถึงความมีน้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมและองค์การ
ของคนพระพุทธเจ้าก็คือความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วไปในการสื่อสารเพ่ือการบริหารแต่ละ
ครั้งพระพุทธเจ้าใช้หลัก ๔ ส.๒๖ ซึ่งมีค าอธิบายเป็นประยุกต์เข้ากับการบริหารดังต่อไปนี้ 

๑. สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึงอธิบายขั้นตอนของการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนแจ่ม
แจ้งช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย 

๒. สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึงอธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์จนเกิดศรัทธา
และความรู้สึกว่าต้องฝ๎นให้ไกลและไปให้ถึง 

๓. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึงปลุกใจให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความ
กระตือรือร้นในการดาเนินการไปสู่เปูาหมาย 

๔. สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึงสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
ซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการงานความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจ้าตรงกับพระ
สมัญญาว่าตถาคตหมายถึงคนที่พูดอย่างไรแล้วทาอย่างนั้น๒๗ 

พระพุทธเจ้าทรงมีภาวะผู้นาสูงมากเพราะทรงสอนให้รู้ (ยถาวาที) ท าให้ดู (ตถาการี) และ
อยู่ให้เห็น (ยถาวาทีตถาการี) ยิ่งไปกว่านั้นการสั่งการแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับได้ง่าย

                                           

๒๔วีระพล บดีรัฐ และศุภชัย อาชีวระงับโรค, PDCA วงจรสู่ความส าเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
ประชาชน), 2543 หน้า ๔๙. 

๒๕มัณฑนา  อินทุสมิต. คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร : พุทธธรรมเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษา. (เลย : สถาบันราชภัฎเลย, ม.ป.ป. ๒๕๔๖.) 

๒๖ที.ส.ี (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๐. 
๒๗ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๑/๒๕๔. 



๙๗ 

เพราะไม่ทราบใช้วิธีเผด็จการแต่ทรงใช้วิธีการแสดงธรรมเป็นโดยดังที่พระพุทธเจ้าทรงจ าแนก
แรงจูงใจในการทาความดีซึ่งเรียกว่าอธิปไตย ๓ ประการ๒๘ ดังนี้ 

1. อัตตาธิปไตย หมายถึง  ความมีตนเป็นใหญ  ถือตนเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภตน
เป็นประมาณ 
            2. โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่ กระท าการด้วยการปรารภ 
ความนิยมของโลกเป็นประมาณ  
            3. ธัมมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภ
ความถูกต้อง เป็นจริง สมควรตามธรรม เป็นประมาณ 

แม้พระพุทธเจ้าจะประกาศว่าพระองค์เป็นธรรมราชาแต่ก็ไม่ทรงใช้อ านาจเบ็ดเสร็จโดย
ล าพังพระองค์เองตามแบบราชาธิปไตยในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงกระจายอ านาจในการบริหารให้กับ
คณะสงฆ์ดังกล่าวมาแล้วทั้งนี้เพราะแรงจูงใจในการบริหารของพระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสแล้วย่อมไม่ใช่
เพ่ือความยิ่งใหญ่ ส่วนพระองค์การบริหารของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ อัตตาธิปไตยนอกจากนี้
พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบริหารกิจการพระศาสนาไปตามคานินทาและสรรเสริญของชาว โลกการ
บริหารของพระองค์จึงไม่ใช่โลกาธิปไตยพุทธวิธีบริหารเป็นธรรมาธิปไตยเพราะพระพุทธเจ้าทรงยึด
ธรรมคือหลักการสร้างประโยชน์สุขเพ่ือส่วนรวมเป็นส าคัญดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงหลักการบริหาร
ของพระองค์ไว้ว่า “พระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัย
ธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม ย าเกรงธรรม มีธรรมเป็นธง มีธรรมเป็นตรา เป็นธรรมาธิปไตยทรง
จัดการรักษาปูองกันและคุ้มครองที่เป็นธรรม”๒๙ 

พระพุทธเจ้าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตสมบัติและปรหิตตปฏิบัติจึงสามารถใช้ภาวะผู้น า
บริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับหลัก
พุทธธรรมส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในครั้งนี้ ผู้วิจัย จักได้น าเสนอข้อมูล หลัก
พุทธธรรมในด้านการบริหารจัดการ ๔ ด้านตามล าดับดังนี้ (๑)ด้านการบริหารบุคลากร(๒)ด้านการ
บริหารงบประมาณ(๓)ด้านการบริหารวัสดุ  อุปกรณ์ สถานที่ (๔)ด้านการบริหารจัดการซึ่งมี
รายละเอียด ต่อไปนี้ 

 
๓.๒.๑ การบริหารบุคลากร 
หลักธรรมะในส่วนของการบริหารบุคลากร โดยส่วนมากแล้ว จะพูดถึงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้น ในที่นี้จะน าเสนอหลักธรรม  ๓ 

                                           
๒๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 

หน้า ๒๒๐. 
๒๙อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๐/๑๓๗. 



๙๘ 

หมวดหมู่ คือ (๑) หมวดไตรสิกขา (๒) หมวดพรหมวิหาร  (๓) หมวดสาราณียธรรม (๔) หมวด    
สังคหวัตถุ  รายละเอียดดังต่อไป 

สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา คือ ฝึกหัด
อบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือพระนิพพาน        

1. อธิสีลสิกขา ได้แก่  สิกขาคือศีลอันยิ่ง  ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ
อย่างสูง  
       2. อธิจิตตสิกขา ได้แก ่สิกขาคือจิตอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดขัแกลาอบรมจิต  เพ่ือให้
เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง  
        3. อธิปัญญาสิกขา ได้แก่ สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญา เพื่อให้  
เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง๓๐ 

๑. พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ หมายถึง ธรรมประจ าใจอัน
ประเสริฐหลักการครองตนที่ประเสริฐ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่า
ด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบ พรหมวิหารมี ๔ ประการ คือ  
(๑) เมตตา แปลว่า ความรักใคร่ หมายถึง ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิด
ท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า (๒) กรุณา แปลว่า ความสงสาร หมายถึง คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจ
ในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ (๓) มุทิตา แปลว่า ความยินดี 
หมายถึง ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์
ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป (๔) อุเบกขา 
แปลว่า ความวางใจเป็นกลาง หมายถึง มีจิตราบเรียบเที่ยงตรง ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็น
ด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์
ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้
ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๓๑ 
        การอยู่ร่วมกับคนโดยเฉพาะคนในองค์กรเดียวกัน ย่อมเกิดการกระทบกระทั่งกันอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้ขัดเคืองใจ คับข้องใจหรือรุนแรงที่สุด คือ อาฆาตมาดร้าย อาการขัดเคือง คับ
ข้องหรืออาฆาตเป็นอันตรายมากต่อองค์กรโดยเฉพาะต่อการสื่อสาร ความพร้อมใจประสานสัมพันธ์ที่
ไม่เป็นปัญหาก็จะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็จะเป็นปัญหามากขึ้น พรหมวิหารธรรมจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญมากเพ่ือการสร้างความปรองดอง พระพุทธเจ้าทรงแสดงพรหมวิหารแก่ภิกษุเพ่ือเป็น
เครื่องมือก าจัดอาฆาตโดยเฉพาะ พระพุทธองค์ตรัสว่า  

ภิกษุพ่ึงเจริญเมตตาในบุคคลที่ตนเกิดอาฆาต ภิกษุพึงจ ากัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ 
ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลที่ตนอาฆาต ภิกษุพึงก าจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ ภิกษุ

                                           
๓๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๗. 
๓๑องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๖๑/๒๖๕-๒๖๖, อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๙๐/๗๕, ค าแปลและอธิบายในพระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๗, หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 



๙๙ 

พึงเจริญมุทิตาในบุคคลที่ตนเกิดอาฆาต ภิกษุพึงก าจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ ภิกษุไม่
พึงระลึกถึง ไม่พึงมนสิการถึงบุคคลที่ตนเกิดอาฆาต ภิกษุพึงก าจัดอาฆาตในบุคคลนั้น
อย่างนี้๓๒ 
ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีคุณธรรม คือ ต้องด ารงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรม  จึงจะท าให้

ผู้บริหารสามารถบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผลการด าเนินงานเกิดประสิทธิผลบรรลุ
เปูาหมายตามวัตถุที่ตั้งไว้และอีกประการหนึ่งคือ ท าให้ได้จิตใจหรือท างานด้วยความจริงใจ ความรู้สึก
ที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกว่างานก็ประสบความส าเร็จ คนก็มีความสุขในการท างาน 

๒. สาราณียธรรม  แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี หลักการอยู่ร่วมกันมีอยู่ 6 ข้อ คือ  (๑) กายกรรม อัน
ประกอบด้วยเมตตา คือ การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา เช่นการให้การอนุเคราะห์
ช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ไม่รังแกท าร้ายผู้อ่ืน  (๒) วจีกรรม  อันประกอบด้วยเมตตา คือ การมี
วาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืนท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน   (๓) มโนกรรมอัน 
ประกอบด้วยเมตตา คือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นการคิดดีต่อกันไม่
คิดอิจฉาริษยาหรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล้วปฏิบัติเหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดขึ้น
ในสังคม  (๔) สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร เพ่ือแสดงความรัก
ความหวังดีของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน  (๕)  สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่าง
เคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะของตนมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอา
รัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  (๖)  ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ๓๓ 

ประโยชน์ของสารานียธรรม คือ ท าให้ผู้ประพฤติหรือคณะบุคคลประพฤติแล้วจะเกิด
ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เกื้อกูลกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน  อันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีกันตลอดไป 

๓. หลักสังคหวัตถุ แปลว่า หลักการสงเคราะห์ หมายถึง ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมชูนไวสามัคคี มีขอธรรม ๔ ขอ ประกอบ (๑) ทาน คือ การให ประกอบดวย  การเสริมสร
างขวัญและก าลังใจใหกับบุคลากรตามโอกาส การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาใหกับบุคลากรดวย
การใหขอมูลยอนกลับภายหลังนิเทศการสอน  และการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมท า
กิจกรรมอยางทั่วถึง  (๒) ปยวาจา คือ วาจาอันเปนที่รัก  ประกอบดวย การพูดคุยกับเพ่ือนรวมงาน
และใหเกียรติซึ่งกันและกัน  การชี้แนะและติชมเพ่ือนรวมงานในเชิงสรางสรรคดวยน้ าเสียงที่เปนมิตร  

                                           
๓๒พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินฺต์ สมฺมาปญฺโญ), บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังบริหาร, พิมพ์

ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙) หน้า ๑๑๙. 
๓๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑-๓๒๒, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑-๑๒/๔๒๖-๔๒๘,ค าแปลและอธิบายใน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, หน้า ๒๐๐-
๒๐๑. 

 



๑๐๐ 

และการใชภาษาสุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับนักเรียนและเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง   (๓) อัตถจริยา  คือ  การประพฤติประโยชน ประกอบดวยการบริหารงานโดยค านึงถึงประ
โยชนที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนเปนหลัก การใหความสนใจกับบุคลากรดวยการมอบหมายงานใหเหมาะสม
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอผูเรียนและสถานศึกษา และตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตนใน
ฐานะผูบริหารโดยมุงท างานเพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครูและชุมชน (๔) สมานัตตตา คือ ความมี
ตนเสมอหรือท าตนเสมอตนเสมอปลายประกอบดวย การใหความยุติธรรมในการพิจารณาและตัดสิน
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาการดูแลนักเรียนและบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
และการเปดโอกาสใหบุคลากรครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
อยูเสมอ๓๔ 

ธรรมสังคหวัตถุ เป็นธรรมที่จะท าให้การท างานเกิดความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สมัครสมานสามัคคีกันเพราะการมีการให้พูดจาไพเราะเป็นปยวาจา การเห็นประโยชนต่อส่วนรวม
มากกว่าส่วนตนและ  ความมีตนเสมอหรือท าตนเสมอตนเสมอปลายจึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลในองค์กร 

 สรุปได้ว่าผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ต้องมีคุณธรรมประจ าใจประกอบด้วย    
พรหมวิหารสารานียธรรม และธรรมสังคหวัตถุ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ที่มีคุณธรรมแล้ว
จะท าให้ผู้ประพฤติหรือคณะบุคคลประพฤติเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   เกื้อกูลกันไม่
ทะเลาะวิวาทกัน  อันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในส่วนของสังคหวัตถุนั้น จะท าให้
การท างานเกิดความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมัครสมานสามัคคีกันเพราะการมีการให้พูดจา
ไพเราะเป็นปยวาจา การเห็นประโยชนต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและ  ความมีตนเสมอหรือท าตน
เสมอตนเสมอปลายจึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลในองค์กร และใน
ส่วนของสารานียธรรม ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผลการ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิผลบรรลุเปูาหมายตามวัตถุที่ตั้งไว้และอีกประการหนึ่งคือ ท าให้ได้จิตใจหรือ
ท างานด้วยความจริงใจ ความรู้สึกที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกว่างานก็ประสบความส าเร็จ คนก็มี
ความสุขในการท างาน 

 
๓.๒.๒ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบ
โปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้การด าเนินงานจัดหาสินทรัพย์และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่าง
คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพในการท างานตามมาตรฐานการควบคุมงบประมาณและการก าหนดความ
รับผิดชอบเรื่องการเงินและการบัญชีที่ต้องแสดงถึงรายการที่จ าเป็นเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการ

                                           
๓๔สุพิณ เกชาคุปต์, การจัดการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๔), หน้า ๙๒-๙๓. 



๑๐๑ 

ควบคุมงบประมาณและค านวณต้นทุนต่อหน่วยส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานรวมถึงมีระบบ
การอนุมัติตรวจสอบเช็คกระทบยอดและการบันทึกเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ๓๕ 

หลักธรรมะในส่วนของการบริหารทรัพยากร (งบประมาณ) โดยส่วนมากแล้ว จะพูดถึง
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ ผู้วิจัยเห็นว่า การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยการพัฒนาข้อมูลที่มีอยู่
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้น หลักธรรมเหล่านี้สามารถแยก
ได้เป็น ๔  ลักษณะ คือ (๑) หลักประโยชน์ที่ได้รับ (๒) หลักการแสวงหาและการสั่งสม (๓) หลัก
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่า (๔) หลักการบริหารจัดการทรัพยากร รายละเอียดดังต่อไป 

๑) หลักประโยชน์ที่ได้รับ งบประมาณหรือทรัพยากรที่องค์กรได้วางเอาไว้ในแต่ละปีนั้น
สามารถ สร้าง่คุณประโยชน์จากโครงการ แผนงาน กิจกรรมให้เกิดขึ้นต่อองค์กรมากมายทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า อัตถะ แปลว่าประโยชน์ ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือ ประโยชน์ที่แสดงถึงช่วงเวลา
และประโยชน์เฉพาะ รายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ ประโยชน์ที่แสดงถึงช่วงเวลา (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน (๒) สัมปรายิ
กัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า (๓) ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด  
 ๑.๒ ประโยชน์เฉพาะ (๑) อัตตัตถะประโยชน์ตน (๒) ปรัตถะ ประโยชน์ผู้ อ่ืน        
(๓) อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝุาย๓๖ 
 อัตถะ หรือ ประโยชน์นั้นมี ๒ แบบ คือประโยชน์ที่แสดงถึงช่วงเวลาและประโยชน์
เฉพาะ จะเห็นว่าประโยชน์ในแบบแรกได้เน้นที่ช่วงเวลากว้าง ๆ ทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้
ประโยชน์ทันที หรือผลประโยชน์ที่เป็นอนาคต ส่วนประโยชน์ที่ส าคัญ คือประโยชน์สูงสุด คือรวมทั้ง
เวลาในระยะสั้น ๆ และยาวเอาไว้ด้วยกัน  ส่วนแบบที่สอง แสดงให้เห็นถึงประโยชน์เฉพาะมีอยู่ ๓ 
ประการ คือเฉพาะตน องค์กร หรือเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดไปจนถึงประโยชน์ที่อาจตกไปสู่ภาค
ส่วน 

๒) หลักการแสวงหาและการสั่งสมการจัดสรรงบประมาณหรือการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีนั้น องค์กรต้องท าให้เกิดความสมดุลทางบัญชีไม่ให้เกินงบประมาณรายได้เรื้อรัง  จนท าให้
เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสภาพคล่องขององค์กรได้ ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐธัมมิกัตถสัง
วัตตนิกธรรม 4  หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบันหลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุข
ขั้นต้น มี  ๔ ข้อธรรม ประกอบด้วย (๑) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ 
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความช านาญ รู้จักใช้ปัญญา
สอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัดด าเนินการให้ได้ผลดี  (๒) อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อม

                                           
๓๕ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, (๒๕๔๖) ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Performance Based Budgeting: PBB) และกรณี
ตัวอยา่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนธัชการพิมพ.์ 

๓๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, 
(กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๐. 

 



๑๐๒ 

ด้วยการรักษา คือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานอันตนได้ท าไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
โดยชอบธรรม ด้วยก าลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย (๓) กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดี
เป็นมิตร คือ รู้จักก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาส าเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมี
ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา (๔) สมชีวิตา คือ มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักก าหนดรายได้และ
รายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้  
        ธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกติดปากอย่างไทยๆ ว่า ทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน์ อัตถะ แปลว่า ประโยชน์ จึงมีประโยชน์ซ้ าซ้อนกันสองค า 
 ผู้บริหารที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ทั้ง ๔ ให้พร้อม ตลอดจนถึงสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ปฏิบัติตามด้วย คือการขวนขวายในการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน การเข้าไปช่วย
ดูแลเป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานดูแลรักษาการฝึกฝนสจนเกิดความเชี่ยวชาญจากการคลุกคลีคุ้นเคยกับ
กัลยาณมิตรที่ดีตลอดจนถึงการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง๓๗ 
 ๓) หลักทรัพยากรที่ทรงคุณค่า  การจัดสรรงบประมาณในทางโลกนั้นอาจเป็นจ านวนเงิน
ที่มาก แต่งบประมาณทางธรรมซึ่งถือว่า เป็นทรัพย์ภายในนั้นก็มีความส าคัญมิใช่น้อยเนื่องจากทรัพย์
ภายในนั้นสามารถ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบุคลากรในแต่ละคนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่า อริยทรัพย์ ซึ่งแปลว่า ทรัพย์อันประเสริฐ ๗ ประการ คือ (๑) ศรัทธา (ความเชื่อที่มีเหตุผล 
มั่นใจในหลักที่ถือและในการดีที่ท า (๒) ศีล (การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม 
(๓) หิริความละอายใจต่อการท าความชั่ว (๔) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว (๕) พาหุสัจจะ 
ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก (๖)จาคะ ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (๗) ปัญญา (ความรู้ความ
เข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รู้คิด รู้พิจารณา และรู้ที่จะ
จัดท า อริยทรัพย์ เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิง 
ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายต่างๆ ท าใจให้ไม่ อ้างว้าง ยากจน และเป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้
ด้วย๓๘ 

 

        ผู้บริหารที่ดีควรส่งเสริมให้มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรใน ๒ ส่วนประกอบด้วย 
(๑)ทรัพยากรที่เป็นส่วนของงบประมาณท่ีเป็นตัวเงิน อันจะก่อให้เกิดแผนงาน โครงการ กิจกรรม เป็น
ต้น ให้เกิดขึ้นเป็นเหมือนเครื่องจักรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาทางกายภาพหรืออย่างเป็น
รูปธรรม (๒) ทรัพยากรที่เป็นส่วนภายในอันก่อให้เกิดศักยภาพภายในบุคคลในองค์กร เป็นการพัฒนา
บุคลากรที่ยั่งยืนเนื่องจากมีคุณภาพทั้งทางกายและทางใจ เพราะเป็นก าลังหนุนช่วยส่งเสริมในการ
บ าเพ็ญคุณธรรมต่างๆ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนให้ส าเร็จได้อย่างกว้างขวางไพบูลย์ เปรียบ
เหมือนคนมีทรัพย์มาก ย่อมสามารถใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงผู้ อ่ืนให้มีความสุข และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ ได้เป็นอันมาก นอกจากนั้น บุคลากรที่มีคุณภาพทางธรรมนี้สามารถพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพได้อย่างดียิ่ง 

                                           
๓๗พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), พุทธธรรมกับการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (พเยา  : 

หจก.โรงพิมม์เจริญอักษร, ๒๕๕๘), หน้า ๒๑๖ - ๒๑๗. 
๓๘อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๕/๘. 



๑๐๓ 

๔)  หลักการบริหารจัดการทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรนั้น ต้องมีเทคนิคเพ่ือให้การใช้
จ่ายเกิดประโยชน์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งทรัพยากร  ในการใช้จ่ายในกิจการน้อยใหญ่ของ
องค์กร ๔ ส่วน ๓ แหล่งใหญ่ โดยจ าลองการใช้จ่ายในครอบครัวเป็นกรณีศึกษา ดังนี้   (๑) เอเกน 
โภเคภุญเชยฺย ๑ ส่วนใช้จ่ายเลี้ยงตน (๒) ทฺวีหิกมฺม ปโยชเย ๒ ส่วนใช้ลงทุนประกอบการงาน  (๓) 
จตุตฺถญฺจนิธาเปยฺย ๑ ส่วนเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น๓๙ 

การจัดสรรทรัพยากรต้องมีเทคนิคโดยแบ่งทรัพย์ออกเป็น ๔ ส่วนแต่เลือกลงทุนใน ๓ 
บริบทใหญ่ ส่วนแรกน าไปเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าเงินเดือน ค่าซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายทีจ าเป็นอ่ืน ๆ 
เป็นต้น จ านวน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่สองเป็นงบลงทุนซึ่งองค์กรนั้น ๆ ต้องใช้งบถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
ของงบประมาณทั้งหมด ส่วนสุดท้ายเป็นงบส ารองเก็บไว้อีกจ านวน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

นอกจากหลักธรรมที่กล่าวข้างต้นแล้ว หลักและวิธีการปฏิบัติที่ส าคัญอีก ๒ ประการ คือ 
(๑) หลักความบริสุทธิ์โปร่งใส (Purity/Transparency)และ (๒) หลักความยุติธรรม (Justice) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑) หลักความบริสุทธิ์โปร่งใส (Purity/Transparency)หมายถึงการบริหารหารปกครอง
การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการใดๆก็เป็นไปได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือด้วยเจตนาบริสุทธิ์มุ่งตรงต่อ
ความส าเร็จอย่างได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงขององค์กรและมุ่งตรงต่อประโยชน์และความสันติสุขโดย
ส่วนรวมของประชาชนเป็นส าคัญจึงเป็นการบริหารที่สุจริตมีความโปร่งใส (Transparent) ตรวจสอบ
ได ้การสร้างความไว้วางใจกันและกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกในสังคมเข้าถึงได้โดยไม่
ปิดบังพราง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเมื่อเกิดความยุติธรรมจะต้องมีบทพิสูจน์ให้เห็นมุมมองใน
การพยายามที่จะท าให้เกิดความโปร่งใสในองค์กรโดยเร็ว เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นผลท าให้สังคม
ไม่เข้าใจแต่สถานที่ท าพิธีกรรมทางศาสนา จะต้องเอาหลักความโปร่งใสเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนด้วย 
เงินรายได้จากการจัดงานต่างๆ หรือเงินรายได้จากการรับบริจาคจะต้องต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่ว
กันหากเก็บเป็นความลับหรือล่วงรู้เฉพาะบุคคลอาจเกิดข้อครหาในทางที่ไม่เหมาะสมจากประชาชน มี
ส่วนท าให้บทบาทและความน่าเชื่อถือต่อพระสงฆ์ลดลงได้๔๐ 

๒) หลักความยุติธรรม (Justice)หมายถึงการบริหารหารจัดการกิจกรรมและ/หรือ
โครงการต่างๆขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (High Efficiency) กล่าวคือให้บรรลุผลส าเร็จด้วยดีมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) และให้ได้รับความพึงพอใจ (Satisfaction) โดยธรรมจากชนผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุายอย่างสูงต่อค่าลงทุน (Investment Costs)ได้แก่ก าลังงบประมาณก าลังบุคลากรและทรัพยากร
และระยะเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ต่ าคืออย่างประหยัดและคุ้มค่าและหมายถึงการปกครอง
บังคับบัญชาดูแลปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมคือ (๑) ไม่อคติด้วยความรัก(ฉนฺทา

                                           
๓๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๒. 
๔๐พระมหาบัณฑิต นิสาภัย, “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการวัด : กรณีศึกษาวัดมหาวนาราม 

พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษศาสตร์
การเมือง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๐), หน้า ๓๙ 



๑๐๔ 

คต)ิเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องหมู่เหล่า (๒) ไม่อคติด้วยความโกรธหรือเกลียดชัง(โทสาคติ) (๓) ไม่อคติ
ด้วยความเกรงกลัว (ภยาคติ) (๔) ไม่อคติด้วยความหลง (โมหาคติ) เพราะหูเบาหรือไม่รู้ข้อมูลที่
ถูกต้องเป็นจริงที่เชื่อถือได้ตรงประเด็นและท่ีสมบูรณ์ดีพออีก 

หลักธรรมาภิบาล ๔ ประการนี้ย่อมเป็นหลักส าคัญส าหรับผู้ปกครองผู้บริหารทุกระดับ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปกครองบังคับบัญชาดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและใช้ในการบริหาร
จัดการโครงการต่างๆขององค์กรให้ประสบความส าเร็จและให้บรรลุผลดีที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่าง
เหมาะสม 

สรุปได้ว่า งบประมาณเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงส าหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
องค์กรWorld Bankได้กล่าวว่าการบริหารค่าใช้ภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพจะส่งผลต่อความส าเร็จใน
การบริการขั้นพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณสามารถแบ่งออกได้เป็นปัญหา
ระดับตัวบุคคลวิสัยทัศน์แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารความรู้ความเข้าใจของตัวผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ให้ความส าคัญกับการวางแผนและเชื่อมโยงแผนงานยกตัวอย่างเช่นผู้บริหารระดับนโยบายต้องการ
ผลักดันแต่สิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลแต่ขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายและไม่ได้ให้ความส าคัญปล่อยให้เป็นภารกิจประจ าผู้ปฏิบัติให้ความส าคัญกับการ
ได้มาของงบประมาณเพ่ือน าไปปฏิบัติตามภารกิจมากกว่าการติดตามประเมินผลโดยส่วนใหญ่จะใช้ตัว
งบประมาณเป็นตัวตั้งในการริเริ่มเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการหรือก็คือมุ่งรายจ่ายมากกว่าความส าเร็จ
ของเปูาหมายและปัญหาระดับหน่วยงานคือยึดติดกับรูปแบบเดิมๆยังคงเป็นแบบต่างคนต่างท า  จึง
ท าให้ไม่สามารถแปลงเปูาหมายยุทธศาสตร์ของชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
จัดท าค าของบประมาณจะใช้ความเดือดร้อนและความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงานเป็นตัวตั้งไม่
ค านึงถึงประสิทธิภาพภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ไม่มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือการบ ารุงรักษาที่ชัดเจนแล้ว 

ดังนั้น ผู้บริหารที่ดีควรส่งเสริมให้มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรใน ๒ 
ส่วนประกอบด้วย (๑) ทรัพยากรที่เป็นส่วนของงบประมาณที่เป็นตัวเงิน อันจะก่อให้เกิดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม เป็นต้น ให้เกิดขึ้นเป็นเหมือนเครื่องจักรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาทาง
กายภาพหรืออย่างเป็นรูปธรรม (๒) ทรัพยากรที่เป็นส่วนภายในอันก่อให้เกิดศักยภาพภายในบุคคลใน
องค์กร เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนเนื่องจากมีคุณภาพทั้งทางกายและทางใจ เพราะเป็นก าลัง
หนุนช่วยส่งเสริมในการบ าเพ็ญคุณธรรมต่างๆ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนให้ส าเร็จได้อย่าง
กว้างขวางไพบูลย์ เปรียบเหมือนคนมีทรัพย์มาก ย่อมสามารถใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงผู้อ่ืนให้มี
ความสุข และบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ได้เป็นอันมาก นอกจากนั้น บุคลากรที่มีคุณภาพทางธรรมนี้
สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างดียิ่ง 

 

๓.๒.๓ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 
 

หลักธรรมะในส่วนของการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ โดยส่วนมากแล้ว จะพูดถึงหลัก
ความยั่งยืนขององค์กร การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ผู้บริหารองค์กรต้องใส่ใจติดตามผลการ
ด าเนินงาน ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอาจเกิดความเสียหายต่อองค์กรอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นผู้บริหารที่ดี ต้อง
รู้จักดูแล ควบคุม ซ่อมแซม เป็นต้น ให้เหมาะสมทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารจัดการ



๑๐๕ 

วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยการรู้จักดูแล ควบคุม 
ซ่อมแซม เป็นต้น และพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้น หมวด
ธรรมที่ส าคัญจะได้น ามากล่าวคือหลักความยั่งยืนขององค์กร การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี 
ผู้บริหารองค์กรต้องใส่ใจติดตามผลการด าเนินงาน ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอาจเกิดความเสียหายต่อองค์กร
อย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นผู้บริหารที่ดี ต้องรู้จักดูแล ควบคุม ซ่อมแซม เป็นต้น ให้เหมาะสมทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า กุลจิรัฏฐิติธรรม หมายถึงเหตุที่ท าให้องค์กรมั่งคั่งยั่งยืน ๔ ประการ คือ   

(๑) นัฏฐคเวสนา คือ การรู้จักหา รู้จักค้นหา ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องมือ สิ่งของทุกอย่าง
ที่หายไปให้กลับคืนมา สิ่งของที่หายไปนั้น หมายถึง สิ่งของที่หายไปจากที่ซึ่งเคยอยู่เป็นประจ า ซึ่ง
หากหาสิ่งที่หายไปเหล่านั้นได้ ย่อมท าให้ไม่ต้องไปซื้อหามาใหม่ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะการหาย ดังนี้ 
(๑) ตนเองลืมไว้ที่อ่ืน (๒) ตนเองท าหาย (๓) ผู้อื่นหยิบฉวยไปใช้ (๔) ผู้อื่นลักขโมยไป 

จัดการแสวงหาของมาไว้ใช้ทดแทนที่ หมดไป และหายไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่
ทรัพย์สิน หรือสิ่งของเงินทอง เมื่อเราใช้ไปย่อมหมดเปลืองหรือเสียหาย โดยสภาพของมันเองทุกอย่าง
จะให้อยู่กับเราตลอดไปย่อมไม่ได้ ข้อส าคัญในเรื่องนี้เป็นประเด็น ทางเศรษฐกิจกล่าวคือ เราไม่ควรดู
ดายโดยนิสัยมักง่าย ในสิ่งที่หายไปหรือขาดไปหรือหมด ไปเราควรขวนขวายหาคืนมาให้ได้ เมื่อ
พยายามแล้ว ไม่ได้สิ่งนั้นหรือทรัพย์สินส่วนนั้นคืนมาโดยเหตุสุดวิสัย เราจ าเป็นต้องแสวงหาใหม่มา
ชดเชยของเก่า แต่ของใหม่ไม่มีมาทดแทนหรือ เพ่ิมพูนขึ้นสถานภาพทางเศรษฐกิจของตระกูลย่อม
ประสบความล่ม จมหายนะได้แน่นอน ธรรมข้อนี้มีไว้เพ่ือสร้างนิสัย มิให้ดูเบาในทรัพย์กล่าวคือหาก
ของ หายให้รู้จักหา 

(๒) ชิณณปฏิสังขรณา คือ การรู้จักซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุด ใช้งานไม่ได้ให้กลับมาใช้งาน
ใหม่ ซึ่งอาจซ่อมด้วยตนเองหรือให้ผู้อ่ืนซ่อม เพราะหากซ่อมแซมใช้การได้ ย่อมที่จะไม่ต้องซื้อใหม่ให้
สิ้นเปลืองทรัพย์เงินทองโดยไม่จ าเป็น สิ่งของที่ควรซ่อม ได้แก่ (๑) สิ่งของที่ช ารุดแต่ใช้งานไม่ค่อยดี
(๒) สิ่งของช ารุดใช้งานไม่ได้จัดการบูรณะซ่อมแซมของเก่าของช ารุด คนที่สามารถบริหารเศรษฐกิจ
ภายในครอบครัวได้ดีและเจริญก้าวหน้านั้น จะต้องไม่ปล่อยปละละเลยทรัพย์สิ่งของที่เคยมีอยู่มีใช้ใน
ครอบครัวให้ช ารุดเสียหายทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาอันควรโดยไม่เหลียวแลซ่อมแซมเพ่ือ ใช้งานได้ต่อไปไม่
ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของส่วนตัวหรือของใช้รวมกันก็ตามไม่ควรดูดายในคุณค่าของทรัพย์สินที่ตนมีอยู่แล้ว 
โดยถือว่าเอาใหม่เมื่อไรก็ได้กลายเป็นคนมีนิสัยสุรุ่ยสุร่าย คนรุ่นก่อนหรือบิดามารดาสร้างสมเอาไว้ให้
มากมายใช้ไปตลอดชาติก็ไม่หมดใน ลักษณะนี้ชื่อว่าก าลังพาวงศ์ตระกูลก้าวสู่ความหายนะอย่างไม่
ต้องสงสัย ธรรมข้อนี้สอนให้เราไม่ดูดาย ในทรัพย์สินหากช ารุดเสียหายต้องรู้จักซ่อมแซม 

(๓) ปริมิตปานโภชนา คือ ความประมาณตนในการอุปโภค และบริโภคไม่ให้ใช้หรือกิน
เกินความจ าเป็น หากใช้เกินหรือกินเกิน ย่อมเกิดความฟุุมเฟือยโดยเปล่า หรือ เรียกอีกนัย คือ การ
ประหยัด การประมาณตนหรือการประหยัดนั้น แบ่งได้ดังนี้ (๑) การประมาณตน/การประหยัดในการ
อุปโภค คือ รู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย การใช้สิ่งของต่างๆ (๒) การประมาณตน/การประหยัดใน
การบริโภค คือ รู้จักประมาณตนในการรับประทานอาหารต่างๆ 

(๔) อธิปัจจสีลวันตสถาปนา คือ สามี และภรรยา พึงเป็นผู้ด ารงอยู่ในศีลธรรมอยู่เป็นนิจ 
โดยศีลพ้ืนฐาน คือ ศีล ๕ และให้ยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้พึงเกิด ให้รักษากุศลที่เกิดแล้วให้ด ารงอยู่ และ
ให้ส่งเสริมกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปแต่งตั้งคนดีมีศีลธรรมให้มีอ านาจรับผิดชอบ ทางเศรษฐกิจ



๑๐๖ 

ของวงศ์สกุล คนดีมีศีลธรรมเป็นบุคลากรในอุดมคติที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในกิจการระดับต่างๆ 
ของสังคมนับตั่งแต่เรื่องการด าเนินงานในครอบครัวเป็นต้นไป ปัจจุบันแม้เศรษฐกิจจะแสดงลักษณะ 
ว่าเจริญก้าวหน้าในทางปริมาณ แต่คนเราส่วนใหญ่ยังไม่มีสันติสุขเท่าที่ควรคุณภาพ และคุณค่าทาง
ความเป็นอยู่ของคนมิได้สอดคล้อง กับปริมาณความเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป็นเพราะสังคมปัจจุบัน
สรรหาคนเก่งมากกว่าคนดีพระพุทธศาสนา ส่งเสริมบุคคลที่มีคุณลักษณะเป็นทั้งคนดีและคนเก่งให้
ได้รับโอกาส ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเศรษฐกิจภายในบ้านหรือภายในประเทศ ความมีจิตใจ
เขม้แข็งความซื่อสัตว์สุจริตเป็นคุณสมบัติส าคัญยิ่งส่วน หนึ่งส าหรับผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติผู้
ควบคุมและจัดการการใช้จ่ายจะต้องตั้งอยู่ในศีล ๕ ละเว้นอบายมุขต่างๆ ที่กล่าวมานี้มิได้จ ากัด 
บุคคลว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้จะเป็นฝุายใดฝุายหนึ่งโดยเฉพาะในครอบครัวหนึ่งๆ หรือบริษัท
หนึ่งๆ ของวงศ์ตระสกุลแต่หมายความ ชัดเจนในตรงนี้ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลฝุายนี้จะต้องเป็นคนดี
มีศีลธรรม และมีความรู้ความสามารถด าเนินการให้วงศ์ตระกูลจึงจะตั้ง อยู่ได้ม่ันคงและยั่งยืน๔๑ 

สรุปได้ว่า งานวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ในศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อ
การด าเนินงานของศูนย์ทุกแห่งทั้งนี้ เพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการงานวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ จึงเป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
แล้วการมีความพร้อมด้านนี้ จึงท าให้องค์กรหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่
วางไว้หากศูนย์ปฏิบัติธรรมใดขาดหลักการจัดการงานวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ที่เป็นระบบ ระเบียบ
ด้วยดีแล้ว การท างานย่อมจะเกิดความซ้ าซ้อน สิ้นเปลืองและจะท าให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นด้วย
ประสิทธิภาพ ประกอบกับงานวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ เป็นงานที่สนับสนุนแผนงานของศูนย์
ปฏิบัติธรรมซึ่งได้วางแผนไว้โดยให้มีอุปกรณ์ที่พอใช้ตลอดเวลา ท าให้ศูนย์นั้นด าเนินไปได้อย่างมี
คุณภาพ และจะประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพที่ดี 

 

๓.๒.๔ ด้านการบริหารจัดการ 
 

หลักธรรมะในส่วนของการบริหารจัดการ โดยส่วนมากแล้ว จะพูดถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประกอบด้วย บริหารบุคลากร บริหารงบประมาณ และบริหารวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
เป็นหลัก ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ ดังนี้ผู้วิจัยจึงได้น าหลักธรรมส าหรับการ
บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในที่นี้จะน าเสนอหลักธรรม ๓ หมวดหมู่ คือ 
(๑) หลักอิทธิบาท ๔  (๒) อปริหานิยธรรม ๗ (๓) สัปปุริสธรรม  รายละเอียดดังต่อไป 

หลักการครองงาน  หมายถึง  หลักอิทธิบาท ๔ วาดวยการครองงาน  เปนคุณธรรมที่
น าไปสูความส าเร็จแหงผลที่มุงหมาย  มีขอธรรม ๔ ขอ ประกอบดวย  ฉันทะ คือ ความพอใจ  วิริยะ 
คือ ความเพียร ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม  จิตตะ คือ ความคิดมุงไป  อุทิศตัว อุทิศ
ใจใหแกสิ่งที่ท า  วิมังสา  คือ ความไตรตรองหรือทดลอง  ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมนี้เพ่ือ
ประยุกตใชกับการบริหารงานของสถานศึกษา    

                                           
๔๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๕ – ๒๑๖. 



๑๐๗ 

ฉันทะ คือ ความพอใจ  ประกอบดวย  ความพอใจในบทบาทและหนาที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษา  มีความรักและมีความสุขในท างานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาย 
ในสถานศกึษา  และชอบท าหนาที่บริหารตามที่ก าลังปฏิบัติอยูในขณะนี้   

วิริยะ  คือ  ความเพียร  ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม ประกอบดวยความ
ตั้งใจปฏิบัติงานตามหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาใหดีที่สุด  รูจักขยันคิดและสรางสรรคสิ่งใหมๆ ให
กับสถานศึกษา  และเมื่อพบปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงาน จะพยายามหาแนวทางแกไข ปญหา
นั้นอยางเรงดวน 

จิตตะ  คือ  ความคิดมุงไป  อุทิศตัว  อุทิศใจใหแกสิ่งที่ท าประกอบดวยการเอาใจใสการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรและการเรียนรูของผูเรียน การอุทิศเวลาใหกับด าเนินงานและกิจกรรม
ภายในสถานศึกษาและการคิดและวางแผนการท างานอยางตอเนื่องเพ่ือใหการด าเนินงานเปน ไปอย
างมีประสิทธิภาพ    

วิมังสา  คือ ความไตรตรองหรือทดลอง ประกอบดวยการรูจักพิจารณาอยาง รอบคอบใน
การอนุมัติการด าเนินงานในทุกโครงการที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาการให ความส าคัญกับการ
ตัดสินใจภายใตมติของที่ประชุมที่ผานการเห็นชอบ จากบุคลากรสวนใหญและการจัดใหทุกฝายไดมีส
วนรวมในการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอันจะน าไปสู การพัฒนางานในปการศึกษา   
ตอไป 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงคุณธรรมที่นักบริหารพึงมีคืออปริหานิย
ธรรม๗ของกษัตริย์วัชชีหรือวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพ่ือ
ความเจริญฝุายเดียวสาหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท าข้อนี้

แปลอีกอย่างหนึ่งว่า : พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นปูองกันบ้านเมืองพร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย 
๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตาม

หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม 
๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชีเคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านว่า

เป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ 
๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ) ของวัช

ชี (ประจ าชาติ) ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้น
เสื่อมทรามไป 

๗. จัดให้ความอารักขาคุ้มครองปูองกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้กิน
ความกว้างหมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป ) ตั้งใจว่าขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก 



๑๐๘ 

อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐ 
โดยระบอบสามัคคีธรรมซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่าเมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการ
รบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี๔๒ 

สัปปุริสธรรม แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษคือ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ หมายถึง คุณสมบัติ
ของคนดีธรรมของผู้ดีสัปปุริสธรรมมีทั้งหมด ๗ ข้อส่วนหัวข้อธรรมที่ส าคัญหรับการบริหารจัดการมี ๓ 
ข้อประกอบด้วย (๑) ธัมมัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่ง
ทั้งหลาย ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินกิจการงานต่าง ๆ รู้
และเข้าใจในสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่า ต าแหน่งฐานะ อาชีพการงานของตน 
มีหน้าที่และความรับผิดขอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องท าอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้
บรรลุถึงผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุดคือ 
รู้เท่าทันกฎธรรมหรือหลักความจริงของธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจ เป็น
อิสระ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น  (๒) อัตถัญญุตา หมายถึง รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ  
รู้ความหมาย และความมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท า รู้
ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้น ด าเนินชีวิตอย่างนั้น เพ่ือประสงค์ ได้ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผล
หรือเปูาหมายอย่างไร ที่ให้มีหน้าที่ ต าแหน่ง ฐานะ การงานอย่างนั้น เขาก าหนดความมุ่งหมายอะไร 
กิจการงานที่ตนกระท าอยู่ในขณะนี้ เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอย่างไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสี ย เป็น
ต้น ตลอดจนชั้นสูงสุด คือ  รู้ความหมายของคติธรรมดา และประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต 
(๓) กาลัญญุตา หมายถึง รู้กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และรู้ระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบ
กิจการต่าง ๆ รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมในแต่ละกิจการที่ตนกระท า เช่น แบ่งเวลาเรียน เวลาท างาน 
เวลาอ่านหนังสือ เวลาเล่น เวลาพักผ่อน เป็นต้น นอกจากนั้นจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลารับผิดชอบ
ต่อเวลาที่ตนก าหนดที่ตนได้วางแผนไว้ เพ่ือผลส าเร็จที่มีต่อตนเองอย่างแท้จริง๔๓ 

นอกจากหลักธรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ล าดับต่อไปจะน าความเห็นของนักวิชาการ ๒ 
ท่าน คือ สุกัญญา  ศรีทับทิม และสมยศ นาวีการ กล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 
การบริหารงานเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานของทุก ๆ องค์กรทั้งนี้เพราะการบริหารงาน
สามารถบ่งชี้ให้เห็นได้ว่าองค์กรนั้น ๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดการบริหารงานของ
องค์กรต่างๆที่ดีนั้นผู้บริหารองค์กรจะต้องมีความสามารถในการวางแผนให้บุคลากรสามารถทางาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งนี้เพราะผู้บริหารจะต้องค านึงถึง
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆร่วมด้วยซึ่งการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและความสามารถของตัวผู้บริหารเองมีนักวิชาการนักการศึกษาและนักบริหารหลายท่าน  

                                           
๔๒อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๑๐/๑๘. 
๔๓พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินฺต์ สมฺมาปญฺโญ),บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังบริหาร, หน้า 

๑๔๒-๑๔๓. 



๑๐๙ 

ได้ให้ความหมายและแสดงทัศนะที่เกี่ยวกับการบริหารงานไว้หลากหลายจากการตรวจสอบเอกสาร
ปรากฏว่ามีผู้ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารไว้หลายท่านดังนี้๔๔ 

ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้องธรรมะส าหรับผู้
บริหารงานคือจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกน้องได้มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเองดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแล
ภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การการบริหารหมายถึงกิจกรรมที่คณะบุคคลร่วมกันกระท า
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดที่วางไว้ร่วมกันก่อนแล้วและในการ
กระท ากิจกรรมเช่นว่านั้นมีการใช้ทรัพยากรการบริหารคือคนเงินและวิธีการต่างๆให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดหลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะคือ๔๕ 

๑) การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคนหมายความว่าการบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคมคืออาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์การผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืนมิฉะนั้นจะทางานไม่ส าเร็จสาระส าคัญ
ของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีมีความเป็นผู้น าและต้องสามารท างานเป็นทีมได้มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และมีความสามารถท าให้
งานบรรลุเปูาหมายได้ 

๒) การบริหารท าให้งานบรรลุเปูาหมายขององค์การเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้เปูาหมายเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้บริหารจะต้องทาให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ๓ประการคือเปูาหมายต้องสูงแล้วสามารถท า
ให้ส าเร็จเปูาหมายสูงเกินไปก็ทาให้ส าเร็จไม่ได้เปูาหมายต่างไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่าประการที่สอง
การจะไปถึงเปูาหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพประการสุดท้ายจะต้องระบุ
เวลาที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายนั้น 

๓) การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพค าว่าประสิทธิผล
หมายความว่าทางานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดส่วนค าว่าประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วยการท าให้ได้ทั้งสองอย่างคืองานบรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้
ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

                                           
๔๔สุกัญญา  ศรีทับทิม, กลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ ,วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๕. 
๔๕สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙),

หน้า ๑๒. 



๑๑๐ 

๔) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆจึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ ๆ 
คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์  ดังนั้น การบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างไรส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและสามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงนั้นคุณสมบัติเบื้องต้นของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น 

สรุปได้ว่า การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ คือ 
การเพียรพยายามขัดเกลาจิตตน ด้วยการเพ่ิมปัญญา วิชชา อันเป็นตัวความ รู้ให้สามารถบริหารตนได้
มากพอสมควร ที่จะเข้าไปมีส่วนในการบริหารคนอ่ืนจากคนหนึ่งไปถึงหลายๆ คน จนถึงบริหาร
องค์การต่างๆ ที่ถ้ามองในแง่ของความจริงแล้ว การบริหารทุกอย่างต้องเริ่มที่การบริหารตนมาก่อน
ทั้งนั้น การบริหารองค์การตลอดถึงประเทศชาติ การท างาน ประสานงาน ร่วมแรงร่วมใจกันในการท า
หน้าที่ปูองกัน บ าบัด บ ารุงรักษาองค์การของคนที่ศึกษา ฝึกหรืออบรมตนมาดีแล้วนั่นเอง การบริหาร
องค์การจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากคนเป็นจ านวนมากที่ฝึกปรือกันมาในด้านต่างๆ จนเกิดความรู้ 
ความคิด ความสามารถ คุณธรรมเหมาะสมท่ีจะท างานในฐานะนั้น ๆ 

 
๓.๓ ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชด ารัสเกี่ยวกับหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตน
ในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และการเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยคุณลักษณะ
ส าคัญคือ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสาย
กลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องประกอบด้วย ๓ 
คุณลักษณะพร้อม ๆ  กัน คือ 

๑)  ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้นอย่างรอบคอบ 



๑๑๑ 

๓)  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 นอกจากนี้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังต้องอาศัยเงื่อนไขการตัดสินใจ และการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน เมื่อ
ปฏิบัติได้เช่นนี้ผลที่จะได้รับคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี๔๖ 

ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้อง
สร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยวิธีการใช้
อุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
สร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สู งขึ้นโดยล าดับต่อไป ”พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยของแก่น เมื่อ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ ๔๗ 

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิสกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟูาหลวงได้ให้ความหมายไว้ว่าศาสตร์
พระราชา หมายถึง “การลงไปศึกษาเรียนรู้จากชุมชน ให้ชุมชนบอกว่าปัญหาคืออะไร ความต้องการ
ของชาวบ้านคืออะไร พระเจ้าอยู่หัวทรงท าให้เห็นมาตลอด...”๔๘ 

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ศาสตร์พระราชา หมายถึง โครงการตามพระราชด าริสี่พันกว่าโครงการ...อาทิเช่น การจัดการดิน การ
จัดการน้ า การเกษตรแปรรูป พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อมชุมชน การปลูกปุา ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผัก
ส่วนตัว๔๙ 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศาสตร์พระราชา 
หมายถึง เป็นแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนพระราชด ารัส ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีไว้ให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติ๕๐ 

ศาสตร์พระราชา หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ที่ เกิดจากปัญญา(Wisdom) ด้วย
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนเกิดเป็นองค์ความรู้(Body of Knowledge) ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จนกระทั่งเป็นโครงการตามพระราชด าริถึง ๔,๖๘๕ 

                                           
๔๖พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วารมลูนธิิชัยพัฒนา, ฉบับประจ าเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๓, (ส านักงานมูลนธิิชัยพัฒนา : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔ – 
๑๖. 

๔๗สมบัติ นพรัก, ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศาสตร์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินท์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๖๑), หน้า ก. 

๔๘ฤทธิไกร ไชยงาม,(วันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) “ศาสตร์พระราชา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ”. (ออนไลน์),แหล่งที่มาhttps://www.gotoknow.org/posts/591192 
[๓๑ ม.ค.๒๕๖๒]. 

๔๙อ้างแล้ว, เรื่องเดียวกัน. 
๕๐อ้างแล้ว, เรื่องเดียวกัน. 

https://www.gotoknow.org/posts/591192


๑๑๒ 

โครงการครอบคลุมปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญต่อชีวิต ได้แก่ ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การเกษตร ด้านคมนาคมและการสื่อสาร ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมและการศึกษา ฯลฯ และการ
ด ารงชีวิตด้านส่งเสริมอาชีพของมนุษนชาติตั้งแต่เกิดจนตาย องค์ความรู้ทั้งหมดคือแนวทางการ
ด าเนินการตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งหมด๕๑ 

สุเมธ ตันติเวชกุลได้สรุปหลักส าคัญของศาสตร์พระราชาในส่วนของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ว่าเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ใช่เศรษฐกิจส าหรับคนยากจน และไม่ใช่เศรษฐกิจที่ต้องตระหนี่ถี่เหนียว พระองค์ทรงสอนให้ร่ ารวย
แต่รวยแล้วต้องรักษาให้คงอยู่และยั่งยืน พระองค์ท่านรับสั่งให้ใช้หลัก ๓ ประการและเงื่อนไข
ประกอบด้วย ๒ ประการเป็นแนวทางของการด าเนินชีวิต การพัฒนาประเทศ และจะน าไปใช้ในการ
บริหารงานในองค์กรใดๆ ก็ได้ดังนี้ 

ประการที่ ๑  ให้ใช้เหตุผลเป็นเครื่องน าทาง อย่าใช้กิเลสตัณหา อย่าท าตามกระแส ต้องมี
ความกล้าหาญเพียงพอที่จะเลือกหนทางในการด าเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญา  

ประการที่ ๒ ท าอะไรพอประมาณคือ ตรวจสอบศักยภาพของตนเองก่อนว่าตนเองมีจุด
แข็งตรงไหน ซึ่งการจะพัฒนาอะไรต้องดูจากขีดความสามารถของตนเองว่าควบคุมได้หรือไม่ และยึด
ทางสายกลาง ความพอดี และมีความสมดุล  

และประการที่ ๓ ท าอะไรให้มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ 
ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การวางแผนพัฒนาท าได้ยากมีปัจจัย
ความเสี่ยงตลอดเวลา ซึ่งอีกนัยหนึ่งภูมิคุ้มกันคือการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง จากที่กล่าวมาทั้งหมด
พระองค์ทรงให้มีเงื่อนไขรองรับที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ คนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม มีธรรมาภิ
บาลและด าเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบ คือต้องทันโลกอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้๕๒ 

สรุปความหมายได้ว่า ศาสตร์พระราชา คือ หลักธรรมค าสอนของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งแฝงไปด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ทรงสอน
ประชาชนไทยผ่านโครงการพระราชด าริ   กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ตลอดระยะเวลาการครองราชย์กว่า 
๗๐ พรรษา ขึ้นอยู่กับว่า บุคคล หรือองค์กรใด  จะสามารถน้อมน าแนวทางของพระองค์ไปปรับใช้กับ
การด าเนินชีวิต การท าธุรกิจ หรือ บริหารจัดการองค์ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังแผนภูมิข้างล่าง
นี้ 
 
 
 

                                           
๕๑สมบัติ นพรัก, ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศาสตร์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินท์

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๖๑), หน้า ๒๘. 
๕๒สุเมธ ตันติเวชกุล, หลักธรรมหลักท าตามรอบพระยุคลบาท, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘) หน้า 



๑๑๓ 

แผนภูมิที่ ๓.๑ หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จากวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา, ๒๕๕๓, 
หน้า ๑๖) 
 

 

 

                                      พอประมาณ 

 

 

                     มีเหตุผล                  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

 

เงื่อนไขความรู้ 

(มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 

(ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สามัคคี แบ่งปัน) 

 

 

 

 

 เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม /ศาสนา 

สมดุล / ยั่งยืน/ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 

ในล าดับต่อไป ผู้วิจัยจะได้น าศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ ๙) คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย ๓ ห่วง คือความ
พอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตน หลักการ ๒ เงื่อน คือเงื่อนความรู้ และเงื่อน
คุณธรรม  โดยน าหลักศาสตร์พระราชาดังกล่าวข้างต้นนี้  โดยศึกษาหลักศาสตร์พระราชาที่ใช้ในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน ๔ ด้านประกอบด้วย ด้านบริหารบุคลากร ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

น าไปสู่ 



๑๑๔ 

๓.๓.๑ ด้านบริหารบุคลากร 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ในการเสด็จออกมหาสมาคม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ ว่า “...ทุกวันนี้ประเทศไทยยัง
มีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถน ามาใช้เสริมสร้าง
ความสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อส าคัญเราจะต้องรู้จักใช้
ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาด คือ ไม่น ามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไรประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา 
เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอันยืนยาว...”๕๓ 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ว่า “...ในบ้านเมืองนั้น 
มีทั้งคนดีและไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติ
สุข เรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครอง
บ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย...”๕๔ 

การบริหารบุคลากรตามศาสตร์พระราชาในเงื่อนคุณธรรม คือ การมีความเพียร ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันในระดับบุคคล หลักคิดและแนวทางในการด าเนินชีวิตของเกษตรกร
ต้นแบบของชาวบ้านในชุมชน ที่กล่าวว่า “ต้องท างานแบบยึดความสุขและความพอเพียงเป็นที่ตั้ง 
อย่ายึดที่ตัวเงินแล้วก็จะพบกับความสุขที่ยั่งยืน” ค ากล่าวนี้ช่วยเตือนให้เรามีสติในการด าเนินชีวิต 
ตระหนักถึงระดับความพอดีพอประมาณ ไม่โลภมาก ตั้งอยู่ในหลักคุณธรรม ประพฤติชอบ ไม่คดโกง 
มีความซื่อสัตย์สุจริต อันจะน ามาซึ่งผลงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ เพราะตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
คุณธรรมส่วนการบริหารบุคลากรในองค์กร นั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นทั้งคนดีและคน
เก่ง โดยเฉพาะการปลูกฝังให้บุคลากรมีความเพียร มุมานะในการเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาตนเอง 
รวมถึงการรู้จักวิธีการท างานที่ดี ท าด้วยใจรักและมีความสุขในการท างาน มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วม
ใจกันถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กรสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆจน
ได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นแบบอย่างให้องค์กรอ่ืนๆทั้งระดับประเทศและระดับโลก และการ
บริหารบุคลากรตามศาสตร์พระราชาในเรื่อง รู้ รัก สามัคคี โดยใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ท าให้
ชุมชนนั้นมีภูมิคุ้มกันทางสังคมเป็นอย่างดี เป็นชุมชนเข้มแข็ง เพราะพลังแห่งสามัคคีปรองดองเป็น
ส าคัญ๕๕ 

                                           
๕๓พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง, ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง ,(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม

,๒๕๕๒,) หน้า ๘. 
๕๔อ้างแล้ว, หน้า ๔๐. 
๕๕สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คู่มือกลางเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักกิจการโรงพิมพ์ อาคาร
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 25๕๖), หน้า ๒๒-๒๖. 



๑๑๕ 

นายมงคล ลีลาธรรมกล่าวผ่าน “หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ตั้งแต่เข้ามารับต าแหน่ง
ผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)ก็พยายามน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับองค์กรโดยมุ่งเน้นการสร้างเงื่อนไขบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย ความพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ผ่าน 3 เงื่อนไข ได้แก่ (1) เงื่อนไข
คุณธรรม คือ ซื่อสัตย์-มีคุณธรรม (2) เงื่อนไขหลักวิชา คือ ใช้หลักวิชาวางแผน-ปฏิบัติ และ (3) 
เงื่อนไขชีวิต คือ ขยัน-อดทน-สติ-ปัญญา ซึ่งจะน าไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ 
ในส่วนของความสมดุลนั้น เราจะใช้หลักความร่วมมือของพนักงานทุกคน โดยใช้ในการท างานที่ดีมากู้
วิกฤติขององค์กร ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ หากผู้ที่อยู่ในองค์กรไม่ร่วมมือกัน โอกาสที่จะส าเร็จมีน้อย
มาก เพราะเพียงแค่กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการ ไม่มีทางท าได้ส าเร็จ แต่ประเด็นที่ส าคัญ ก็
คือ ความสมดุลที่ต้องการอยู่ตรงไหน จากการท าความเข้าใจ การอธิบาย การขอความร่วมมือ การ
ท างานร่วมกันอย่างสมเหตุสมผล และพอเพียง ซึ่งช่วงแรกของการเข้ามาท างานจึงพยายามสร้าง
องค์กรคุณธรรม๕๖ 

ศาสตร์พระราชาตามที่กล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ดังนี้ (1) ใช้ทางสายกลาง โดยเน้นการ
ด าเนินชีวิตหรือการด าเนินงานในลักษณะไม่เร่งรัดหรือเชื่องช้าจนเกินไป มีความพอดีอยู่อย่าง
ประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ ไม่หลงกระแสวัตถุนิยมมีอิสรภาพ สร้างพ้ืนฐานความมั่งคงให้กับ
ชีวิตท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้(2) ให้ความส าคัญกับความพอประมาณ โดยยึดหลักความมีเหตุผล 
และตั้งอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาท ใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ (3) ให้ความส าคัญกับ
การเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความพอเพียงทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ เป็นการ
สร้างจิตส านึกเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ให้รู้จักค าว่าพอ ขจัดความโลภให้
น้อยลง ให้มีความสุขทั้งทางกาย จิตใจ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อความวุ่นวายให้แก่สังคมโดยรวม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้มนุษย์รู้จักการพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด รู้จักความพอเพียง รู้จักการช่ วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านจิตใจ ยึดหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” โดยมีจิตส านึกที่ดีต่อ
ประเทศชาติ มีเมตตา เอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รู้รักสามัคคี (2) ด้าน
สังคม ให้แต่ละชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือให้มีการ
กระจายรายได้ที่ดีขึ้น มีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ด้าน    (3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงการใช้และการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า 
โดยยึดหลักของความยั่งยืน (4) ด้านเทคโนโลยีควรผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ (5) ด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความส าคัญกับหลักการประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
ทุกด้าน ลดการฟุุมเฟือยฟูุงเฟูอ ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่มีผลตอบแทนที่
ไม่คุ้มค่า 

  
 
 
 

                                           
๕๖น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” ปรับองค์กร ธพว.สู่การพัฒนายั่งยืนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 

ฉบับท่ี 3,309 วันท่ี 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560. 



๑๑๖ 

๓.๓.๒ ด้านบริหารงบประมาณ 
 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ว่า “...การพัฒนาประเทศ
จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นตอน ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐาน
มั่นคงพร้อมพอควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยล าดับไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว 
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่
อารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...”๕๗ 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ในการเสด็จออกมหาสมาคม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ว่า “...เศรษฐกิจแบบค้าขาย 
ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า trade economy ไม่ใช่แบบพอเพียง ซึ่งฝรั่งเรียกว่า  self – 
sufficientecqnomyถ้าเราท าแบบที่ไทยท าได้ คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยู่ได้ไม่ต้อง
เดือดร้อน...” “...ถ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด แม้ไม่
ถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็สามารถที่จะอยู่ได้ การแก้ไขจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ  โดยบางคนก็
ใจร้อนเพราะเดือดร้อน  แต่ว่าถ้าท าตั้งแต่บัดนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้...” “...การจะเป็นเสือนั้นมัน
ไม่ส าคัญ ก็ส าคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองให้มีพอเพียงกับตัวเอง...”๕๘ 

“...คนเราที่ฟูุงเฟูอ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาปูอนความฟูุงเฟูอได้ ความฟูุงเฟูอนี้เป็นปาก 
หรือสัตว์ที่หิวไม่หยุด ความฟูุงเฟูอนี้อ้าปาก ตลอดเวลา จะปูอนไปเท่าไหร่ ๆ ก็ไม่พอ เมื่อปูอนเท่าไหร่ 
ๆ ไม่พอแล้ว ก็หาเท่าไหร่ ๆ ก็ไม่พอ ความไม่พอนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาปูอนความฟูุงเฟูอนี้ได้ 
ฉะนั้น ถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อน ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์ จะต้องปูองกันความฟูุงเฟูอและ
ปูองกันวิธีการที่มักจะใช้เพ่ือที่จะมาปูอนความฟูุงเฟูอนี้ คือ ความทุจริต ฉะนั้นการที่จะรณรงค์ที่จะ
ต่อสู้เพ่ือให้คนมัธยัสถ์และประหยัดนั้นก็อยู่ที่ตัวเอง ไม่ใช่อยู่ที่คนอ่ืน เมื่ออยู่ที่ตนเอง ไม่อยู่ที่คนอ่ืน 
การรณรงค์โดยมากมักออกไปข้างนอก จะไปชักชวนคนโน้นชักชวนคนนี้ให้ท าโน่นท านี่ ที่จริงตัวเอง
ต้องท าเอง ถ้าจะใช้ค าว่ารณรงค์ก็ต้องรณรงค์กับตัวเอง ต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะ ถ้าไม่
พอดีไม่พอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได้...”พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝูาทูลละอองธุรีพระบาท  ในโอกาสเสด็จฯ กลับจากแปร
พระราชฐานจากจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗๕๙ 

                                           
๕๗พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง, ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง ,(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม

,๒๕๕๒,) หน้า ๕. 
๕๘เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๕. 
๕๙อ้างแล้ว, หน้า ๑๑. 



๑๑๗ 

ศาสตร์พระราชาตามที่กล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ ดังนี้ การบริหารจัดการในองค์ต่าง ๆ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของการบริหารงบประมาณมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
จัดท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและความต้องการที่แท้จริง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจัดท า
รายละเอียดโครงสร้างแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและ
ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ในการบริหารการเงิน บัญชีและการจัดซื้อจัด
จ้างงานบริหารทั่วไป มีการใช้อาคารสถานที่อย่างประหยัด คุ้มค่า ตลอดจนมีการบ ารุง ดูแล และ
พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมขององค์กรและสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษา 

 
๓.๓.๓  บริหารวัสดุอุปกรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงย้ าเตือนอยู่เสมอ ทั้งในขณะที่ทรงงานในถิ่นธุรกันดาร

อยู่กับเกษตรกรทั้งหลายและในพระราชวโรกาสที่จะทรงพระราชด ารัสแก่ประชาชนคนไทยโดยทั่วไป
โดยเน้นถึงพฤติกรรมการบริโภคนั้น “พอประมาณ – มีเหตุผล” เช่น 

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือท าอะไรเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือ ท า
จากรายได้ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท ขึ้นไป เป็น ๒ หมื่น ๓ หมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจ
พอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะเศรษฐกิจพอเพียง คือ ท าเป็น Self – Sufficiency มันไม่ใช่ความหมาย
แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือ เป็น Self – Sufficiencyof Economy เช่นถ้าเขาต้องการดู T.V. ก็ควรใช้
เขามีดูไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อ T.V. ดูเขาต้องการดู เพ่ือสนุกสนานในหมู่บ้านไกล ที่ฉันไปเขามี T.V. 
ดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟูา แต่ Sufficiencyนั้นมี T.V. เขาฟุุมเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์
ไปตัด Suit และยังใส่ เนคไท Versace อันนี้ก็เกินไป...”๖๐ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแนะน าให้ประพฤติปฏิบัติและฝึกฝนตนเองให้มีเหตุผล
และตั้งตนอยูใ่นความพอดี เช่น 

“...เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ย้ าแล้ว แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Self – SufficiencyEconomy 
ใครต่อใคร ต่อว่าว่าไม่มี Sufficiency Economy แต่ว่าจะเป็นค าใหม่ของเราก็ได้ คือหมายความว่า
ประหยัด แต่ไม่ขี้เหนียว ท าอะไรมีความอะลุ่มอล่วยกันท าอะไรด้วยเหตุด้วยผล จะเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุข...”๖๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัส ในเรื่อง ความไม่โลภในเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า 

“...ท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมาก  คนเราก็อยู่
เป็นสุข  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได้  แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน  ต้องให้

                                           
๖๐มนูญ  มุกข์ประดิษฐ์ , “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับ

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓๖.   

๖๑อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๘. 



๑๑๘ 

พอประมาณตามอัตภาพ...” และ “...ท าโครงการอะไรก็ต้องนึกถึง  ขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่า  
อัตภาพหรือกับสิ่งแวดล้อม...ฉะนั้น  การที่จะท าโครงการอะไรจะต้องท าด้วยความรอบคอบและอย่า  
“ตาโต”  เกินไป...”๖๒ 

การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการ
ตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกระยะ ตลอดจนมีการบ ารุง ดูแล วัสดุอุปกรณ์อยู่สม่ าเสมอ และสร้าง
จิตส านึกให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลรักษาโดยใช้หลักเงื่อนไขพ้ืนฐาน จะต้องอาศัยความรอบ
รู้ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าเอาวิชาการต่างๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเอง
ด าเนินการอยู่เป็นอย่างดี มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุก
ระดับให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ๖๓ 

ศาสตร์พระราชาตามที่กล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือท า
อะไรเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือ ท าจากรายได้ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท ขึ้นไป เป็น ๒ หมื่น ๓ หมื่น
ประหยัด แต่ไม่ขี้เหนียว ท าอะไรมีความอะลุ่มอล่วยกันท าอะไรด้วยเหตุด้วยผล จะเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขท าอะไรต้องพอเพียง คือ  พอประมาณไม่สุดโต่ง  ไม่โลภอย่างมาก  
คนเราก็อยู่เป็นสุข  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได้  แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน  
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพตัวอย่างเช่น ท าโครงการอะไรก็ต้องนึกถึง  ขนาดที่เหมาะสมกับที่
เรียกว่า  อัตภาพหรือกับสิ่งแวดล้อม...ฉะนั้น  การที่จะท าโครงการอะไรจะต้องท าด้วยความรอบคอบ
และอย่า  “ตาโต”  เกินไป เป็นต้น  การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า มีการตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกระยะ ตลอดจนมีการบ ารุง ดูแล วัสดุ
อุปกรณ์อยู่สม่ าเสมอ และสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลรักษาโดยใช้หลักเงื่อนไข
พ้ืนฐาน จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าเอาวิชาการ
ต่างๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองด าเนินการอยู่เป็นอย่างดี มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน และในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบ
รู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 

 
๓.๓.๔  ด้านบริหารจัดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสนอแนะไว้หลายครั้งหลายหนว่า “อย่าติดต ารา” 

ให้พิจารณาโดยความเหมาะสม กับสภาพและความจริงของประเทศ ดังที่เคยมีผู้น าต่างประเทศมาขอ
ค าแนะน าเก่ียวกับด้านการบริหารและทรงมีพระราชด ารัสว่า “..ถ้าจะแนะน าก็แนะน าได้ คือ ต้องท า

                                           
๖๒อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๗. 
๖๓ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

แห่งชาติฉบับที่ ๑๐ , หน้า ฑ - ณ. 



๑๑๙ 

แบบคนจน...บริหารแบบคนจน คือ ไม่ต้องติดกับต ารามากนัก...ท าอย่างมีสามัคคีและมีเมตตาต่อกัน  
ก็จะอยู่ได้ตลอดไป..”๖๔ 

“...ตามประวัติศาสตร์ของเรา จะเห็นได้ว่า คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคี เป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความเจริญรุ่งเรือง แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลม
เกลียวกัน ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมทั้งชาติ...”พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 
๓ ธันวาคม ๒๕๐๕๖๕ 

 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เสนอว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้กับสังคมทุกระดับโดยเฉพาะระดับนักธุรกิจ สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ดังนี้ 1) สามารถกู้เงินมาลงทุนได้เพ่ือท าให้มีรายได้และต้องสามารถใช้หนี้ได้ 2) ต้องมีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเพียรอดทน และรับผิดชอบต่อสังคม โดยพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิต และ 3) 
รักษาความสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน  ์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน
บริษัท ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม  

สุขสรรค์ กันตะบุตร เสนอแนวปฏิบัติส าหรับองค์กรแห่งความพอเพียง ดังนี้ 1) การมอง
ไกล ได้แก่ การค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว การตัดสินใจเชิงนโยบาย 2) ให้คุณค่าแก่บุคลากรอย่าง
จริงจัง ได้แก่พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและให้โอกาสแสดงฝีมือ3) จริงใจและปรารถนาดีต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้แก่ เน้นตลาดเพ่ือสังคมมองทุกภาคส่วนประกอบกัน และ 4) ลดความเสี่ยงด้านการมี
สินค้าหลากหลาย (บริการหลากหลายรัฐ) ได้แก่ การลงทุนที่หลากหลายการตลาดที่ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลาย  

ศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการ สรุปได้ดังตัวอย่าง ศาสตร์พระราชาด้านการ
บริหารจัดการกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยคุณลักษณะ3 ประการ คือ (๑)ความ
พอประมาณหมายถึง ความเหมาะสมของการด าเนินกิจการทั้งในแง่ของขนาดของธุรกิจที่ไม่เล็ก
เกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินตัว แต่เป็นไปตามอัตภาพและสภาพแวดล้อม รู้จักท าเป็นขั้นตอนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความก้าวหน้า   (๒)ความมีเหตุผล คือการพิจารณาที่จะด าเนินงาน ด้วยความถี่ถ้วน
รอบคอบ ค านึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิด
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความสุข ความมีเหตุผลในหน่วยการผลิตหรือภายในตัวกิจการเอง กับ
ความมีเหตุผลระหว่างตัวกิจการกับหน่วยอ่ืน ๆในสังคม เช่นการให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดด้าน
พนักงานที่เป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กร (๓)ส าหรับการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึงการจัด
องค์ประกอบของการด าเนินงานให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง

                                           
๖๔มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ , “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับ

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๗), หน้า ๘๗.   

๖๕พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง, ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม
,๒๕๕๒,) หน้า ๓๕. 

 



๑๒๐ 

ภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี เช่น การที่นักธุรกิจไม่สร้างภาระหนี้มากจนเกินทุน ควรเลือกใช้
เทคโนโลยีที่สามารถบริหารจัดการได้เอง เมื่อมีปัญหากับเทคโนโลยีก็สามารถด าเนินการแก้ไขได้หรือ
การที่ธุรกิจมีโครงการถ่ายทอดทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานที่ท าด้วยการจัดฝึกอบรมให้พนักงานอยู่
อย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส าหรับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ภายนอกได้แก่ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าเพ่ือให้สามารถจัดส่งวัตถุดิบและปัจจัยในการผลิตหรือการบริการที่มี
คุณภาพ การที่กิจการเอาใจใส่ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือคู่ค้าของตนเอง  

ในส่วนของการด าเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้น าองค์ประกอบ 2 
เงื่อนไขที่ส าคัญ คือ (๑)ความรู้และคุณธรรมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องมี
ความรู้ที่สามารถคิดพิจารณาอย่างถูกต้องด้วยเหตุผล ท าให้เห็นและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่าง
กระจ่างชัดทั้งในด้านการตลาด การเงิน การจัดการการผลิตและการบริการ อย่างไรก็ตาม การที่จะ
น าเอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แท้จริงได้จ าต้องมีคุณธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เช่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียรความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจ มีความหนักแน่นอดทน ไม่
ท้อถอย และ (๒)ความรอบคอบระมัดระวังซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถเชื่อมโยงโดยน าความรู้มาคู่
คุณธรรม เพ่ือให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ คือ มิติด้านทุนมนุษย์ มิติด้านทุนสังคมมิติด้านทุน
สิ่งแวดล้อม และมิติด้านกายภาพมีการพัฒนาจากหลักของการพ่ึงตนเองให้เข้มแข็ง แล้วจึงพัฒนาขึ้น
เป็นการแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน จนน าไปสู่การสังเคราะห์เกื้อกูล ร่วมมือกัน เพ่ือด าเนิน
กิจการใดกิจการหนึ่งให้บรรลุเปูาหมาย รวมทั้งสามารถประสานกับชุมชน สังคมอ่ืนได้อย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

แผนภูมิที่ ๓.๒ หลักการบริหารจัดการตามศาสตร์พระราชาของกรุงเทพมหานคร๖๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๔ สรุป 
๓.๔.๑ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ผู้บริหารควรมีหลักการดังนี้ 
๑) หลักการบริหาร หลักในการบริหารมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและในแต่

ละสถานการณ์ แต่ที่ส าคัญที่ได้ยึดถือกันมาโดยตลอดคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) โดยมีการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ส าคัญ ๆ 
ทุกคนควรจะต้องรับรู้รับทราบ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันท า รวมทั้งการใช้หลัก การบริหารแบบพ่ี
น้อง มีปัญหาหรือเรื่องอะไรที่ส าคัญ จะปรึกษาผู้อาวุโส ซึ่งเป็นที่เคารพของทุกคน ไม่มีการเข้มงวด
มาก มีการให้รางวัลและพร้อมที่จะไม่ให้รางวัลแก่คนที่ไม่ดี มีอะไรก็จะพูดกันแบบตรงไปตรงมา ดูผู้
อาวุโส เป็นต้นแบบ (Modeling) 

๒) ด้านความรู้ ผู้บริหารระดับกลางต้องมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และรวมกันให้เป็นหนึ่ง ความส าคัญที่สุดของสถาบันที่จะด าเนินการไปได้
ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง เพราะข้างบนท านโยบาย วางกรอบ แต่จะขับเคลื่อนด้วยผู้บริหาร
ระดับกลาง ถ้าผู้บริหารระดับกลางท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะด าเนินไปด้วยดี การวางนโยบาย
ไม่ใช่เป็นเรื่องยาก องค์กรของคนญี่ปุุนคนที่ส าคัญคือคนระดับกลาง เพราะคนตรงกลางประสาน

                                           
๖๖กรุงเทพมหานคร, แนวพระราชด าริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จ        

พระเจ้าอยู่หัว, เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐, หน้า ๑๑๗. 

หลักการ 

การด ารงอยู่ของความเป็น
ไทย 

ก า ร ค า นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ 

หลั กปฏิ บั ติ ใ นการ
บริหารจัดการ 

ศีลธรรมและจริยธรรม หลักวิชาการและ   
ความเป็น
วิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติได้จริง ความ
ประหยัด
มัธยัสถ ์



๑๒๒ 

ระหว่างข้างบนกับข้างล่าง ต่อให้ข้างบนวางนโยบายอย่างดีแต่ถ้าไม่ได้มีการสานต่อก็จะไม่สามารถ
บรรลุผลได้ 

๓) ด้านมนุษยสัมพันธ์  ผู้บริหารควรมีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ
ก่อน เพ่ือลดปัญหาการขัดแย้ง การโต้เถียงกัน ลดการซ้ าซ้อนของงานมีการรพูดคุยเพ่ือสร้างความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันให้มาคุยกัน อย่าไปเถียงกัน  เถียงกันแล้วก็ไม่สบายใจ ท าให้
ผิดใจและสร้างความร่วมมือ ให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดีและบริหาร
ความขัดแย้ง ต้องมี attitude ที่ดีต่อกัน ท าอย่างไรให้ประนีประนอมกันให้มากที่สุด ใครที่ไม่ชอบใคร
ก็อย่าไปพูดกับคนนั้นให้มาก รายละเอียดเล็กน้อย ปลีกย่อยอย่าแคร์มาก พยายามจัดกิจกรรมให้
เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมกันเพ่ือลด conflict เปูาหมายคือประสิทธิภาพของหน่วยงานและข้อส าคัญคือ
การอ่อนน้อมถ่อมตัว อ่อนโยนและจริงใจ อ่อนน้อมถ่อมตัว อ่อนโยนและจริงใจเป็น character ที่มี
เสน่ห์ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็พูดกับเด็กดี ๆ เด็กก็นับถือ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ๆ ก็นับถือ 

๔) ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ควร การจัดล าดับความส าคัญของงานตรงต่อ
เวลา ต้องมีความแม่นย าในข้อมูล 

๕) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผู้บริหาร ต้องธ ารงรักษาบุคคลที่มีดีและมี
คุณภาพ ไว้กับองค์กรให้นานที่สุด และมีการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

๓.๔.๒ หลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
การบริหารจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดส่วนหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและ

จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารองค์กรเพื่อให้การบริหารองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมส าหรับการบริหารองค์กร หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงใช้
ในการบริหารหมู่สงฆ์ที่ส าคัญ  พระพุทธเจ้า ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ  จึง
สามารถใช้ภาวะผู้น าบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพ่ือประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในครั้งนี้ ผู้วิจัย 
จักได้น าเสนอข้อมูล หลักพุทธธรรมในด้านการบริหารจัดการ ๔ ด้านตามล าดับ ดังนี้ (๑) ด้านการ
บริหารบุคลากร (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ (๓) ด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ (๔) ด้าน
การบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 

๑) ด้านการบริหารบุคลากร ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีคุณธรรม คือ ต้องด ารงตนอยู่ในพรหม
วิหารธรรม  จึงจะท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผลการ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิผลบรรลุเปูาหมายตามวัตถุที่ตั้งไว้และอีกประการหนึ่งคือ ท าให้ได้จิตใจหรือ
ท างานด้วยความจริงใจ ความรู้สึกที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกว่างานก็ประสบความส าเร็จ คนก็มี
ความสุขในการท างาน 

ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ต้องมีคุณธรรมประจ าใจประกอบด้วย    พรหมวิหารสา
รานียธรรม และธรรมสังคหวัตถุ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ที่มีคุณธรรมแล้วจะท าให้ผู้
ประพฤติหรือคณะบุคคลประพฤติเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   เกื้อกูลกันไม่ทะเลาะ
วิวาทกัน  อันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกัน ในส่วนของสังคหวัตถุนั้น จะท าให้การ
ท างานเกิดความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมัครสมานสามัคคีกันเพราะการมีการให้พูดจาไพเราะ



๑๒๓ 

เป็นปยวาจา การเห็นประโยชนต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและ  ความมีตนเสมอหรือท าตนเสมอต
นเสมอปลายจึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลในองค์กร และในส่วนของ
สารานียธรรม ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผลการด าเนินงาน
เกิดประสิทธิผลบรรลุเปูาหมายตามวัตถุที่ตั้งไว้และอีกประการหนึ่งคือ ท าให้ได้จิตใจหรือท างานด้วย
ความจริงใจ ความรู้สึกท่ีดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกว่างานก็ประสบความส าเร็จ คนก็มีความสุขในการ
ท างาน 

๒) ด้านการบริหารงบประมาณ 
หลักธรรมะในส่วนของการบริหารทรัพยากร (งบประมาณ) โดยส่วนมากแล้ว จะพูดถึง

การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ ผู้วิจัยเห็นว่า การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยการพัฒนาข้อมูลที่มีอยู่
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้น หลักธรรมเหล่านี้สามารถแยก
ได้เป็น ๔  ลักษณะ คือ       (๑)หลักประโยชน์ที่ได้รับ (๒)หลักการแสวงหาและการสั่งสม (๓)หลัก
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่า (๔)หลักการบริหารจัดการทรัพยากร  

ผู้บริหารที่ดีควรส่งเสริมให้มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรใน ๒ ส่วนประกอบด้วย 
(๑) ทรัพยากรที่เป็นส่วนของงบประมาณที่เป็นตัวเงิน อันจะก่อให้เกิดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เป็นต้น ให้เกิดขึ้นเป็นเหมือนเครื่องจักรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาทางกายภาพหรืออย่างเป็น
รปูธรรม (๒) ทรัพยากรที่เป็นส่วนภายในอันก่อให้เกิดศักยภาพภายในบุคคลในองค์กร เป็นการพัฒนา
บุคลากรที่ยั่งยืนเนื่องจากมีคุณภาพทั้งทางกายและทางใจ เพราะเป็นก าลังหนุนช่วยส่งเสริมในการ
บ าเพ็ญคุณธรรมต่างๆ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนให้ส าเร็จได้อย่างกว้างขวางไพบูลย์  เปรียบ
เหมือนคนมีทรัพย์มาก ย่อมสามารถใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงผู้ อ่ืนให้มีความสุข และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ ได้เป็นอันมาก นอกจากนั้น บุคลากรที่มีคุณภาพทางธรรมนี้สามารถพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพได้อย่างดียิ่ง 

๓) ด้านงานวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ในศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อ
การด าเนินงานของศูนย์   ทุกแห่งทั้งนี้ เพราะว่าวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่  เป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการงานวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ จึง
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบันแล้วการมีความพร้อมด้านนี้ จึงท าให้องค์กรหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมายที่วางไว้หากศูนย์ปฏิบัติธรรมใดขาดหลักการจัดการงานวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ที่เป็น
ระบบ ระเบียบด้วยดีแล้ว การท างานย่อมจะเกิดความซ้ าซ้อน สิ้นเปลืองและจะท าให้ศูนย์ปฏิบัติธรรม
นั้นด้วยประสิทธิภาพ ประกอบกับงานวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ เป็นงานที่สนับสนุนแผนงาน
ของศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งได้วางแผนไว้โดยให้มีอุปกรณ์ที่พอใช้ตลอดเวลา ท าให้ศูนย์นั้นด าเนินไปได้
อย่างมีคุณภาพ และจะประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพท่ีดี 

๔) ด้านการบริหารจัดการ การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ คือ การเพียรพยายามขัดเกลาจิตตน ด้วยการเพ่ิมปัญญา วิชชา อันเป็นตัวความ รู้ให้
สามารถบริหารตนได้มากพอสมควร ที่จะเข้าไปมีส่วนในการบริหารคนอ่ืนจากคนหนึ่งไปถึงหลายๆ 
คน จนถึงบริหารองค์การต่างๆ ที่ถ้ามองในแง่ของความจริงแล้ว การบริหารทุกอย่างต้องเริ่มที่การ
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บริหารตนมาก่อนทั้งนั้น การบริหารองค์การตลอดถึงประเทศชาติ การท างาน ประสานงาน ร่วมแรง
ร่วมใจกันในการท าหน้าที่ปูองกัน บ าบัด บ ารุงรักษาองค์การของคนที่ศึกษา ฝึกหรืออบรมตนมาดีแล้ว
นั่นเอง การบริหารองค์การจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากคนเป็นจ านวนมากที่ฝึกปรือกันมาในด้านต่างๆ 
จนเกิดความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรมเหมาะสมท่ีจะท างานในฐานะนั้น ๆ 

 

๓.๔.๓ ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ศาสตร์พระราชา คือ หลักธรรมค าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชฯ ซึ่งแฝงไปด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่พระองค์ทรงสอนประชาชนไทยผ่านโครงการ
พระราชด าริ   กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ตลอดระยะเวลาการครองราชย์กว่า ๗๐พรรษา ขึ้นอยู่กับว่า 
บุคคล หรือองค์กรใด  จะสามารถน้อมน าแนวทางของพระองค์ไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิต การท า
ธุรกิจ หรือ บริหารจัดการองค์ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้วิจัยจะได้น าศาสตร์พระราชาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ ๙) คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ประกอบด้วย ๓ ห่วง คือความพอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตน หลักการ ๒ 
เงื่อน คือเงื่อนความรู้ และเงื่อนคุณธรรม  โดยน าหลักศาสตร์พระราชาดังกล่าวข้างต้นนี้  โดยศึกษา
หลักศาสตร์พระราชาที่ ใช้ ในการ เสริมสร้ างประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน ๔ ด้ าน     
ประกอบด้วย ด้านบริหารบุคลากร ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) ด้านบริหารบุคลากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการ
บริหารบุคลากรไว้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในการเสด็จออกมหา
สมาคม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ ว่า “...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถน ามาใช้เสริมสร้างความสมบูรณ์และ
เสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อส าคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาด 
คือ ไม่น ามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไรประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้
ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้อง
เหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว... ”  
และในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖    ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ว่า “...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้คนทุกคนเป็น
คนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคน ดี 
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อ
ความเดือดร้อนวุ่นวาย...”การบริหารบุคลากรตามศาสตร์พระราชา ในเงื่อนคุณธรรม คือ การมีความ
เพียร ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ต่อกัน  ดังนี้ 

๑) ใช้ทางสายกลาง โดยเน้นการด าเนินชีวิตหรือการด าเนินงานในลักษณะไม่เร่งรัดหรือ
เชื่องช้าจนเกินไป มีความพอดีอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ ไม่หลงกระแสวัตถุนิยมมี
อิสรภาพ สร้างพ้ืนฐานความมั่งคงให้กับชีวิตท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้      

๒) ให้ความส าคัญกับความพอประมาณ โดยยึดหลักความมีเหตุผล และตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความไม่ประมาท ใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  
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๓) ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความพอเพียงทั้งใน
ด้านวัตถุและด้านจิตใจ เป็นการสร้างจิตส านึกเก่ียวกับจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ให้
รู้จักค าว่าพอ ขจัดความโลภให้น้อยลง ให้มีความสุขทั้งทางกาย จิตใจ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อความ
วุ่นวายให้แก่สังคมโดยรวม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มนุษย์รู้จักการพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด รู้จักความ
พอเพียง รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (๑) ด้านจิตใจ ยึดหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” โดยมีจิตส านึกท่ีดีต่อประเทศชาติ มีเมตตา เอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง รู้รักสามัคคี (๒) ด้านสังคม ให้แต่ละชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย
ชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น มีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ด้าน    
(๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงการใช้และการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด 
พร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า โดยยึดหลักของความยั่งยืน (๔) ด้านเทคโนโลยีควรผสมผสานเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (๕) ด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความส าคัญกับหลักการประหยัด ตัด
ทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นทุกด้าน ลดการฟุุมเฟือยฟูุงเฟูอ ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้หลีกเลี่ยงการ
ก่อหนี้ที่ไม่มีผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า 

๒) ด้านบริหารงบประมาณ  การบริหารจัดการในองค์ต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของการบริหารงบประมาณมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณตามความเหมาะสมและความต้องการที่แท้จริง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความ
จ าเป็น โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจัดท ารายละเอียด
โครงสร้างแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม 
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ในการบริหารการเงิน บัญชีและการจัดซื้อจัดจ้างงาน
บริหารทั่วไป มีการใช้อาคารสถานที่อย่างประหยัด คุ้มค่า ตลอดจนมีการบ ารุง ดูแล และพัฒนา
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมขององค์กรและสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแล
รักษา 

๓)  ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ สถานที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงย้ าเตือนอยู่
เสมอ ทั้งในขณะที่ทรงงานในถิ่นธุรกันดารอยู่กับเกษตรกรทั้งหลายและในพระราชวโรกาสที่จะทรง
พระราชด ารัสแก่ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปโดยเน้นถึงพฤติกรรมการบริโภคนั้น “พอประมาณ – มี
เหตุผล”  สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือท าอะไรเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือ ท า
จากรายได้ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท ขึ้นไป เป็น ๒ หมื่น ๓ หมื่น ประหยัด แต่ไม่ขี้เหนียว ท าอะไรมีความ
อะลุ่มอล่วยกัน ท าอะไรด้วยเหตุด้วยผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุข  ท าอะไร
ต้องพอเพียง คือ  พอประมาณ ไม่สุดโต่ง  ไม่โลภอย่างมาก  คนเราก็อยู่เป็นสุข  พอเพียงนี้อาจจะมี
มาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได้  แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน  ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ 
ตัวอย่างเช่น ท าโครงการอะไรก็ต้องนึกถึง  ขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่า  อัตภาพหรือกับสิ่งแวดล้อม
...ฉะนั้น  การที่จะท าโครงการอะไรจะต้องท าด้วยความรอบคอบและอย่า  “ตาโต”  เกินไป เป็นต้น  
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการตรวจสอบ
สภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกระยะ ตลอดจนมีการบ ารุง ดูแล วัสดุอุปกรณ์อยู่สม่ าเสมอ และสร้างจิตส านึกให้
ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลรักษาโดยใช้หลักเงื่อนไขพ้ืนฐาน จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าเอาวิชาการต่างๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเอง
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ด าเนินการอยู่เป็นอย่างดี มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุก
ระดับให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 

๔)  ด้านบริหารจัดการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสนอแนะไว้หลายครั้งหลาย
หนว่า “อย่าติดต ารา” ให้พิจารณาโดยความเหมาะสม กับสภาพและความจริงของประเทศ ดังที่เคยมี
ผู้น าต่างประเทศมาขอค าแนะน าเก่ียวกับด้านการบริหารและทรงมีพระราชด ารัสว่า “..ถ้าจะแนะน าก็
แนะน าได้ คือ ต้องท าแบบคนจน...บริหารแบบคนจน คือ ไม่ต้องติดกับต ารามากนัก...ท าอย่างมี
สามัคคีและมีเมตตาต่อกัน  ก็จะอยู่ได้ตลอดไป..”  ในส่วนของการด าเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้น าองค์ประกอบ 2 เงื่อนไขที่ส าคัญ คือ (๑) ความรู้และคุณธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ที่สามารถคิดพิจารณาอย่างถูกต้องด้วยเหตุผล ท าให้
เห็นและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัดทั้งในด้านการตลาด การเงิน การจัดการการผลิตและ
การบริการ อย่างไรก็ตาม การที่จะน าเอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แท้จริงได้จ าต้องมีคุณธรรมมา
เป็นแนวทางปฏิบัติ เช่นความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียรความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจ มี
ความหนักแน่นอดทน ไม่ท้อถอย และ (๒) ความรอบคอบระมัดระวัง ซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถ
เชื่อมโยงโดยน าความรู้มาคู่คุณธรรม เพ่ือให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ คือ มิติด้านทุนมนุษย์ มิติด้าน
ทุนสังคมมิติด้านทุนสิ่งแวดล้อม และมิติด้านกายภาพมีการพัฒนาจากหลักของการพ่ึงตนเองให้
เข้มแข็ง แล้วจึงพัฒนาขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน จนน าไปสู่การสังเคราะห์
เกื้อกูล ร่วมมือกัน เพ่ือด าเนินกิจการใดกิจการหนึ่งให้บรรลุเปูาหมาย รวมทั้งสามารถประสานกับ
ชุมชน สังคมอ่ืนได้อย่างดี 



บทท่ี ๔ 
 

การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อเสรมิสร้างประสิทธภิาพ 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ

ธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อเรื่องการวิจัยในบทนี้ออกเป็น ๔ 
ข้อ ดังนี้ (๑) การบูรณาการไตรสิกขากับศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
การบริหารบุคลากร (๒) การบูรณาการทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมกับศาสตร์พระราชาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริหารงบประมาณ (๓) การบูรณาการกุลจิรัฏฐิติธรรมกับศาสตร์
พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ (๔) การบูรณา
การสัปปุริสธรรมกับศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริหารจัดการ  ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
๔.๑ การบูรณาการไตรสิกขากับศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
ด้านการบริหารบุคลากร 
 ในบทที่ ๒ และบทที่ ๓ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารองค์กรด้วยหลัก  4M และ 
สภาพปัญหาการบริหารงานด้านบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมและศูนย์พัฒนาศาสนา
แคมป์สนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ คือ ไตรสิกขา  สับปายะ  และศาสตร์พระราชา ซึ่งได้พบสภาพปัญหาอย่างชัดเจน  ใน
ข้อนี้จะได้บูรณาการเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร  ด้วยการน าศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนกับไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ และปัญญา  ดังนี้   
 

ตารางท่ี ๔.๑ บูรณาการไตรสิกขากับศาสตร์พระราชา ด้านบริหารบุคลากร 

 
ปัญหา 

ด้านบุคลากร 
หลักพุทธธรรมบูรณาการ

การบริหารงานบุคคล 
ศาสตร์พระราชาบูรณาการ

การบริหารงานบุคคล 
แนวทางแก้ไข 

ด้วยการสังเคราะห์ 
๑. บุคลากร ไม่
เพียงพอกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
(ขาดบุคลากร
ประจ าใน
ต าแหน่งส าคัญ 

หลักไตรสิกขา  และ   
สัปปายะ (บุคคล        
สัปปายะ) ได้แก่ 
การศึกษาศีล สมาธิ  
และปัญญา โดยน ามา
ผสมผสานกับการบริหาร
บุคคลให้สอดคล้องกัน

หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
๓ ห่วง ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน  
๒ เงื่อนได้แก่ เงื่อนไขความรู้ 
และเงื่อนไขคุณธรรม 

๑.P.มีแผนนโยบาย
ที่ จ ะ บ ร ร จุ เ ป็ น
บุคลากรประจ าและ
อัตราจ้างโดยก าหนด
คุณสมบัติให้ชัดเจน
คือมีพฤติกรรมทาง



๑๒๘ 

เช่น ต าแหน่ง
วิปัสสนาจารย์) 
 
 
 

อย่างเป็นระบบ ผสมผสานให้สอดคล้องกับ
การบริหารบุคคลอย่างเป็น
ระบบ 

กา ย  ว า จ า ที่ ดี คื อ
รักษาศีล และมีการ
เคารพกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  มี
สมาธิคือความมุ่งมั่น
ในการท างาน และมี
ปัญญา รู้เท่ารู้ทัน ใฝุ
รู้ ใ ฝุ ศึ ก ษ า แ ล ะ
แก้ปัญหาได้   

๒.D.กิจกรรมที่ท ามี
การพัฒนาบุคลากร 
โ ด ย ใ ห้ โ อ ก า ส
บุคลากรได้รับการ
ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้
ทักษะใหม่ ๆ อย่าง
ทั่วถึง มีแผนที่ชัดเจน
ในการที่ จะ พัฒนา
บุ ค ล า ก ร ใ น ด้ า น   
ต่าง  ๆ 

๓.C.การตรวจสอบ
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
ถูกต้อง/ประเมินผล
ก า ร ธ า ร ง รั ก ษ า
บุคลากร ควรสร้าง
บ ร ร ย า ก า ศ ใ น
สถานที่ท างานให้มี
ความเป็นกันเองคือ
บุคคลสัปปายะ  

๔.A การน าผลมา
ปรับปรุง/แก้ไข แนว
ร่ ว มจ ากชุ ม ชน  มี
น โ ยบายจิ ตอ าส า
ประจ าศูนย์  

 



๑๒๙ 

จากตารางดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย ได้บูรณาการหลักพุทธธรรม ได้แก่ไตรสิกขา สัปปายะ ๓ คือ
บุคคลสัปปายะ อาวาสสัปปายะ ภัสสสัปปายะ  ร่วมกับศาสตร์พระราชาหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อน   
มาบูรณาการเข้ากับหลักการบริหารจัดการด้านบุคคลซึ่งพบปัญหาจากการวิจัยในข้อนี้ คือ บุคลากร 
ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย(ขาดบุคลากรประจ าในต าแหน่งส าคัญ เช่น ต าแหน่ง
วิปัสสนาจารย์) และปรากฏผลแนวทางแก้ไขจากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ “PDCA”พบว่า    
(๑) P=Plan มีแผนนโยบายที่จะบรรจุเป็นบุคลากรประจ าและอัตราจ้างโดยก าหนดคุณสมบัติให้
ชัดเจน คือ มีพฤติกรรมทางกาย วาจาที่ดีคือรักษาศีล และมีการเคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
มีสมาธิคือความมุ่งมั่นในการท างาน และมีปัญญา รู้เท่ารู้ทัน ใฝุรู้ใฝุศึกษาและแก้ปัญหาได้  (๒) D=Do 
กิจกรรมที่ท ามีการพัฒนาบุคลากร โดยให้โอกาสบุคลากรได้รับการยกระดับความรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่าง
ทั่วถึง มีแผนที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ(๓) C= Check การตรวจสอบความ
เหมาะสมถูกต้อง/ประเมินผลการธ ารงรักษาบุคลากร ควรสร้างบรรยากาศในสถานที่ท างานให้มีความ
เป็นกันเองคือบุคคลสัปปายะ (๔) A= Actการน าผลมาปรับปรุง/แก้ไข แนวร่วมจากชุมชน มีนโยบาย
จิตอาสาประจ าศูนย์  

การบริหารงานบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรจากแผนงานสู่
ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ก็จะท าให้องค์กรนั้น ๆ เจริญก้าวหน้า 
มั่นคง มีเสถียรภาพ การด าเนินการต้องมีหลักการบริหารงานบุคคลที่ดีเพ่ือส่งเสริมบุคคลให้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักไตรสิกขา คือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ๓ ประการ 
ได้แก่ศีล เป็นหลักปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา สมาธิ เป็นหลักปฏิบัติส าหรับ
ฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และปัญญาเป็นหลักปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญา
เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง๑ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์ ว่า มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมบุคลากร พัฒนาศักยภาพ และความรู้ให้แก่บุคลากร ๒ส่วน
ศาสตร์พระราชาส าหรับการบริหารจัดการบุคลากรได้แก่ หลักความพอประมาณ คือ การวางงานให้
เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลในองค์กร และการสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร ให้โอกาสแก่
บุคลากรในสิ่งที่สมควรได้ ให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
พ่ึงตนเองได ้หลักความมีเหตุผล คือ การค านึงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การใช้เหตุผลในการ
บริหารคน และการตัดสินใจต่าง ๆ อย่างรอบคอบและเป็นธรรมมากกว่าใช้อารมณ์ส่วนตัว หลัก      
มีภูมิคุ้มกันคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างเหมาะสม ใน
การบริหารงานบุคคลย่อมประสบปัญหารอบด้าน การมีภูมิคุ้มกันคือความหนักแน่นทางด้านความคิด
และการตัดสินใจ ส าหรับ ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขคุณธรรมการบริหารบุคคลต้องมีหลักเมตตา กรุณา 
ปราณี ความเสมอภาค ความรัก ความเอาใจใส่ในบุคลากรต้องคอยสอดส่องดูแลบุคลากรให้มีความสุข

                                           
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 

(กรุงเทพมหารคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๗. 
๒ค าสัมภาษณ์ นายสุตตา ปทุมมาศ เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๓๐ 

ในการท างาน และเงื่อนไขความรู้ คือผู้บริหารและบุคลากร จ าเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องงานของ
ตนที่รับผิดชอบ เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

ศาสตร์พระราชาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ในอันจะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) และสร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพา (Norms 
ofReciprocal) และอาศัยซึ่งกันและกันการสร้างเครือข่ายที่ท าให้บุคคลมาสัมพันธ์ (Network of 
tenement)หรือการสร้างจิตส านึกสาธารณะภายใต้ระบบการจัดการรูปแบบใหม่ที่เกิดจากความ
ร่วมมือเพ่ือสร้างศักยภาพในการปรับตัว การระดมความหลากหลายของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นความรู้
ทุนมนุษย์และเทคโนโลยีน ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของแนวคิดที่เป็นพลวัตคือการมีอิสระใน
ความคิดการร่วมมือการติดต่อสื่อสารอ านาจหน้าที่กระบวนการตัดสินใจและความสมดุลในการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงดุลยภาพขององค์กรให้ความส าคัญกับคนและมองคนในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่
ส าคัญต่อองค์กรในปรัชญาที่ว่า “ใช้คนให้ดีในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์” Use  People  well  as  
Human  Resources๓ 

กล่าวโดยสรุป การบูรณาการไตรสิกขา และสัปปายะ ๓ กับศาสตร์พระราชาด้านบริหาร
บุคลากรเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านบุคลากร ที่ผู้วิจัย พบปัญหาด้าน
บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย คือบุคลากร ไม่เพียงพอ กับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย (ขาดบุคลากร ประจ าในต าแหน่งส าคัญ เช่น ต าแหน่งวิปัสสนาจารย์) เมื่อบูรณาการด้วย
หลักธรรม คือ ไตรสิกขา และสัปปายะ ๓  กับศาสตร์พระราชา ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ด้วยการสังเคราะห์
ตามกระบวนการ “PDCA”แล้วปรากฏผล คือ(๑) Plan มีแผนนโยบายที่จะบรรจุเป็นบุคลากรประจ า
และอัตราจ้างโดยก าหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน คือ มีพฤติกรรมทางกาย วาจาที่ดีคือรักษาศีล และมีการ
เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  มีสมาธิคือความมุ่งมั่นในการท างาน และมีปัญญา รู้เท่ารู้ทัน ใฝุรู้
ใฝุศึกษาและแก้ปัญหาได้  (๒) Do กิจกรรมที่ท า  มีการพัฒนาบุคลากร โดยให้โอกาสบุคลากรได้รับ
การยกระดับความรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างทั่วถึง มีแผนที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ 
(๓) Check การตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้อง/ประเมินผล  การธ ารงรักษาบุคลากร ควรสร้าง
บรรยากาศในสถานที่ท างานให้มีความเป็นกันเองคือบุคคลสัปปายะ (๔) Act การน าผลมาปรับปรุง/
แก้ไข แนวร่วมจากชุมชน มีนโยบายจิตอาสาประจ าศูนย์ 

ดังนั้น จึงนับได้ว่าการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรเป็น
เครื่องมือการบริหารจัดการที่ส าคัญด้านหนึ่งใน 4 M เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีวางไว้ 

 
 
 

                                           
๓ทีมวิชาการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือสร้างความรู้พลวัตของศตวรรษที่ ๒๑ “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล ยุค ๔.๐ บนฐานความพอเพียง”,  หน้า ๗-๑๑. 



๑๓๑ 

๔.๒ การบูรณาการทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมกับศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริหารงบประมาณ 

ในข้อนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารองค์กรด้วยหลัก  4Mและ สภาพปัญหา
การบริหารงานงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ คือทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  และศาสตร์พระราชา ซึ่งได้พบสภาพปัญหาอย่าง
ชัดเจน  ในข้อนี้จะได้บูรณาการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  ด้วยการน าศาสตร์พระราชาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนกับหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม คือ มีความเพียร
สมบูรณ์ทรัพย์สินมีความปลอดภัย สังคมเป็นกัลยาณมิตร และชีวิตมีความสมดุล ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒  บูรณาการทฏิฐธมัมกิตัถสงัวตัตนกิธรรมกับศาสตร์พระราชา ด้านงบประมาณ 
ปัญหาด้าน
งบประมาณ 

หลักพุทธธรรม ศาสตร์พระราชา แนวทางแก้ไขด้วยการ
สังเคราะห ์

๑) นโยบาย
และแผน 
กลยุทธ์ใน
การบริหาร
งบประมาณ 
ไม่ชัดเจน 
และขาด
ความ
คล่องตัว 
 

หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถ
สังวัตตนิกธรรม ในการ
ใช้ชีวิตเพ่ือประโยชน์สุข
ในปัจจุบันที่ถูกต้อง  ๔ 
ประการ คือ  

-มีความเพียรสมบูรณ์ 

- ท รั พ ย์ สิ น มี ค ว า ม
ปลอดภัย  

- สังคมเป็นกัลยาณมิตร  

-ชีวิตมีความสมดุล  

โดยการน ามาผสมผสาน
กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ด้ า น
งบประมาณ อย่างเป็น
ระบบ 

หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
๓ ห่วง ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน   
๒ เงื่อนได้แก่ เงื่อนไขความรู้ 
และเงื่อนไขคุณธรรม 
ผสมผสานให้สอดคล้องกับ
การบริหารงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 

๑. P.การวางแผนการ
ใช้งบประมาณให้มี
ความพอดี สมเหตุผล
กับทรัพยากร  ให้
เหมาะสมกับทรัพยากร
ที่มีอยู่  โดยก าหนด
งบประมาณให้ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ มีความ
โปร่งใส 

๒.D.การน างบไป
ด าเนินการ ลงมือท า 
การปฏิบัติงานตาม
แผนงานต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ  คุ้มค่า คุ้ม
เวลาและมีประสิทธิผล
อย่างยั่งยืน 

๓. C.ตรวจสอบการ
ตรวจสอบการใช้
งบประมาณให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การใช้
งบประมาณ 

 



๑๓๒ 

๔ .  A. ก า ร ติ ด ต า ม 
ปรับปรุ ง แก้ ไข  การ
ว า ง แ ผ น ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมในครั้งต่อไป 

 

จากตารางดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย ได้บูรณาการหลักพุทธธรรมได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรมร่วมกับศาสตร์พระราชาหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อน มาบูรณาการเข้ากับหลักการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณซึ่งพบปัญหาจากการวิจัยในข้อนี้ คือ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
งบประมาณ ไม่ชัดเจน และขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารระดับสูงที่ว่า ในเชิงนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นไม่ได้น าเรื่องการปฏิบัติ
กรรมฐานเป็นงานบริการหลักที่ควบคู่กับงานวิชาการ “มีเพียงหลักการแต่ไม่มีปฏิบัติการที่ชัดเจน 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้ว เป็นเพียงการการก่อตั้งขึ้นด้วยก าลังและความต้องการของชุมชนของแต่
ละท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมและชุมชนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและด ารงอยู่ได้แบบบริหารศรัทธา” ส าหรับ
แนวทางแก้ไข คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกรรมฐานต้องท าแผนพัฒนาด้านการปฏิบัติธรรมให้เป็น
รูปธรรมและน าบรรจุเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน๔และปรากฏผลแนวทางแก้ไขจากการ
สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ “PDCA”จะได้แนวทางอย่างเป็นระบบนี้คือ (๑)  Plan การวางแผนการ
ใช้งบประมาณให้มีความพอดี สมเหตุผล ให้เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  โดยก าหนด
งบประมาณให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส (๒) Do การน างบไปด าเนินการ ลงมือท า การ
ปฏิบัติงานตามแผนงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  คุ้มค่า คุ้มเวลาและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน      
(๓) Check ตรวจสอบ การตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ 
(๔) Act การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การวางแผนให้มีความเหมาะสมในครั้งต่อไป  

การบริหารงานด้านงบประมาณเป็นแผนที่การด าเนินงานที่ประกอบด้วยความคาดหมาย
ผลลัพธ์ที่คิดไว้ล่วงหน้าและแสดงออกมาเป็นตัวเลข บางครั้งงบประมาณ อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า 
แผนงานที่เป็นตัวเลข งบประมาณอาจแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน 
จ านวนผลผลิตภัณฑ์ จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรหรือวัดได้ด้วยสิ่งอ่ืน ๆ ๕  หลักการบริหารจัดการ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเป็นหลักในการใช้ชีวิตเพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบันที่ถูกต้อง ๔ 
ประการ คือ (๑) อุฏฐานะสัมปทา (อุ) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญา
ไตร่ตรอง พิจารณาหาวิธีการที่แยบคายในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จัก
ด าเนินการด้านพิจารณาไตร่ตรอง การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและคุ้มทุน  (๒) อารักขสัมปทา (อา) 
หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการรักษา สามารถปกปูองคุ้มครองรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ ไม่ให้สูญหาย

                                           
๔ค าสัมภาษณ์ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕ธงชัย สันติวงษ์, กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๔๓), 

หน้า ๔๗. 



๑๓๓ 

พินาศไปด้วยเหตุต่าง ๆ  (๓) กัลยาณมิตตตา (กะ) หมายถึง การรู้จักคบคนดีหรือมีกัลยาณมิตร ซึ่งจะ
เป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในวงการอาชีพนั้น ๆ ท าให้รู้เห็นช่องทางและโอกาส
ต่าง ๆ ในการจัดเตรียมงาน ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรู้จักการบริหารงบประมาณขององค์กรได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่ถูกคนชั่วชักจูงไปในทางอบายมุข ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินไม่เพ่ิมพูนหรือมีแต่จะหดหายไป       
(๔) สมชีวิตา (สะ) หมายถึง ความเป็นอยู่พอดี หรือความเป็นอยู่สมดุล คือมีการจัดเตรียม การอนุมัติ
และการบริหาร ใช้ทรัพย์สินขององค์กรไม่ให้ฟุุมเฟือย ไม่ให้ฝืดเคือง ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีเหลือ
เก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น๖ 

ส่วนศาสตร์พระราชาหลักการ ๓ ห่วง คือ ความพอประมาณ หลักเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
หลักการ ๒ เงื่อน คือ เงื่อนคุณธรรมและเงื่อนความรู้ บูรณาการเข้ากับการบริหารงบประมาณศูนย์
ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่ง จึงได้แนวทาง ๖ ประการ ดังนี้  (๑) เน้นความเป็นเศรษฐกิจแบบ
องค์รวม กล่าวคือ เป็นระบบการจัดการงบประมาณควบคู่ไปการพัฒนา การพัฒนาสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยการถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรอง พิจารณา (อุฏฐานะ
สัมปทา) หาวิธีการที่แยบคายในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักด าเนินการ
ด้านพิจารณาไตร่ตรอง การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและคุ้มทุน (๒) ระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าว
ไว้ว่า มนุษย์อยู่ดี ชุมชนอยู่ได้ ธรรมชาติยั่งยืนต้องมีการอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ตามหลักธรรม
กัลยาณมิตตตาที่มีองค์กรประกอบด้วยบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร จะท าให้องค์กรที่ท างานด้าน
งบประมาณ ท างานด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ไม่มีการยักยอกทรัพย์สินขององค์การ  (๓) เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบ “มัชฌิมา” (๔) เป็นระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งพัฒนาคนและกระบวนการทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงก็จะส่งผลให้เกิดภาวะ “เศรษฐกิจงอกงาม ธรรมงอกเงย คนก็มีความสุข”   
(๕) เป็นระบบเศรษฐกิจ ที่ไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ไม่มุ่ งท าลายทรัพยากรธรรมชาติจน
กลายเป็นการท าร้ายธรรมชาติ (๖) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ฝึกให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงศักยภาพในด้าน
การสามารถพ่ึงตนเองได้๗ 

กล่าวโดยสรุป การบูรณาการทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมกับศาสตร์พระราชาด้าน
บริหารงบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ที่ผู้วิจัย 
พบปัญหาด้านงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย คือ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการ
บริหารงบประมาณของศูนย์ ไม่ชัดเจน และขาดความคล่องตัว เมื่อบูรณาการด้วยหลักธรรม คือ 
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมกับศาสตร์พระราชา ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ด้วยการสังเคราะห์ตาม
กระบวนการ “PDCA”แล้วปรากฏผล คือ (๑) Plan การวางแผนการใช้งบประมาณให้มีความพอดี 
สมเหตุผล ให้เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  โดยก าหนดงบประมาณให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ มี
ความโปร่งใส (๒) Do การน างบไปด าเนินการ ลงมือท า การปฏิบัติงานตามแผนงานต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ  คุ้มค่า คุ้มเวลาและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน (๓) Check ตรวจสอบ การตรวจสอบการใช้

                                           
๖อง.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๖๐. 
๗ ณรงค สัจพันโรจน การจัดท าอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ ,

(กรุงเทพมหานคร:บพิธการพิมพ์, 2538), หน้า ๓๙. 



๑๓๔ 

งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ (๔) Act การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การ
วางแผนให้มีความเหมาะสมในครั้งต่อไป 

ดังนั้น จึงนับได้ว่าการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็น
เครื่องมือการบริหารจัดการที่ส าคัญด้านหนึ่งใน 4 M เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีวางไว้ 

 

๔.๓ การบูรณาการกุลจิรัฏฐิติธรรมกับศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

ในข้อนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารองค์กรด้วยหลัก  4M และ สภาพปัญหา
การบริหารงานงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ คือ กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔  และศาสตร์พระราชา ซึ่งได้พบสภาพปัญหาอย่างชัดเจน  ในข้อ
นี้จะได้บูรณาการเกี่ยวกับการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ด้วยการน าศาสตร์พระราชาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนกับกุลจิรัฏฐิติธรรม ๔   คือ  รู้จักสรรหาวัสดุอุปกรณ์ให้
มีความพอเพียง รู้จักวิธีการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน รู้จักการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติให้
เหมาะสมกับฐานะขององค์กร และรู้จักแต่งตั้งบุคลากรที่มีศีลธรรมเป็นหัวหน้าองค์กร  ดังนี้   

ตารางท่ี ๔.๓ บูรณาการกุลจิรัฏฐิติธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

 
ปัญหาด้าน

วัสดุ อุปกรณ์ 
สถานที ่

หลักพุทธธรรม ศาสตร์พระราชา แนวทางแก้ไข 
ด้วยการสังเคราะห์ 

๑) การจัดการ
ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ไม่
เพียงพอกับ
ปริมาณการใช้
งาน และการ
จัดเก็บยังไม่
เป็นระบบ 
ระเบียบ มี
มาตรฐาน 
 

หลักธรรมในการด ารง
ความมั่งคั่งยั่งยืนของ
องค์ กร  ๔  ประการ 
ได้แก่ 

– รู้ จั ก ส ร ร ห า วั ส ดุ
อุ ป ก ร ณ์ ใ ห้ มี ค ว า ม
พอเพียง 

- รู้ จั ก วิ ธี ก า ร
บ า รุ ง รั ก ษ า วั ส ดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน  

- รู้จักการใช้จ่ายทรัพย์
สมบัติให้เหมาะสมกับ

หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
๓ ห่วง ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน   
๒ เงื่อนได้แก่ เงื่อนไข
ความรู้ และเงื่อนไข
คุณธรรมผสมผสาน
ให้สอดคล้องกับการ
บริหารวัสดุ อุปกรณ์
อย่างเป็นระบบ 

๑. P.การวางแผนการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ สถานที่ รู้จักสรรหา
วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือใช้งานในองค์กรให้มีความ
พอ เ พี ย ง พอป ระม าณกั บ
จ านวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ 
และผู้ เ ข้ า ม าปฏิ บั ติ ธ ร ร ม
สถานที่สามารถรองรับได้โดย
ไม่ท าให้พ้ืนที่การใช้งานอย่าง
อ่ืนเสียไป 

๒.D.การน าวัสดุ อุปกรณ์ ไป
ด าเนินการ ลงมือท า และ
การใช้สถานที่ มีวิธีปูองกัน



๑๓๕ 

ฐานะขององค์กร  

- รู้จักแต่งตั้งบุคลากรที่
มีศีลธรรมเป็นหัวหน้า
องค์กร  โดยการน ามา
ผ ส ม ผ ส า น กั บ ก า ร
บ ริ ห า ร ด้ า น วั ส ดุ 
อุ ป ก ร ณ์  อย่ า ง เ ป็ น
ระบบ 
 

ไม่ให้เกิดอันตรายขณะที่ใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ โดยมีความ
ระมัดระวังรอบคอบในการใช้
งาน เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ใ ห้ ถู ก กั บ ช นิ ด ข อ ง ง า น 
ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้ง
ก่ อ น ที่ จ ะ ใ ช้ ง า น  จั ด
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้สะอาดและเป็นระเบียบ
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 

๓ .  C. ต ร ว จ ส อ บ   ก า ร
ตรวจสอบการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
การใช้งบประมาณ และการใช้
สถานที่ให้มีประสิทธิภาพ 

๔. A.การติดตาม ปรับปรุง 
แก้ไข การมี ระบบระเบียบ ที่
ได้มาตรฐานในการดูแลรักษา 
ค ว บ คุ ม   จ ะ ท า ใ ห้ วั ส ดุ 
อุปกรณ์ สถานที่ อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้ นอกจากนั้นช่วย
ลด ประหยัดค่าใช้จ่าย   การ
จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 
หลังจากใช้งานเรียบร้อย จะ
ท าให้ช่วยให้เกิดความสวยงาม 
มีความสะดวกในการน ามาใช้
ครั้งต่อไป 

 

 
จากตารางดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย ได้บูรณาการหลักพุทธธรรมได้แก่ กุลจิรัฏฐิติธรรม ร่วมกับ

ศาสตร์พระราชาหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อน มาบูรณาการเข้ากับหลักการบริหารจัดการด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ สถานที่ ซึ่งพบปัญหาจากการวิจัยในข้อนี้ คือ การจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณการใช้งาน และการจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ ระเบียบ มีมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับค าสัมภาษณ์ของพระราชปริยัติกวี  อธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ว่า  “ในอนาคตข้างหน้าศูนย์
ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยต้องมีมาตรฐาน คือ มีความพร้อมประกอบด้วย มีระบบการบริหารจัดการที่



๑๓๖ 

ดี มีวิปัสสนาจารย์  มีผู้ดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ครบวงจร เรื่องโรงครัว มีมาตรฐาน สถานที่ปรุงอาหาร 
สถานที่เก็บเศษอาหาร ขยะ ต้องท าให้ครบวงจร ก็คือมีระบบ ระเบียบ ทั้งโรงครัว ที่ปรุงอาหาร ที่
รับประทานอาหาร ที่จัดเก็บอาหาร เก็บเศษอาหาร ระบบน้ าเสียของเสีย” ๘ และปรากฏผลแนว
ทางแก้ไขจากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ “PDCA”ได้แนวทางคือ (๑) Plan การวางแผนการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ รู้จักสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้งานในองค์กรให้มีความพอเพียง
พอประมาณกับจ านวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมสถานที่สามารถรองรับได้โดยไม่
ท าให้พื้นที่การใช้งานอย่างอ่ืนเสียไป (๒) Do การน าวัสดุ อุปกรณ์ ไปด าเนินการ ลงมือท า และการใช้
สถานที่ มีวิธีปูองกันไม่ให้เกิดอันตรายขณะที่ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ โดยมีความระมัดระวังรอบคอบใน
การใช้งาน เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้ถูกกับชนิดของงาน ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งก่อนที่จะใช้งาน 
จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ (๓) Check 
ตรวจสอบ  การตรวจสอบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ และการ
ใช้สถานที่ให้มีประสิทธิภาพ (๔) Actการติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การมี ระบบระเบียบ ที่ได้มาตรฐาน
ในการดูแลรักษา ควบคุม  จะท าให้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ อยู่ในสภาพที่ และพร้อมใช้ นอกจากนั้น
ช่วยลด ประหยัดค่าใช้จ่าย   การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ หลังจากใช้งานเรียบร้อย จะท าให้ช่วย
ให้เกิดความสวยงาม มีความสะดวกในการน ามาใช้ครั้งต่อไป 

วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องดูแลให้
มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท างานได้
อย่างเพียงพอ และทันต่อความต้องการแต่ขณะเดียวกันจะต้องจัดหาเท่าที่จ าเป็นจริงๆ เท่านั้น โดยมี
ขั้นตอนที่ส าคัญ ๓ ขั้นตอน ดังนี้  (๑) ก าหนดความต้องการ หมายถึง การประมาณความต้องการ 
ปริมาณแต่ละรายการควรจะใกล้เคียงกับที่จะใช้และจ าเป็นมากที่สุด (๒) การจัดหาและแจกจ่าย โดย
การจัดหา หมายถึง วิธีการที่จะให้ได้มาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุโดยการหา
หรือการจ้าง การผลิต การแลกเปลี่ยน การโอนการเช่า การยืม การคืนและการรับบริจาคที่ใช้งานได้
นานที่สุด การแจกจ่าย หมายถึง การควบคุมโดยใช้ระบบบัญชี การเก็บรักษาและการด าเนินการให้
พัสดุถึงผู้เบิกอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การบ ารุงรักษาและการจ าหน่าย โดยการบ ารุงรักษา หมายถึง 
การปูองกันหรือการแก้ไขเพ่ือให้พัสดุอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นานที่สุด และการจ าหน่าย หมายถึง 
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ที่ช ารุดใช้การไม่ได้ เนื่องจากเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือสูญ
หาย โดยการตัดยอดบัญชีในความควบคุม และด าเนินการขาย แลกเปลี่ยน ท าลาย หรือโอนให้เข้ากับ
หน่วยงานอ่ืน๙ส าหรับหลักธรรมที่ใช้บูรณาการกับการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ คือ กุลจิรัฏฐิติ
ธรรม หมายถึง ธรรมส าหรับด ารงความมั่งค่ังของตระกูลให้ยั่งยืน หรือเหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้

                                           
๘ค าสัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี  (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ),  ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัย              

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
๙ปิยธิดา ตรีเดช และศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช , การบริหารงานสาธารณสุข, (กรุงเทพมหานคร :             

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖), หน้า ๒๓๙ - ๒๔๐. 
๕จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, การจัดการด้านปัจจัยในการบริหารงาน,  (กรุงเทพมหานคร :            

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑), หน้า ๑ – ๓. 



๑๓๗ 

นาน ๔ ประการ ดังนี้ (๑) นัฎฐคเวสนา หมายถึง ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ คือเมื่อมีสิ่งของ
ภายในบ้านสูญหายไป และอยู่ในวิสัยที่จะหามาแทนได้ ก็รู้จักหาวิธีการต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
เหล่านั้น หรือหาสิ่งของอ่ืน ๆ มาทดแทนไว้ เป็นต้น  (๒)ชิณณปฏิสังขรณา หมายถึง ของเก่าช ารุด 
รู้จักบูรณะซ่อมแซม คือการรู้จักบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่ งของที่ช ารุดที่ยังสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ 
หรืออยู่ในสภาพที่ยังสามารถท างานได้ แต่มีอุปกรณ์บางอย่างช ารุดไป ก็สามารถที่จะซ่อมแซมน า
กลับมาใช้ใหม่ได้นอกจากนี้ยังหมายถึงการรู้จักน าสิ่งของที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ได้ใหม่ ( recycle) 
(๓)ปริมิตปานโภชนา หมายถึง รู้จักประมาณในการกินการใช้ คือการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์สมบัติ รู้จักการ
ประหยัดอดออม รู้จักใช้จ่ายตามฐานะของตนเอง หรือการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะเป็นต้น  
(๔)อธิปัจจสีลวันตสถาปนา หมายถึง ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน คือผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
จะต้องตั้งอยู่ในหลักของศีลธรรม ท ามาหาเลี้ยงชีพในทางที่สุจริต เว้นจากอบายมุข ไม่ลุ่มหลงมัวเมา
ในกาม เป็นต้น บุคคลที่มีศีลธรรมอันดีจะท าให้ครอบครัวสงบสุขในทางตรงกันข้ามตระกูลที่มั่งคั่งอยู่
ได้ไม่นาน๑๐ 

ศาสตร์พระราชาหลักการ ๓ ห่วง คือ ความพอประมาณ หลักเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน หลักการ 
๒ เงื่อน คือ เงื่อนคุณธรรมและเงื่อนความรู้ บูรณาการเข้ากับการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ 
กล่าวโดยสรุปได้แก่ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า มีการตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกระยะ ตลอดจนมีการบ ารุง ดูแล วัสดุอุปกรณ์อยู่
สม่ าเสมอ และสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลรักษาโดยใช้หลักเงื่อนไขพ้ืนฐาน 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าเอาวิชาการต่างๆ มี
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองด าเนินการอยู่เป็นอย่างดี มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 
และในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก
ทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบดังพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตอนหนึ่งว่า“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง 
ความหมายคือท าอะไรเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือ ท าจากรายได้ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท ขึ้นไป เป็น 
๒ หมื่น ๓ หมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ท าเป็น Self – Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายแบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือ เป็น Self – 
Sufficiencyof Economy เช่นถ้าเขาต้องการดู T.V. ก็ควรใช้เขามีดูไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อ T.V. ดู
เขาต้องการดู เพ่ือสนุกสนานในหมู่บ้านไกล ที่ฉันไปเขามี T.V. ดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟูา แต่ 
Sufficiencyนั้นมี T.V. เขาฟุุมเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัด Suit และยังใส่ เนคไท 
Versace อันนี้ก็เกินไป...”๑๑ 

                                           
๑๐องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๓๓. 
๑๑มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ , “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,         
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓๖. 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?21/258/333


๑๓๘ 

กล่าวโดยสรุป การบูรณาการกุลจิรัฏฐิติธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านบริหารงบประมาณ 
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ซึ่งผู้วิจัย พบ
ปัญหาด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย คือ การจัดการด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับปริมาณการใช้งาน และการจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ ระเบียบ มีมาตรฐาน 
เมื่อบูรณาการด้วยหลักธรรม คือ กุลจิรัฏฐิติธรรมกับศาสตร์พระราชา ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ด้วยการ
สังเคราะห์ตามกระบวนการ “PDCA” แล้วปรากฏผล คือ (๑) การวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
สถานที่ รู้จักสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้งานในองค์กรให้มีความพอเพียงพอประมาณ
กับจ านวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมสถานที่สามารถรองรับได้โดยไม่ท าให้พ้ืนที่การ
ใช้งานอย่างอ่ืนเสียไป (๒) การน าวัสดุ อุปกรณ์ ไปด าเนินการ ลงมือท า และการใช้สถานที่ มีวิธี
ปูองกันไม่ให้เกิดอันตรายขณะที่ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ โดยมีความระมัดระวังรอบคอบในการใช้งาน 
เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้ถูกกับชนิดของงาน ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งก่อนที่จะใช้งาน จัด
สภาพแวดล้อมในการท างานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ (๓) ตรวจสอบ  
การตรวจสอบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ และการใช้สถานที่ให้
มีประสิทธิภาพ(๔)การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การมีระบบระเบียบ ที่ได้มาตรฐานในการดูแลรักษา 
ควบคุม  จะท าให้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ นอกจากนั้นยังประหยัดค่าใช้จ่าย การ
จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ หลังจากใช้งานเรียบร้อย จะท าให้ช่วยให้เกิดความสวยงาม มีความ
สะดวกในการน ามาใช้ครั้งต่อไป 

ดังนั้น จึงนับได้ว่าการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
สถานที่เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่ส าคัญด้านหนึ่งใน 4 M เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีวางไว้ 
 
๔.๔ การบูรณาการสัปปุริสธรรมกับศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านการบริหารจัดการ 

ในข้อนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารองค์กรด้วยหลัก  4M และ สภาพปัญหา
การบริหารงานงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ คือ สัปปุริสธรรม ๗  และศาสตร์พระราชา ซึ่งได้พบสภาพปัญหาอย่างชัดเจน  ในข้อนี้
จะได้บูรณาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  ด้วยการน าศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนกับสัปปุริสธรรม ๗   คือ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จัก
ความพอดี การรู้จักเวลาที่เหมาะสม การรู้จักชุมชน สังคม และการรู้จักบุคคล ดังนี้   

 

 

 

 



๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๔ บูรณาการสัปปุริสธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการ 
ปัญหาด้านการ 
บริหารจัดการ 

หลักพุทธธรรม 
 

ศาสตร์พระราชา แนวทางแก้ไข 
ด้วยการสังเคราะห์ 

ขาดนโยบาย
และแผนพัฒนา
ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ในการบริหาร
จัดการศูนย์
ปฏิบัติธรรมของ 
มหาวิทยาลัย 
ที่เป็นระบบ 
 

ธรรมของคนดีชื่อว่า 

สั ปปุ ริ ส ธ ร รม  เ ป็ น
หลักการที่ ส าคัญกับ
การบริหารจัดการ ๗ 
ข้อ ได้แก่การรู้จักเหตุ 
การรู้จักผล การรู้จัก
ตน การรู้จักความพอดี 
ก า ร รู้ จั ก เ ว ล า ที่
เ หมาะสม  การรู้ จั ก
ชุมชน สังคม และการ
รู้ จั ก บุ ค คล โ ดยกา ร
น ามาผสมผสานกับ
ศาสตร์พระราชาให้
สอดคล้องกันอย่างเป็น
ระบบ 
 

หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
๓ ห่วง ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน   
๒ เงื่อนได้แก่ เงื่อนไข
ความรู้ และเงื่อนไข
คุณธรรม ผสมผสานให้
สอดคล้องกับ การ
บริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ 

๑. P.การวางแผนการ รู้
หลักการ หลักเกณฑ์ ที่จะ
ท า ใ ห้ เ กิ ด ผ ล  ใ น ก า ร
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมของมหาวิทยาลัย ใน
การท าแผนปฏิบัติการให้
ครอบคลุมในแนวทางของ
การพัฒนาด้านวิปัสสนา
กรรมฐาน และอ่ืน ๆ 
๒.D.การน าแผนงานไปลง
มือ มือปฏิบั ติ   เ พ่ื อ ให้
บรรลุตามความมุ่งหมาย มี
ความเข้าใจประสงค์ คือ
รู้ จั ก ผ ล ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น
สืบเนื่องจากการกระท า 
ซึ่ ง ส ามารถก่ อ ให้  เ กิ ด
ประโยชน์เกิดผลได้จริง 
๓ .  C. ต ร ว จ ส อ บ  มี
ระยะเวลาประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น เ ว ล า ที่
เหมาะสม เพ่ือประเมินผล
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ 
การประกอบกิจ กระท า
หน้าที่การงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
๔ . A. ก า ร ติ ด ต า ม 
ป รั บ ป รุ ง  แ ก้ ไ ข  มี
กระบวนการในการพัฒนา
ปรับปรุ งแผนงาน ให้มี
ความเหมาะสม และรู้
วิธีการที่จะแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 



๑๔๐ 

จากตารางดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย ได้บูรณาการหลักพุทธธรรมได้แก่ สัปปุริสธรรมร่วมกับศาสตร์
พระราชาหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อน มาบูรณาการเข้ากับหลักการในด้านบริหารจัดการ ซึ่งพบปัญหา
จากการวิจัยในข้อนี้ คือ ขาดนโยบายและแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับค าสัมภาษณ์ของผู้บริหาร
ระดับสูง ที่ว่า  มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นเจ้าภาพต้องผลิตพระวิปัสสนาจารย์ให้
เพียงพอ ในการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีแผนยุทธ์ศาสตร์การปฏิบัติงาน  ๕ ปี มี
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติธรรมท า
ให้เหมือนข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น๑๒และปรากฏผลแนวทางแก้ไขจากการสังเคราะห์ด้วย
กระบวนการ “PDCA”ได้แนวทางอย่างเป็นระบบดังนี้ คือ(๑) Plan การวางแผนการ รู้หลักการ 
หลักเกณฑ์ ที่จะท าให้เกิดผล ในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย ในการท า
แผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมในแนวทางของการพัฒนาด้านวิปัสสนากรรมฐาน และอ่ืน ๆ (๒).Do การ
น าแผนงานไปลงมือมือปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุตามความมุ่งหมาย มีความเข้าใจประสงค์ คือรู้จักผลที่จะ
เกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระท า ซึ่งสามารถก่อให้ เกิดประโยชน์เกิดผลได้จริง (๓) Check ตรวจสอบ มี
ระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือประเมินผลในการบริหารจัดการเพ่ือให้
การปฏิบัติภารกิจ การประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (๔) Act การ
ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงแผนงาน ให้มีความเหมาะสม และรู้
วิธีการที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

การบริหารโดยทั่วๆไปจะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานหรือเป็นล าดับรายการในการบริหารซึ่งในการบริหารนั้นจะต้องมีล าดับรายการก่อนหลังว่า
จะต้องท าสิ่งใดก่อนและต่อๆไปจะท าอะไรซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตและหน้าที่ตามขั้นตอนต่างๆไว้อย่างชัดเจนใน
งานการบริหารนั้นดังนี้(๑) Planningหมายถึงการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการดาเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคตผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 
(๒) Organizing หมายถึงการจัดองค์กรเป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสาย
บังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันทาและการกระจายอ านาจ (๓) Staffingหมายถึงงาน
บุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน (๔) 
Directing หมายถึงการอ านวยการเป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการดาเนินการตามแผนผู้บริหารต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้นา (๕) Controllingหมายถึงการก ากับดูแลเป็นการควบคุม
คุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร ๑๓ส าหรับ
หลักธรรมที่ใช้บูรณาการกับการบริหารจัดการ คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗  ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท า

                                           
๑๒ค าสัมภาษณ์ พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร ,  ดร. ,   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย              

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร 

: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓ - ๕. 



๑๔๑ 

ให้เป็นสัตบุรุษ หมายถึง คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี เป็นหมวดธรรมมี ๗ ข้อดังนี้ (๑) ธัมมัญญู 
รู้จักเหตุ คือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้
หลักการที่จะท าให้เกิดผล  (๒) อัตถัญญู รู้จักผลรู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ 
คือรู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า ซึ่งสามารถก่อให้ เกิดประโยชน์เกิดผลได้จริง (๓)
อัตตัญญู รู้จักตนเป็นผู้รู้จักตนคือ รู้จักตัวตนของเราเอง ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม สามารถประเมินตนเองได้ในหลักธรรม ดังนี้ ศรัทธา (ชอบ 
รักในงานอะไร) ศีล (วินัย)สุตะ(ความรู้) จาคะ (ความเสียสละ) ปัญญา (กระบวนการในการพัฒนา
ความรู้ที่มีอยู่) เป็นต้น แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป(๔) มัตตัญญู รู้จัก
ประมาณเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดี (๕) กาลัญญู รู้จักกาลเป็นผู้รู้จักกาลคือ รู้กาลเวลาอัน
เหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น แบ่งเวลา ท าให้ถูก
จังหวะ ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น (๖) ปริสัญญู เป็นผู้รู้
จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไป
หา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น (๗) ปุคคลป
โรปรัญญู เป็นผู้รู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม 
เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้
จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น๑๔ 

ศาสตร์พระราชาหลักการ ๓ ห่วง คือ ความพอประมาณ หลักเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
หลักการ ๒ เงื่อน คือ เงื่อนคุณธรรมและเงื่อนความรู้ บูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการ มีหลักการ
ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตอนหนึ่งว่า “อย่าติดต ารา” ให้
พิจารณาโดยความเหมาะสม กับสภาพและความจริงของประเทศ ดังที่เคยมีผู้น าต่างประเทศมาขอ
ค าแนะน าเก่ียวกับด้านการบริหารและทรงมีพระราชด ารัสว่า “..ถ้าจะแนะน าก็แนะน าได้ คือ ต้องท า
แบบคนจน...บริหารแบบคนจน คือ ไม่ต้องติดกับต ารามากนัก...ท าอย่างมีสามัคคีและมีเมตตาต่อกัน  
ก็จะอยู่ได้ตลอดไป..”๑๕สรุปได้ดังตัวอย่าง การบริหารจัดการกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประกอบด้วยคุณลักษณะ๓ประการ คือ (๑)ความพอประมาณหมายถึง ความเหมาะสมของการด าเนิน
กิจการทั้งในแง่ของขนาดของธุรกิจที่ไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินตัว แต่เป็นไปตามอัตภาพและ
สภาพแวดล้อม รู้จักท าเป็นขั้นตอนเพ่ือให้การด าเนินงานมีความก้าวหน้า   (๒)ความมีเหตุผล คือการ
พิจารณาที่จะด าเนินงาน ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ ค านึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความสุข ความมีเหตุผลใน
หน่วยการผลิตหรือภายในตัวกิจการเอง กับความมีเหตุผลระหว่างตัวกิจการกับหน่วยอ่ืน ๆในสังคม 
เช่นการให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดด้านพนักงานที่เป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กร (๓) ส าหรับการมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึงการจัดองค์ประกอบของการด าเนินงานให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อ

                                           
๑๔พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินฺต์ สมฺมาปญฺโญ),บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังบริหาร ,    

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๔๒-๑๔๓. 
๑๕อ้างแล้ว, หน้า ๘๗. 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2


๑๔๒ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี เช่น การที่นักธุรกิจไม่สร้างภาระ
หนี้มากจนเกินทุน ควรเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถบริหารจัดการได้เอง เมื่อมีปัญหากับเทคโนโลยีก็
สามารถด าเนินการแก้ไขได้หรือการที่ธุรกิจมีโครงการถ่ายทอดทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานที่ท าด้วย
การจัดฝึกอบรมให้พนักงานอยู่อย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส าหรับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ภายนอกได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าเพ่ือให้สามารถจัดส่งวัตถุดิบและปัจจัยใน
การผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ การที่กิจการเอาใจใส่ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือคู่ค้าของตนเอง 
(๔)ความรู้และคุณธรรมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ที่สามารถคิด
พิจารณาอย่างถูกต้องด้วยเหตุผล ท าให้เห็นและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัดทั้งในด้าน
การตลาด การเงิน การจัดการการผลิตและการบริการ อย่างไรก็ตาม การที่จะน าเอาความรู้มาใช้ให้
เป็นประโยชน์แท้จริงได้จ าต้องมีคุณธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เช่นความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน 
ความเพียรความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจ มีความหนักแน่นอดทน ไม่ท้อถอย และ (๕)ความรอบคอบ
ระมัดระวังซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถเชื่อมโยงโดยน าความรู้มาคู่คุณธรรม เพ่ือให้เกิดความสมดุลใน
ทุกมิติ คือ มิติด้านทุนมนุษย์ มิติด้านทุนสังคมมิติด้านทุนสิ่งแวดล้อม และมิติด้านกายภาพมีการ
พัฒนาจากหลักของการพ่ึงตนเองให้เข้มแข็ง แล้วจึงพัฒนาขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือกัน จนน าไปสู่การสังเคราะห์เกื้อกูล ร่วมมือกัน เพ่ือด าเนินกิจการใดกิจการหนึ่งให้บรรลุ
เปูาหมาย รวมทั้งสามารถประสานกับชุมชน สังคมอ่ืนได้อย่างดี 

กล่าวโดยสรุป การบูรณาการสัปปุริสธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านบริหารจัดการ เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการจัดการ ซึ่งผู้วิจัย พบปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย คือ ขาดนโยบายและแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยในการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบเมื่อบูรณาการด้วยหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม
กับศาสตร์พระราชา ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ด้วยการสังเคราะห์ตามกระบวนการ “PDCA” แล้วปรากฏผล 
คือ (๑) การวางแผนการ รู้หลักการ หลักเกณฑ์ ที่จะท าให้เกิดผล ในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมของมหาวิทยาลัย ในการท าแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมในแนวทางของการพัฒนาด้านวิปัสสนา
กรรมฐาน และอ่ืน ๆ (๒) การน าแผนงานไปลงมือมือปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุตามความมุ่งหมาย มีความ
เข้าใจประสงค์ คือรู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า ซึ่งสามารถก่อให้ เกิดประโยชน์เกิด
ผลได้จริง(๓)ตรวจสอบ มีระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือประเมินผลใน
การบริหารจัดการเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ การประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (๔) การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงแผนงาน ให้
มีความเหมาะสม และรู้วิธีการที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

ดังนั้น จึงนับได้ว่าการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเป็นเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่ส าคัญด้านหนึ่งใน 4 M เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีวางไว้ 

 

 

 



๑๔๓ 

๔.๕  สรุป  
จากการศึกษาการบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับพุทธธรรมและ
ศาสตร์พระราชา  ดังนี้ 

๑. การบูรณาการไตรสิกขา และสัปปายะ ๓ กับศาสตร์พระราชาด้านบริหารบุคลากรเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านบุคลากร ที่ผู้วิจัย พบปัญหาด้านบุคลากรของ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย คือบุคลากร ไม่เพียงพอ กับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ขาด
บุคลากร ประจ าในต าแหน่งส าคัญ เช่น ต าแหน่งวิปัสสนาจารย์) เมื่อบูรณาการด้วยหลักธรรม คือ 
ไตรสิกขา และสัปปายะ ๓  กับศาสตร์พระราชา ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ด้วยการสังเคราะห์ตามกระบวนการ 
“PDCA”แล้วปรากฏผล คือ(๑) Plan มีแผนนโยบายที่จะบรรจุเป็นบุคลากรประจ าและอัตราจ้างโดย
ก าหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน คือ มีพฤติกรรมทางกาย วาจาที่ดีคือรักษาศีล และมีการเคารพ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  มีสมาธิคือความมุ่งมั่นในการท างาน และมีปัญญา รู้เท่ารู้ทัน ใฝุรู้ใฝุ
ศึกษาและแก้ปัญหาได้  (๒) Do กิจกรรมที่ท า  มีการพัฒนาบุคลากร โดยให้โอกาสบุคลากรได้รับการ
ยกระดับความรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างทั่วถึง มีแผนที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ    
(๓) Check การตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้อง/ประเมินผล  การธ ารงรักษาบุคลากร ควรสร้าง
บรรยากาศในสถานที่ท างานให้มีความเป็นกันเองคือบุคคลสัปปายะ (๔) Act การน าผลมาปรับปรุง/
แก้ไข แนวร่วมจากชุมชน มีนโยบายจิตอาสาประจ าศูนย์ 

๒. การบูรณาการทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านบริหาร
งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ที่ผู้วิจัย พบ
ปัญหาด้านงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย คือ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
งบประมาณของศูนย์ ไม่ชัดเจน และขาดความคล่องตัว เมื่อบูรณาการด้วยหลักธรรม คือ ทิฏฐธัม
มิกัตถสังวัตตนิกธรรมกับศาสตร์พระราชา ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ด้วยการสังเคราะห์ตามกระบวนการ 
“PDCA”แล้วปรากฏผล คือ (๑) Plan การวางแผนการใช้งบประมาณให้มีความพอดี สมเหตุผล ให้
เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  โดยก าหนดงบประมาณให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส 
(๒) Do การน างบไปด าเนินการ ลงมือท า การปฏิบัติงานตามแผนงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  
คุ้มค่า คุ้มเวลาและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน (๓) Check ตรวจสอบ การตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ (๔) Act การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การวางแผนให้มี
ความเหมาะสมในครั้งต่อไป 

๓. การบูรณาการกุลจิรัฏฐิติธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านบริหารงบประมาณ เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ซึ่งผู้วิจัย พบปัญหา
ด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย คือ การจัดการด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับปริมาณการใช้งาน และการจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ ระเบียบ มีมาตรฐาน เมื่อ
บูรณาการด้วยหลักธรรม คือ กุลจิรัฏฐิติธรรมกับศาสตร์พระราชา ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ด้วยการสังเคราะห์
ตามกระบวนการ “PDCA” แล้วปรากฏผล คือ (๑) การวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ รู้จักสรร



๑๔๔ 

หาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้งานในองค์กรให้มีความพอเพียงพอประมาณกับจ านวน
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมสถานที่สามารถรองรับได้โดยไม่ท าให้พ้ืนที่การใช้งาน
อย่างอ่ืนเสียไป (๒) การน าวัสดุ อุปกรณ์ ไปด าเนินการ ลงมือท า และการใช้สถานที่ มีวิธีปูองกันไม่ให้
เกิดอันตรายขณะที่ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ โดยมีความระมัดระวังรอบคอบในการใช้งาน เลือกใช้อุปกรณ์
เครื่องมือให้ถูกกับชนิดของงาน ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งก่อนที่จะใช้งาน จัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ (๓) ตรวจสอบ  การตรวจสอบการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ และการใช้สถานที่ให้มีประสิทธิภาพ    
(๔) การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การมีระบบระเบียบ ที่ได้มาตรฐานในการดูแลรักษา ควบคุม  จะท า
ให้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ นอกจากนั้นยังประหยัดค่าใช้จ่าย การจัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ ต่าง ๆ หลังจากใช้งานเรียบร้อย จะท าให้ช่วยให้เกิดความสวยงาม มีความสะดวกในการ
น ามาใช้ครั้งต่อไป 

๔. การบูรณาการสัปปุริสธรรมกับศาสตร์พระราชาด้านบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการจัดการ ซึ่งผู้วิจัย พบปัญหาด้านการบริหารจัดการของศูนย์
ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย คือ ขาดนโยบายและแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบเมื่อบูรณาการด้วยหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรมกับ
ศาสตร์พระราชา ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ด้วยการสังเคราะห์ตามกระบวนการ “PDCA” แล้วปรากฏผล คือ 
(๑) การวางแผนการ รู้หลักการ หลักเกณฑ์ ที่จะท าให้เกิดผล ในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม
ของมหาวิทยาลัย ในการท าแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมในแนวทางของการพัฒนาด้านวิปัสสนา
กรรมฐาน และอ่ืน ๆ (๒) การน าแผนงานไปลงมือมือปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุตามความมุ่งหมาย มีความ
เข้าใจประสงค์ คือรู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า ซึ่งสามารถก่อให้  เกิดประโยชน์เกิด
ผลได้จริง(๓)ตรวจสอบ มีระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือประเมินผลใน
การบริหารจัดการเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ การประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (๔) การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงแผนงาน ให้
มีความเหมาะสม และรู้วิธีการที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

ดังนั้น จึงนับได้ว่าการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
บุคคล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 
  



บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย และขอ้เสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาเรื่อง “บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดยมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓ ประการ คือ (๑) ศึกษาสภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงราชกรณราชวิทยาลัย  (๒) ศึกษาหลักพุทธธรรมและศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๓) เสนอ
องค์ความรู้การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

๕.๑.๑ สภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชกรณราชวิทยาลัย 

จาการศึกษาสภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชกรณราชวิทยาลัย
ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม และศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ใน ๔ ด้านคือ ด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์สถานที่ และด้านการบริหารจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

๑) ปัญหาด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรขาดความมั่นคงและอัตราก าลัง
บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน โดยเฉพาะต าแหน่งส าคัญของศูนย์ปฏิบัติธรรม เช่น ต าแหน่ง
วิปัสสนาจารย์ถือว่าส าคัญมากต่อการปฏิบัติงานสาเหตุมาจากการไม่มีแผนงานรองรับ ซึ่งการไม่ได้รับ
บรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรประจ าจึงส่งผลให้สถานะไม่มั่นคง ได้รับอัตราเงินตอบแทนน้อย สวัสดิการ
ต่างๆ ไม่เอ้ือต่อก าลังใจในการด ารงชีวิตและทุ่มเทการท างาน 

๒) ปัญหาด้านงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า ขาดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
งบประมาณที่ชัดเจน จึงส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ภายในศูนย์มหาจุฬา
อาศรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

๓) ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ผลการวิจัยพบว่า ขาดระบบการดูแลรักษาที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า ระบบการบริหารจัดการยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักของการ
เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ดี  

๔) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่า ขาดนโยบายและแผนพัฒนาระดับ
มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบซึ่งจะเห็นได้จากบุคลากร
ไม่พอเพียงกับภารงานและขาดต าแหน่งที่ส าคัญในศูนย์ เช่น พระวิปัสสนาจารย์ จึงส่งผลต่อการ
พัฒนาศูนย์มหาจุฬาอาศรมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานของ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปายะได้ 



๑๔๖ 

๕.๑.๒ หลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาส าหรับน าไปใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม และ
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ใน ๔ ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
และด้านการบริหารจัดการ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้    

๑) หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารจัดการด้านบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
ไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล  สมาธิ ปัญญา  และสัปปายะ ๓ ประกอบด้วย บุคคลสัปปายะ อาวาสสัป
ปายะ ภัสสสัปปายะ และศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ๓ ห่วง ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน  ๒ เงื่อน ได้แก่ เงื่อนไขความรู้  และเงื่อนไขคุณธรรม   

๒) หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม หลักการใช้ชีวิตเพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบันที่ถูกต้อง ๔ ประการ 
ประกอบด้วย  มีความเพียรสมบูรณ์ ทรัพย์สินมีความปลอดภัย  สังคมเป็นกัลยาณมิตร ชีวิตมีความ
สมดุล และศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ๓ ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน  ๒ เงื่อน ได้แก่ เงื่อนไขความรู้  และเงื่อนไขคุณธรรม  

๓) หลักธรรมส าหรับส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ หลักกุลจิรัฏฐิธรรม หลักในการด ารงความมั่งคั่งยั่งยืนขององค์กร ๔ ประการ 
ได้แก่ รู้จักสรรหาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพอเพียง  รู้จักวิธีการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน  
รู้จักการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติให้เหมาะสมกับฐานะขององค์กร รู้จักแต่งตั้งบุคลากรที่มีศีลธรรมเป็น
หัวหน้าองค์กร  และศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ๓ ห่วง ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน  ๒ เงื่อน ได้แก่ เงื่อนไขความรู้  และเงื่อนไขคุณธรรม  

๔) หลักธรรมส าหรับส่งเสริมด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗  
คือ ธรรมของคนดีเป็นหลักการที่ส าคัญกับการบริหารจัดการ ๗ ข้อ ได้แก่  การรู้จักเหตุ การรู้จักผล 
การรู้จักตน การรู้จักความพอดี การรู้จักเวลาที่เหมาะสม การรู้จักชุมชน สังคม และการรู้จักบุคคล 
และศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ๓ ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน  ๒ เงื่อน ได้แก่ เงื่อนไขความรู้  และเงื่อนไขคุณธรรม 
 
๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากผลการวิจัยสรุป
เป็นองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน ๔ ด้านตามหลักการ 4 M เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ให้เป็นผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยโดยรวม 



๑๔๗ 

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบ (D K P MODEL) ถือว่ามีคุณค่าและมี
ความส าคัญเป็นผลจากการบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้  

๑) “D” (Dhamma)  ได้แก่ หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านการบริหารจัดการบุคคล 
ประกอบด้วย ไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล  สมาธิ ปัญญา  และสัปปายะ ๓ คือ บุคคลสัปปายะ 
อาวาสสัปปายะ ภัสสสัปปายะ  (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม หลักการใช้ชีวิตเพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบันที่ถูกต้อง ๔ ประการ ประกอบด้วย  มีความเพียร
สมบูรณ์ ทรัพย์สินมีความปลอดภัย  สังคมเป็นกัลยาณมิตร ชีวิตมีความสมดุล (๓) ด้านการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ได้แก่ หลักกุลจิรัฏฐิธรรม หลักในการด ารงความมั่งคั่งยั่งยืนขององค์กร 
๔ ประการ ได้แก่ รู้จักสรรหาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพอเพียง  รู้จักวิธีการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งาน  รู้จักการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติให้เหมาะสมกับฐานะขององค์กร รู้จักแต่งตั้งบุคลากรที่มี
ศีลธรรมเป็นหัวหน้าองค์กร  (๔) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗  คือ ธรรมของคน
ดีเป็นหลักการที่ส าคัญกับการบริหารจัดการ ๗ ข้อ ได้แก่  การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การ
รู้จักความพอดี การรู้จักเวลาที่เหมาะสม การรู้จักชุมชน สังคม  

๒) “K” (The King’ Philosophy) ได้แก่ ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ๓ ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน  ๒ เงื่อน ได้แก่ เงื่อนไข
ความรู้  และเงื่อนไขคุณธรรม 

๓) “P” PDCA = (Plan Do Check Act) ได้แก่ บูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์พระราชา
ด้วยกระบวนการ “PDCA” ของ ดร.เดมมิ่ง องค์ความรู้ที่ได้จากสังเคราะห์ใน ๔ ด้าน คือ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้   (๑) ด้าน
บุคลากร Plan = มีแผนนโยบายที่จะบรรจุเป็นบุคลากรประจ าและอัตราจ้างโดยก าหนดคุณสมบัติให้
ชัดเจน คือ มีพฤติกรรมทางกาย วาจาที่ดีคือรักษาศีล และมีการเคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
มีสมาธิคือความมุ่งมั่นในการท างาน และมีปัญญา รู้ เท่ารู้ทัน ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาและแก้ปัญหาได้            
Do = กิจกรรมที่ท า  มีการพัฒนาบุคลากร โดยให้โอกาสบุคลากรได้รับการยกระดับความรู้ทักษะใหม่ 
ๆ อย่างท่ัวถึง มีแผนที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ  Check = การตรวจสอบความ
เหมาะสมถูกต้อง/ประเมินผล  การธ ารงรักษาบุคลากร ควรสร้างบรรยากาศในสถานที่ท างานให้มี
ความเป็นกันเองคือบุคคลสัปปายะ  Act = การน าผลมาปรับปรุง/แก้ไข แนวร่วมจากชุมชน มี
นโยบายจิตอาสาประจ าศูนย์   (๒) ด้านงบประมาณ Plan = การวางแผนการใช้งบประมาณให้มี
ความพอดี  สมเหตุผล ให้เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  โดยก าหนดงบประมาณให้ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส Do = การน างบไปด าเนินการ ลงมือท า การปฏิบัติงานตามแผนงานต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจ  คุ้มค่า คุ้มเวลาและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน  Check = ตรวจสอบ การ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ Act = การติดตาม 
ปรับปรุง แก้ไข การวางแผนให้มีความเหมาะสมในครั้งต่อไป (๓) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่        
Plan = การวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ รู้จักสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้งาน



๑๔๘ 

ในองค์กรให้มีความพอเพียงพอประมาณกับจ านวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม
สถานที่สามารถรองรับได้โดยไม่ท าให้พ้ืนที่การใช้งานอย่างอ่ืนเสียไป Do = การน าวัสดุ อุปกรณ์ ไป
ด าเนินการ ลงมือท า และการใช้สถานที่ มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขณะที่ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ 
โดยมีความระมัดระวังรอบคอบในการใช้งาน เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้ถูกกับชนิดของงาน 
ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งก่อนที่จะใช้งาน จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้สะอาดและเป็นระเบียบ
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ Check = ตรวจสอบ  การตรวจสอบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ และการใช้สถานที่ให้มีประสิทธิภาพ Act = การติดตาม ปรับปรุง 
แก้ไข การมี ระบบระเบียบ ที่ได้มาตรฐานในการดูแลรักษา ควบคุม  จะท าให้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
อยู่ในสภาพที่ และพร้อมใช้ นอกจากนั้นช่วยลด ประหยัดค่าใช้จ่าย   การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 
หลังจากใช้งานเรียบร้อย จะท าให้ช่วยให้เกิดความสวยงาม มีความสะดวกในการน ามาใช้ครั้งต่อไป 
(๔) ด้านการบริหารจัดการ Plan = การวางแผนการ รู้หลักการ หลักเกณฑ์ ที่จะท าให้เกิดผล ในการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย ในการท าแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมในแนวทาง
ของการพัฒนาด้านวิปัสสนากรรมฐาน และอ่ืน ๆ Do = การน าแผนงานไปลงมือมือปฏิบัติ  เพ่ือให้
บรรลุตามความมุ่งหมาย มีความเข้าใจประสงค์ คือรู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า ซึ่ง
สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์เกิดผลได้จริง  Check = ตรวจสอบ มีระยะเวลาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือประเมินผลในการบริหารจัดการเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ การ
ประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ Act = การติดตาม ปรับปรุง แก้ไข 
มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงแผนงาน ให้มีความเหมาะสม และรู้วิธีการที่จะแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 
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กระบวนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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กระบวนการบริหาร 
เงิน 

    คน 

การ
จัดการ 
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการพัฒนาระบบการในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มี
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมีแนวทางการส่งเสริม ดังนี้  

๑) มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้นิสิตได้มีโอกาสในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและก าหนดพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการบริหาร
จัดการที่เพียงพอ  

๒) มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้มีแผนปฏิบัติการเป็น
รูปธรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ตอบสนองความต้องการของนิสิตและ
ประชาชนทั่วไปให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ระดับชาติและนานาชาติ  

๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

๑) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  

๒) ศึกษาพัฒนาการการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  

๓) ศึกษารูปแบบการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔  

๔) ศึกษารูปแบบการการสร้างบุคลากรด้านวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเป็นผู้น าในส านัก
ปฏิบัติธรรม 

 

 

 

  



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาบาลี - ไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺ เตปิฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 

________.อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
(๑) หนังสือ : 
 

กรุงเทพมหานคร. แนวพระราชดําริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว. เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐. 

จันทรานี  สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง . 
ม.ท.ป, ๒๕๓๖. 

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ(Strategic Performance Based 
Budgeting: PBB)และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๖. 

ธงชัย สันติวงษ์. ทฤษฎีการจูงใจ. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด. ๒๕๔๓. 
ประเวศน์ มหารัตน์กุล. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่.กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น). ๒๕๔๒.   
พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล.องค์การและการจัดการ.กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒. 
พยอม วงศ์สารศรี.องค์การและจัดการ.กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
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พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน) และคณะ. “ปฏิทินพัฒนาการมหาจุฬาอาศรม”. ใน หนังสือ
สวดมนต์ทําวัตรเช้า-เย็น แปล. พิมพ์ครั้งที่ ๕.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท 
สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๕. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ . 
กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  

_________. พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร:               

ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๔๖. 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ศาสตร์พระราชา,พิมพ์ครั้งที่ ๓. นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เชน ปริ๊นติ๊ง, ๒๕๖๐. 
พระมหาประเสริฐ  มนฺตเสวี. “กุสโลบายการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เทคนิคการสอนและ

สอบอารมณ์แก้สภาวธรรมผู้ปฏิบัติสุทธญาณิกวิปัสสนา” คู่มือวิปัสสนาจารย์ .  สาขา
วิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหาพิสิฏฐ์ เสฏฺฐธมฺโม.  คํานําคู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย(สายพุทโธ) .           
นครปฐม: บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด,๒๕๕๕. 

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินฺต์สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์. บูรณาการพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างพลัง
บริหาร”. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙. 

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), พุทธธรรมกับการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, พเยา  : หจก.
โรงพิมม์เจริญอักษร, ๒๕๕๘. 

พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 
๒๕๔๘. 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร.หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร 
: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๒. 

มหาเถรสมาคม. ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ.   
๒๕๔๓. ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓. 

  
มัณฑนา  อินทุสมิต. คุณธรรมสําหรับผู้บริหาร : พุทธธรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง

การศึกษา. เลย : สถาบันราชภัฎเลย, ม.ป.ป. ๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นามมีบุ๊คส์ 

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
ศรชัย จาติกวณิช และประสิทธิ์ วีระยุทธวิไล (ผู้แปลและเรียบเรียง), กลยุทธ์เหนือผู้น า. Jeffey A. 

Krames (ผู้เขียน) JACK WELCH : JACK WELCH AND THE 4E’S OF 
LEADERSHIP.  กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๔๙. 



๑๕๓ 

ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี และคณะ. ประวัติการสร้างศูนย์พัฒนาศาสนา ในหนังสือเพชรในพงไพร.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๓. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ รศ.และคณะ. องค์การและการจัดการ (ฉบับสมบูรณ์)(Organization and 
Management. กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business Word, ๒๕๔๕. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พจนา จันทรสันติ (ผู้แปลและเรียบเรียง) วิถีแห่งเต๋า หรือคัมภีร์เต๋าเต็กเก็งของปราชญ์เหลาจื้อ, 

พิมพ์ครั้งที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร  : บริษัทเคล็ดไทย จ ากัด, ๒๕๒๕) หน้า ๔๖-๔๗. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) การบริหารวัด,พิมพ์ครั้งที่ ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์ , ๒๕๕๘), หน้า ๒๖. 
พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง. ๒๐๙ คําสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, 

๒๕๕๒. 
สถาบันราชภัฏพระนคร. บทนําเอกสารประกอบการออกแบบผังแม่บทโครงการมหาจุฬาอาศรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔. 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คู่มือกลางเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม.  กรุงเทพมหานคร : 
ส านักกิจการโรงพิมพ์ อาคารสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 25๕๖. 

สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีจ ากัด, ๒๕๔๐. 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสโณ)“คําอนุโมทนาของอดีตเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย”, ในหนังสือสวดมนต์ทํา วัตรเช้า -เย็น แปล .  รวบรวมจัดพิมพ์โดย                   
พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน) และคณะพิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร :          
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๕. 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต). สํานักปฏิบัติธรรมที่สมนามคือฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย.
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ,๒๕๖๐. 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ),สัมโมทนียกถาในคู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ๕ สาย. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด, ๒๕๕๕. 

สมบัติ กุสุมาวลี . บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๖. 
สมบัติ นพรัก, ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศาสตร์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินท์พริ้

นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๖๑, หน้า ก. 
สมพงศ์ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗. 
สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙. 
สมยศ นาวีการ.การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙. 
สมยศ นาวีการ.การบริหารตามสถานการณ์. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๕. 
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ ๔,

กรงุเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 



๑๕๔ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
แห่งชาติฉบับที่ ๑๐,หน้า ฑ - ณ. 

สุกัญญา  ศรีทับทิม. กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ .วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๕. 

สุพิณ เกชาคุปต์. การจัดการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๔. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. หลักธรรมหลักทําตามรอบพระยุคลบาท. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 

เฮนรี่ ฟาโยล (Henry Fayol).อ้างในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, องค์การและการจัดการ.
กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๔๕. 

 
(๒) คําสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๓๙/๒๕๕๓  เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม สั่งเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓   . 
_________. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ ๒/๒๕๔๕   เรื่อง อนุมัติให้บุคลากรสังกัดส่วน

ธรรมนิเทศที่ขอลาศึกษาต่อ. วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕. 
________ . คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๗๖/๒๕๔๕  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม 

สั่งเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕. 
_________. คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๕๐/๒๕๕๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬา

อาศรม. สั่งเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐. 
_________. คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๓๖๒/๒๕๕๓  เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายมหาจุฬาอาศรม. สั่งเมื่อ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓. 
_________. คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๔๙๒/๒๕๕๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬา

อาศรม สั่งเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓. 
_________.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม  

ที่ ๔๙๒/๒๕๕๓ ใน หนังสือสวดมนต์ทําวัตรเช้า-เย็น แปล. รวบรวมจัดพิมพ์โดย พระ
ครูศรนีิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน) และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด,๒๕๕๕. 

_________.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔), กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

_________. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องภารกิจ อํานาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗   . 

_________. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อ วันที่ 
๒๓มิถุนายน ๒๕๕๙. 



๑๕๕ 

_________. ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ๒๑ เช็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๘. 

_________.คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๔๔/๒๕๖๐  เรื่องแต่งตั้งรองผู้อํานวยการการส่วนธรรมนิเทศ. 
สั่งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐. 

 
(๓) ดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ : 

 

จเด็ด  โพธิ์ศรีทอง. “การบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ
บูรณาการ”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ณรงค์  จันทรัศมี. “การพัฒนาการบริหารจัดการกิจการสาธารณะด้วยหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘.   

พงษ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์,“การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต .           
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (ก าพล สิริภทฺโท). “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๘. 

พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร(ครุฑธา)). “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร). “การพัฒนาการบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกา
วิวัฒน์การพัฒนาองค์การ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหากังวาน ธีรธมฺโม (ศรชัย). “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ:  

พระมหานพรัตน์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง). “การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ” .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ พุ ท ธ ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต .                                    
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘. 

พระมหาบัณฑิต นิสาภัย. “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการวัด : กรณีศึกษาวัดมหาวนาราม 
พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๐. 



๑๕๖ 

 พันธุ์ธัช  แสนสุข, ร.ต.ท. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติ”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์. “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

              แม่ชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

___________.  “พุทธวิธีบริหารเพื่อการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

 
(๔) สื่ออิเลกทรอนิกส์ : 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร., ก้าวแรกนิสิตสันติศึกษาป.โทมจร.รุ่น๒ที่ศูนย์พัฒนาศาสนา

แคมป์สน. [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  
http://www.barefootmonk.org/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=389:2014-06-13-03-47-48&catid=42:interesting&Itemid=71, [๑๔พ.ย.๒๕๖๑]. 
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร. คู่มือสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบลําดับของสมเด็จ      

พระญาณสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า(สุก ไก่เถื่อน).  [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://somdechsuk   .com/content-detail .php?id=89 [๒๓ ก.ย.๒๕๖๑].    

พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณส วโร), (๑๔ ก.ย.๖๑). “ประวัติกรรมฐานของประเทศไทย”,
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร . [ออนไลน์]. ๒๓ ย่อหน้า. แหล่งที่มา : https://www   
.vipassanathai.org/main.php?url=about1&code=about15. [๒๓ ก.ย. ๒๕๖๑]. 

กองพุทธศาสนศึกษา. (๒๕๕๕). สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๕. 
กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.onab.goth/?option=com_content&view=article&id=5349%3A 
011-12-28-15-49-33&catid=25%3A2008-09-16-16-33-35&Itemid=219[๒๔ ก.ย.
๒๕๖๑]. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (๒๕๕๖). พิธีมอบพัดและเกียรติบัตร แก่สํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัดดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๔. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา: http://www   .onab   
.go   .th/?option=com_content&view=article&id=5349%3A2011-12-28-15-
49-33&catid=25%3A2008-09-16-16-33-35&Itemid=219[๒๔ ก  .ย   .๒๕๖๑]   . 

ส่วนธรรมนิเทศ. ประวัติความเป็นมา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www   .http://dcd   .mcu   .ac   
.th [๑๐ ก.ย. ๖๑]. 

http://www.barefootmonk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=389:2014-06-13-03-47-48&catid=42:interesting&Itemid=71
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๑๕๗ 

สม พร  ศิ ล ป์ สุ ว ร รณ์ .  ปร ะสิ ท ธิ ภ าพ ในก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร , [ออน ไ ล น์ ], แ หล่ ง ที่ ม า : 
http://www.softbizplus.com/general/๗๑๗ -management-good-performance, 
[๑๐ ม.ค. ๖๑]. 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิเถร). “การอธิบายวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน”.
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://abhidhamonline   .org/thesis/thesis6/thesis63   
.htm [๑๒ ก.ย.๖๑]. 

ฤทธิไกร ไชยงาม,(วันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) “ศาสตร์พระราชา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”. (ออนไลน์),แหล่งที่มา
https://www.gotoknow.org/posts/591192 [๓๑ ม.ค.๒๕๖๒]. 

สมสิทธิ์ มีแสงนิล.กลยุทธ์พิชิตคนพิชิตงาน. (ออนไลน์),แหล่งที่มา
https://www.sanook.com/money/78007/, [๔ ก.พ.๒๕๖๒]. 
 

(๕) สัมภาษณ์ : 

กรณัท ชุมเกษียน, น.อ.หญิง., อดีตขา้ราชการ กรมยุทธศึกษา กองทัพเรือ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

กัญญาพัชร เกตุแก้ว . นิสิตระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,             
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.  

เคียง  ศรี รั ตนโชติ .  นิสิตระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,                 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

ทองดี แดงบุญเรือง. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล 
พญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

นิธิยา ณ สงขลา.   นิสิตระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,                  
๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

พ ร ะ ร า ช ป ริ ยั ติ ก วี  ( ส ม จิ น ต์  ส มฺ ม า ป ญฺ โ ญ ) , ศ . ด ร . ,  อ ธิ ก า ร บ ดี   ม ห า วิ ท ย า ลั ย                            
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒.   

พระราชสิทธิมุนี  (บุญชิต ญาณส วโร) , ดร., ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัย         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

พระศรี ธ รรมภาณี  (วั ลลภ  โกวิ โล ) ,  ดร . ,  ผู้ ช่ ว ยอธิ การบดีฝ่ ายบริหาร   มหาวิทยาลั ย                    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ). ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

https://www.gotoknow.org/posts/591192


๑๕๘ 

พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร), ดร., ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัย       
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต. ผู้อ านวยการกองตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระนิคม ขมจิตฺโต รองผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,    
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน). เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

พระมหาไพโรจน์ กนโก. เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม มหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ดร., อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

จ าลอง แก้วมี. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,     ๘ 
มกราคม ๒๕๖๒.  

ปกาศิต โส ไกร .   คณบดีคณะเทคโนโยลี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร ,                  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

ศรี เ พ็ญ  จั ตุ ทะศรี ,  ดร . ,  อดี ตหั วหน้ าฝ่ ายศูนย์ พัฒนาศาสนาแคมป์ สน  มหาวิทยาลั ย                   
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แนวสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

แนวสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิจัย  

(Indepth Interview for Researching) 

แนวค าถามสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยเรื่อง “บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือประโยชน์ทางการวิจัยเชิงวิชาการ การตอบ
ค าถามของผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือน ามาผสมผสานกับข้อมูลเชิงเอกสาร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยเท่านั้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชกรณราชวิทยาลัย 
 ๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. เพ่ือเสนอองค์ความรู้การบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ   การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยมี ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน    ๕ รูป/คน 
๒. บุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้ง ๒ แห่ง   จ านวน    ๕ รูป/คน 
๓. บุคลากรภายในและภายนอกที่ใช้บริการ    จ านวน    ๑๕ รูป/คน 
    แยกออกเป็น ดังนี้ 

๑) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่ คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท นิสิตระดับปริญญา
เอก จ านวน ๕ รูป/คน 

๒) บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่นักเรียน  
นักศึกษา ข้าราชการ พระภิกษุ สามเณร  จ านวน ๑๐ รูป/คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๓ 

ผู้วิจัยได้แบ่งค าถามสัมภาษณ์ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
ค าถามท่ี ๑ - ๒ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ 

ค าถามท่ี ๓ - ๔ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๒ 

ค าถามท่ี ๕ - ๖ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๓ 

ค าถามท่ี ๗ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

-------------------------------- 

๑. ท่านคิดว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความส าคัญอย่างไร และ  
    กับใครบ้าง อธิบายพอสังเขป 

๒. ท่านคิดว่าสภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีอะไรบ้าง    

    และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

๓. ท่านคิดว่า การน าหลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน 

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความจ าเป็นหรือไม่ อย่างไร อธิบาย  

    พร้อมยกตัวอย่างการบริหารจัดการ 

๔. ท่านคิดว่าหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์อย่างมี  

    ประสิทธิภาพและกับศาสตร์พระราชาอย่างลงตัว 

๕. ท่านคิดว่าการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรจะเป็น 
    อย่างไร เป็นไปในทิศทางไหนบ้าง อธิบายพอสังเขป 
๖. ตามทัศนะของท่าน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือวิธีการอย่างไรบ้าง  
    อธิบายเป็นขั้นตอน 
๗. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย. 
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๑๖๗ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

ค าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ และผู้ใช้บริการศูนย์มหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่ง 

 (๑) ค าสัมภาษณ์ 

พระราชปริยัติกวี (สมจินต๑ สมฺมาป๒ฺโญ) ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า เนื่องจากเอกลักษณ๑ อัตตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย งานบริการวิชาการด๎าน
พระพุทธศาสนา จัดการศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร๑สมัยใหมํเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม เมื่อ
เอกลักษณ๑ อัตตลักษณ๑อยํางนี้ มีคําใหญํ ๆอยูํในนี้ คือ (๑) จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา (๒) บูรณา
การกับศาสตร๑สมัยใหมํ(๓) เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ข๎อที่หนึ่งคือเรื่องของปริยัติจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มีโครงสร๎างและเนื้อหารายวิชาตามกรอบท่ี สกอ.กําหนด ป.ตรี โท เอก กําหนดไว๎อยํางไรก็
จัดการศึกษาตามนั้น สาขาไหนก็สาขานั้นแบํงเป็นหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด๎าน วิชาเลือกก็
วําไปนี่คือการศึกษาพระพุทธศาสนา ส่วนที่เรียกว่าบูรณาการกับศาตร๑สมัยใหมํก็คือเราเรียนวิชาการ
แกนพระพุทธศาสนา ๓๐-๔๐ หนํวยกิต แล๎วก็วิชาสมัยใหมํ วิชาเฉพาะ วิชารัฐศาสตร๑ เศรษฐศาสตร๑ 
นิติศาสตร๑ การบริหารการศึกษา จิตตวิทยา  หลักสูตรและการแนะแนว  ซึ่งบางวิชามีการบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร๑สมัยใหมํ บางวิชาให๎นิสิตไปบูรณาการเอง นี้เป็นสํวนของการบูรณา
พระพุทธศาสนากับศาสตร๑สมัยใหมํ สํวนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือมาตอบสนองทํอนสุดท๎าย เพ่ือ
พัฒนาจิตใจและสังคมมี ๒ แบบ สอนในห๎องเรียนก็ให๎พัฒนาจิตใจและสังคม ได๎แนะแนวนิสิตในการ
พัฒนาจิตและสังคมซึ่งได๎รับในกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนที่สองมจร.ต๎องมีสถานที่ปฏิบัติธรรม
เป็นของตัวเองเพ่ือเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจของนิสิตทุกระดับซึ่งในป๓จจุบัน มี ๕ คณะ วิทยาเขตก็มี
สถานที่ปฏิบัติธรรมของตนเองเพ่ือมาตอบสนองสํวนที่ ๓ คือพัฒนาจิตใจและสังคมเมื่อเรียนปริยัติ
แล๎วก็ไปสูํหลักปฏิบัติสัทธรรม อยํางท่ีกลําวคือพัฒนาจิตใจก็พัฒนาขณะที่เรียนด๎วยในขณะเดียวกันก็มี
การฝึกภาคปฏิบัติอยํางเข๎มข๎นด๎วย จึงต๎องมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเองจึงมีความสําคัญอยํางที่ 
๑ คือ เป็นสถานที่พัฒนาจิตใจของนิสิตเพ่ือให๎นิสิตไปพัฒนาสังคมตํอยอด สองคือเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมของประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของ มจร.ในการพัฒนาจิตใจให๎ดีงามเพ่ือไปพัฒนาใน
สํวนอ่ืน ๆ อีก จึงมีความสําคัญจะต๎องมีสถานที่เป็นของตัวเองโดยเฉพาะอยํางยิ่งก็คือบรรดา
สภาพแวดล๎อมในสถานที่ปฏิบัติธรรมเรื่องการบริหารจัดการก็ดี เรื่องความยั่งยืน เรื่องความ
สะดวกสบายเป็นไปตามหลักสัปปายะ ๗ จะตอบสนองเอกลักษณ๑ อัตตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยเรื่อง
พัฒนาจิตใจและสังคมจะขาดไมํได๎เหมือนห๎องปฏิบัติการทางจิตสําหรับสถานที่ปฏิบัติธรรมของ มจร.



๑๗๐ 

ทั้งอาศรม และแคมป์สน หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ๑ ที่มีสถานปฏิบัติธรรม
ของตัวเองท้ังหมดถือวําเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาภายใน มจร.มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ
ภาษา ห๎องคอมพิวเตอร๑ ห๎องสมุด  ห๎องประชุม และที่ขาดไมํได๎คือสถานที่ปฏิบัติธรรม นอกจาก
สถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยูํภายใน มจร.วังน๎อย ก็มีสถาบันวิป๓สสนาธุระ มีอาคารหอฉัน มีมหาจุฬา
บรรณาคาร ซึ่งใช๎เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด๎วยแล๎ว ก็มีมหาจุฬาอาศรม และศูนย๑พัฒนาศาสนาแคมป์
สนไมํนับรวมของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ๑ท่ีมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเองเชํนเดียวกัน  

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎างและมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า ป๓ญหาโดยทั่วไปถือวําไมํคํอยมีมาก แต่ที่เป็นปัญหานิดหนึ่งคือเรื่องสัปปายะ เมื่อ
นําสัปปายะ ๗ มาทาบจะเห็นวํา“เรื่องอาวาส เรื่องโคจร เรื่องอาหาร” เราอาจจะมีป๓ญหาเรื่อง
อาวาสนิดหนึ่ง ทั้งอาศรมและแคมป์สนซึ่งวําตามสถานปฏิบัติธรรมทั่ว ๆ ไป สภาพแวดล๎อมที่มีอยูํใน
ป๓จจุบันก็ถือวําไมํมีป๓ญหาแล๎ว แตํเมื่อนํามาดูกับกลุํมผู๎ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู๎หญิงนี่อาจจะมีป๓ญหานิด
หนึ่ง ก็คือ ที่อยูํอาศัยของสตรีถ๎าให๎ป๓กกลดอยูํทั่วๆ ไป อาจจะดูไมํปลอดภัยจากสภาพแวดล๎อมหลาย 
ๆ อยํางอาจจะต๎องอยูํในอาคารเวลาปฏิบัติธรรมก็อยูํในอาคาร แตํเวลาพักผํอนสถานที่พักผํอนของ
ผู๎หญิงจะต๎องมิดชิดทั้งเป็นสํวนปฏิบัติธรรมและห๎องน้ําสุขา นอกจากจะต๎องเพียงพอแล๎วก็ต๎องเป็นไป
อยํางเหมาะสมนําอํุนใจ เป็นสํวนที่ต๎องเสริมเข๎าไป ส่วนที่สอง คือ ป๓จจุบันความพร๎อมตําง ๆ เรื่อง
นิเวศวิทยา เรื่องต๎นไม๎ใบหญ๎า ความรํมรื่นถือวําทั้งสองแหํงเหมาะสมแล๎ว แตํวํากิจกรรมของการ
ปฏิบัติยังเป็นไปตามกําหนดการของผู๎ปฏิบัติ เป็นหลักอยูํ เพราะฉะนั้น เมื่อจัดหาเรื่องสัปปายะให๎ครบ
ทั้ง ๗ อยํางแล๎ว (นําจะขาดอยูํหลายอยําง) การบริหารจัดการเพ่ือให๎มีความสมบูรณ๑มากยิ่งขึ้น นําจะมี
การวางตารางปฏิบัติทั้งปีเพ่ือให๎เป็นการประจักษ๑วํามีการปฏิบัติทั้งปี มีผู๎บริหารจัดการ มีวิป๓สสนา
จารย๑มีผู๎ดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ครบวงจร เรื่องโรงครัว ซึ่งมีมาตรฐาน สถานที่ปรุงอาหาร สถานที่เก็บเศษ
อาหาร ขยะ ต๎องทําให๎ครบวงจร ก็คือมีระบบ ระเบียบ ทั้งโรงครัว ที่ปรุงอาหาร ที่รับประทานอาหาร 
ที่จัดเก็บอาหาร เก็บเศษอาหาร ระบบน้ําเสียของเสีย เมื่อคนเข๎าไปครบถ๎วนแล๎ว ก็คืออยูํในหลักสัป
ปายะ ๗  นั่นหละเรื่องอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เรื่องที่พักผู๎หญิง เรื่องการทําความสะอาด เรื่องการ
ซักผ๎า เมื่อคนไปอยูํมาก ๆ เป็นประจําแล๎ว ทําให๎ครบวงจร ไปปรับปรุงอาคารบางอยํางที่เป็นอาคาร
สถานที่พักรวมบ๎าง ที่ปฏิบัติบ๎าง นอกจากนั้น วัสดุ อุปกรณ๑ ต๎องมีโรงเก็บ ในเรื่องโต๏ะ เก๎าอ้ี  เป็นต๎น 
มีสถานที่คัดแยกสิ่งของสําหรับปรุงอาหาร ให๎ดูตัวอยํางสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ได๎มาตรฐานมีอะไรบ๎าง 
ให๎เอาสัปปายะ ๗ ไปเทียบดู คิดวําไมํหนีจากนี้  คิดวํามีประมาณ ๕๐ เปอร๑เซ็นแล๎ว ต๎องทําเพ่ิม ทั้ง 
๒ แหํง  



๑๗๑ 

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า  มีความจําเป็น ที่ผํานมาการนําผู๎ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติในสํวนสติป๓ฏฐาน ๔ 
แล๎วได๎ความก๎าวหน๎า ได๎พัฒนาจิตใจ ได๎อานิสงส๑กลับมา แตํวําหลักสูตรการปฏิบัติ คิดวําไมํใชํแคํการ
สอนเรื่องขันธ๑ ๕ เรื่องไตรลักษณ๑ เรื่องปฎิจจสมุปบาท เรื่องญาณ ๑๖ เป็นต๎น ไมํใชํแคํนี้ เนื่องจากผู๎
ปฏิบัติกระทําเป็นกิจวัตรแล๎วเดือนหนึ่งปีหนึ่งจะต๎องปฏิบัติก็ครั้ง  เขาสํงไปปฏิบัติก็ต๎องปฏิบัติ บางคน
ปฏิบัติก็เพราะมีป๓ญหาชีวิต บางคนปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ก็แล๎วแตํกรณีไป สํวนท๎าย
ที่สุดให๎เขาได๎ทั้งวิชาที่เป็นการพัฒนาจิตใจกับสํวนที่จะมาเสริมอาชีพการทํางานของเขาเพราะฉะนั้น 
ตัวเนื้อหาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ จะ ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน ๑๐ วัน ๑๕ วัน 
ก็แล๎วแตํ นําจะมีสัก ๓ วิชา รูปแบบการนําเสนอก็อาจจะมีหลายแบบ คือ ๑ วิชากรรมฐานเป็นหลัก 
(ให๎ได๎ครบถ๎วนทั้งสมถและวิป๓สสนา) ปฏิบัติวิป๓สสนากรรมฐานเป็นหลักแตํให๎ได๎สมถกรรมฐานด๎วย 
สํวนที่ ๒ คือ หลักในการดําเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํวนที่ ๓ คือ วิชาทํามาหากิน  
เรื่องที่ ๑พูดงําย ๆ วํา วิชากรรมฐานก็ชัดแล๎ว อาจจะเน๎นวิป๓สสนาแตํให๎ได๎สถมกรรมฐานไปด๎วย 
เพ่ือให๎ได๎ฝึกจิตฝึกใจ เรื่องที่ ๒วิชาหลักการดําเนินชีวิตเราก็เผยแผํองค๑ความรู๎เกี่ยวกับศาสตร๑
พระราชาที่สอดคล๎องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระเจ๎าอยูํหัวเอาไปใช๎ในศาสตร๑พระราชา
ได๎แกํเรื่องสัปปายะ ๗ คือเรื่องอัตตัญ๒ุตา เป็นต๎น ครึ่งหนึ่งเป็นสัปปุริสธรรม ๗ เรื่องความพอเพียง มี
เหตุผล และมีภูมิคุ๎มกัน ความพอเพียง มีเหตุผล ก็อยูํในสัปปุริสธรรม ๗ ความมีภูมิคุ๎มกัน ครึ่งหนึ่งก็
อยูํในสัปปุริสธรรม ๗ คือการมีความรู๎ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ หน๎าที่การงาน ก็ถือวํา
มีภูมิคุ๎มกันอยูํในตัวเองพูดงําย ๆ คือให๎เข๎ารู๎หลักเหลํานี้ด๎วย การประยุกต๑หลักพระพุทธศาสนาไปใช๎
ตามหลักศาสตร๑พระราชาเสริมในชํวงการปฏิบัติมีSectionมีชํวงเวลาให๎ความรู๎อยูํนอกจากวิชา
กรรมฐานแล๎ว  ก็มีเรื่องพวกนี้ด๎วย เรื่องท่ี ๓ เนื่องจากเรามีสถานที่กิจกรรมการปลูกพืชสวนครัวอยําง
ที่ทําอยูํแล๎ว แตํให๎มีระบบมากกวํานี้ ให๎หลากหลายมากกวํานี้ ให๎มีไม๎ผลที่ทานได๎ ๑๐ ชนิด โรงเห็ด 
พืชออร๑แกนิค(Organic) เป็นต๎น คิดวํายังมีสถานที่สําหรับทําสิ่งเหลํานี้ เพ่ิมเติมอยูํ เนื่องจากไมํได๎ทํา
ในเชิงพานิชย๑การค๎า เอากําไร พืชผักแตํละอยํางไมํเน๎นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เชํน จํานวน ๑ ไรํ 
มีพืชผัก ผลไม๎ ประมาณ ๕ – ๖ ชนิด อยูํในนั้น ทําเป็นแปลงสาธิต ทําให๎ผู๎ปฏิบัติได๎ดูเป็นแบบอยําง
เพ่ือนําไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็แล๎วแตํ  เขาจะได๎แบบอยํางจากตรงนั้นไปด๎วย 
นอกจากนั้นไมํใชํการปลูกอยํางเดียวให๎เพ่ิมการวิจัยไปด๎วยเชํน วิธีการเพาะเชื้อเห็ด มีหลักวิชาพวกนี้
สาธิตให๎คนปฏิบัติรู๎ด๎วย เมื่อกลับไปแล๎ว ประสงค๑จะไปซื้อเห็ดมาเพาะก็ไปซื้อมา ผู๎ประสงค๑จะทําเองก็
ต๎องทําได๎ด๎วย คล๎าย ๆ มีโรงฝึกงาน นําจะครบวงจร สมมติแบํงเนื้อที่ไว๎ซัก ๕ ไรํ ทําได๎ ๑๐ ชนิด ไมํ
วําพืช ผัก ไม๎ผล ไม๎กินได๎ โรงเพาะเห็ด คล๎ายโครงการหลวง แตํของเราให๎พิเศษไปกวํานั้น คือ มีโรง



๑๗๒ 

ฝึกงานคล๎าย ๆ ทําวิจัยกลาย ๆ แตํไมํต๎องลึกซึ้งอะไร มีฝึกงานรวมอยูํด๎วย  ฉะนั้น พวกที่เข๎าไป
ฝึกงาน ๑ ปี มีทุกเดือน สมมติศุกร๑-อาทติย๑ต๎นเดือน หรือปลายเดือนก็แล๎วแตํ ทุกเดือนสําหรับกลุํมคน
ที่ไปปฏิบัติหมายถึงจัดสําหรับคนทั่ว ๆ ไป ไปปฏิบัติธรรม ๓๐-๔๐ คนก็แล๎วแตํ รวมแล๎วไมํเกิน ๑๐๐ 
จะได๎บริหารจัดการได๎ จะได๎ ๓ วิชาตามที่กลําวมา เขาไมํทําเองเขาก็ได๎แนวคิดมา ก็จะตอบสนอง
การบูรณาพุทธศาสนากับศาสตร๑พระราชาตามที่กลําวมา  ไมํรวมถึงนิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ
และเอกชนที่มาใช๎บริการอีกสํวนหนึ่ง ก็จะได๎เรื่องเหลํานี้ นอกจากนั้น นักเรียน ระดับประถม มัธยม
ในพ้ืนที่และจังหวัดใกล๎เคียง ผํานไปผํานมาไปทัศนะศึกษาในที่ตําง ๆ ก็จะถือโอกาสแวะศูนย๑พวกนี้
ด๎วย ทั้งสํวนผู๎ปฏิบัติ ผู๎มาศึกษาดูงานศูนย๑  ก็จะได๎ดูศูนย๑และอาชีพตํางเหลํานี้ มีวิทยากรประจํา คิด
วําในอนาคต ๓-๔ ปีข๎างหน๎า จะต๎องเสริมเรื่องเหลํานี้ให๎มีความสมบูรณ๑ก็จะตอบสนองอยํางครบถ๎วน
สมบูรณ๑ 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักธรรมที่เหมาะสม ได๎แกํ หลักสัปปายะ ๗ 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่าคล๎าย ๆ กับที่ผํานมา แตํเสริมเรื่องการพัฒนาเรื่องที่ ๑ดูเรื่องกายภาพของศูนย๑
กํอน ทั้ง ๒ แหํง ให๎ปลูกต๎นไม๎ เพ่ือตอบสนองความหลากหลายของพืชพันธุ๑ภายในศูนย๑  ให๎ดูพ้ืนที่ที่
เหลือให๎มีความหลากหลาย ของพืชสมุนไพรด๎วย พูดงําย ๆ วํา อาหารและยานั่นเหละ มันต๎องชัดเรื่อง
อาหารและยา และก็ต๎นไม๎ในพระพุทธประวัติ รั้วรอบขอบชิด คนข๎างนอก(ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม)ให๎
มีระบบตรวจสอบคัดคนเข๎า-ออกเรื่องที่พัก ตัวอยํางเชํนที่อาศรมสําหรับอาคารเตชะไกรศรี ๒ ชั้น ต๎อง
ทําแผนปรับปรุง ติดมุ๎งลวดเหล็กดัด ด๎านลํางทําเป็นที่พักเป็นสัดสํวน ด๎านบนเป็นที่ปฏิบัติธรรม ต๎องไป
บูรณะ สํวนบริเวณอ่ืน ๆ ให๎พัฒนาที่พักสําหรับรองรับคน ๑๐๐-๑๕๐ คน เรื่องอาคารสถานที่ต๎องเป็น
ลักษณะนี้ เรื่องกายภาพ เรื่องที่ ๒ ต๎องมีวิป๓สสนาจารย๑ประจําศูนย๑ซัก ๒-๓ ทําน สํวนที่เหลือถ๎ามีคน
จํานวนมากก็ไปRecruit (รีครูท) นิมนต๑ เชิญเพ่ิมเติมมาจากที่อ่ืนซึ่งไมํใช๎เฉพาะพระภิกษุ เป็นฆราวาสก็
ได๎ แล๎วแตํกลุํมคนที่ปฏิบัติ ซึ่ง มจร.ยังไมํมีความสมบูรณ๑ เวลามีงานปฏิบัติก็จะนิมนต๑ เชิญมาจากที่อ่ืน
มาชํวย ซึ่งยังไมํพอเพียง และที่มีอยูํก็ไปรับงานข๎างนอกอีก เรื่องที่ ๓ คูํมือในการปฏิบัติของศูนย๑ให๎มีทั้ง
วิชากรรมฐาน ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ๑ตําง ๆ บทสวดมนต๑ คําบรรยายเกี่ยวกับกรรมฐาน ตารางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ต๎องมีความชัดเจนเป็นมาตรฐานพิมพ๑แจกผู๎ปฏิบัติไป ต๎นทุนไมํสูงนัก เวลาปฏิบัติก็แจกคูํมือให๎
ไปใช๎ เพ่ือนําไปปฏิบัติเพิ่มเติมได๎ด๎วย เป็นการเผยแผํศูนย๑ด๎วยให๎มีเป็นกิจจะลักษณะแบบนี้ 



๑๗๓ 

นอกจากนั้น คือให๎วางตารางการปฏิบัติที่ชัดเจน(เมื่อมีความพร๎อมทุกด๎านแล๎ว)ในรอบปี มี
ตารางปฏิบัติ ๒ สํวนคือ ส่วนที่ ๑สําหรับผู๎ปฏิบัติทั่วไป เดือนละครั้ง ต๎นเดือนหรือปลายเดือนก็
แล๎วแตํเหมาะสม วางให๎ชัดเจน โดยไมํคํานึงถึงจํานวนอาจมี ๑๕ ,๒๐ คน รับเต็มที่ไมํเกิน ๑๐๐ คน 
ต่ําสุดไมํคํานึงมาก ๑๐ กวําคนขึ้นไปก็ใช๎ได๎แล๎ว ถ๎าศูนย๑สามารถรองรับได๎ ๑๕๐ คนก็รับ ๑๐๐ คนก็
พอสําหรับประชาชนทั่วไป เพ่ือให๎มีความสะดวกสบายเรื่องที่พัก อาหาร เป็นต๎น  

ส่วนที่ ๒ สําหรับ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยตําง ๆ สํวนราชการ เอกชน ตําง ๆ นี้  เราให๎มี
เป็นชํวงเลย ถ๎ามีโครงการปฏิบัติของประชาชนต๎นเดือน ก็ให๎จองกลางเดือนหรือปลายเดือนเป็นต๎น  
ไมํให๎ทับซ๎อนกัน เลิกงานแล๎วให๎เก็บงานให๎เสร็จภายใน ๓ วัน หนํวยงานหรือสถาบันตําง ๆ ต๎อง
กําหนดไมํให๎คาบเกี่ยวกัน ต๎องจัดตารางให๎ชัดเจน ไมํทับซ๎อนกัน เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ  

ส่วนอ่ืน ๆ นําจะไมํมีอะไร การประชาสัมพันธ๑ก็ให๎มีหลายชํองทาง ไมํวําจะเป็นเว็บไซด๑ ก็
พัฒนาขึ้นมาไมํวําจะเป็นเฟสบุ๏คในผังรายการของทีวี วิทยุ มจร.ให๎มีสํวนรํวมในการสร๎างเนื้อหามา
ออกรายการ เน๎นเรื่องเจริญศรัทธา ในสํวนกรรมฐาน นําสวดมนต๑ ต๎องประสานกันระหวํางสํานัก
สํงเสริมฯกับสถาบันวิป๓สสนาธุระ ให๎มีชื่อรายการ เชํน ธรรมภาคปฏิบัติจากมหาจุฬาอาศรม หรือ
แคมป์สนอยํางนี้ก็ได๎คือต๎องเปิดตัวตํอสาธารณะเพ่ือให๎สาธารณะชนเข๎าถึงได๎ ๓๖๐ องศา นําจะเป็น
อยํางนั้น คือ ทิศทางในอนาคต ต๎องมีความชัดเจน มีตารางเป็นกิจจะลักษณะอยํางที่วํามานี้  
โดยเฉพาะ มหาจุฬาอาศรม ไมํไกลจากกรุงเทพฯ จะต๎องทําอยํางนี้ สํวน มจร.วังน๎อย ที่มีตาราง
ปฏิบัติในอนาคตก็จะให๎ไปทํากิจกรรมที่อาศรม เพราะที่นี่ไมํสัปปายะ มีกิจกรรมมาก เชํน อบรมเยา
ชน รวมถึงการเรียนตามรายวิชา เป็นต๎น มันแออัดไมํเป็นสัปปายะ ไมํวิเวก ที่เหมาะคือ มหาจุฬา
อาศรม ไมํไกลและไมํใกล๎เกินไป  ยังหากายวิเวกและจิตวิเวกได๎พอสมควร สะดวกและเกื้อกูลตํอกาย
วิเวกและจิตตวิเวก ดังนั้น จะพิจารณาเอาตารางของผู๎ปฏิบัติฯ ณ มจร.วังน๎อย ไปทํากิจกรรมที่อาศรม 
ให๎ จนท.ที่รับผิดชอบไปอยูํที่อาศรม นี่คือทิศทางในการบริหารในอนาคต 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎างอธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า คล๎าย ๆ ที่กลําวมาข๎างต๎นแตํให๎แนบเนียน คือมีหลักสูตรเป็นการเฉพาะ 
แบํงเป็น ๓ สํวน แตํวําไมํตั้งทํามากเกินไป ไมํมีเนื้อหาในเชิงทฤษฎีมากเกินไป ให๎ไปดูของจริงเป็นหลัก 
กรรมฐานก็ไปปฏิบัติเป็นหลัก การดําเนินชีวิตก็สอนเนื้อหาเข๎าไป และในชํวงของการปฏิบัติอยูํมี
โครงการหลวงที่สะท๎อนศาสตร๑พระราชาตรงไหนบ๎าง เราก็พาไปดูหรือในรูปของวีดีโอ วีดีทัศน๑
ทั้งหลายให๎เห็นของจริงไปด๎วย เพียงแตํวําของจริงถ๎าอยูํใกล๎ให๎พาไปดู  ถ๎าไปไมํได๎ต๎องมีวีดีโอวีดีทัศน๑ 
ฉายให๎ดูซึมซับเป็นประจํา คือ ศาสตร๑พระราชาในภาคปฏิบัติที่ทํานสอนปรากฏในรูปแบบกิจกรรม



๑๗๔ 

โครงการอะไรบ๎าง ให๎ดูของจริงตลอดเวลาทั้งที่เป็นภาพยนต๑จากทีวี และไปดูของจริงที่สําคัญคือ 
อาชีพตามศาสตร๑พระราชาที่เรามีพร๎อม พูดงําย ๆ คือ จะมี ๒ Sectionใหญํ  ๆ คือ (๑) Sectionของ
การปฏิบัติและแทรกศาสตร๑พระราชาในตารางการปฏิบัติ (๒)Sectionอาชีพวําคนทํามาหากินที่
เรียกวําสัมมาอาชีวะมันมีรูปแบบและลักษณะเป็นอยํางนี้ ไปดูแล๎วสร๎างแรงบันดาลใจให๎เขานํามาใช๎
ดําเนินชีวิตตามศาสตร๑พระราชา ศูนย๑เรามีจุดแข็งคือวิชากรรมฐาน คือทําจิตใจของเราให๎สะอาด 
เหมือนภาชนะที่เราไปล๎างให๎มันสะอาด ให๎มันวํางเหมาะที่จะใสํศาสตร๑พระราชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเข๎าไป เมื่อจิตใจเขาสะอาดแล๎ว  พาไปดูตัวอยํางของศาสตร๑พระราชา ที่เป็นรูปแบบของ
โครงการ กิจกรรม ไปดูของจริงที่เราทําเป็นสํวนเกษตรสาธิต เป็นโรงงานฝึกเพาะเห็ด เป็นต๎น เขาก็จะ
ซึมซับเรื่องนั้นเรื่องนี้  หลังกลับออกไปบางคนเป็นเจ๎าของธุรกิจเรื่องนั้นเรื่องนี้ บางทีมันเครียด
หลังจากปฏิบัติก็อาจเลิกสิ่งที่ทําให๎เครียดทําให๎ขาดคุณภาพชีวิต หันมาดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามที่กลําวมา คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น ความร่ํารวยอาจจะไมํเทําเดิม  แตํวําเราก็ไมํขาดทุน ไมํ
เป็นหนี้ เป็นสิน เป็นอยูํตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คิดวําชีวิตก็คงจะมีแคํนี้  ที่สําคัญคืออยําไปตั้งทํา
วําจะทําโนํนทํานี่ เดี๋ยวกิจกรรมจะวุํนวายสับสนอีก  อาจจะปรากฏเป็นลายลักษณ๑อักษรวํามี ๓ 
Section หลัก ๆ แตํเวลาทําจริงมันจะกลมกลืนในเชิงบูรณาการกันอยูํในนั้นมันไมํมีอะไรทําให๎เครียด 
เชํน ตื่นเช๎ามาก็มาทําวัตรสวดมนต๑ ตามตารางเวลาไมํต๎องเครํง เครียด ๗-๘ ชั่วโมง สวดมนต๑ทํา
กรรมฐานเมื่อจิตใจสบายก็ให๎ดูวีดีทัศน๑ เกี่ยวกับศาสตร๑พระราชาก็ไมํต๎องมากเสร็จแล๎วก็ไปเดินจงกรม
เวียนดูสํวนที่เป็นสวนเกษตรสาธิต โรงงาน ของเรา คือมีความหลากหลายอยูํในนั้น ในสํวนที่เป็น
โรงงานฝึกอาชีพถ๎าเราบริหารดี ๆ คนที่ทําหน๎าที่อยูํในนั้น คล๎าย ๆ ให๎เขามาทํา ทําแล๎วก็ขายเพียงแตํ
วําที่ได๎จากการขายไมํได๎เอาไปทํากําไรเข๎ามหาวิทยาลัย ให๎เป็นเงินเดือน คําจ๎างคนที่มาทํางานตรงนั้น 
ขายได๎เทําไหรํก็แบํงเป็นคําน้ํา คําไฟฟูานิดหนึ่ง ที่เหลือก็ให๎เขา แตํไมํทําScale ใหญํนัก ถ๎าเงินมากจะ
ทําให๎ทะเลาะกัน เชํน คนในพ้ืนที่ได๎คําจ๎าง ๓๐๐ , ๔๐๐ , ๕๐๐ บาท จุดนั้นอาจไมํได๎มากขนาดนั้น 
ได๎ ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ บาท แตํคุณภาพชีวิตมันดีกวําไปรับจ๎างทั่ว ๆ ไป ทิศทางศูนย๑นําจะเป็นอยํางนั้น 

 (๒) สัมภาษณ์ 

พระราชสิทธิมุนี   (บุญชิต ญาณสํวโร) ดร. ผู๎ อํานวยการสถาบันวิป๓สสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 



๑๗๕ 

ตอบว่า ศูนย๑ปฏิบัติธรรมทั้ง2แหํงนี้มีความสําคัญตํอมหาวิทยาลัยอยํางมากเพราะวํา
มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น ต๎องจัด
การศึกษาเรื่องคันถธุระกับวิป๓สสนาธุระ ในสํวนของคันถธุ ระก็ไมํมีความสงสัยอยูํแล๎วมหาวิทยาลัย
สํวนกลางหรือวิทยาเขตตําง ๆ รวมถึงวิทยาลัยสงฆ๑ของ มจร.ก็จัดเรื่องคันถธุระ ในสํวนของงาน
วิป๓สสนาธุระก็จัดเหมือนกัน ทั้งที่มจร.วังน๎อยหรือวิทยาเขตตําง ๆ รวมถึงวิทยาลัยสงฆ๑ของ มจร. ก็มี
การเรียนการสอนทางด๎านธรรมภาคปฏิบัติหรือกรรมฐานให๎นิสิตทุกชั้นปีทุกหลักสูตร แตํวําสถานที่ที่
ปฏิบัติธรรมทั้ง2แหํงนี้เป็นที่ที่นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุก
ระดับชั้นปี ต๎องไปบําเพ็ญวิป๓สสนาธุระที่นั่น เพราะวํามันเป็นปุา การเป็นปุานี่ก็เป็นเหตุให๎นักศึกษา
ของ มจร ทุกชั้นปีได๎ไปเจริญกรรมฐานได๎สะดวกสบายไมํวําจะเป็นที่มหาจุฬาอาศรมหรือจะเป็นที่
แคมป์สนในขณะเดียวกันก็ถือวําอนุรักษ๑ปุาให๎กลับมหาลัยวิทยาลัยได๎ไปใช๎คือวําได๎ไปปฏิบัติธรรม การ
บุกรุกทําลายปุามันก็จะลดน๎อยถอยลง จะได๎ประโยชน๑ทั้ง2อยําง ทั้งทางด๎านวิป๓สสนาธุระกับการได๎
อนุรักษ๑ปุาไม ๎

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า ป๓ญหาก็มีมากบ๎างน๎อยบ๎างแตํวําป๓ญหาที่สําคัญของ2แหํง คือป๓ญหาเรื่อง
ความสัปปายะอาจจะมีไมํครบ โดยเฉพาะด๎านบริหารการจัดการอยากให๎ผู๎บริหารสร๎างทัศนคติแกํ
บุคลากรที่อยูํทั้ง2แหํงเรื่องที่ ๑ให๎รู๎จักเป็นกัลยาณมิตรแกํผู๎มาใช๎บริการ ด๎วยสถานที่มันดีอยูํแล๎วที่อยูํ
อาศัยที่นอนหมอนมุ๎ง อาหารการกินดีอยูํแล๎ว แตํวําคําวําเป็นกัลยาณมิตรนี้หมายความวําเวลาที่พระ
ไปปฏิบัติธรรมนี่เราต๎องรู๎จักเชํน การไมํสํงสียงดัง ไมํกํอความรําคาญให๎เข๎าใจวําพระมานี่มาปฏิบัติ
ธรรมนะ หมายถึงคนที่นั่นนะ เรื่องที่2ก็คือวําเจ๎าหน๎าที่ผู๎บริหารหลักของมหาวิทยาลัยเองก็ต๎องรู๎จัก
วัตถุประสงค๑ของสถานที่ทั้ง2แหํงวําเป็นที่ปฏิบัติธรรม ต๎องสํงเสริมให๎มีพระวิป๓สสนาจารย๑ที่ศูนย๑ทั้ง2
แหํงให๎ได๎มาตรฐานที่มีอยูํแล๎วก็เป็นเรื่องที่นําอนุโมทนา ที่ยังไมํมีก็ต๎องให๎มีเชํนวําพระวิป๓สสนาจารย๑ที่
สามารถที่จะสื่อสารภาษาตํางประเทศได๎ ถ๎าหากมีนิสิตนานาชาติไปปฏิบัติธรรมก็ต๎องประสานงานกับ
สถาบันวิป๓สสนาธุระ วํามันควรต๎องมีพระวิป๓สสนาจารย๑พูดภาษาอังกฤษได๎ สื่อสารกับคนตํางประเทศ
ได๎ ในสํวนของงานทั่วไป ๆ ก็คือเจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑ต๎องสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ เพราะวํามหาวิทยาลัย
เป็นมหาลัยวิทยาลัยนานาชาติ คนที่อยูํในศูนย๑ทั้ง2แหํงจะพูดได๎แตํภาษาไทยอยํางเดียวไมํได๎ต๎องมีการ
สื่อสารภาษาอังกฤษสื่อสารให๎เขาเข๎าใจในระดับพ้ืนฐานในระดับพระวิป๓สสนาจารย๑มีได๎ก็ยิ่งดี พระ
วิป๓สสนาจารย๑เข๎าใจภาษาไทยแล๎วควรจะมีที่สื่อสารภาษาอังกฤษได๎ควรจะมีไว๎ 



๑๗๖ 

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า ธรรมะข๎อไหนก็ตามถ๎าได๎นําไปใช๎ในศูนย๑ปฏิบัติธรรมแล๎วทําให๎ศูนย๑เกิด
ความสัปปายะ เชํนการนําหลักของการการบริหารจัดการให๎คนมีความสุขหมายความวําถ๎าคนเขามา
ปฏิบัติภายในสถานที่แหํงนี้ไมํวําจะเป็นชาวบ๎านเราก็ต๎องนําธรรมมะระดับทาน ระดับศีลให๎คน
เหลํานั้นได๎เข๎าใจเป็นพุทธธรรมเหมือนกัน แล๎วก็ระดับที่น๎อมนําให๎เขาเป็นชาวพุทธที่ดี ผมเห็น
อาจารย๑พร รัตนสุวรรณ เทําท่ีผมดูมานะที่ทํานทําอยูํ แตํตอนนี้มีอยูํหรือเปลําไมํรู๎ คือเวลาทํานทําวัตร
สวดมนต๑จะมีชาวบ๎านเข๎ามาทําวัดสวดมนต๑ด๎วย จากการที่วําให๎คนเขาได๎เจริญในทานศีลก็อยากจะให๎
เจ๎าหน๎าที่ของเราได๎ให๎ความสําคัญคือวําเอาคนที่อยูํในละแวกนั้นให๎เขาเลื่อมใสให๎เขาอยากมาสวด
มนต๑กับเราอยากจะมานั่งกรรมฐานกับเราอาจารย๑พร รัตนสุวรรณ เวลาทํานทําวัตรจะมีคนมาสวด
มนต๑ด๎วย คือการที่วําตามหลักพุทธธรรมแล๎วก็เสริมสร๎างหลักการบริหารงาน ถ๎าเราทําอยํางนี้ได๎เวลา
มีการมีงานอะไรก็จะบอกเขางํายขึ้น เราให๎โอกาสคนให๎มาสวดมนต๑ด๎วยเข๎าถึงศาสนาด๎วย เราไมํได๎แคํ
ชวนให๎เขาทําทาน หรือเทศน๑ให๎เขาฟ๓งอยํางเดียว 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า เรื่องความสะอาดรํมรื่น สะอาดที่นี้หมายถึงสะอาดกาย วาจา ใจ แล๎วก็สะอาด
สถานที่ คือหลักธรรม ธรรมมะของพระพุทธเจ๎า คนสมัยใหมํเวลาเขาไปเขาจะถามถึงห๎องน้ํากํอนนะ 
เขาถามถึงที่อยูํที่กินที่มันสะอาด เพราะวําเดี๋ยวนี้มันมีมลภาวะเยอะต๎องเอาตัวนี้เข๎าไปแก๎ไขคือความ
สะอาดให๎เขามีความสุขเมื่อเขาไปอยูํตรงนั้น 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า การพัฒนาที่สําคัญก็คือการพัฒนาคนนี่หละ การกํอสร๎างคงมีความจําเป็น
รองลงมา การพัฒนาคนให๎รู๎จักวําสถานที่แหํงนี้มันมีจุดประสงค๑อะไรแล๎วก็ทําตามวัตถุประสงค๑ เชํน
ต๎องปฏิบัติธรรม พระก็ต๎องสํงเสริมให๎รู๎จัก สวดมนต๑ ไหว๎พระตามชาวบ๎านทั่วๆไปแล๎วก็ พัฒนาให๎ เขา
รู๎สึกเป็นเจ๎าของรํวมกับเรา คือวําพัฒนาให๎เน๎นการพัฒนาคน คนที่อยูํในสถานที่หรือรอบนอกต๎องมี
การสอนธรรมะให๎กับเยาวชนโรงเรียนที่อยูํในละแวกนั้น เป็นอาจารย๑สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
หรือวําให๎เขามาเรียนพร๎อมกันในวัด ต๎องเป็นแบบนี้นะ และที่สําคัญอีกอยําง การที่ เราจะทําอะไรสัก
อยํางอยําให๎เขายึดถือเรื่องเงินมากเกินไป พอไมํมีเงินแล๎วจะทําให๎เขาท๎อทุกอยํางเลยนะ แล๎วเรา



๑๗๗ 

จะต๎องทําให๎คนในละแวกนั้น ได๎มีสํวนรํวมกับการที่เราจัดบวชเณรก็ดี บวชเนกขัมมะก็ดี โดยที่เราทํา
อะไรก็ได๎โดยไมํต๎องใช๎เงินมาก ควรจะเป็นไปในทิศทางทําให๎คนได๎รู๎ จักเรื่องความพอเพียง ศาสตร๑
พระราชาความพอเพียงทํายังไงให๎คนไมํเป็นหนี้เป็นสิน ให๎คนมีความทุกข๑น๎อยลงไป ทํายังไงคนถึงจะ
ไมํถูกสารเสพติดเลํนงาน การเข๎าใจวิถีชีวิตของชาวพุทธ เข๎าใจธรรมชาติไมํทําให๎เกิดความเสียสมดุล
ของตัวเองกับสิ่งแวดล๎อม ที่นําจะเป็นอยํางนี้ 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง อธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า ทุกวันนี้เราอยําไปเน๎นรูปแบบการสร๎างภาพ คือทําให๎คนเขาทราบวําสถานที่2
แหํงนี้ไมํได๎เกี่ยวกับพระอยํางเดียวนะ เรื่องการเป็นอยูํทุกอยําง ให๎นึกถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจ๎า
ให๎มากลดการเป็นนักบริโภคนิยมให๎มาก ทุกวันนี้เทําที่ดูตํอไปถ๎าเราไมํรู๎จักพอเพียง มันก็จะเหมือน 
มจร. สํวนกลางมันจะเป็นหนี้เป็นสิน น้ําไฟใช๎มาก อยูํในที่ปฏิบัติธรรมต๎องเป็นตัวอยํางให๎เขา ให๎ใช๎
พลังงานให๎น๎อย  ประหยัดน้ําประหยัดไฟ ไมํกระทบตํอกิจกรรมในการเผยแผํศาสนา เพราะวําถ๎าไมํ
ทําอยํางนี้ก็ต๎องไปหาเงินคําน้ําคําไฟ การเผยแผํศาสนาในยุคตํอไปใช๎พลังงานน๎อยรักษาธรรมชาติให๎
มาก รักษาดิน น้ํา ลม ไฟ ปุาเขาลําเนาไพร แล๎ วทําให๎คนมีความสุข ถ๎าเราทําได๎ขนาดนี้เกิด
ความสําเร็จนะ 

(๓) สัมภาษณ์ 

พระศรีธรรมภาณี  (วัลลพ โกวิโล) ดร. ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุป
ความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ศูนย๑ปฏิบัติธรรม ของ มจร. จักต๎องเป็นศูนย๑กลางแหํงการปฏิบัติธรรมทั้งสม
ถกรรมฐานและวิป๓สสนากรรมฐาน ที่บริการงานวิชาการด๎านกรรมฐานให๎กับคนไทยและตํางชาติ มหา
จุฬา จักต๎องมีความพร๎อมทุกด๎านในการเป็นผู๎นําด๎านปฏิบัติกรรมฐานให๎สอดคล๎องกับเอกลักษณ๑ของ
มหาจุฬาที่ประกาศตนเองวําเป็นมหาวิทยาลัยด๎านบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกํสังคมและตาม
เปูาประสงค๑ท่ีผู๎บริหารมหาวิทยาลัยแหํงนี้ต๎องการให๎เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ 



๑๗๘ 

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า สภาพป๓ญหา 

 1. ในเชิงนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตั้งแตํต๎นไมํได๎นําเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน
เป็นงานบริการหลักที่ควบคูํกับงานวิชาการ มีเพียงหลักการแตํไมํมีปฏิบัติการที่ชัดเจน 

 แนวทาง : หนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านกรรมฐานต๎องทําแผนพัฒนาด๎านการปฏิบัติ
ธรรมให๎เป็นรูปธรรมและนําบรรจุเข๎าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอยํางเรํงดํวน 

 2. จากป๓ญหาข๎อที่ 1 นั้น ทําให๎ไมํมีการเตรียมการด๎านสร๎างวิป๓สสนาจารย๑และ
สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ได๎มาตรฐาน จึงมีแตํเพียงความคาดหวังที่จะเป็นศูนย๑ปฏิบัติธรรม 

 แนวทาง : เรํงผลิตวิป๓สสนาจารย๑ มหาจุฬา ให๎เป็นเอกภาพ พร๎อมสนองงานตาม
นโยบายมหาจุฬาให๎ครอบคลุมทั้งในประเทศและนานาชาติ พร๎อมจัดสร๎างศูนย๑ปฏิบัติธรรมให๎
ครอบคลุมทุกภูมิภาคและศูนย๑นานาชาติ 

 3. ศูนย๑ปฏิบัติธรรมที่มีอยูํแล๎ว เป็นเพียงการการกํอตั้งขึ้นด๎วยกําลังและความ
ต๎องการของชุมชนของแตํละท๎องถิ่น ศูนย๑ปฏิบัติธรรมและชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและดํารงอยูํได๎แบบ
บริหารศรัทธา 

 แนวทาง : ต๎องแก๎ด๎วยระบบบริหารป๓ญญา บุคคลากรมหาจุฬา ต๎องแสดงวิสัยทัศน๑ 
รํวมมือกัน สนับสนุน ให๎มีศูนย๑ปฏิบัติธรรมให๎มีสัปปายะครบทุกด๎านตามมาตรฐานของศูนย๑บริการการ
ปฏิบัติธรรม 

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาทั้งภาคคันถธุระและ
วิป๓สสนาธุระ มีองค๑ความรู๎ด๎านพุทธธรรมที่ผํานการศึกษาวิจัย ยํอมนําหลักพุทธธรรมมาใช๎ในการ
บริหารจัดการทุกภาคสํวน    ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ยํอมจะต๎อง
ใช๎หลักพุทธธรรมมาบริหารจัดการเพ่ือการบริการการปฏิบัติธรรมให๎มีประสิทธิภาพ เชํน ผู๎บริหาร
ระดับสูงประกาศวําเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช๎หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร  บุคลากรทุก



๑๗๙ 

รูป/คนเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งมีนัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หํวง 2 เงื่อนไข ของพระ
เจ๎าอยูํหัว 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักพุทธธรรมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรม มี
หลายหลักธรรมสุดแท๎แตํผู๎วิจัยจะนําเป็นหลักธรรมที่เป็นหลักสําหรับออกแบบ เชํน การนําอิทธิบาท 
4 หลักพรหมวิหารธรรม หลักผู๎นํา 3 ได๎แกํ จกฺขุมา วิธูโรนิสฺสยสมฺปนฺโน เป็นต๎น มาเป็นตัวแบบ ก็ได๎  

แตํในที่นี้ ขอเสนอ หลัก 1 ก. + 4 ส. นํามาใช๎ในการบริหาร 1. ก คือ กัลยาณมิตร 4 ส. 
คือ 1.สันทัสสนา ผู๎บริหารต๎องแจํมแจ๎ง ชัดเจนในเปูาหมาย นโยบายด๎านปฏิบัติธรรมของมหาจุฬา 2. 
สมาทปนา สามารถชี้แจง แถลงนโยบายให๎ผู๎ทุกภาคสํวนมาสนับสนุนการสร๎างศูนย๑ปฏิบัติธรรมให๎
สมบูรณ๑ตามมาตรฐาน 3. สมุเตชนา สร๎างความมั่นใจให๎บุคลากรภายใน และองค๑กรตํางๆภายนอก
พร๎อมใจเสียสละแบํงป๓น รํวมคิด รํวมทํา รํวมปฏิบัติธรรม ให๎สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค๑ได๎ 4. สัมปหังส
นา ผู๎บริหาร จักต๎องมีเมตตาธรรม รําเริง ยิ้มแย๎ม แจํมใส เปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมงานมีสํวนรํวมในการ
ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ หลักคิดในการทํางานของพระเจ๎าอยูํหัว ร.9 ในเรื่อง เข๎าใจ 
เข๎าถึง และพัฒนา ก็สามารถนํามาใช๎ได๎ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับหลักที่ 1 ใน 4 ส. ข๎อวํา 
สันทัสสนา ซึ่งพระเจ๎าอยูํหัวทรงนึกถึงธรรมชาติในวิถีชีวิตของคนในแตํละถิ่นและนําไปวิจัย สํงมอบให๎
คนในถ่ินนั้นได๎ลงมือกระทําเอง โดยพระองค๑ทรงวางหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หํวง 2 เงื่อนไข 
และตํอยอดขยายเป็นมิติตํางๆได๎ เชํน มิติทางสังคม สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เป็นต๎น 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็น 

อยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 
ตอบว่า หลักธรรมชาติทั่วไปถือวําสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ มีอิทธิพลเป็นอยํางมากตํอความ

เป็นอยูํของบุคคลตํอความเสื่อม ความเจริญของบุคคล ถ๎าบุคคลอาศัยอยูํภายใต๎สิ่งแวดล๎อมที่ดี ก็ จะ
กํอให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าในชีวิตได๎มากในทางการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมก็เชํนเดียวกัน 
สิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ืออํานวยตํอการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม เรียกวํา สัปปายะ  

ดังนั้น การพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรมีความ
สอดคล๎องกับสัปปายะ 7 ที่กลําวไว๎ในวิสุทธิมรรค ดังนี้ 

 
 

อาวาสสัปปายะ 



๑๘๐ 

โคจรสัปปายะ 
ภัสสสัปปายะ 
ปุคคลสัปปายะ 
โภชนสัปปายะ 
อุตุสัปปายะ 
อิริยาปถสัปปายะ 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง  
ตอบว่า 
 
IN PUT    PROCESS  OUTPUT 
 

 
 
                           IMPACT   
 
 

 

(๔) พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดเทคและโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้ปฎิบตัิธรรม 

ได้รับผลสมควรแก่ธรรม 



๑๘๑ 

 ๑. ถามว่า ทํานคิดวํา ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ศูนย๑พัฒนาศาสนาแคมป์สนและศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม นับวําเป็น
สถานที่ซึ่งมีความเหมาะสมมากสําหรับการปฏิบัติธรรมเป็นสัปปายะมาก โดยเฉพาะด๎านสถานที่ และ
สภาพแวดล๎อม สิ่งอํานวยความสะดวกด๎านวัสดุอุปกรณ๑ก็มีความพร๎อมในระดับหนึ่ง เพ่ือรองรับ
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนิสิต นักศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่จะ
มาใช๎สถานที่ในศูนย๑ปฏิบัติธรรมแหํงนี้ จึงนับได๎วํามีความจําเป็นและมีความสําคัญอยํางยิ่งที่จะชํวย
สํงเสริมชาวพุทธหรือผู๎ที่สนใจให๎มาปฏิบัติธรรมในสถานที่แหํงนี้ 

๒ ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎างและมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า สภาพปัญหาด้านบุคลากรและแนวทางแก้ไข 

๑) พระวิป๓สสนาจารย๑มีไมํเพียงพอ  มหาวิทยาลัยควรจะพัฒนาบุคลากรด๎านพระวิป๓สสนา
จารย๑ โดยสํงเสริมให๎ไปเข๎าฝึกอบรมกรรมฐานอยํางเป็นทางการอยํางจริงจังให๎มีความรู๎ ความ
เชี่ยวชาญด๎านนี้โดยเฉพาะ เพ่ือทําหน๎าได๎อยํางสมบูรณ๑ครบถ๎วน 

๒) บุคลากรที่ให๎บริการดูแลด๎านสถานที่และอํานวยความสะดวก  ต๎องพัฒนาให๎มีความรู๎
ด๎านบริหารจัดการ สามารถบริหารจัดการได๎เป็นอยํางดี วางระบบให๎ชัดเจน 

สภาพปัญหาด้านงบประมาณและแนวทางแก้ไข 

๓) มหาวิทยาลัย ควรจะจัดสรรงบประมาณ หรือจัดตั้งกองทุน เพ่ือให๎สามารถนํามา
บริหารจัดการและสนับสนุน แตํถ๎างบประมาณมหาวิทยาลัยมีไมํเพียงพอก็ควรหาแหลํงทุนที่จะนํามา
สนับสนุนให๎ศูนย๑ปฏิบัติธรรมทั้ง ๒ แหํงสามารถบริหารจัดการเพ่ืออํานวยความสะดวกและสํงเสริม
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมให๎ดําเนินไปได๎ด๎วยดี 

สภาพปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์และแนวทางแก้ไข 

๔) เรื่องวัสดุอุปกรณ๑ในสํวนของการอํานวยความสะดวกภายในที่พัก เชํน เครื่องชักผ๎า ตู๎
เกบ็สิ่งของ เป็นต๎น ถือวํายังมีไมํเพียงพอหรือสมบูรณ๑พร๎อมในการที่จะอํานวยความสะดวกในเรื่องนี้ 

 

 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการและแนวทางแก้ไข 



๑๘๒ 

๕) ผู๎บริหารระดับสูงที่กํากับดูแลศูนย๑ทั้ง ๒ แหํง จะต๎องไปศึกษาข๎อมูล วิเคราะห๑ จัด
บุคคลไปชํวยดูแล ตรวจสอบถึงป๓ญหาอุปสรรค เพ่ือวางระบบ นําบุคคลมาฝึกอบรมเพ่ือให๎สามารถ
บริหารจัดการให๎เป็นระบบที่ดี จะทําให๎เป็นศูนย๑ปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ๑ครบถ๎วน 

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า พุทธธรรมของพระพุทธเจ๎าที่มีความจําเป็น เหมาะสมในการนํามาใช๎กับศาสตร๑
พระราชา เชํน เรื่องอิทธิบาท ๔ได๎แกํ ฉันทะวิริยะจิตตะ และวิมังสาเป็นหลักธรรมในการทํางานความ
พากเพียรพยายามที่จะทํางานให๎ประสบความสําเร็จ ผู๎ปฏิบัติงานต๎องมีจิตใจมุํงมั่นในการทํางานทํา
อะไรต๎องใช๎สติป๓ญญาในการปฏิบัตินั้นไมํให๎เป็นความผิดพลาด 

ในสํวนศาสตร๑พระราชา ศูนย๑ต๎องมีหลักให๎บุคลากรมีวิถีทางแบบไมํฟูุงเฟูอจนเกินไป หลัก
พอเพียงคือหลักสันโดษมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงําย  ดํา เนินกิจกรรมแบบหลักความพอเพียง 
พอประมาณ มีภูมิคุ๎มกัน หมายถึง ตามมีตามได๎มีป๓จจัยเทําไหรํ ก็ทําเทํานั้นไมํดิ้นรนจนเกินไปแล๎วก็ไมํ
ทําในสิ่งที่ยุํงยากลําบากหรือเกินความรู๎   ความสามารถ  สําหรับผู๎ปฏิบัติธรรมก็ให๎อยูํแบบเรียบงําย  
มีจิตใจไปในทิศทางหรือวิถีทางการปลํอยวาง สิ่งอํานวยความสะดวกก็ต๎องมีให๎เหมาะสมเป็นสัปปายะ
ตํอการปฏิบัติธรรม  

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักความสันโดษคือความพอเพียงที่พระพุทธเจ๎าสอนให๎มีความพอใจในสิ่งที่มี
พอใจในสิ่งที่ทําได ๎

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ทิศทางการพัฒนาศูนย๑นั้น  มหาวิทยาลัยจะต๎องมาวางระบบ วําควรจะทําอยําง
นั้นควรจะทําอยํางนี้ควรจะมีอาคารที่พักอยํางไร ทําให๎เป็นระบบ สํวนที่ทํากันอยูํทุกวันนี้  และอยํางที่
พระศรีธรรมภาณี (วัลลภ โกวิโล) ก็ยังถือวําทําตามกําลังที่มีของบุคลากรระดับลําง  ถึงแม๎วําจะมีการ
วางแผนงานให๎เป็นระบบบางอยํางแล๎ว  แตํนโยบายก็เกิดจากบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานระดับลํางเป็นผู๎
เสนอ ซึ่งไมํใชํนโยบายจากผู๎บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเป็นผู๎วางนโยบาย ดังนั้น จะต๎องมี
ทิศทางวํา อาคาร สถานที่ควรจะเป็นอยํางไร  บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานทําหน๎าที่บริการจะต๎องมีคุณสมบัติ 
คุณลักษณะอยํางไรเพ่ือให๎เกิดความชัดเจนในการกํากับดูแล เชํน คนงานคนสวนจะต๎องมีไหมจะต๎อง



๑๘๓ 

เตรียมการให๎มีจํานวนเทําไหรํ จึงจะเพียงพอทั้งบุคลากรประจําและอัตราจ๎าง  โดยที่ผํานมามีข๎อจํากัด
ทางด๎านงบประมาณในลักษณะอยํางนี้มาเป็นระยะเวลานาน จึงทําให๎การพัฒนาเป็นไปตามกําลัง  แตํ
ด๎วยศักยภาพของบุคลากรในพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพพอสมควร จึงทําให๎การพัฒนาศูนย๑
ปฏิบัติธรรมเป็นไปในทิศทางท่ีดีได๎ในระดับหนึ่งเทํานั้น 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎างอธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า รูปแบบและวิธีการในการบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชา ตามในหลวง
รัชกาลที่ ๙ตรัสไว๎วําพอกินพอเพียงพอใช๎ จะทําให๎ชีวิตไมํลําบากแนวทางศูนย๑ที่ควรนําไปใช๎ก็คือรัก
สันโดษ บุคลากร เจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑ ก็ต๎องมีความสันโดษ  ผู๎ปฏิบัติธรรมที่ไปใช๎บริการ ก็มีความ
สันโดษ ในด๎านตําง ๆ ทั้งวัสดุ อุปกรณ๑ ต๎องเป็นผู๎ที่ใช๎ชีวิตแบบปลํอยวางเรียบงํายจะทําให๎สามารถ
ทํางานได๎อยํางสบายผู๎ปฏิบัติธรรมก็อยูํแบบเรียบงํายไมํยึดติดอะไรมากก็จะสามารถบริหารจัดการได๎
งําย  ด๎านบุคลากรด๎านวัสดุอุปกรณ๑ก็จะทําให๎สามารถปฏิบัติ งานของศูนย๑ปฏิบัติธรรมได๎บรรลุ
เปูาหมายตามวัตถุประสงค๑ 

๗. ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประเด็นที่ ๑  อยากให๎มหาวิทยาลัยวางแผนพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมเป็นกิจจะลักษณะ
เป็นระบบอยํางชัดเจน 

ประเด็นที่ ๒ ให๎ชํวยพัฒนาบุคลากรที่อยูํที่นั่นให๎เกิดฉันทะมีความมั่นใจมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยเฉพาะ  พระวิป๓สสนาจารย๑ที่มาจากข๎างนอกบางครั้งก็ไมํเข๎าใจในบริบทของมหาวิทยาลัย   
จึงต๎องพัฒนาบุคลากร ในการปฏิบัติงานและในการปฏิบัติธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีแนวทางที่ชัดเจน
ในเรื่องการปฏิบัติ คือ หลักมหาสติป๓ฏฐานสูตรก็สํงไปปฏิบัติให๎เข๎มข๎นมากยิ่งขึ้นสามารถนําประชาชน
ทั่วไปที่สนใจเข๎ามาปฏิบัติได๎อยํางดียิ่งนอกจากนี้ควรสํงเสริมให๎บุคลากรผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ให๎บริการได๎เข๎า
รับการอบรมอยํางครบถ๎วนสมบูรณ๑ ก็จะทําให๎ผู๎ที่มาปฏิบัติธรรมเกิดความพึงพอใจและทําให๎ศูนย๑ได๎
บรรลุเปูาหมายได๎ด๎วย 

 

 

(๕) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒกโร,ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ    
ราชวิทยาลัย 



๑๘๔ 

ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย มีความสําคัญมาก เมื่อกลําวถึงภารกิจของการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย๑ปฏิบัติธรรมทําหน๎าที่เป็นหนํวย
สนับสนุน ถ๎าจะเทียบกับกองทัพก็เหมือนแนวหน๎ากับแนวหลัง ศูนย๑ปฏิบัติวิป๓สสนากรรมฐานก็เป็น
เหมือนแนวหลังที่คอยสํงเสริม สนับสนุนหนํวยงานที่ทําภารกิจหลัก คือ จัดการศึกษา และ
ความสําคัญอีกประการ คือ ตั้งขึ้นมาเพ่ือให๎เป็นไปตามปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน๑ของมหาวิทยาลัยใน
การ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร๑สมัยใหมํพัฒนาจิตใจและสังคม” ถามวํา 
ศูนย๑ปฏิบัติวิป๓สสนากรรมฐานจะเข๎ามาอยูํตรงไหนก็เข๎ามาอยูํในการพัฒนาจิตใจและสังคม นี่แหละ 
โดยการตอบโจทย๑ปรัชญา พันธกิจของมหาวิทยาลัย ๔ ด๎าน ไมํวําจะเป็นการศึกษา วิจัย การบริการ
วิชาการแกํสังคม และสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศูนย๑ปฏิบัติธรรมจึงก็ถือวํามีภารกิจด๎านสํงเสริม
การศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎ออกแบบมาเพ่ือให๎มีการปฏิบัติธรรมทุกหลักสูตรในการจัดการศึกษา 
การจะทําภารกิจให๎สมบูรณ๑ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ในหลักสูตรหรือไมํนั้น  มหาวิทยาลัยต๎องทําให๎ศูนย๑
ปฏิบัติธรรม มีความเข๎มแข็ง  โดยมีสถาบันวิป๓สสนาธุระเป็นหนํวยงานในการขับเคลื่อนภารกิจนี้  ใน
อนาคตจะต๎องมีการรวมศูนย๑การปฏิบัติธรรมทุกแหํงให๎อยูํภายใต๎สถาบันวิป๓สสนาธุระ การบริหาร
จัดการต๎องให๎เป็นเอกภาพ จัดทําภารกิจของหนํวยงานให๎ชัดเจน เชํน สถาบันวิจัย สถาบันภาษา เป็น
ต๎น  

ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมีความสําคัญมากเพราะเป็นอัตตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย มีพันธกิจที่
เทียบได๎กับคณะตําง ๆ ต๎องทําภารกิจในลักษณะเหมือนสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ควบคุมเครือขํายทั่วประเทศ ทุกวิทยาเขต ดังนั้น จึงเห็นวําภารกิจการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย
จะต๎องควบคุม โดยสถาบันวิป๓สสนาธุระ จะต๎องควบคุมศูนย๑ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด มี
เครือขํายทั่วประเทศ มีฐานข๎อมูลเหมือนสํานักทะเบียนและวัดผล ต๎องยกระดับศูนย๑ปฏิบัติธรรมให๎
เป็นเอกภาพ มีบทบาทในการกํากับควบคุม การปฏิบัติธรรมของนิสิตให๎ทั่วถึงทุกระดับตั้งแตํปริญญา
ตรี โท เอก และมีฐานข๎อมูล “มีดาต๎าเบท” ของพระวิป๓สสนาจารย๑ทั้งหมดท่ีกระจายอยูํทั่วประเทศ  

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิป๓สสนาธุระ เป็นเจ๎าภาพต๎องผลิตพระวิป๓สสนาจารย๑ให๎
เพียงพอ ในการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีแผนยุทธ๑ศาสตร๑การปฏิบัติงาน  ๕ ปี มี
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีข๎อบังคับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติธรรมทํา
ให๎เหมือนข๎อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต๎น  

สําหรับการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชา เป็นไปด๎วยกัน ได๎ดี พ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือความเรียบงําย พอเพียง อยูํอยํางสันโดษ การปฏิบัติกรรมฐานก็มีพ้ืนฐานมาจาก 
ข๎อสันโดษ การใช๎ชีวิตอยํางเรียบงําย พ้ืนฐานทางปรัชญา แนวความคิดเป็นอันเดียวกัน ถ๎าปฏิบัติ
ธรรมแล๎วไมํใช๎ชีวิตแบบพอเพียง ก็ไมํถือวําเป็นการปฏิบัติธรรม เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการบํงบอกวํา



๑๘๕ 

เป็นการปฏิบัติธรรมอยูํในตัว รวมทั้งเรื่องการอยูํกับระบบนิเวศ  สิ่งแวดล๎อม ศาสตร๑พระราชาเรื่อง
เกษตรอินทรีย๑ การปฏิบัติธรรมต๎องอยูํสภาพแวดล๎อมที่สัปปายะ เรื่องปฏิรูปเทศ เป็นไปด๎วยดีกับ
เศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิค๎ุมกัน  การปฏิบัติธรรมคือฝึกให๎คนมีภูมิคุ๎มกันในด๎านรํางกาย จิตใต  ป๓ญญา 
การปฏิบัติธรรมอยูํในภาวนา ๔ กาย ศีล จิต ป๓ญญา เศรษฐกิจพอเพียงก็อยูํในภาวนา ๔ นั่นเอง เรื่อง
ภูมิค๎ุมกันทางด๎านรํางกาย เศรษฐกิจ  จิตใจ ป๓ญญา ถ๎าตีความดี ๆ  ๓ หํวง  ๒ เงื่อนก็เข๎ากับภาวนา ๔ 
นั่นแหละ ความเพียงทางด๎านรํางกายคือการบริโภคป๓จจัย ๔ ศูนย๑ปฏิบัติธรรมต๎องทําในลักษณะให๎
เป็นศูนย๑เศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงมิใชํการปลูกผัก พืชสวนครัว แตํจริง ๆ เศรษฐกิจ
พอเพียงคือการใช๎ชีวิต ใช๎ป๓จจัย ๔ นี่แหละ การใช๎ชีวิตอิงอาศัยป๓จจัย ๔ อยํางพอเหมาะ พอเพียง  มัก
น๎อยสันโดษ อยูํเรียบงําย ใช๎ชีวิตไมํยึดติด ก็มีความสุขได๎ ภายใต๎ป๓จจัย ๔ เล็ก ๆ น๎อย ๆ นี่คือ
ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับศูนย๑ปฏิบัติธรรม ทําให๎สิ่งแวดล๎อมเป็นสัปปายะ  รํมรื่น ทําให๎
เกิดกายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก นี่คือปรัชญาการออกแบบ ออกแบบตามหลักสัปปายะ ๗ และ
ออกแบบตามหลักคําวํา รมณีย๑  อาราม เป็นปรัชญาในการออกแบบสํานักปฏิบัติธรรมให๎เป็นที่รํมรื่น   
มีธารน้ํา ให๎เกิดวิเวก ๓ (ระบบ กลไก มีแผนงาน) 

(๖) สัมภาษณ์ 

พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร) ดร. ผู๎ อํานวยการสํวนธรรมนิเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า เป็นศูนย๑ปฏิบัติธรรมสําหรับนิสิต ครูบาอาจารย๑เจ๎าหน๎าที่อีกอยํางคือเป็นแหลํง
เรียนรู๎แล๎วก็เป็นที่ปฏิบัติของประชาชนทั่วไป หนํวยงานงานภาครัฐและเอกชน ความสําคัญก็ทําให๎
บุคคลเหลํานี้มี โอกาสเข๎ามาศึกษาและปฏิบัติวิป๓สสนากรรมฐานหรือเรียนรู๎หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและถือโอกาสได๎เรียนรู๎ธรรมชาติด๎วย  “สิ่งที่ได๎ยินมาก็คือเข๎าไปแล๎วบอกวําสถานที่
รํมรื่นเป็นธรรมชาติเป็นแหลํงที่สัปปายะ” สําคัญกับนิสิต คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ มหาวิลัยมหาจุฬาแล๎ว
ก็ภาครัฐ และเอกชน เยาวชน ประชาชนทั่วไปเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านพระพุทธศาสนา คนที่เข๎ามาก็ได๎
เรียนรู๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด๎วย ได๎อยูํกับธรรมชาติด๎วย ถ๎าเขาเข๎ามาแล๎วได๎เรียนรู๎ ได๎ฟ๓งทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด๎วย ได๎ศีล สมาธิ ป๓ญญา 



๑๘๖ 

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า สิ่งที่ผมมองเห็นคือการเดินทางไมํสะดวก  โรงครัวติดกับที่กรรมฐานมากเกินไป 
เรื่องของบุคลากรด๎านการประสานงานยังขาดอยูํ การประชาสัมพันธ๑ด๎วย ทุกสิ่งทุกอยํางของการ
ทํางานนั้น “หัวใจสําคัญอยูํที่การประชาสัมพันธ๑” แนวทางแก้ไข ก็จัดรถให๎สะดวกตํอผู๎เดินทาง
ห๎องน้ําห๎องสุขาต๎องสะอาด ต๎องคํานึงถึงความปลอดภัย คนที่มาประจําเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่
สําคัญมาก ต๎องมีรั้วรอบขอบชิด มี รปภ. ดูแลความปลอดภัย  มีบุคลากรรับผิดชอบดูแล ทําความ
สะอาด  

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า มีความจําเป็นมาก เชํนหลักธรรมอปริหานิยธรรม หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย๑ 
“ถามวําอยูํด๎วยกัน2-3รูปประชุมกันบํอยไหม? ” ประชุมแบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการก็ได๎ เชํน 
เวลาฉันข๎าวด๎วยกันแบํงงานกัน ถือวําเป็นการประชุมแตํไมํเป็นทางการ อาจจะดีกวําเป็นทางการก็ได๎ 
เบื้องต๎นก็คือการประชุมกันเนืองนิตย๑ พูดคุยกัน การปรึกษาหารือกัน ปรับความเข๎าใจกัน เพราะวํา
พระแตํละรูปที่อยูํด๎วยกันองค๑ความรู๎ของทํานก็มีอยูํแล๎ว แตํวําจะทําอยํางไร ? เอาความเกํงแตํละรูป
มาใช๎รวมกัน มาทําให๎งานมันเกิดข้ึน  แล๎วก็ควรจะนําหลักธรรมพรหมวิหาร4 มาใช๎ยิ่งดี  อีกอยํางการ
บริหารจัดการแบํงงานกันให๎มันไหลลื่น อีกหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗ ใช๎ได๎ดีมาก 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า สิ่งที่ควรพัฒนาก็คือทําสถานที่ให๎เป็นสัปปายะ สัปปายะด๎านสถานที่ ด๎านบุคคล 
สัปปายะ7  ทิศทางก็ควรจะให๎มีความพร๎อมในการให๎บริการเรื่องงานปฏิบัติธรรมและอบรมคุณธรรม
ระดับชาติ และนานาชาติ สามารถที่จะรองรับคนตํางชาติได๎ด๎วย 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง อธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า ที่ปฏิบัติควรมีครบวงจร อยากเรียนรู๎เรื่องธรรมมะก็เรียนรู๎ได๎ อยากปฏิบัติ
กรรมฐานก็เรียนรู๎ได๎ อยากเรียนรู๎เรื่องสมุนไพรก็เรียนรู๎ได๎ อยากเรียนรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็น



๑๘๗ 

ตัวอยํางให๎ศึกษา เชํนปลูกพริก ปลูกมะเขือ  เพราะสถานที่สําหรับการเพาะปลูกมีอยูํแล๎ว คนที่อยาก
เรียนหลักสูตรระยะสั้นเชํนเด็กพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เข๎าไปที่ศูนย๑ในระยะเวลา ๑ วัน 2วัน3วัน ก็มี
หลักสูตรรองรับถ๎าเกิดวําเขาอยากเรียนรู๎ศาสตร๑พระราชา ศูนย๑ก็มี “แปลงสาธิตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเราควรจะไปเชื่อมตํอกับใครในพ้ืนที่ ที่มีปราชญ๑ชาวบ๎านหรือคนที่มีความชํานาญ
อธิบายองค๑ความรู๎แกํคณะบุคคลที่เข๎าไปใช๎บริการที่ศูนย๑ 

(๗) สัมภาษณ์ 

พระนิคม ขมจิตฺโต รองผู๎อํานวยการสํวนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า กระผมคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญมากในด๎านการบริการให๎การอบรมวิป๓สสนากรรมฐาน เพ่ือการดํารงชีวิตที่ เป็นสุขทั้งแกํ
ตนเอง และสังคมรอบข๎าง ทั้งในภายในองค๑กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเอง และ
หนํวยงานภายนอก ถือวําเป็นเรื่องจําเป็นมาก และเป็นจุดเดํนของมหาวิทยาลัยในด๎านการบริการด๎าน
การอบรมวิป๓สสนากรรมฐานให๎แกํสังคม 

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า กระผมคิดวํามีป๓ญหาในด๎านบริหารจัดการ ให๎มีคอร๑สอบรมเป็นประจําสําหรับ
ประชาชนทั่วไป ทั้งที่มหาจุฬาอาศรม และที่ศูนย๑แคมป์สน เพชรบูรณ๑ เหมือนสถานปฏิบัติธรรมอ่ืนๆ 
อยํางเชํนวัดสังฆทาน หรือศูนย๑ปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุฯ  

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า มีความจําเป็นอยํางมาก เพราะพระพุทธศาสนาเราสอนในเรื่องการสันโดษ การ
อยูํอยํางพอเพียง อยูํปฏิบัติแบบเรียบร๎อยที่สุด ฉันน๎อย นอนน๎อย ปฏิบัติเยอะๆ และอยูํกับธรรมชาติ 
ธรรมให๎สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตไมํคํอยจําเป็นเทําไร อยํางเชํนในเรื่องของน้ําดื่มก็ให๎แตํละทํานมี
กระบอกน้ําไว๎กรอกน้ําทานแตํละทํานเอง ไมํต๎องเสียเงินซื้อน้ําขวด ไมํต๎องสิ้นเปลืองและลดภาวะโลก



๑๘๘ 

ร๎อนด๎วย ในเรื่องของไฟฟูาก็ให๎ใช๎น๎อยที่สุดเพราะงดเรื่องสิ่งบรรเทิง ทีวี วิทยุ คอมพิวเตอร๑ โทรศัทพ๑ 
ถือเป็นการลดพลังงานเป็นต๎น 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่ากระผมคิดวําเรื่องของความสันโดษ และการอยูํอยํางพอเพียง เพราะธรรม
เหลํานี้จะชํวยลดกิเลส และสนับสนุนตํอการปฏิบัติอยํางมาก อยํางเชํนข๎อวัตรปฏิบัติเรื่องธุดงค๑ 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็น 

อยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า เรื่องการประชาสัมพันธ๑เชิญชวนให๎ประชาชน หรือองค๑กรราชการอ่ืนมาปฏิบัติ
ธรรมได๎ตลอด ทั้งในศูนย๑กลางใน ตามศูนย๑ปฏิบัติธรรมตํางจังหวัด และมีการจัดคอร๑สปฏิบัติธรรมใน
วาระสําคัญตํางๆ และการบริหารจัดการสถานที่ให๎สัปปายะ วิเวก อาหารสัปปายะ และบุคคลผู๎เป็น
อาจารย๑ก็สัปปายะเป็นกัลยาณมิตรแนะแนวทางปฏิบัติได๎ดี 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง อธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า อยูํอยํางพอเพียง เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม คือการบริหารจัดการที่สามารถพ่ึง
ตัวเองได๎ ทั้งเรื่องของการเป็นอยูํ หรือการดึงงบจากภายนอกเข๎ามา และเข๎ ากันได๎กับธรรมชาติ และ
สังคมหรือองค๑กรที่อยูํรอบๆ เป็นที่พ่ึง และดึงคนเหลํานั้นเข๎ามามีสํวนรํวม ดังกับเขาเป็นหุํนสํวนใน
บุญหรือธรรมสถานนั้นๆ และวิเคราะห๑กลุํมเปูาหมาย ผู๎ใดเป็นผู๎ที่สามารถแนะนําอบรมสั่งสอนได๎  

 (๘) สัมภาษณ์ 

พระมหาไพโรจน๑ กนโก เจ๎าหน๎าที่นักทรัพยากรบุคคล กลุํมงานมหาจุฬาอาศรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวํา ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย มีความสําคัญดังนี้ 



๑๘๙ 

1.1. เป็นสถานที่รองรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทุก
ระดับ ได้ใช้ส าหรับฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวแห่งสติปัฏฐานสี่ 

1.2. เป็นสถานที่ส าหรับรองรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยทุก
ระดับชั้น 

1.3. เป็นสถานที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

1.4. เป็นสถานที่ให้บริการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่คณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน และประชาชนทั่วไป 

1.5. เป็นสถานที่ให้บริการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย มีความส าคัญกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต

ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในกระบวนการและขั้นตอนการผลิตบัณฑิต นิสิตจะต้องได้รับการศึกษา
ด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทุกปีการศึกษา การที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์
ปฏิบัติธรรมเป็นของหน่วยงานเอง ท าให้เอ้ือต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตเนื่องจากสามารถก าหนด
ตารางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตได้ล่วงหน้า และนิสิตยังสามารถเก็บสะสมชั่วโมงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตลอดเวลา 

๒. ถามว่า ท่านคิดว่าสภาพปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ้างและมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

ตอบว่า สภาพปัญหาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย มีปัญหาพอประมวลได้ดังนี้ 1) 
ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง มีพ้ืนที่กว้างขวาง มีอาคารสิ่งปลูก
สร้างจ านวนมากเพ่ือรองรับกิจกรรม ท าให้การบ ารุงรักษา และการดูแลรักษาความสะอาดเป็นเรื่อง
ยาก 2) ด้านบุคลากร บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีน้อย ส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรระดับปฏิบัติการ มีขอบเขตอ านาจหน้าที่จ ากัด ไม่สามารถตัดสินใจได้ทุกเรื่อง ท าให้ไม่
สามารถบริหารจัดการและพัฒนาสถานที่ให้เกิดความเป็นสัปปายะได้อย่างเพียงพอ 3) ด้าน
งบประมาณ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนน้อย ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

แนวทางการแก้ไขศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย พอสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี้ 1) 
ด้านอาคารสถานที่ต้องจัดสถานที่ให้สัปปายะ จัดที่อยู่อาศัยให้เป็นอาราม เป็นรมณียสถาน รื่นรมย์
เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น และไม่เน้นสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมากเกินไป เพราะจะเป็นปัญหา
ในการดูแลรักษา 2) ด้านบุคลากร ต้องบรรจุหรือจ้างบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานและควรมี
บุคลากรระดับผู้บริหารอยู่ในพ้ืนที่ด้วย เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 3) ด้านนโยบาย 
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ต้องมีนโยบายที่ชัดเจน สามารถจับต้องได้ เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย ว่าต้องการให้เป็นในทิศทางใด เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง และมีนโยบาย



๑๙๐ 

ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 4) ด้านงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงานและความจ าเป็นในการดูแลและพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย อาจมีการจัดตั้งเป็นกองทุน หรือระดมทุนเป็นครั้งคราวตามความ
จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ถามว่า ท่านคิดว่า การน าหลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างการบริหารจัดการ 

ตอบว่า การน าหลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิธีการแห่งศาสตร์
พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอธิบายได้ดังนี้ 

1) เข้าใจ คือ การเกิดปัญญารู้ความจริงทั้งหมด ทั้งในมิติภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ปัญหา ความต้องการต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการแสวงหา
ความรู้ 

2) เข้าถึง จิตใจ หรือ ความรู้สึกของเพ่ือนมนุษย์ รู้สึกถึงความทุกข์ ความเจ็บปวด 
ความกลัว ความหวาดระแวงวิตกกังวล ฯลฯ ได้มีความรู้สึกร่วมทุกข์ และเกิดส านึกร่วมฝ่าฟันปัญหา
ต่าง ๆ ไปด้วยกัน และเข้าถึง คุณค่า หรือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกันเคารพอัตลักษณ์ทาง
สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของกันและกัน  เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติ 

3) พัฒนา  เป็นเรื่องของการใช้ทักษะการบริหารจัดการที่สามารถรวมเอาปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น ทุน คน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ มาท าให้สังคมดีขึ้น เจริญขึ้น แต่ความ
เจริญที่ยั่งยืนจะ ต้องไปด้วยกันกับสันติ สมานฉันท์ การพัฒนาที่สร้างความเจริญทางวัตถุ   แต่ท าให้
เกิดความไม่สงบสุขทางสังคม เกิดความแตกแยก ความล่มสลายของชุมชนไม่ใช่การพัฒนาที่
ถูกต้อง  การพัฒนาที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพ้ืนฐานและมีการเข้าถึง
เป็นพลังขับเคลื่อน  ท าให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
จึงน าไปสู่ความเจริญที่ยั่งยืนในบรรยากาศของศานติ สมานฉันท์ 

สรุปความได้ว่า  เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา คือ ปรัชญาการท างานเพ่ือสังคมที่รวมพลัง
เป็นหนึ่งระหว่าง ปัญญา (สมอง) จิตวิญญาณ (หัวใจ) และ ทักษะการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุศานติ 
สมาน ฉันท์ และ ความเจริญที่ยั่งยืน 

ส่วนหลักธรรมพระพุทธศาสนา เป็นศาสตร์ที่สามารถศึกษาได้ตลอดชีวิต โดยมีความเชื่อ
ว่า  มนุษย์ทุกคน มีศักยภาพที่จะสามารถฝึกฝนและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพ และ คุณภาพการด ารงชีวิตของมนุษย์ ได้มีปรากฏอยู่ ในหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามากมายหลายประการ เช่น 

 “ไตรสิกขา” เป็นค านาม สิกขา ๓ คือ ศีล เรียกว่า สีลสิกขา สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา 
และปัญญา เรียกว่า ปัญญาสิกขา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน : ๒๕๕๔) 



๑๙๑ 

สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา หมายถึง ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา 
คือ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ได้แก่ 
๑)  อธิสีลสิกขา  คือ  ศีลอันยิ่ง  ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความ ประพฤติอย่างสูง  ๒)  อธิจิต
ตสิกขา  คือ  จิตอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม เช่นสมาธิอย่างสูง และ 
๓)  อธิปัญญาสิกขา  คือ ปัญญาอันยิ่ง   ข้อปฏิบัติส าหรับการฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้ง
อย่างสูง  เรียกง่าย  ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม : ๒๕๕๑) 

ปัญญา ๓ เป็น ความรอบรู้, รู้ทั่ว, เข้าใจ, รู้ซึ้ง ได้แก่ ๑)  จินตามยปัญญา เป็น ปัญญา
เกิดแต่การคิดการพิจารณาหาเหตุผล ๒) สุตมยปัญญา เป็น ปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรียน และ 
๓)  ภาวนามยปัญญา เป็น ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม : ๒๕๕๑) 

๔. ถามว่า ท่านคิดว่า หลักธรรมใดเหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพและกับศาสตร์พระราชาอย่างลงตัว 

ตอบว่า หลักธรรมที่เหมาะสมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์และ
ศาสตร์พระราชาอย่างลงตัว ได้แก้ หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ ดังนี้ 

1. ความพอประมาณ 
1.1 มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดี เช่น รู้จักประมาณในการ

บริโภค การใช้จ่ายทรัพยากร รู้จักความพอเหมาะพอดี 
    1.2 อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด 

ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร 
 
 
2. ความมีเหตุผล 
  2.1 ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างมีเหตุผล เช่น รู้ว่า 
ต าแหน่ง ฐานะ การงานของตน มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องท า
อย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  

  2.2 อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล คือ รู้วัตถุประสงค์ของกิจการที่ต้องกระท า เพ่ือ
ประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร  

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
  3.1 กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้

ในการประกอบกิจ หน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน 
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  3.2 ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท ชุมชน คือ รู้จักถิ่นที่ตั้ง รู้จักชุมชน และชุมชนที่อยู่
ล้อมรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร 

  3.3 ปุคคลัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างของบุคคลแต่ละ
คน ทั้งโดยอัธยาศัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น 

๕. ถามว่า ท่านคิดว่า การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอย่างไร เป็นไปในทิศทางไหนบ้าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า แนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต้องยึดหลักสัปปายะ 4 ประการ คือ1) อาวาสสัปปายะ จัดสถานที่อยู่อาศัยให้เป็นอาราม 
เป็นรมณียสถาน รื่นรมย์เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น 2) อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบาย ควรมี
การจัดสวัสดิการด้านอาหารให้เป็นสัดส่วน มีโรงครัวส าหรับปรุงอาหาร มีสถานที่ตักอาหารเป็น
ระเบียบ สะอาด ถูกหลักอนามัย มีสถานที่นั่งทานอาหารอย่างเพียงพอ เป็นต้น 3) บุคคลสัปปายะ 
บุคคลที่อยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรม ต้องมีการจัดแบ่งโซนที่พักให้ชัดเจน มีจ านวนบุคลากรเพียงพอกับ
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน รวมถึงกฎเกณฑ์การพิจารณาให้
ความดีความชอบ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  4) ธัมมสัปปายะ จัดสถานที่ให้น่าร่มรื่น เป็น
ระเบียบ เป็นชัดส่วน มีโครงการต้นไม้พูดได้ สุภาษิตสอนใจ ปริศนาธรรม คติธรรม เสียงธรรมะตาม
สาย จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมให้สงบร่มเย็น อากาศถ่ายเทสะดวก มีห้องสมุดธรรมะและหนังสืออ่ืน ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร เป็นต้น 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของท่าน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชาเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอย่างไรบ้าง อธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยต้องศึกษาและท าความเข้าใจแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะยุทธ์ศาสตร์ชาติในด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนซึ่งเป็นกรอบแม่บทใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคมสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม เช่น ในมิติของไตรสิกขา และในมิติของ
ปัญญา๓ สามารถท าหน้าที่ พัฒนาคนเพ่ือขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามพระบรมราโชบาย
เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมยิ่ง 
(๙) สัมภาษณ์ 

พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ดร. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้กล่าวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุปความได้ว่า 
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๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ศูนย๑ฯ มีความสําคัญตํอบทบาทด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น
องค๑กรขับเคลื่อนและเป็นสถานที่ศูนย๑กลางของข๎อมูลขําวสาร การติดตํอประสานงานด๎าน
พระพุทธศาสนาเหมือนวัดพระเชตวันมหาวิหารในครั้งพุทธกาลที่ผู๎คนเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติ
ธรรม เป็นเหตุให๎พระพุทธศาสนาเจริญรุํงเรือง   ถ๎าพูดถึงความสําคัญที่เกี่ยวกับตํอบุคคลและองค๑กร  
ยํอมมีความสําคัญตํอมหาลัยสงฆ๑มหาจุฬาฯ เป็นอยํางมาก เพราะเป็นสถานที่ใช๎ฝึกทดลองเรียนรู๎ของ
พุทธบริษัท โดยเฉพาะพระสงฆ๑ที่เป็นนิสิต  และถ๎าในสํวนบุคคลในฐานะศาสนิก ยํอมเป็นประโยชน๑
ตํอชาวพุทธโดยรอบหรือชาวพุทธที่เข๎ามาใช๎สถานที่  เหตุผลที่กลําวเชํนนี้เพราะสถานที่นี้เป็นของ
สํวนรวม ไมํได๎จัดเป็นของวัดสํวนตัวหรือสํานักเกจิอาจารย๑ ทําให๎เกิดความสบายใจในการจัดกิจกรรม
โครงการตํางๆ ของมหาลัยสงฆ๑ 

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า สภาพป๓ญหาหลักๆ เทําท่ีพบ คือ  
  ๑) ระบบไฟฟูา   ที่ยังไมํครอบคลุมและกระแสไฟที่ยังไมํเสถียร  ซึ่งต๎อง

อาศัยงบประมาณและเวลาในการติดตั้งอุปกรณ๑ไฟฟูาเพ่ิม 
  ๒) ระบบอาหารโรงครัว  ยังขาดห๎องครัวที่ได๎มาตรฐาน  ระบบการ

ทําอาหารที่สะอาด และเพียงพอ รวมถึงขาดแมํครัวประจํา และกองทุนภัตตาหารที่ยังไมํมั่นคง  ควรมี
ระบบห๎องครัวที่สะอาด มีเจ๎าหน๎าที่แมํครัวประจําด๎านอาหารและบริการเหมือนรีสอร๑ท โรงแรม  แนว
ทางแกไ๎ข ต๎องจัดทําสถานที่ห๎องอาหาร และมีระบบกองทุน และสวัสดิการด๎านอาหาร 

  ๓) ระบบน้ํา ห๎องน้ํา ห๎องอาบน้ํา ยังน๎อย  หรือมีแตํการออกแบบยังไมํสัป
ปายะ มีหลังใหมํ แตํประโยชน๑ใช๎สอยยังไมํเต็มร๎อย  เชํน ฝ๓กบัวไมํมี ประตูปิดเปิด แคบแออัด เป็นต๎น  
สถานที่อับชื้น ไมํระบาย สะอาดเทําท่ีควร  ทางออกคือ ต๎องปรับและติดตั้งอุปกรณ๑เสริมเพ่ิมเข๎าไปอีก 

  ๔) ระบบน้ําดื่มท่ีสะอาด ควรเพิ่มระบบน้ําดื่มที่สะอาด เพ่ือรดขวดขยะ 
๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง

ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า มีความจําเป็น เพราะสะท๎อนวิถีความเป็นชาวพุทธ ที่สํงเสริมการนําหลักพุทธ
ธรรมไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง  กลําวคือ การเน๎นการบริหารจัดการศูนย๑ให๎เป็นที่สัปปายะด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่รํมรื่นเต็มไปด๎วยธรรมชาติ ในขณะเดียวกันมนุษย๑ก็อาศัยอยูํและได๎รับประโยชน๑จาก
ธรรมชาติเหลํานั้น สํงเสริมเกื้อกูล ไมํทําลาย ซึ่งนับวันศูนย๑ได๎มีต๎นไม๎เจริญเติบโตเรื่อยๆ อยํางเห็นได๎
ชัดเจน คือ เย็น รํมรื่น ไมํมีเสียงรบกวน มีการสร๎างอาคารสถานที่เป็นสัดเป็นสํวน ไมํเน๎นการฟูุงเฟูอ
หรือสิ่งกํอสร๎างแบบวัดทั่วๆ ไป  
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๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมี ประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักธรรม คือ  สังคหวัตถุ ๔ ได๎แกํ (๑) ทาน  ศูนย๑ต๎องเป็นผู๎นําบุญ เป็นต๎นน้ํา 
ต๎นแบบของการให๎ชํวยเหลือชุมชนสังคม เหมือนมูลนิธีการกุศลตํางๆ เมื่อสังคมรู๎จัก ยิ่งให๎ยิ่งมีคน
มารํวมทําบุญ  (๒) ปิยะวาจา ศูนย๑เป็นศูนย๑กลางการเผยแผํธรรมะ เป็นต๎นแบบของการชี้นําขําวสาร 
ติดตํอประสานงานวัดกับชุมชน เป็นแหลํงข๎อมูลสื่อสารของชุมชนสั งคม   (๓) อัตถะจริยา ศูนย๑เป็น
สถานที่ใช๎ประโยชน๑รํวมกันของชุมชนรอบด๎าน มุํงขวนขวายสร๎างประโยชน๑สุขตํอสังคม เชํน เป็นศูนย๑
เพาะชําพันธ๑ไม๎แจกและเป็นศูนย๑เรียนรู๎ของชาวบ๎าน เป็นธนาคาร สะสมทรัพย๑ สมุนไพร เป็นต๎น  (๔) 
สมานัตตตา ศูนย๑ต๎องขยับตนเองออกไปสัมพันธ๑ชาวบ๎าน และตอนรับชาวบ๎านชุมชน ไมํเป็นฝุายคอย
ต๎อนรับอยํางเดียว เจ็บไข๎ได๎ปุวย งานบวชงานแตํง ต๎องไปหาเข๎าถึง ดุจดังเป็นที่พ่ึงเป็นครอบครัวญาติ
ของชุมชนสังคม  

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า การพัฒนาด๎านกายภาพ อาคารที่พักที่ได๎มาตรฐานเหมือนรีสอร๑ท เชํน ระบบ
ห๎องน้ํา อาหาร การต๎อนรับลงทะเบียน ความปลอดภัย  ด๎านบุคคลสัปปายะ ควรมีเจ๎าหน๎าที่พนักงาน
ที่ชัดเจนและเพียงพอ   

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง  

อธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า การบูรณาการพุทธธรรม กับศาสตร๑พระราชา  คือ  (๑) การให๎ทาน ควรเน๎น
ด๎านปลูกและอนุรักษ๑ต๎นไม๎ธรรมชาติ เป็นศูนย๑เรียนรู๎ด๎านเกษตร สมุนไพร(เชํนระบบน้ํา ระบบขยะ 
ระบบการทําปุ๋ย)ทั้งให๎และขายแกํชาวบ๎านและชุมชน  สํงเสริมอาชีพรายได๎เกษตรอินทรีย๑ เชํน เพาะ
กิ่งพันธ๑พืชเกษตร แจกจํายขายชาวบ๎าน     (๒) ปิยวาจา ควรเน๎นให๎เป็นสถานที่การปฏิบัติธรรมของ
ชุมชน เป็นสถานที่สังคมสงเคราะห๑ ติดตํอสื่อสารการเรียนรู๎แลกเปลี่ยนกันระหวํางเครือขํายชุมชน  
(๓) การทําประโยชน๑สุขและการวางทําทีขององค๑กร  คือ การเข๎าถึงชุมชนชาวบ๎าน เจ็บ ปุวย ตาย 
ต๎องปรากฏในชุมชน ต๎องเป็นศูนย๑ชํวยเหลือเหมือนมูลนิธิการกุศลอ่ืนๆ ให๎เป็นที่รู๎จักและนําเชื่อถือ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรจัดให๎มีกองทุนสะสมทรัพย๑  และกิจกรรมการกุศลด๎านสังคม
ให๎มาก และให๎เป็นที่รู๎จักและเชื่อถือของสังคม มีพนักงาน และสวัสดิการที่เพียงพอ ซึ่งต๎องอาศัยจาก
สังคม ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องออกไปชํวยข๎างนอกกํอน  อยําเป็นฝุายตั้งรับ 
 

 



๑๙๕ 

(๑๐) สัมภาษณ์ 

ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย๑ อาจารย๑ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได๎
กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑
ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ศูนย๑ปฏิบัติมีความสําคัญมากที่จะทําให๎ผู๎ปฏิบัติ เข๎าถึงหลักธรรมของ
พระพุทธเจ๎าและสามารถให๎ผู๎ปฏิบัติได๎จริง เห็นความจริงของชีวิต ธรรมจะชํวยผู๎ปฏิบัติธรรมให๎มี
ความเจริญ มีความสําคัญกับทั้งในภายในองค๑กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเอง และ
หนํวยงานภายนอก ถือวําเป็นเรื่องจําเป็นมาก และเป็นจุดเดํนของมหาวิทยาลัยในด๎านการบริการด๎าน
การอบรมวิป๓สสนากรรมฐานให๎แกํสังคม 

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า สภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้ 
(๑) เรื่องบุคลากรมีจํานวนน๎อยไมํพอเพียงตํอการปฏิบัติงานทั้ง ๒ แหํง แนวทางแก๎ไข ควรวิเคราะห๑
อัตรากําลังบุคลากรแล๎วเพ่ิมบุคลากรให๎เพียงพอตามระบบ (๒) ป๓จจัยในการสนับสนุนดําเนินงานของ
ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมีน๎อยไมํพอเพียงกับการใช๎สอย แนวทางแก๎ไข มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณ
ให๎เหมาะสม และศูนย๑ปฏิบัติต๎องจัดกิจกรรมให๎เกิดศรัทธาแกํชุมชน และประชาชนทั่วไป แล๎ว
ประชาชนจะเป็นผู๎สนับสนุนงบประมาณอีกแนวทางหนึ่ง (๓)ขาดพระวิป๓สสนาจารย๑ที่เชี่ยวชาญในการ
สอนกรรมฐานประจําศูนย๑ แนวทางแก๎ไข จัดสรรตําแหนํงพระวิป๓สสนาจารย๑ที่เชี่ยวชาญเพ่ือสนับสนุน
ให๎มีพระวิป๓สสนาจารย๑ประจําศูนย๑ 

แนวทางแก๎ไข 

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า หากนําหลักธรรมและศาสตร๑พระราชาไปพัฒนาจิตใจของญาติโยมและผู๎คนที่
เข๎าไปใช๎บริการจะเป็นดีมาก เพราะจะเป็นการเสริมสร๎างในการบริหารงาน  การนําหลักธรรมและ



๑๙๖ 

ศาสตร๑ของพระราชาไปปฏิบัติใช๎จึงเกิดประโยชน๑มากโดยเฉพาะการทําให๎บุคคลมีความพอเพียงใน
การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมขององค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักธรรมที่เหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎  ๓ หมวด ประกอบด๎วย (๑) อิทธิ
บาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา (๒) สังคหวัตถุ ๔ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา (๓) 
พระไตรลักษณ๑ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ควรจะเป็นไปในทิศทาง ดังนี้ (๑) ศูนย๑ปฏิบัติธรรมควรสงบ วิเวก และสัปปายะ 
(๒) มีพระวิป๓สสนาจารย๑ที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีความพร๎อมอยูํอยูํประจําศูนย๑ (๓) มีผู๎คนเข๎า
มาฝึกปฏิบัติธรรมภายในศูนย๑ปฏิบัติตลอดเวลา 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง อธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า ควรมีรูปแบบหรือวิธีการ ดังนี้ (๑) มีเจ๎าหน๎าที่เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน ฯ (๒) 
มีตารางเข๎าฝึกอบรมที่แนํนอนของศูนย๑ (๓) มีการประชาสัมพันธ๑ เชํน วิทยุ โทรทัศน๑ เฟสท๑บุ๏คไลท๑ 
แผํนโบชัวส๑ (๔) มีพระวิป๓สสนาจารย๑ขึ้นปูายให๎เดํนชัด (๕) มีศาลาปฏิบัติธรรม ศาลารับประทาน
อาหาร สถานที่พักผํอนอิริยาบถฯเป็นต๎น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (๑) ศูนย๑ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย เชํน ศูนย๑พัฒนาศาสนา
แคมป์สนมีสภาพพ้ืนที่กว๎าง ๙๘๔ ไรํ มีบุคลากรดูแลน๎อยจึงเป็นป๓ญหา (๒) บุคลากรมีน๎อยและเงิน
สํวนหนึ่ง ดร.ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี หามาชํวยจ๎างคนงาน (ผํานมูลนิธิพร รัตนสุวรรณ) (๓) ผู๎บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไมํลงไปศึกษาพ้ืนที่ศูนย๑ฯ เพ่ือวางแผนและ
พัฒนาอยํางยั่งยืน 

  

 

 



๑๙๗ 

(๑๑) สัมภาษณ์ 

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู๎อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุป
ความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า มีความสําคัญในฐานะเป็นสํวนงานที่สนับสนุนพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิต
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนานิสิตด๎านจิตใจ ผํานโครงการปฏิบัติวิป๓สสนากรรมฐานของนิสิตและ
สนับสนุนพันธกิจด๎านบริการวิชาการแกํสังคมโดยการจัดโครงการปฏิบัติวิป๓สสนากรรมฐานและ
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมแกํประชาชนทั่วไปและนักเรียนจากสถานศึกษาตําง ๆ  

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า ป๓ญหาด๎านบุคลากร มีอัตราบุคลากรประจําปฏิบัติหน๎าที่ไมํเพียงพอตํอการ
พัฒนาภารงานด๎านบริการวิชาการแกํสังคมในเชิงรุก   

แนวทางแก๎ไข (๑) สํานักสํงเสริมพระพุทธศาสนาต๎องทบทวนบทบาทหน๎าที่ขอบเขต
ภารงานของศูนย๑ปฏิบัติธรรมทั้ง ๒ แหํง เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการวิเคราะห๑อัตรากําลังบุคลากรที่
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนางานในอนาคตและนําเสนอตํอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (๒) เสนอ
ตํอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอสนับสนุนบุคลากรประจําจากสํวนงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยเพ่ือเข๎าปฏิบัติ
หน๎าที่ในศูนย๑ทั้ง ๒ แหํงเป็นการถาวร ประจํา หรือในชํวงเวลาที่จําเป็นต๎องใช๎บุคลากร เหมือนการไป
เลํนกีฬาให๎ถือวําเป็นการปฏิบัติงานปกติ (๓) นําเสนอตํอมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดนโยบายสํงนิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจประจําศูนย๑ทั้ง ๒ แหํงเป็นประจําทุกปี โดยอาจให๎ปฏิบัติศาสนกิจควบคูํกับการพัฒนา
คุณวุฒิพิเศษตามหลักสูตรวิป๓สสนาภาวนาหรืออ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ป๓ญหาด๎านงบประมาณ การบริหาร การจัดการเงินรายได๎ รายจําย ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ทําให๎เกิดความลําช๎า ไมํทันตํอการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

แนวทางแก๎ไข  เห็นควรให๎ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมีการบริหารจัดการศูนย๑ในลักษณะพิเศษให๎
มีอํานาจในการจัดการงบประมาณให๎เป็นอิสระมีความคลํองตัวโดยเสนอตํอมหาวิทยาลัยเพ่ือออก
ระเบียบดังกลําวเหมือนกับโรงพิมพ๑มหาจุฬาบรรณาคาร เป็นต๎น 



๑๙๘ 

ป๓ญหาด๎านวัสดุอุปกรณ๑ ลักษณะเหมือนด๎านงบประมาณ 

ป๓ญหาด๎านการบริหารจัดการ ลักษณะเหมือนด๎านงบประมาณ 

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า เป็นเรื่องเดียวกัน มีความจําเป็นตํอการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมทั้งการ
พัฒนาบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ๑ และกลไกการบริหาร 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักไตรสิกขา 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า เป็นศูนย๑ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพที่สนับสนุนพันธกิจ
ด๎านด๎านการผลิตบัณฑิต และพันธกิจด๎านบริการวิชาการแกํสังคม แกํชุมชน และนานาชาติ  

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง อธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า ขั้นตอนที่ (๑) พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในการบริหาร
จัดการ และการบริการวิชาการแกํสังคมอยํางเป็นระบบ ขั้นตอนที่ (๒) พัฒนารูปแบบกิจกรรม วิธีการ
พัฒนาจิตให๎หลากหลายตอบสนองความต๎องการชุมชนและสังคม ขั้นตอนที่ (๓) พัฒนาระบบวัดผล 
ประเมินผล และการติดตามผลภายหลังการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุง
การบริการวิชาการแกํสังคมในรูปแบบใหมํ 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นอกจากหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาแล๎ว ควรนําเทคนิค
การจัดการแบบใหมํ ๆ มาใช๎ในการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมทั้ง ๒ แหํงด๎วย 

 

 

 



๑๙๙ 

 (๑๒) สัมภาษณ์ 

ดร.ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี อดีตหัวหน๎าฝุายศูนย๑พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุป
ความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า มีความสําคัญคือในเบื้องต๎นของการกํอสร๎างศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ 
แหํงก็มีวัตถุประสงค๑ให๎เป็นสถานที่สงบเป็นสัปปายะเหมาะแกํการปฏิบัติธรรมและเป็นแหลํงศึกษา
วิชาทางพุทธศาสนาแกํพระสงฆ๑และประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงถือวํามีความสําคัญแกํพระสงฆ๑ และ
ประชาชนทุกหมูํเหลํา ทุกประเภท ทุกวัย ทุกกลุํม เพ่ือมาปฏิบัติธรรมและเป็นแหลํงศึกษาวิชาทาง
พุทธศาสนา เชํน เยาวชนมาบรรพชาสามเณร ศึกษาธรรมก็ทําให๎พํอ แมํ ผู๎ปกครองติดตามลูกหลาน
มาทําบุญและได๎ฟ๓งธรรมด๎วย เป็นต๎น 

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า สภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมี ดังนี้ (๑) บุคลากรมีน๎อยทําให๎ดูแล
พ้ืนที่ไมํทั่วถึงและการบริหารจัดการด๎านอาคาร สถานที่  แนวทางแก้ไขจัดสรรบุคลากรให๎เหมาะสม
เพียงพอเพ่ือการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ (๒) งบประมาณ ไมํคลํองตัวในการดูแลรักษา
ซํอมแซมอาคาร สถานที่  แนวทางแก้ไข มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให๎เหมาะสมเพียงพอมาก
ขึ้นและสร๎างกิจกรรมให๎ตอบสนองแกํชุมชนเพ่ือให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการอุปถัมภ๑ในสิ่งจําเป็น
เรํงดํวน (๓) วัสดุ อุปกรณ๑ สถานที่ มีความพร๎อมในการใช๎สอย  แตํขาดบุคลากรดูแลรักษาอยํางเป็น
ระบบเนื่องจากบุคลากรมีจํานวนน๎อยต๎องทําหน๎าที่หลายอย่าง   แนวทางแก้ไข ใช๎บุคลากรขอมูลนิธิ
สนับสนุน และขอความรํวมมือจากชุมชนจิตอาสา (๔) การบริหารจัดการ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยดี
ตามอัตรากําลังของบุคลากรที่มี  

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 



๒๐๐ 

ตอบว่า มีความจําเป็นอยํางยิ่ง หลักพุทธธ๐รรมกับศาสตร๑พระราชาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (ที่เกี่ยวกับ ดิน น้ํา ไฟ ลม)  ตัวอยํางการบริหารจัดการ เชํน ที่ศูนย๑พัฒนาศาสนาแคมป์สน 
จะมีบุคลากรที่ได๎รับคําตอบแทนน๎อยกวําที่อ่ืน ๆ แตํทางศูนย๑ได๎ทดแทนในด๎านวัตถุดิน(ข๎าวสารและ
อ่ืน ๆ) ซึ่งได๎มาจากการทํานาและปลูกพืชกันเอง ที่พักอาศัย ให๎ความสุขทางใจได๎ซึมซับธรรมจากการ
ได๎ฟ๓งธรรมจากกิจกรรมตําง ๆ และอยูํกับเสมือนเป็นครอบครัวมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ดูแลซึ่งกันและ
กันในยามทุกข๑ยากลําบากเจ็บไข๎ได๎ปุวย 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักธรรมที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการศูนย๑อยํางมี
ประสิทธิภาพกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว กลําวโดยสรุปแล๎ว  มีดังนี้ (๑) หลักขันธ๑ ๕ ได๎แกํ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (๒) การเสียสละ โดยให๎สร๎างจิตสํานึก ปรับทัศนคติให๎เห็นวํา “การ
เสียสละคือการชํวยเหลือตัวของเขาเอง (ทําให๎ได๎มีโอกาสสร๎างกุศลแกํชีวิต)” (๓) หลักอานาปานสติ 
(๔) ปฏิจจสมุปบาท  

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ทิศทางของศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต๎อง
ตอบโจทย๑ด๎านจิตวิญญาณแกํชาวโลก ต๎องมีหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกหมูํ เหลํา 
ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ข๎าราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยให๎เน๎นไปที่
กลุํมคนระดับชาติ และนานาชาติ ได๎มีโอกาสศึกษา “เรื่องวิญญาญ โดยถือวําสําคัญกวําทุกสิ่ง ทุกชีวิต
ต๎องรักษาใจของตัวเองให๎ได๎รับกุศลความดี” 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง อธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า รูปแบบหรือวิธีการในที่นี้จะยกตัวอยํางของศูนย๑พัฒนาศาสนาแคมป์สน โดยใช๎
หลักพอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ๎มกันที่ดี ในการทํางานอะไรที่ทําได๎ก็ทําไปกํอน สํวนสิ่งใดยังไมํมี
ความพร๎อมก็ทําทีหลังเมื่อมีความพร๎อม และภายในศูนย๑ก็ใช๎บุคลากรของศูนย๑ จิตอาสาในชุมชน 
ชํวยกันทํานาและปลูกพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดต๎นทุนการใช๎จํายของการ
ดํารงชีวิต ครอบครัว เมื่อได๎ผลผลิตก็แบํงป๓นให๎แกํกันและกันทําให๎เกิดสังคมเกื้อกูล ความพอดี 
พอประมาณ ไมํเห็นแกํตัว  



๒๐๑ 

 (๑๓) สัมภาษณ์ 

ดร.อมร กาญจนะ  อดีตคณบดีคณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า มีความสําคัญอยํางมากในด๎านการศึกษาพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจ กลุํม
คนที่เป็นเปูาหมายกลําวโดยสรุป คือ (๑) ประชาชนทั่วไป (๒) นิสิต นักศึกษา  (๓) เด็กนักเรียน 
เยาวชน ความสําคัญของศูนย๑ปฏิบัติธรรมแหํงนี้ ควรยึดหลักการ ๒ อยํางคือ (๑) ควรพัฒนาศูนย๑
ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือแหลํงเรียนรู๎ที่สําคัญสูงสุดตํอจากการศึกษาด๎านปริยัติธรรม
ของชาติหรือของนานาชาติ (๒) ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยควรจะรักษาเอกลักษณ๑ อัตตลักษณ๑ 
โดยปรับปรุงให๎ดูดี  แตํไมํหรูหรา 

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า สภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลําว
โดยสรุปใน ๔ ด๎าน คือ (๑) ด๎านบุคลากร ป๓ญหาคือบุคลากรมีจํานวนน๎อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่และ
ภารกิจที่ต๎องรับผิดชอบ แนวทางแก้ไข ควรวางระบบ กฎเกณฑ๑ให๎มีมาตรฐานตามหลักของศูนย๑
ปฏิบัติที่ควรมี ควรเป็น และสร๎างบุคลากรภายนอกทําความสะอาด ใช๎ระบบจัดการป๓ญหาแทนการใช๎
คนภายใน เป็นเครือขํายจิตอาสาปฏิบัติงานในแตํละกิจกรรม (๒) ด๎านงบประมาณ ป๓ญหาคือ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมีอยํางจํากัดไมํสามารถพัฒนาและดูแลกิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางสมบูรณ๑
ได๎ แนวทางแก้ไข สร๎างเครือขํายหัวหน๎าผู๎นําบุญขึ้น (แตํหัวหน๎าศูนย๑ควรอยูํเบื้องหลัง ไมํควรพูดบอก
บุญด๎วยตนเอง) เวลากิจกรรมก็ให๎ใช๎วิธีใสํบาตร หรือตั้งต๎นผ๎าปุา เป็นต๎น (๓) ด๎านวัสดุ อุปกรณ๑ 
สถานที่ ป๓ญหา คือ ระบบการจัดการเรื่องเหลํานี้ยังไมํเป็นมาตรฐาน เรียบร๎อย  แตํในเรื่องของ
สภาพแวดล๎อมถือวําอยูํในเกณฑ๑สัปปายะสําหรับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมในระดับพ้ืนฐาน  แนว
ทางแก้ไข ควรวางระบบ กฎเกณฑ๑ให๎มีมาตรฐานตามหลักการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ และสถานที่ สํ วน
สถานที่ควรยึกหลักการพัฒนาให๎เป็นไปตามแผนการพัฒนาสถานที่ของศูนย๑ปฏิบัติธรรมของ
มหาวิทยาลัย (๔) ด๎านการบริหารจัดการ ป๓ญหา คือ ป๓ญหาเรื่องบุคลากรมีจํากัด ป๓ญหาเรื่อง
งบประมาณไมํเพียงพอ และป๓ญหาเรื่องการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ สถานที่ยังไมํมีระบบกฎเกณฑ๑ที่เป็น



๒๐๒ 

มาตรฐานของสํานักปฏิบัติธรรม แนวทางแก๎ไข ด๎านกิจกรรมปฏิบัติธรรมถือวําเหมาะสมอยูํในเกณฑ๑ดี 
ควรสร๎างเกณฑ๑หรือระบบการทํางานที่จะทําให๎บุคลากรเหนื่อยน๎อยที่สุด 

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า ถือวํามีความจําเป็นอยํางยิ่งในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑
ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย ตัวอยํางในการบริหารจัดการ คือ  ด๎านสถานที่การพัฒนาให๎เป็นไปตามแผน
แมํบทของการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรม แตํไมํยึดมั่นถือมั่นสามารถปรับปรุงได๎ตามความเหมาะสม  การ
ฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติธรรมต๎องสร๎างกฎเกณฑ๑ มีการปรับทัศนคติ เชํน การทานอาหารมีระเบียบ
ข๎อแนะนํากํอนแล๎วให๎ปฏิบัติ มีการประเมินผล ตัวอยํางเชํนวัดป๓ญญานันทาราม เป็นต๎น 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักธรรมที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต๑ใช๎กับการบริหารจัดการศูนย๑อยํางมี
ประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว คือ หลักไตรสิกขา เมื่อนํามาปฏิบัติจริง ฝึกฝนอบรม
ตนเอง พูดพอเหมาะสม ในเบื้องต๎นของการอบรมควรมีพระสงฆ๑ที่สามารถแสดงธรรมได๎อยํางลึกซึ้ง
เพ่ือการปรับทัศนคติที่ถูกต๎องในหลักของการปฏิบัติธรรมอยํางแท๎จริง 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า การพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย กลําวโดยสรุปควรจะเป็นไปในทิศทาง
๕ ประการดังนี้    (๑) อาคารที่เกี่ยวข๎องกับคนปฏิบัติธรรมพัฒนาให๎ดูดีใช๎ประโยชน๑สูงสุด แตํมิใช๎มี
ความหรูหรา (๒) ตกแตํงถนนโดยรอบ สถานที่ตําง ๆ ให๎ดูดีเรียบร๎อย (๓) ต๎องมีสถานที่แลนด๑มาร๑ค
ของศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย (๔) ต๎องพัฒนาบุคลากรให๎ทราบหน๎าที่รับผิดชอบให๎ชัดเจนและให๎
เกิดจิตสํานึก จิตอาสาในหน๎าที่ตํอศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย (๕) หัวใจสําคัญคือการสร๎าง
กฎระเบียบโดยเกิดจากความคิดของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข๎อง (ไมํตัดสินคนเดียว) ประชุมตั้งประเด็น
ให๎มีสํวนรวมกันทุกคน  

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง อธิบายเป็นขั้นตอน 



๒๐๓ 

ตอบว่า ควรมีรูปแบบหรือวิธีการ ดังที่กลําวแล๎วในข๎อที่ ๕ เมื่อตั้งกฎระเบียบแล๎ว 
หลอมรวมให๎ปฏิบัติตามกฎของศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย คือ ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมและ
ศาสตร๑ราชา  ในสํวนสุดท๎ายต๎องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(๑) ต๎องพัฒนาด๎านสถานที่ คือสถานที่เป็นสิ่งสําคัญในการมอง
ครั้งแรก ต๎องสร๎างรูปให๎ดูดี นํามอง นําชม ทําให๎เกิดความประทับใจตามมา เชํน มูลนิธิสมเด็จพระ
พุฒาจารย๑โต (วัดสรพงษ๑ ชาตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (๒) หาคนที่เกํงมีความสามารถมาชํวย
พัฒนา เชํน ทหารมีบุคลากรที่เกํง ๆ ให๎ประสานขอความรํวมมือ (๓) หลักคิดของการทํางานพัฒนา 
ดูแลรักษา สร๎างสถานที่ให๎สวยงาม ให๎บุคลากรเข๎าใจความหมายที่วํา เชํนคําวํา “ขยะจะมีแตํคนทิ้ง
ขยะเหมือนกัน”  

(๑๔) สัมภาษณ์ 

นายปกาศิต โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่าทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่าเป็นสถานที่เผยแผํพระพุทธศาสนาในรูปแบบการสอนปฏิบัติธรรมแกํพระภิกษุ 
สามเณร และประชาชนทั่วไป 

๒. ถามว่าทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่าสรุปสภาพป๓ญหา และมีแนวทางแก๎ไข ๓ ประการ 

๒.๑  ป๓ญหาด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อม อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคยังไมํ
เพียงพอตํอการรองรับการมาปฏิบัติธรรมแกํพระภิกษุ สามเณร และประชาชนจํานวนมาก ๆ ได๎ 

       - แนวทางแก๎ไขคือควรปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให๎
สมบูรณ๑และเพียงพอแกํผู๎มาใช๎บริการ 

   ๒.๒ ด๎านบุคลากร ได๎แกํพระภิกษุ และบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในศูนย๑ฯยังมี
น๎อย 



๒๐๔ 

 - แนวทางแก๎ไขคือควรเพิ่มบุคลากรให๎สมดุลกับการดูแลการดําเนินงานของศูนย๑ฯ 

   ๒.๓  งบประมาณสนับสนุนมีจํากัด 

- แนวทางแก๎ไขคือการดําเนินกิจกรรมที่กํอให๎เกิดรายได๎เพ่ือทํานุบํารุงศูนย๑ฯให๎มีความ
คลํองตัวยิ่งขึ้น 

๓. ถามว่า ทํานคิดวําการนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหาร 

ตอบว่า มีความจําเป็น เพราะพุทธธรรม คือคําสอนที่พระพุทธเจ๎าตรัสรู๎ และนํามาเผย
แผํสั่งสอนบุคคลทั่วไปครอบคลุมตั้งแตํเรื่องพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตจนกระทั่งถึงเรื่องสูงสุดที่เป็น
จุดหมายของพุทธศาสนาคือนิพพานพุทธธรรมทุกเรื่องล๎วนแตํมีคุณคําตํอชีวิตและสังคมทําให๎เกิด
ความสุขและความเจริญแกํผู๎ปฏิบัติ และเกิดความสงบเรียบร๎อยแกํสังคม การนําศาสตร๑พระราชามา
ใช๎เสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ฯ โดยปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรมจะเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนเพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูํของคนในสังคมให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎และดํารงตนอยําง
เหมาะสม  

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑ฯอยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักความจริงสายกลาง หรือที่เรียกวํา “มัชฌิมาปฏิปทา” คือหลักปฏิบัติตาม
สภาพชีวิตของแตํละคนที่สามารถปฏิบัติได๎เป็นหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ หลักความจริง
เหลํานี้เปรียบได๎กับ “ทฤษฎี” ที่พระพุทธเจ๎าทรงแสดงไว๎เพ่ือให๎เป็นประโยชน๑ในการปฏิบัติ และหลัก
ความพอเพียงตามแนวศาสตร๑พระราชาเพ่ือให๎มีชีวิตอยูํได๎อยํางสงบสุขและยั่งยืน 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางใดบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า พัฒนาเป็นแหลํงเรียนรู๎พระพุทธศาสนาตามแนวทางสายกลาง และใช๎หลักการ
ตามศาสตร๑พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทํานหลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ควรมีรูปแบบหรือวิธีการอยํางไรบ๎าง อธิบายเป็นขั้นตอน 



๒๐๕ 

ตอบว่า พัฒนาตามรูปแบบศาสตร๑พระราชาโดยมีเปูาหมายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือ
ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูํของคนในสังคม โดยไมํทําลายสิ่งแวดล๎อม ให๎คนมีความสุข โดยคํานึงเรื่อง
สภาพภูมิศาสตร๑ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม  

- วิธีการพัฒนาที่สําคัญคือจะต๎องมีความรัก ความหํวงใย ความรับผิดชอบ การเคารพใน
เพ่ือนมนุษย๑และการพัฒนาเรื่องของจิตใจในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎สามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎และดํารงตนอยํางเหมาะสม  

 (๑๕) สัมภาษณ์ 

น.อ.หญิง กรณัท ชุมเกษียน อดีตข๎าราชการกรมยุทธศึกษา กองทัพเรือได๎กลําวถึง 
บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติ
ธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวํา ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และ กับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม เป็นศูนย๑ที่มีเนื้อที่กว๎าง มีความพร๎อมในทุก ๆ 
ด๎านในการรองรับโครงการปฏิบัติธรรม ตั้งแตํระดับพื้นฐาน ไปจนถึงข้ันสูงทั้งด๎านสถานที่ ศาลาปฏิบัติ 
ที่พักชาย-หญิง อุปกรณ๑สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องเสียงอุปกรณ๑ทําความสะอาด โต๏ะเก๎าอ้ี ถ๎วยชาม 
เครื่องครัว (ในระดับหนึ่ง) บรรยากาศ มีความสัปปายะ แวดล๎อมด๎วยธรรมชาติ ต๎นไม๎ ปุาไม๎ คลองน้ํา 
ภูเขา อากาศบริสุทธิ์ เงียบสงบ ครูบาอาจารย๑ ทั้งพระอาจารย๑ของมหาจุฬาอาศรมทั้งสามารถ
ประสานติดตํอพระอาจารย๑วิทยากรผู๎ทรงธรรมมาให๎กรรมฐาน ให๎ธรรม ปลูกศรัทธา สติธรรม ป๓ญญา
ธรรมให๎แกํข๎าราชการทุกหมูํเหลํา บริษัท พํอค๎า ประชาชน เยาวชน นักบวชและด๎วยมีฐานที่มั่นคง 
เป็นหลักสําคัญในด๎านการจรรโลงเผยแผํพระพุทธศาสนาเป็นองค๑กรสําคัญระดับประเทศ และเผยแผํ
ทั่วโลก 

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า ขาดกําลังในการดูแลสถานที่ ระบบการจัดการเพ่ือรองรับงานที่เพ่ิมขึ้นให๎มี
ประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานจําเป็นต๎องจัดวางระบบในสํวนที่สําคัญ ๆ ให๎เป็นหมวดหมูํ มีผู๎รับผิดชอบ
ในแตํละด๎าน ดังนี้ (๑)ห๎องเก็บของอุปกรณ๑เครื่องใช๎ (๒)การซํอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ (๓)
ฝุายการดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่ และมีสํวนที่สําคัญอีก ดังนี้ (๓.๑)สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมในสิ่งที่เห็นวําเหมาะสมตํอการพัฒนา (๓.๒)ฆราวาสผู๎ชํวยดูแลรับผิดชอบงานตําง ๆ ในศูนย๑



๒๐๖ 

มหาวิทยาลัย (ต๎องเป็นผู๎มีคุณธรรมผํานการฝึกกรรมฐาน) อาจใช๎จิตอาสาจากญาติโยมผู๎มีศรัทธา
สับเปลี่ยนหมุนเวียน (จิตอาสา=สร๎างขึ้นมา สร๎างกลุํมพัฒนาที่ศรัทธาและมีป๓ญญาโดยมาจากการ
ได๎รับการฝึกฝนอบรมมาจากโครงการปฏิบัติตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นผู๎ได๎รับผลจากการปฏิบัติ มี
ความสุขใจเกิดศรัทธาเกิดจิตสํานึกตอบแทนคุณ เกิดจิตใจอาสาในการมีสํวนรํวมดูแลวัดวาอาราม 

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบาย  

พร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า ศาสตร๑พระราชา ก็มาจากหลักธรรม ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธและมี
พระมหากษัตริย๑จึงเกี่ยวข๎องกันแยกกันไมํได๎ต๎องสามารถนํามาผสานกัน ดังนั้นเมื่อนําพระราชดําริ
ศาสตร๑ของพระราชามาประกอบในการบริหารจัดการเข๎ากับพุทธธรรมจะมีความเป็นเนื้อเดียวกัน
สร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็งของจิตใจในความพอเพียง จิตใจพอเพียง เกิดความมั่นคงของจิตเกิดการ
พ่ึงพาตนเอง ดั่งคําวํา “อัตตาหิอัตตโน นาโถ” เมื่อนํา ๒ สิ่งเข๎าประสานกันจะเกิดพลังหนุนเนื่องมี
กําลังจากมวลชนทุกหมูํเหลําทําให๎เป็นตัวอยํางต๎นแบบ วิถีพุทธ วิถีธรรม       ไมํแปลกแยก จะ
สามารถเป็นแหสํงเรียนรู๎แหํงชาติในด๎านความเป็นอยูํวิถีชีวิตของชาวพุทธที่รํมเย็น มีความเมตตา
อนุเคราะห๑เกื้อกูลให๎กับประชาชนที่ใช๎ได๎จริงเกิดข้ึนจริงสัมผัสความสุข ความอบอํุนใจ ความปลอดภัย
ได๎จริง ผลสําเร็จเกิดขึ้นศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยพ่ึงพาตนเองได๎ เกื้อกูลชุมชน สังคม ให๎เกิด
ความสุข รํมเย็น สุขใจ ประชาชนมีที่พ่ึงพักพิงให๎ความสงบใจ รํมรื่น มีอาหารปลอดสารพิษ สุขภาพ
กายดี ใจดี (ผู๎คนทุกชาติ ศาสนา เชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถมาสัมผัส เรียนรู๎เกิดความรัก ความ
เมตตา ความสุข รํวมกัน) 

 การบริหารจัดการ โดยสมาชิกกลุํมปฏิบัติธรรมแตํละรุํน เมื่อได๎มีโอกาสเข๎าศึกษา 
เรียนรู๎ ทราบวัตถุประสงค๑ เห็นประโยชน๑ที่จะเกิดขึ้นตํอตนเอง ครอบครัว สังคม รู๎คุณคํา ก็จะเกิด
ศรัทธาเข๎ามามีสํวนรํวม ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นเสมือนบํอบุญที่ทําให๎โอกาสผู๎คนได๎เก็บ
เกี่ยวหมายถึงการตํอบุญบารมี การทําให๎โครงการสร๎างประโยชน๑คุณคําในจิตใจสํงเสริมคุณธรรมให๎
สังคมยิ่งข้ึน โดยทุกคนสามารถมีสํวนรํวมในการลงทุน  ก็ได๎ ลงแรงก็ ได๎โดยการบริจาคทรัพย๑บริจาค
อุปกรณ๑สิ่งของหรือการเป็นจิตอาสาลงแรงชํวยงานเมื่อมีผลผลิตใด   ก็ตามผู๎ที่มาเยี่ยมเยียนเรียนรู๎
หรือผู๎ปฏิบัติธรรมก็จะได๎รับอานิสงส๑ความเมตตาจากศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย นําพืชผักกลับไป
รับประทานแบํงป๓นครอบครัวและจะเป็นโอกาสได๎สร๎างบุญตํออีก เมื่อได๎นําป๓จจัยมารํวมบุญ    ซื้อ
พืชผักป๓จจัยนั้นก็จะกลับมาหมุนเวียนใช๎ในการบริหารจัดการกองบุญก็จะขยายขึ้นทุก ๆ คนก็ได๎
รํวมกันสร๎างทานบารมีจนเป็นมหาทาน 



๒๐๗ 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมี  

ประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักธรรมที่เหมาะสม ดังนี้ 

๔.๑ อิทธิบาท ๔ หลักธรรมแหํงความสําเร็จ ประกอบด๎วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  

๔.๒ การบําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศน๑ ก็เพราะวํา การกระทําทุกสิ่งดีแล๎วนั้น ด๎วยการสํารวม
ระวังนั้นคือการบําเพ็ญบารมี 

๔.๓ หลักไตรสิกขาโดยมีการสํารวมด๎วย ศีล สมาธิ ป๓ญญา ขณะทํางานทุกกิจมีศีลเป็น
ฐาน มีจิตใจเป็นสมาธิ ตั้งมั่นอยูํ งานก็จะมีผลงานปรากฏออกมาดี สําเร็จสมบูรณ๑และก็ด๎วยการมี
ป๓ญญาไตรํตรองนั่นเอง 

๔.๔ เมตตา นี้เป็นสํวนสําคัญเริ่มจากเมตตาตนเองให๎ตนเองเกิดความสุข ความเจริญ ไมํ
ทําอกุศลให๎บังเกิดขึ้น ทําแตํกุศล จิตคิดเอ้ือเฟ้ือ ตอบแทน และมีเมตตาตํอผู๎อ่ืน ผู๎มีจิตใจดังนี้แล๎ว จึง
ยํอมทําประโยชน๑ให๎เกิดขึ้นตํอสํวนรวม เสียสละ ละความเห็นแกํตัว มีความเพียรเกิดขึ้น มีความ
จริงจัง จริงใจ ตั้งใจ ทํางานเพื่อประโยชน๑สุขชาวโลก 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็นอยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า การพัฒนาคือการทําให๎เจริญขึ้น ดีงาม เป็นสุข สงบ จิตใจปลํอยวาง “มุํงสร๎าง
คนให๎เป็นพระ” พระเป็นอยํางไร พระก็เป็นผู๎ที่มีความสงบ เป็นผู๎ปฏิบัติตามพระพุทธเจ๎า เมื่อที่นี่เป็น
สถานที่พิเศษจะสามารถทําให๎ผู๎ที่เหยียบยํางเข๎ามาสัมผัสเกิดความรู๎สึกเป็นสุข รํมเย็น ผู๎ที่มาที่นี่จะยิ้ม
แย๎ม มีไมตรีตํอกัน ตํอสิ่งแวดล๎อม มีความเคารพในสถานที่ เคารพตํอผู๎คน ไมํนําพิษภัย ความ
อัปมงคลเข๎ามา ไมํทํากิริยาอาการ อารมณ๑ ที่ไมํดีเข๎ามาเพ่ือให๎เกิดการสนับสนุน สร๎างบรรยากาศ 
สถานที่ให๎ศักดิ์สิทธิ์ เป็นบุญผู๎คนที่เข๎ามาจะสํารวมระวัง มีความละอายชั่ว เกรงกลัวบาปก็ต๎องมีระบบ
ระเบียบเรียบร๎อย มีเสียงธรรมตามสาย ผู๎คนที่มาแล๎วใจก็ปีติ ศรัทธาขึ้นเพียงแคํได๎เข๎ามาสัมผัส เชํน 
เมื่อเข๎ามายังศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย เห็นปูายแสดงธรรม ต๎นไม๎แสดงธรรม ธรรมชาติแสดง
ธรรม ความเป็นระเบียบแสดงธรรม บุคคลแสดงธรรม รูปป๓้นองค๑แทนพระพุทธเจ๎าแสดงธรรม 
ห๎องเรียนกรรมฐาน ห๎องน้ํา ห๎องครัว ผู๎คนที่มีธรรม จะสํารวมระวังอาการกิริยา โดยไมํต๎องมีใครบอก
เพราะสถานที่มีอานุภาพ มีความศักดิ์สิทธิ์ (๑)ตัวอยํางเพ่ิมเติม เชํน มีปูายต๎นไม๎ธรรมะ ข๎อความ
เตือนใจธรรมะ ปูายระเบียบการแตํงกาย การสํารวมระวัง (๒)การพัฒนาเพ่ิมขึ้น เชํน (๒.๑)มีคอร๑



๒๐๘ 

สเข๎มเป็นลําดับ จนถึงขั้นอุกฤตเอาจริง  (๒.๒)ถ๎าเป็นโครงการทั่วไป ผู๎ปฏิบัติมีหลายระดับสําหรับผู๎
ต๎องการใช๎ระยะเวลาปฏิบัติในบัลลังก๑เพ่ิมขึ้น อาจแยกเป็นกลุํมปฏิบัติ (๒.๓)สร๎างบรรยากาศ ด๎วย
เสียงดนตรีธรรม เสียงธรรมของคณาจารย๑ตําง ๆ ตามสาย เสียงบทสวดที่ไพเราะ จะเป็นมนต๑ขลัง 
ปลุกจิตวิญญาณแหํงสํานักบุญบาปทําให๎เกิดการจดจํา ระลึกธรรมคําสอน จิตใจใฝุกุศล เรํงทําความ
เพียร มีฉันทะความสงบใจ (๒.๔)เพ่ิมคอร๑สพิเศษ เรียนรู๎ อยูํกับโลกป๓จจุบัน ๒ คืน ๓ วัน ในคอร๑สมี
เจริญสติภาวนาเดินจงกรมชมธรรมชาติ การเรียนรู๎การใช๎งานในมือถือ (คอมพิวเตอร๑) เพ่ือชํวยงานใน
โครงการได๎ เฉพาะการใช๎งานที่จําเป็น (เป็นการแนะนําการใช๎งาน) หรือเพ่ือใช๎ในชีวิตการทํางานอยําง
ฉลาดรู๎และการโยคะวิป๓สสนา 

๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎าง อธิบายเป็นขั้นตอน 

ตอบว่า ศาสตร๑พระราชา มีความพอเพียง พอประมาณ ความมีเหตุผล กํากับด๎วย 
ความรู๎ คุณธรรม รูปแบบและวิธีการ การดําเนินโครงการประกอบด๎วยสํวนตําง ๆ มีคณะวิทยากร ผู๎
ปฏิบัติ อาหาร สถานที่ รถบริการ เจ๎าหน๎าที่ (สต๏าฟ) จะใช๎บุคลากรของศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัย
(พระวิทยากร ของอาศรมหรือแคมป์สน (ถ๎ามี)) ชาวบ๎าน ชุมชน (ที่ผํานโครงการอบรมมาในโครงการ
แล๎วหรือผู๎ปฏิบัติธรรมที่กําลังอยูํในโครงการเป็นการให๎ได๎มีสํวนรํวมและเรียนรู๎) รํวมงานกับผู๎ปฏิบัติ
ธรรมเพื่อเป็นการลดงบประมาณคําใช๎จําย คําจ๎าง แตํเป็นการได๎สร๎างโอกาส วาสนา บารมีให๎กับญาติ
โยม สําหรับผู๎ที่เข๎ามาทํางานกับโครงการต๎องคัดเลือกคุณสมบัติ มีคุณธรรม ดังนั้น ควรเป็นผู๎ผํานการ
ฝึกอบรมคุณธรรม การปฏิบัติสมาธิภาวนา เป็นประจํา จิตใจเป็นกุศล บุคคลเหลํานี้ จะชํวยในการ
ขับเคลื่อนวงล๎อธรรมจักร ธรรมชาติของชีวิตด๎วยพุทธธรรมไปด๎วยกัน ตามหน๎าที่ความถนัด ปฏิภาณ 
ไหวพริบ บุคคลเหลํานี้ก็จะเป็นผู๎ที่พัฒนาตน ได๎รับการพัฒนา จนเป็นผู๎มีศักยภาพสามารถทํางานได๎
หลายด๎านทําให๎ไมํต๎องใช๎จํานวนคนมาก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให๎สํวนราชการตําง ๆ มีสํวนรํวมในการพัฒนาจะเป็นการสร๎าง
ฐานคุณธรรมเข๎าไปในสํวนราชการซึ่งเป็นสํวนที่สําคัญของระบบประเทศ ประกอบด๎วย (๑)คุณธรรม 
คุณความดีงามจะแทรกซึมซับในจิตใจข๎าราชการ เกิดความรับผิดชอบ ความมีสํวนรํวมและตํอไปจะ
ขยายผลไปยังครอบครัว บุตรหลาน ญาติมิตร (๒)เปิดโครงการอบรมให๎กับสํวนราชการ โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย (ให๎ผู๎มีศรัทธารํวมเป็นเจ๎าภาพ) โดยจัดโครงการที่เป็นประโยชน๑ตํอตัวข๎าราชการและองค๑กร 
ตํอสังคม กําหนดวัตถุประสงค๑และประโยชน๑ที่จะได๎รับที่นําสนใจ ใช๎จิตอาสา เป็นผู๎ชํวยโครงการ (๓)
การพัฒนาพื้นที่ ในสํวนนี้ ทหาร ตํารวจ ซึ่งเป็นผู๎ที่มีความแข็งแรง มีกําลังพลมาก เพ่ือให๎โอกาส สร๎าง
คุณคํา คุณความดี ความภาคภูมิใจ เป็นบารมีของข๎าราชการทหาร ตํารวจหรือสํวนราชการอ่ืน ๆ ได๎
เข๎ามารํวมกิจกรรมจะเกิดพลัง (๔)มีคอร๑สธุดงค๑นอกสถานที่ในประเทศไทย มีสถานที่ สัปปายะ



๒๐๙ 

มากมายจะเป็นการเรียนรู๎  ศึกษาธรรมชาติ และการเข๎าสูํชุมชนพ้ืนที่ตําง ๆ ได๎ทั้งประ โยชน๑ 
ประสบการณ๑ ความนําสนใจ ความประทับใจ และเป็นการเผยแผํธรรมสูํชุมชน ตําบลที่ไป (๕)
โครงการจาริก แสวงบุญ บําเพ็ญบารมีตํางประเทศ เชํน อินเดีย พมํา ฯลฯ 

 (๑๖) สัมภาษณ์ 

นางสาวนิธิยา ณ สงขลา   นิสิตระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได๎กลําวถึง บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอสรุปความได๎วํา 

๑. ถามว่า ทํานคิดวําศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความสําคัญอยํางไร และกับใครบ๎าง อธิบายพอสังเขป 

ตอบว่า ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหนํวยงานที่
กํอตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความสําคัญด๎านการจัดฝึกอบรมวิป๓สสนา
กรรมฐาน แกํนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กําหนดไว๎ในหลักสูตร และยังเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่ใน
การสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจในการปฎิบัติธรรมแกํประชาชนทั่วไปตามนโยบายพุทธศาสนาเพ่ือ
สังคมอีกด๎วย 

๒. ถามว่า ทํานคิดวําสภาพป๓ญหาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีอะไรบ๎างและมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

ตอบว่า สภาพป๓ญหาหลักมี ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. ป๓ญหาเรื่องบุคคลากร:  

(๑) เนื่องจากศูนย๑ปฏิบัติธรรมดังกลําว มีหน๎าที่หลักในการรองรับนิสิต เพ่ือเข๎าปฏิบัติ
ธรรม ตามที่ระบุไว๎ในหลักสูตรครั้งละหลายร๎อยรูป/คน แตํะพระวิป๓สสนาจารย๑ที่ทําหน๎าที่ดูแล และ
สอบอารมณ๑ มีจํานวนน๎อย ทําให๎การดูแลไมํทั่วถึง (๒) วิป๓สสนาจารย๑ มีภาระหน๎าที่หลากหลาย คือ 
เป็นทั้งวิป๓สสนาจาก และเจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไปซึ่งเป็นงานหนักตลอดทั้งปี จึงควรจัดให๎วิป๓สสนา
จารย๑ได๎มีโอกาสในการเข๎าครอส๑ปฏิบัติธรรมเพ่ิมเติม อยํางน๎อยปีละ ๑ เดือนตํอรูป/คน (๓) จัดจ๎าง
เจ๎าหน๎าที่บริหารจัดการศูนย๑ฯ เป็นฆราวาสเพื่อดําเนินงานด๎านธุรการ 

๒. ป๓ญหาเรื่องสถานที่: 

(๑) ความสะอาด ควรจัดจ๎างบุคคลมาดูแลเรื่องทําความสะอาดสถานที่ ห๎องพักและ
เครื่องชุดที่นอน ตลอดจนห๎องน้ํา และห๎องอาบน้ํา ให๎อยูํในสภาพที่เหมาะกับการใช๎งาน ไมํเป็นแหลํง



๒๑๐ 

หมักหมน และแพรํเชื้อโรค เบาะรองนั่งควรอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน ควรมีการซํอมแซํม และ/หรือ 
จัดให๎ใหมํให๎เหมาะสมกับอายุการใช๎งาน รวมทั้งการดูแลจัดเก็บหนังสือสวดมนต๑ และ/หรือ หนังสือ
ธรรมะท่ีให๎บริการควรจัดให๎เป็นห๎องหรือมุม ที่สามารถอํานได๎สะดวก  (๒) ควรมีปูายหรือประกาศ ให๎
ชัดเจนเกี่ยวกับการใช๎สถานที่ เพราะในเอกสารแนะนําการเข๎าปฏิบัติฯ ไมํสะดุดตา และเพ่ือเป็นการ
เตือนสติให๎ชํวยกันรักษาระเบียบในการอยูํรํวมกันด๎วย (๓) สถานที่จอดรถ ควรจัดให๎มีโซลจอดรถแยก
สําหรับผู๎มาค๎างคืน และผู๎มาปฏิบัติธรรมแบบไป-กลับ 

๓. ถามว่า ทํานคิดวํา การนําหลักพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
จําเป็นหรือไมํ อยํางไร อธิบายพร๎อมยกตัวอยํางการบริหารจัดการ 

ตอบว่า การนําหลักการเกี่ยวกับศาสตร๑พระราชามาใช๎เพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความจําเป็นกลําวคือ ทําให๎
ทราบถึงหลักพอเพียงหรือพอประมาณของบุคคลากร ในแงํของความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุง 
เพ่ิมเติมความรู๎ความสามารถ โดยนึกถึงความเป็นไปได๎ และทําได๎ของบุคคลในองค๑กร หลักการนี้ชํวย
ให๎มีเหตุผลในการเลือกสิ่งที่ดี และเหมาะ ไมํคล๎อยตามกระแสสังคมจนเกินไป การบริหารงาน บริหาร
คนในลักษณะพอเพียงนี้ จะสํงผลให๎เกิดภูมิคุ๎มกันกับบุคคลในองค๑กรด๎วย 

๔. ถามว่า ทํานคิดวําหลักธรรมใดเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ศูนย๑อยํางมีประสิทธิภาพและกับศาสตร๑พระราชาอยํางลงตัว 

ตอบว่า หลักธรรมที่เหมาะสม ได๎แกํ หลักธรรมอปริยหานิยธรรมในเรื่องของความ
สามัคคี การสนับสนุนข๎อมูล การแบํงป๓นข๎อมูลเพ่ือการเรียนรู๎และพัฒนา ของบุคคลในองค๑กร และ
หลักพรหมวิหาร ๔ มีความเหมาะสมในเงื่อนไขของคุณธรรม ตอบสนองวัตถุประสงค๑ และเปูาหมาย
ขององค๑กรที่ตั้งไว๎ 

๕. ถามว่า ทํานคิดวําการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรจะเป็น 

อยํางไร เป็นไปในทิศทางไหนบ๎าง อธิบายพอสังเขป 
ตอบว่า การพัฒนาควรกําหนดทิศทางและเงื่อนไข ตลอดจนการสนับสนุนจากองค๑กร

หลักอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดผลสําริด  
๖. ถามว่า ตามทัศนะของทําน หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับศาสตร๑พระราชาเพ่ือ

เสริมสร๎างประสิทธิภาพศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีรูปแบบหรือ
วิธีการอยํางไรบ๎างอธิบายเป็นขั้นตอน 



๒๑๑ 

ตอบว่า 

 
วิธีการโดยนําหลักธรรมและศาสตร๑พระราชาเป็นตัวตรวจเช็คป๓ญหา และตรวจสอบ

ประเมินผลการแก๎ไขป๓ญหา 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 “บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร๑พระราชาเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศูนย๑ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” นั้น มีข๎อเสนอแนะวํา ป๓ญหาหรือ
ความติดขัดสํวนใหญํจะอยูํที่บุคลากร การพัฒนาจะยั่งยืนได๎ ต๎องทําให๎บุคลากรมั่นใจ มั่นคง ปลอดภัย 
และมีความสุข 
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ภาคผนวก จ 
ภาพการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 

สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร., อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๑ 

สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาญสํวโร) ดร.,ผู้อํานวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 

สัมภาษณ์ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ), ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 



๒๔๒ 

สัมภาษณ์ พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, ดร.,คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

สัมภาษณ์ นายจําลอง แก้วมี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา 

๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 

 

สัมภาษณ์ ดร.ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี และ ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ ดร.อมร กาญจนะ และนายปกาศิต โสไกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 



๒๔๔ 

 

สัมภาษณ์ นาวาโท สมพงษ์ สันติสุขวันต์ นิสิตระดับปริญญาเอก ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

สัมภาษณ์ คุณนิธิยา ณ สงขลา นิสิตระดับปริญญาเอก ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕ มกราคม ๒๕๖๒ 



๒๔๕ 

 
 



 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล : พระมหาอุทัย พลเทโว 
วัน  เดือน  ปีเกิด : วันที่  ๓๐ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๖ 
สถานที่เกิด : ๒๙/๑ หมู่ ๔ ต าบลห้วย อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
อุปสมบท : วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๗  โดยมีพระราชรัตนาภรณ์                     
                              วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นพระอุปัชฌาย์ 
สังกัด : วัดมวกเหล็กนอก ต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
การศึกษา : พ.ศ. ๒๕๔๒  พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต) วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๔๙  ค.ม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประสบการณ์การท างาน : พ.ศ.๒๕๔๒ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  พ.ศ. ๒๕๕๓ หัวหน้าฝ่ายมหาจุฬาอาศรม  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รองผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สถานที่ท างาน : ศูนย์ฝึกกรรมฐานและปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม  
   ต าบลพญาเย็น  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่อยู่ปัจจุบัน : มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ๓๐๓๒๐ 
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