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กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� อาจารย� ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 

บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกาย
ในยุคโลกาภิวัตน� 2) ศึกษาปBจจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายใน
ยุคโลกาภิวัตน� และ 3) เสนอแนะตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายใน 
ยุคโลกาภิวัตน� การวิจัยนี้เปCนแบบผสานวิธีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพใช-ผู-ให-
ข-อมูลสําคัญ จํานวน 29 ราย จากผู-บริหารวัดพระธรรมกายและศูนย�สาขา 8 จังหวัด โดยเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือเก็บรวบรวมข-อมูลคือการสัมภาษณ�เชิงลึกและวิเคราะห�ข-อมูลโดยการอุปมาน
วิเคราะห�และการตีความ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใช-กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 376 ราย ท่ีเลือกจาก
พุทธศาสนิกชนผู-เข-าร�วมโครงการอบรมของวัดรวม 8 จังหวัด ขนาดกลุ�มตัวอย�างได-มาจากตาราง 
ของเคร็จซีและมอร�แกน โดยสุ�มตัวอย�างแบบชั้นภูมิและการสุ�มอย�างง�าย เครื่องมือเก็บรวบรวมข-อมูล 
คือแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค�า 5 ระดับ สถิติท่ีใช-วิเคราะห�ข-อมูล ได-แก� ค�าเฉลี่ย ค�าส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห�ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบว�า 
1) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกาย พบว�า โดยรวมอยู�ในระดับมาก

และเม่ือพิจารณาเปCนรายด-าน เรียงตามลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย ดังนี้  (1) ด-านศาสนพิธี 
(X  = 3.73, S.D. = 1.61) โดยอยู�ในระดับสูงสุด เนื่องจากการเผยแผ�ธรรมะนั้นต-องอาศัยศาสนพิธีเปCน
เครื่องชี้นําเพ่ือสร-างศรัทธาในเบื้องต-นก�อเกิดเปCนความมุ�งม่ันท่ีเปCนหนทางการปฏิบัติสู�มรรคผลนิพพาน
ต�อไป ประกอบด-วย การทบทวนศาสนพิธี การพัฒนาและรักษาไว- และการประยุกต�ให-ร�วมสมัย 
(2) ด-านศาสนบุคคล (X  = 3.60, S.D. = 0.40) ประกอบด-วย การคัดสรรบุคคล การนิเทศธรรม และ
การพัฒนาธํารงรักษา (3) ด-านศาสนสถาน  (X  = 3.55, S.D. = 1.57) ประกอบด-วยการพัฒนาตาม
หลักปฏิรูปเทส 4 และการบูรณาการกับสถาปBตยกรรมร�วมสมัย และ (4) ด-านศาสนธรรม (X  = 3.50,
S.D. = 0.46) โดยสามารถสร-างกลยุทธ�ประกอบด-วย การสร-างหลักธรรมพ้ืนฐาน การแปลงหลักธรรม
ให-เข-าใจง�าย การปลูกฝBงคุณธรรม การสร-างทีมงาน และหลักสมาธิตามแนววิชชาธรรมกาย

2) ปBจจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน�
โดยเรียงตามลําดับค�าสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส�วนจากมากไปหาน-อย ประกอบด-วย (1) ปBจจัยด-าน
กระบวนการบริหารโครงการ (β = 0.398) ได-แก� การวางแผนและการควบคุมการนําไปปฏิบัติตาม
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วัตถุประสงค� (2) ปBจจัยด-านหลักธรรมท่ีใช-ในการอบรม (β= 0.333) ได-แก� หลักคุณธรรม 3 ประการ 
คือ วินัย เคารพ อดทน และหลักมงคลชีวิต 38 ประการ และ (3) ปBจจัยด-านศรัทธาของประชาชน 
(β= 0.038) ได-แก� การสนับสนุนจากทุกภาคส�วนและการเข-าร�วมปฏิบัติธรรมรวมถึงการมีเครือข�าย
กัลยาณมิตร โดยปBจจัยท้ังสามประการนี้สามารถอธิบายความผันแปรผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�
ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน� ได-ร-อยละ 57.90 (R2 = 0.579) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  

3) ข-อเสนอแนะตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุค      
โลกาภิวัตน�  ซ่ึ ง ได-รับการยืนยันจากผู- เชี่ ยวชาญ ประกอบด-วยองค�ประกอบสํา คัญ ดังนี้                 
(1) องค�ประกอบทางพระพุทธศาสนา 4 ประการ ตามลําดับความสําคัญ คือ ศาสนพิธี ศาสนบุคคล 
ศาสนสถาน และศาสนธรรม (2) องค�ประกอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีใช-เปCนพ้ืนฐานในการ
เผยแผ�ธรรมะคือหลักคุณธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ หลักความดีสากล ซ่ึงล-วนมีผลต�อผลสัมฤทธิ์ใน
การเผยแผ�ธรรมะท้ังสิ้น และ (3) องค�ประกอบทางศรัทธาของพุทธบริษัท 4 ท่ีอยู�ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนท-องถ่ิน ได-มีส�วนร�วมเผยแผ�พระพุทธศาสนาท่ียึดถือ      
พระรัตนตรัยเพ่ือเปSาหมายสูงสุดคือศีลธรรม ข-อเสนอตัวแบบนี้ถือเปCนหลักสากลท่ีจะช�วยเก้ือกูลให-
สังคมอยู� เย็นเปCนสุข มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย�ให-อยู�คู�ประเทศไทยตลอดไป 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the achievement of Wat Phra 
Dhammakaya’s Dhamma dissemination project in the era of globalization 2) study the 
factors affecting the achievement of Wat Phra Dhammakaya’s Dhamma dissemination 
project in the globalization era and 3) propose a model of Wat Phra Dhammakaya’s 
Dhamma dissemination in the era of globalization. This research was a mixed method 
research combining both qualitative and quantitative approaches. The qualitative 
research was conducted by interviewing 29 key informants of the executives of Wat 
Phra Dhammakaya and the branch centers of 8 provinces who were selected 
purposively. The tool for data collection was in-depth interviews. The data were 
analyzed by analytic induction and interpretation. The quantitative research was 
conducted by collecting data from a sample of 376 respondents selected from the 
Buddhists followers who participated in this 8 provinces project. The sample size was 
derived by using Krejcie and Morgan’s table and selected by stratified random 
sampling and simple random sampling. The tool for data collection was a 5 level 
rating scale questionnaire and the data were analyzed by statistics consisting mean, 
standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

The research findings were as follows: 
1) The achievement of Wat Phra Dhammakaya’s Dhamma dissemination 

project in the era of globalization was overall, at a high level, while each individual 
aspect ranked from the highest mean to the lowest showed that (1) the aspect of 

religious rituals ( X  = 3.73, S.D. = 1.61) was at the highest because Dhamma dissemination 
depended on religious rituals to direct the initial faith creation and initiate the 
determination of means leading to Nirvana. It was composed of reviewing the 
religious rituals, development and maintenance of contemporary applications. (2) the 
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aspect of religious personnel ( X  = 3.60, S.D. = 0.40) composed of personnel recruitment, 

Dhamma supervision and maintenance, (3) the aspect of religious places ( X  = 3.55, 
S.D. = 1.57) composed of the development of 4 amenable living locations and the 
integration with the concurrent architecture and (4) the aspect of religious Dhamma 

( X  = 3.50, S.D. = 0.46), which could create the strategy composed of the creation of 
fundamental Dhamma, Dhamma diversification to increase easy, merit creation, 
teamwork building and meditation on Dhammakaya’s principles.  

2) The factors affecting the achievement of Wat Phra Dhammakaya’s Dhamma 
dissemination project in the era of globalization ranked from high to low using the 
partial regression coefficient were as follows (1) the factors of project administration 
process (β = 0.398), namely planning and implementation control (2) the factors of 
Dhamma doctrine in training (β = 0.333), namely the 3 Dhamma principles: discipline, 
respect, endurance and the 38 favorable things of life and (3) the factors of people’s  
faith (β = 0.038), namely the support of all sectors and participation in Dhamma 
practices and the creation of friendly networks. These three factors could explain 
57.90 % of the achievement (R2 = 0.579) at a statistical level of significance of 0.05. 

3) The proposed  model of Wat Phra Dhammakaya’s Dhamma dissemination in 
the era of globalization was confirmed by experts and was composed of the following key 
components (1) Buddhism in 4 aspects, ranked by importance, namely religious rituals, 
religious personnel, religious places and religious Dhamma (2) Dhamma in Buddhism as the 
basis for Dhamma dissemination, namely the moral principles, the 38 favorable things of 
life,  and the international decency principles which totally affected the effectiveness of 
Dhamma dissemination and (3) 4 faiths in Buddhism by the public sector, private sector, 
civil society sector and the local community to participate in Dhamma dissemination 
under the triple gems for the ultimate goals of morality. This proposed model incorporates 
international principles which could help to create a peaceful society, with continual and 
sustainable development thus maintaining the country, religion and monarchy forever in 
Thailand.    
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วิทยานิพนธ
ฉบับนี้กว�าจะประสบความสําเร็จได� ก็เต็มไปด�วยความยากลําบากท้ังกายและใจท่ีต�อง

ศึกษาค�นคว�า เพ่ือให�ได�มาซ่ึงใบปริญญานี้อย�างแท�จริง แต�ถึงอย�างไรก็ดี ผู�วิจัยก็สามารถฝ1าฟ3นอุปสรรค สําเร็จ
ลุล�วงมาด�วยดี จึงขอเจริญพรขอบคุณบุคคลท่ีให�ความอนุเคราะห
 สนับสนุน ชี้แนะมา ณ โอกาสนี้ ผู�วิจัยได�รับ
ความร�วมมือตลอดจนความช�วยเหลือจากคณาจารย
และบุคคลต�าง  ๆจึงขอกล�าวนามไว�เป:นเกียรติ ดังนี้ 

เจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
 โดยมี ศาสตราจารย
 ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
 อาจารย
 ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
 ท่ีได�
กรุณาให�แนวคิด แนวปฏิบัติ การเอาใจใส� ดูแลมาโดยตลอด จนผู�วิจัยได�ประสบผลสําเร็จในท่ีสุด 

เจริญพรขอบคุณ ผู�ช�วยศาสตราจารย
 ดร.ธีร
ธนิกษ
  ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย
 
ดร.จํานงค
  อดิวัฒนสิทธิ์ ศาสตราจารย
 พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุรี ศาสตราจารย
 ดร.อิมรอน  มะลูลีม พลเอก 
ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย
 คณาจารย
ประจําหลักสูตร ดร.บุญเลิศ ไพรินทร
 อาจารย
ผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีได�
ให�คําปรึกษาและแนะนํา หาเอกสาร ตํารา ประกอบการทําวิทยานิพนธ
 ตลอดท้ังเจ�าหน�าท่ีประจํา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีอํานวยความสะดวกในการ
ทําวิทยานิพนธ
 ครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ�อ พระเทพญาณมหามุนี เจ�าอาวาสวัด
พระธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ�อ พระราชภาวนาจารย
 รองเจ�าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู�ให�
ความอุปถัมภ
ดูแลแนะนําสั่งสอน ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรทุกรูป อุบาสกอุบาสิกาวัดพระธรรมกาย
และศูนย
สาขาท้ังในและต�างประเทศท่ัวโลก ท่ีคอยให�การสนับสนุนให�ข�อมูลวิจัยมาด�วยดี 

ขอเจริญพรขอบคุณ ดร.ธรรมรัตน
 ธรรมยาฤทธิ์ และ ดร.พิชัย ขวัญทอง ดร.ธนสรร ธรรมสอน 
รุ�นพ่ี รป.ด. รุ�น 8 ท่ีให�คําปรึกษานอกรอบในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ตลอดท้ังเพ่ือนรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต รุ�น 14 ท่ีคอยอํานวยความสะดวกและสนับสนุนด�วยดีมาตลอด 

ขอเจริญพรขอบคุณ คุณพ�อหลาน เหยี่ยวซ�าย คุณแม�เฮือนแก�ว เหยี่ยวซ�าย  บุพการีผู�มี
พระคุณอันหาท่ีสุดไม�ได�ของผู�วิจัย ญาติพ่ีน�องและผู�มีอุปการคุณ ท่ีให�กําลังใจ สนับสนุนให�เรียนและ
เป:น ดร.คนแรกของตระกูลเหยี่ยวซ�าย 

และท�ายท่ีสุดนี้ กว�าท่ีผู�วิจัยจะก�าวเดินมาถึงความสําเร็จในการศึกษาระดับสูงนี้ได� ก็เพราะ
อาศัยบุญบารมีจากผู�มีคุณูปการคุณตามท่ีกล�าวมา และผู�วิจัยขอมอบคุณูปการท่ีทุกท�านได�มีส�วนของ
ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ น�อมถวายเป:นพุทธบูชาแด�พระสัมมาสัมพุทธเจ�าในอายตนนิพพานนับ
อสงไขยพระองค
ไม�ถ�วน พระป3จเจกพุทธเจ�า พระอรหันตเจ�าท้ังปวง มหาปูชนียาจารย
 แผ�คุ�มครอง   
ปกป3กและรักษาผู�มีคุณูปการคุณทุกรูปทุกท�านทุกคน ท่ีให�ความอุปถัมภ
ผู�วิจัย ให�พบแต�ความสุข ความเจริญ 
สมหวังในสิ่งท่ีดีมีมงคลสัมฤทธิผล มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ให�สมบูรณ
พร�อมด�วย รูปสมบัติ 
ทรัพย
สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน จงทุกท�านทุกประการเทอญ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

ในยุคเริ่มแรกแห�งการประดิษฐานและเผยแผ�พระพุทธศาสนาได�อาศัยบทบาทของ
พระพุทธเจ�าและพระสาวกเป%นหลักสําคัญ โดยใช�วิธีการต�างๆ จาริกสั่งสอนเพ่ือนําประชาชนให�เข�า 
ถึงพระศาสนา (พระราชวรมุนี, 2527) โดยดําเนินตามพุทธปณิธานท่ีว�า “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย
จงจาริกไป เพ่ือประโยชน;และความสุขแก�ชนหมู�มาก เพ่ืออนุเคราะห;ชาวโลก เพ่ือประโยชน; เก้ือกูล
และความสุขแก�ทวยเทพและมนุษย;ท้ังหลาย” ด�วยการบําเพ็ญกรณียกิจดังกล�าวอย�างต�อเนื่องและ
จริงจังของพระพุทธองค;และพระสงฆ;สาวกทําให�พระพุทธศาสนาได�เจริญแพร�หลายออกไปอย�าง
รวดเร็วเป%นป@กแผ�นม่ังคงในดินแดนอินเดียตอนกลางและตอนเหนือ (พระปลัดสามารถ ธมฺมธาโร, 
2550) ซ่ึงต�อมา ในยุคหลังพุทธกาลรูปแบบการเผยแผ�ธรรมะท่ีรุ�งเรืองท่ีสุดคือสมัยของพระเจ�าอโศก
มหาราช พระองค;เป%นพระธรรมราชาทรงใช�หลักพระพุทธศาสนาในการปกครองประชาชน นอกจากนี้ 
เม่ือ พ.ศ. 2303 พระองค;ยังได�ส�งสมณทูตไปเผยแผ�ยังประเทศต�างๆ จํานวน 9 สาย โดยพระโสณเถระ
กับพระอุตตรเถระ ได�เป%นหัวหน�าพระธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิ (จํานง  ทองประเสริฐ, 2514) 
อันเป%นจุดเริ่มต�นท่ีทําให�ชาวไทยได�ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป%นศาสนาของตนและนับถือตลอด
มาจนกระท่ังบัดนี้ 

พระพุทธศาสนาเป%นสถาบันท่ีมีบทบาทและความสําคัญยิ่งต�อวิถีชีวิตของคนไทยมาเป%นเวลา
หลายศตวรรษ นับต้ังแต�พระพุทธศาสนาเริ่มเข�าสู�ประเทศไทยความสัมพันธ;ระหว�างพระสงฆ;และ
ประชาชนเป%นไปอย�างใกล�ชิดและม่ันคงตลอดมาหน�าท่ีของพระสงฆ;คือการศึกษาเล�าเรียนและ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา บทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดอีกอย�าง หนึ่งของพระสงฆ;
คือการเผยแผ�พระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน;เก้ือกูลและความสุขของพุทธศาสนิกชน การเผยแผ�
พระพุทธศาสนาต้ังแต�อดีตมาอยู�ในลักษณะเชิงรับ คือ การเผยแผ�ในรูปของการจัดกิจกรรมต�างๆ
ภายในวัดของตน เช�น การแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ ส�วนใหญ�จะเป%นการรอให�พุทธศาสนิกชน
เข�ามาทําบุญท่ีวัด ใช�การเผยแผ�เชิงรุกน�อย แต�เม่ือปKจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วเป%น
สังคมยุคโลกาภิวัตน;เป%นยุคท่ีสังคมก�าวหน�าด�วยข�อมูลข�าวสาร สามารถรับรู�เรื่องราวต�างๆ ได�พร�อมกัน
ท่ัวโลกอย�างรวดเร็วฉับไว การท่ีพระพุทธศาสนาจะเข�าถึงประชาชนได�ดีก็ต�องปรับใช�วิธีการเผยแผ�ให�
ทันสมัยกับเหตุการณ;ไปในสังคมแต�ละยุคล�วนมีผลกระทบต�อพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น  (ธีรวัส  
บําเพ็ญบุญบารมี, 2550)  

ด�วยสาเหตุท่ีสภาพของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนไป ประกอบกับปKญหาครอบครัว เศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ เด็กและเยาวชนในปKจจุบันนี้เริ่มห�างเหินพระพุทธศาสนากันมาก 
ไม�ว�าจะเป%นการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวันหรือการ
บวชเรียนเพ่ือสืบทอดในการเผยแผ�พระพุทธศาสนา อีกท้ังในปKจจุบันพระพุทธศาสนายังประสบกับภัย
ใหญ�คือ การเกิดเหตุความไม�สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต�แล�วมีการสังหารพระสงฆ;หลายรูปอย�าง



 2 

ไม�ยําเกรงต�อกฎหมายบ�านเมือง สอดคล�องกับงานวิจัยของศูนย;มานุษยวิทยา สิรินธร (2550) ได�ระบุ
ว�า จํานวนพระสงฆ;ไทยมีแนวโน�มจะลดลงเรื่อยๆ เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส�วนประชากร จากการ
สํารวจเม่ือปN พ.ศ. 2500 มีพระสงฆ;จํานวน 2 แสนรูปต�อประชากร 28 ล�านคน แต�ปKจจุบันมีพระสงฆ;
ประมาณ 2 แสนรูปต�อประชากร 62 ล�านคน และท่ีน�าเป%นห�วง คือ เรื่องของคุณภาพ โดยในอดีต
พระสงฆ;เป%นท่ีเคารพนับถือ มีการบวชท่ียาวนาน แต�ปKจจุบันระยะเวลาบวชสั้นลง จํานวนสามเณรก็
ลดลงด�วย จึงก�อให�เกิดปKญหาในเรื่องศาสนทายาท ดังนั้นจากสภาพปKจจุบันท่ีพระพุทธศาสนาเผชิญ
อยู� จึงมีความจําเป%นอย�างยิ่งท่ีองค;กรของพระพุทธศาสนาจะต�องทําการเผยแผ�พระพุทธศาสนาใน    
เชิงรุก เพ่ือท่ีจะให�พระพุทธศาสนาจักสามารถขับเคลื่อนตนเองให�ฝRามหันตภัยร�ายนี้ไปได� และ
เจริญเติบโตอย�างม่ันคงในประเทศไทยและโลกนี้สืบไป ซ่ึงองค;กรทางพระพุทธศาสนาท่ีถือว�าเป%น
องค;กรหลักท่ีต�องทําหน�าท่ีสําคัญนี้ก็คือ วัด  

การเผยแผ�เชิงรุกนั้น ไม�ใช�สิ่งท่ีใหม�แต�ประการใด แต�เป%นสิ่งท่ีมีมาต้ังแต�สมัยพุทธกาล ในสมัย
พุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงใช�รูปแบบการเผยแผ�พระพุทธศาสนา ในหลายรูปแบบ เช�น  
การเข�าหาผู�นําทางศาสนา การเมือง และทางเศรษฐกิจ เพราะคนเหล�านี้ต�างมีบทบาทและอิทธิพลต�อ
สังคมอย�างยิ่งท้ังเป%นผู�ท่ีมีพวกพ�องและบริวารมาก เม่ือคนเหล�านี้นับถือศาสนาใด ผู�คนในสังคมนั้นก็
มักจะหันมานับถือตามไปด�วย ซ่ึงในช�วงแรกของการเผยแผ�ธรรมะนั้นพระองค;ทรงใช�วิธีการนี้มาโดย
ตลอด การปฏิวัติหลักคําสอนและหลักความเชื่อบางประการของลัทธิศาสนาด้ังเดิม การเสนอหลักคํา
สอนท่ีเป%นแก�นแท�ของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติเชิงรุกหรือเยี่ยมเยียนตามบ�าน การบริการชุมชน 
หรือการใช�ปาฏิหาริย;ต�างๆ เป%นต�น นอกจากนี้พระองค;ยังใช�วิธีการเผยแผ�เชิงรุก ซ่ึงท�านเรียกว�าพุทธ
วิธีบริหาร มี 5 ข�อคือ 1) พุทธวิธีในการวางแผน ในการวางแผนประกาศพระพุทธศาสนานั้นพระองค;
กําหนดให�ทุกรูปกําหนดข�อปฏิบัติเหมือนกัน 2 ข�อ คือ อัตตหิตสมบัติ ได�แก� การปฏิบัติเพ่ือความหลุด
พ�นทุกข;ส�วนตัว และ ปรหิตปฏิบัติ ได�แก� การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ�นทุกข;ของผู�อ่ืน 2) พุทธวิธีในการ
จัดองค;กรการรับบุคคลเข�ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม�มีการกีดกันเรื่องชั้นวรรณะเหมือนกับศาสนา
พราหมณ;ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันหมดแต�เม่ือบวชแล�วต�องเคารพกันตามลําดับพรรษา 3) พุทธวิธีใน
การบริหารงานบุคคล การรับคนเข�ามาบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ�าทรงมอบความเป%นใหญ�แก�
คณะสงฆ; ให�คณะสงฆ;ดําเนินการคัดเลือกในการให�อุปสมบทแก�กุลบุตรท่ีเรียกว�า ญัตติจตุตถกรรม 
เม่ือบวชแล�วต�องศึกษาอยู� กับพระอุปKชฌาย; 5 ปN จึงจะพ�นนิสัยมุตตกะ คือพ�นจากการพ่ึงพระ
อุปKชฌาย;แต�ก็ต�องศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 4) พุทธวิธีในการอํานวยการ พระพุทธเจ�ามี
คุณสมบั ติของภาวะผู�นํา ท่ีพร�อม คือ มี อัตตหิตสมบั ติ และปรหิตปฏิบั ติ  จึงบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาเจริญไปด�วยดี เพราะพระองค;ไม�สั่งการด�วยการใช�อํานาจ คือไม�ใช�วิธีเผด็จการแต�
พระองค;เป%นพระธรรมราชาคือใช�หลักธรรมาธิปไตยในการปกครองอํานวยการจึงไม�มีปKญหาในองค;กร
สงฆ;เม่ือพระองค;ปรินิพพานก็ไม�ได�ทรงแต�งต้ังใครเป%นศาสดาแทนแต�พระองค;ให�คณะสงฆ;ยึดหลักพระ
ธรรมวินัยเป%นหลักในการปกครอง และ 5) พุทธวิธีในการกํากับดูแลคณะสงฆ;หมู�มากพระพุทธเจ�าทรง
บัญญัติพระวินัย 227 ข�อเป%นเครื่องกํากับดูแลคณะสงฆ; เพ่ือให�พระสงฆ;ประเมินตนเองว�าได�ปฏิบัติตามพระ
วินัยบัญญัติไว�หรือไม� ถ�าไม�ปฏิบัติก็มีบทลงโทษตามพระวินัยข�อนั้น  ๆ(ธีรวัส  บําเพ็ญบุญบารมี, 2550) 
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วัดพระธรรมกาย เป%นวัดในพระพุทธศาสนา ต้ังอยู�ท่ีตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ได�รับอนุญาตให�ต้ังเป%นวัดโดยสมบูรณ;ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ด�วยความตระหนักในหน�าท่ีความรับผิดชอบแห�งความเป%นวัด การเล็งเห็น
ภัยของพระพุทธศาสนาดังได�กล�าวไว�แล�วข�างต�น และต�องการสืบสานปณิธานขององค;สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ�า ในการสร�างสันติสุขให�กับโลก โดยการทําให�มวลมนุษยชาติได�พบกับสันติสุขภายใน
ท่ีแท�จริง จึงเจริญรอยตามวิถีท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ�าได�ทรงให�ไว�เป%นแบบอย�าง คือ การเผยแผ�
พระพุทธศาสนาเชิงรุก โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมาต้ังแต�ก�อต้ังวัดจนกระท่ังถึงปKจจุบันนี้ วัด
พระธรรมกายได�มุ�งม่ันในการสร�างวัดให�เป%นวัด สร�างพระให�เป%นพระ และสร�างคนให�เป%นคนดี จนเป%น
วัดท่ีมีขนาดใหญ� มีวัดเครือข�ายหรือวัดสาขาต้ังอยู�ท่ัวโลก มีบุคลากรท่ีเป%นท้ังพระภิกษุ สามเณร 
อุบาสกอุบาสิกาจํานวนมาก อีกท้ังมีจํานวนสาธุชนท่ีหันมาศรัทธาและสนใจปฏิบัติธรรมตามแนววิชชา
ธรรมกายจํานวนเรือนล�าน ด�วยเหตุนี้จึงทําให�ผู� ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับวัด
พระธรรมกายในเรื่องของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาในเชิงรุก ว�าวัดพระธรรมกายมีการบริหารจัดการ
องค;กรและทรัพยากรมนุษย;ท้ังภายในและภายนอกอย�างไร และได�แสดงบทบาทของความเป%นวัดต�อ
มหาชนอย�างไร จนสามารถทําให�วัดกลายเป%นองค;กรท่ีมีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนงานพระศาสนา
ไปได�อย�างกว�างขวางและแข็งแกร�ง 

ผู�วิจัยจึงมีความประสงค; ท่ีจะศึกษา เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัด
พระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน;” 
 
1.2  คําถามการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน;”  
มีกรอบคําถามในการวิจัยมีองค;ประกอบ ดังนี้ 

1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน;เป%นอย�างไร 
1.2.2 มีปKจจัยตัวใดบ�างท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายใน

ยุคโลกาภิวัตน;  
 

1.3 วัตถุประสงค&การวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน;”    

มีวัตถุประสงค; 
1.3.1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน; 
1.3.2 เพ่ือศึกษาปKจจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุค

โลกาภิวัตน; 
1.3.3 เพ่ือนําเสนอตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน; 
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1.4 ขอบข(ายการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน;” 

ผู�วิจัยมีขอบข�ายการวิจัย ดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�เลือกศึกษา ตัวแทนของจังหวัดในแต�ละภาค

ของประเทศไทย ภาคละ 2 จังหวัดท่ีดําเนินการโครงการเผยแผ�ธรรมะได�อย�างโดดเด�น ประกอบด�วย  
1) ตัวแทนจังหวัดภาคเหนือ ได�แก� จังหวัดเชียงใหม� จังหวัดแพร� 2) ตัวแทนจังหวัดภาคกลาง ได�แก� 
จังหวัดนครสวรรค; จังหวัดราชบุรี 3) ตัวแทนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�แก� จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา 4) ตัวแทนจังหวัดภาคใต� ได�แก� จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต 

1.4.2 ขอบเขตเนื้อหา เป%นการศึกษาความเป%นมาของการริเริ่ม และกระบวนการจัดทํา
โครงการการเผยแผ�ธรรมะของวัด รวมถึงการศึกษาถึงกลยุทธ;การบริหารงานโครงการสมัยใหม�ท่ี
นํามาใช�ในเผยแผ�ธรรมะของวัดให�ประสบผลสําเร็จ โดยการบูรณาการหลักธรรมะท่ีจะใช�ในการอบรม
ประชาชนให�เข�าใจถึงหลักธรรมะอันเป%นแกนกลางสําคัญท่ีจะพัฒนาประชาชนไปสู�เปVาหมายของชีวิต 
ได�แก� ละ ลด เลิก อกุศลท้ังปวง หันเข�ามาร�วมในโครงการให�มากท่ีสุด และท่ีสําคัญขอบเขตเนื้อหา
ของโครงการนี้จะนําไปสู�การสร�างฐานทางปKญญา ฐานแห�งความศรัทธา และศูนย;กลางการเผยแผ�
พระพุทธศาสนาโลก ซ่ึงจะส�งผลต�อการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในด�านการส�งเสริมพระพุทธศาสนา 
ประกอบกับการได�รับแรงสนับสนุนจากสังฆมณฑลท่ัวท้ังประเทศ และมีฐานแห�งความศรัทธาท่ีม่ันคง
จากประชาชนท่ัวประเทศและท่ัวโลก 

1.4.3 ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา  
ช�วงระยะเวลาของการศึกษาและค�นคว�าข�อมูล ระหว�าง พ.ศ. 2555-2557 

 
1.5 คําจํากัดความท่ีใช-ในการวิจัย 

โครงการ หมายถึง แผนงานย�อยแผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีจะนําไปปฏิบัติได� โดยมี
วัตถุประสงค;ในการดําเนินงานอย�างชัดแจ�ง มีระยะเริ่มต�น มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ เพ่ือเป%น
แนวทางการปฏิบัติให�เป%นไปตามเปVาหมายท่ีกําหนด  

การบริหารโครงการ หมายถึง กระบวนการในการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีมีลักษณะ ท่ีมี
ความพิเศษไม�ซํ้าซ�อนกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีมีอยู�ในปKจจุบัน โดยกลยุทธ;หรือแนวทางท่ีมี
ความแตกต�างออกไปจากการบริหารงานประจําหรือการบริหารท่ัวไป เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค;ท่ี
กําหนดไว�ภายใต�กรอบด�านงบประมาณ บุคลากร และเวลา เป%นต�น  

การเผยแผ�ธรรมะ หมายถึง การนําเอาหลักธรรมะ คําสั่งสอนของพระพุทธเจ�าไปอบรม      
สั่งสอน เจ�าหน�าท่ีรัฐ ประชาชนท่ัวไป และครูนักเรียน ให�เกิดความเข�าใจ และน�อมนําเอาหลักธรรมะ
ไปปฏิบัติให�เกิดความกระจ�างแจ�ง เห็นจริงในสารัตถะแห�งธรรม  

อุบาสกแก�ว หมายถึง ผู�ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา สมาทานตนเป%นพุทธมามะเป%นสรณะตลอด
ชีวิต เพศชาย เข�าร�วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเท�านั้น  

อุบาสิกาแก�วหน�ออ�อน หมายถึง ผู�ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา สมาทานตนเป%นพุทธมามะเป%น
สรณะตลอดชีวิต เพศหญิง เข�าร�วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเท�านั้น 
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กัลยาณมิตร หมายถึง อุบาสกแก�ว และอุบาสิกาแก�วท่ีเข�าร�วมโครงการบวชพระแสนรูปทุก
หมู�บ�านท่ัวไทยของวัด และร�วมทํากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา   

ตัวแบบ หมายถึง กรอบแนวคิดท่ีเกิดจากการสังเคราะห;ผลการวิจัย แล�วนํามาสร�างเป%น
แผนภาพเพ่ือใช�ในการอธิบายเชื่อมโยงให�เกิดความเข�าใจง�าย รวมถึงการถูกนําไปใช�เพ่ือพิสูจน;ให�เห็น
ถึงความเป%นไปได�  

ยุคโลกาภิวัตน; หมายถึง ยุคของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางด�านเทคโนโลยีการ
สื่อสารเพ่ือให�คนในทุกมุมโลกรับรู�ข�อมูลข�าวสาร สื่อจานดาวธรรม 24 ชั่วโมง สื่ออินเทอร;เน็ต ความ
เคลื่อนไหวในทุกกิจกรรม สามารถปฏิบัติธรรมพร�อมกันท่ัวโลก 

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสําเร็จของการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย  
ซ่ึงจาก 4 ด�าน ได�แก� ด�านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน 
 
1.6 ประโยชน&ท่ีคาดว(าจะได-รับ  

ผลของการวิจัย  “ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุค 
โลกาภิวัตน;” มีประโยชน;ท่ีจะได�รับดังต�อไปนี้   

1.6.1 เพ่ือทราบถึงความสําเร็จผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายยุคโลกาภิวัตน;  
1.6.2 เพ่ือทราบถึงปKจจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลให�ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายใน

ยุคโลกาภิวัตน;วัดพระธรรมกายประสบผลสําเร็จ  
1.6.3 เพ่ือประโยชน;ในการนําตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกาย

ในยุคโลกาภิวัตน;ไปประยุกต;ใช�ในบริบทของวัดหรือกิจกรรมการเผยแผ�ธรรมอ่ืนๆ 
 
1.7 การนําเสนอบทวิจัย 

ผู�วิจัยกําหนดประเด็นท่ีจะนําเสนอกระบวนการวิจัย ประกอบด�วย บทท่ี 1 เป%นการกล�าวถึง
ความเป%นมาและความสําคัญของปKญหา คําถามการวิจัยวัตถุประสงค;การวิจัย ขอบข�ายการวิจัย คํา
จํากัดความท่ีใช�ในการวิจัย ประโยชน;ท่ีคาดว�าจะได�รับจากการวิจัย และการนําเสนอบทวิจัย บทท่ี 2 
เป%นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง บทท่ี 3 เป%นการนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงแบ�ง
ออกเป%น 2 รูปแบบ ได�แก� วิธีดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ บทท่ี 4 
เป%นการนําเสนอผลการวิเคราะห;ข�อมูล บทท่ี 5 นําเสนอบทสรุปของการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย 
การให�ข�อเสนอแนะการนําไปใช�และข�อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต�อไป การนําเสนอตัวแบบท่ีได�จาก
การวิจัยครั้งนี้ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
การศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน'”

ผู*วิจัยได*ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข*องจากตํารา และเอกสารทางวิชาการ ซึ่งมี
สาระสําคัญประกอบไปด*วย 

2.1 รูปแบบการเผยแผ�ศาสนธรรมของคณะสงฆ'ไทย  
2.2 รูปแบบการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย  
2.3 แนวคิดเก่ียวกับโครงการ  
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ  
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลโครงการ 
2.6 การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง  
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1 รูปแบบการเผยแผ�ศาสนธรรมของคณะสงฆ%ไทย 
การเผยแผ�พระพุทธศาสนา เปAนหน*าที่โดยตรงของพระสงฆ'มาตั้งแต�พุทธกาล พระสงฆ'

ผู*เปAนศาสนทายาทโดยสืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ*า กล�าวคือ เปAนผู*ปฏิบัติตามและดํารงไว*ซึ่ง
หลักคําสอน ตลอดถึงไปเผยแผ�ให*ประชาชนได*รับประโยชน'สุขครบวงจรทั้งตนเอง สังคม และ
ประเทศชาตินั ่นคือการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคําสอนนั้นๆ อย�างเคร�งครัด งานเผยแผ�
พระพุทธศาสนาถือเปAนภาระสําคัญยิ่งของคณะสงฆ' ซึ่งปFจจุบันได*ขยายกว*างขวางทั้งในและ
ต�างประเทศ พุทธศาสนามีความเจริญก*าวหน*ามาโดยลําดับ เพราะพระสงฆ'ได*ทําหน*าที่นั ้น
อย�างต�อเนื่องเต็มท่ีเต็มกําลังความสามารถ (พระมหารุ�งเพชร ชวนปIฺโญ (พัดทาป), 2548) 

ดังนั ้น เพื ่อให*ทราบถึงแนวทางการเผยแผ�ธรรมที ่เปAนรูปแบบของคณะสงฆ' ซึ ่งได*
ดําเนินการสืบทอดกันมาเปAนระยะๆ แม*มีเงื่อนไขปFจจัยสิ่งแวดล*อมทั้งภายในและภายนอกเข*า
มาแทรกซ*อนก็ตาม แต�จุดประสงค'ของการเผยแผ�อันเปAนพุทธปณิธานไม�ได*มีการเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา ซึ่งจะได*นําเสนอรูปแบบการเผยแผ�ศาสนธรรมอันเปAนแบบฉบับที่คณะสงฆ'ไทยได*
ดําเนินการมาเปAนลําดับดังต�อไปนี้ 

2.1.1 หลักการเผยแผ�โดยท่ัวไป 
หลักการเผยแผ�คือ การทําให*ขยายออกไป (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

การขยายวงกว*างออกไป ทําให*แพร�หลายออกไป การเผยแผ�พระพุทธศาสนาจึงได*แก� การ
ดําเนินงานเพื่อให*หลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแพร�หลายออกไปในทั่วทุกสารทิศ มีผู*
ศรัทธาเลื ่อมใส เคารพในพระรัตนตรัยน*อมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติตาม พระพุทธเจ*าเมื่อจะทรงสอนใครแต�ละครั้ง พระองค'ก็ทรงอาศัยองค'ประกอบหลาย
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อย�าง ในการสอนบุคคลระดับต�างๆ ที่มีพื้นฐานความรู* สติปFญญาที่แตกต�างกัน เพราะฉะนั้น 
หลักการเผยแผ�พระพุทธศาสนาในเบื้องต*นจึงยึดถือประเด็นสําคัญ ได*แก� หลักประโยชน' หลัก
ไตรสิกขา ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1.1 หลักประโยชน' จากพุทธพจน'ที ่ตรัสว�า “พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยว
จาริกเพื่อประโยชน'และความสุขแก�ชนหมู�มากเพื่ออนุเคราะห'โลก เพื่อประโยชน'เกื้อกูลและ
ความสุขแก�ทวยเทพและมนุษย'พวกเธออย�าได*ไปร�วมทางเดียวกันสองรูป” นี้อาจจะเรียกได*ว�า 
เปAนนโยบายทางด*านการเผยแผ� และเปAนการประกาศพระศาสนา โดยคํานึงถึงผลประโยชน'
และความสุขของมวลมหาชนเปAนที่ตั ้ง อาจจะเปAนหลักสําคัญของการสื ่อสารธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา โดยหลักการแล*วก็คือเพื่อให*เกิดประโยชน'สุขแก�ประชาชนทั่วไปไม�ว�า จะเปAน
มวลชนในยุคพุทธกาล และในปFจจุบันนี้ตามพุทธประสงค' โดยหลักที่ก�อให*เกิดประโยชน'ในการ
สื่อสารธรรม หรือการเผยแผ�ธรรมะ ในทางพระพุทธศาสนาแบ�งออกเปAน 2 ประการ คือ 1) 
ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน' ประโยชน'ในชาตินี้ 2) สัมปรายิกัตถประโยชน' ประโยชน'ในชาติหน*า 
3) ปรมัตถประโยชน' ประโยชน'อย�างยิ่ง  

ประโยชน' คือ ผลตอบสนอง ได*รับสืบมาจากพฤติกรรมที่ประกอบไปด*วยกุศล
กรรมที่พระพุทธศาสนาถือเปAนหลักสําคัญ เพราะก�อให*เกิดผลเปAนความสุข ความมั่งคั่งบริบูรณ'
ความไปเกิดในสุคติโลกสวรรค' และจุดมุ�งหมายปลายทางของชีวิตที่ถือเปAนสุขที่สงบเย็นเปAน
ชีวิตท่ีอยู�จบพรหมจรรย'สิ้นทุกข'ทั้งปวง การที่พระพุทธองค'ทรงประสงค'ให*เกิดเปAนประโยชน'แก�
มหาชน คือ เกิดเปAนความสุขนั้น ทรงหมายเอาลักษณะที่สืบเนื่องจากการดับทุกข'อาจจําแนก
ออกเปAน 3 ประการ คือ 1) ดับอวิชชา หมายถึง การเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด 2) ดับกิเลส 
หมายถึง กําจัดความชั่วร*าย และของเสียต�างๆ ภายในจิตใจหมด 3) ดับทุกข' หมายถึง หมด
ความทุกข' บรรลุประโยชน'สูงสุด เกิดเปAนสุขท่ีนิรันดร' (พระธรรมปPฏก (ปยุตฺโต), 2543) 

ประโยชน' 3 ประการที่ได*ยกมาไว*เบื้องต*น จะเกิดขึ้นได*ก็ด*วยการนําหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาไปปฏิบัต ิอย�างแท*จร ิง  โดยกระทําให*เกิดประโยชน'แก�ตนเองก�อนใน
ขณะเดียวกันก็มองถึงเพ่ือนมนุษย'รอบข*างด*วยการเผื่อแผ�ยังประโยชน'ที่ตนได*ปฏิบัติตามจนเกิด
เผล พระพุทธศาสนาสอนให*มองประโยชน'ที่เกิดขึ้นตามสภาวะที่เปAนจริงสนับสนุนให*ฝRกตนให*
ถึงความสุข และความเจริญงอกงาม และความเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ผู*ที่มีความพร*อมและ
ฝRกฝนตนอยู�ในระดับต�างกันย�อมได*รับความสุขต�างกัน แต�ก็อยู�ร�วมกันโดยสงบสุข ปรารถนาดี
และเก้ือกูลต�อกัน ส�งเสริมประโยชน'สุขอันชอบธรรมและความก*าวหน*าของกัน ตามระดับไม�ข�ม
ขี่บีบคั้นหรือดูหมิ่นกันและกันมุ�งพัฒนาตนไปสู �สุขแท*จริง โดยมีจุดมุ�งหมายในการสอนของ
พระพุทธเจ*าที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) อภิญญายธรรมเทศนา เพื่อให*ผู*ฟFงรู*แจ*งเห็นจริงในสิ่งท่ี
ควรรู*ควรเห็น 2) สนิทานธรรมเทศนา เพื่อให*ผู *ฟFงตรองตามแล*วเห็นจริงได* ทรงแสดงธรรม
อย�างมีเหตุมีผล ที่ผู*ฟFงพอตรองตามให*เห็นด*วยตนเองได* 3) สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนา เพื่อให*
ผู*ฟFงได*รับผลแห�งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรมมีคุณเปAนอัศจรรย' สามารถยังผู*ปฏิบัติ
ตามให*ได*รับผลตามสมควรแก�กําลังแห�งการปฏิบัติของตน  
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2.1.1.2 หลักไตรสิกขา หลักการในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาที่สําคัญอีก
ประการก็คือ หลักไตรสิกขา มีศีล สมาธิ และปFญญา สิ่งที่เรียกว�า ความงามในเบื้องต*นได*แก� 
ศีล งามในท�ามกลางคือสมาธิ และงามในที่สุดคือปFญญา ปรากฏในพระพุทธดํารัสที่ทรงส�งพระ
สาวกไปเผยแผ�พระพุทธศาสนารุ�นแรก ซ่ึงถือเปAนหลักธรรมสําคัญในการเผยแผ�พระพุทธศาสนา 
หลักธรรมนี ้ถือเปAนหลักใหญ�ที่ครอบคลุมการปฏิบัติให*บรรลุประโยชน'ที่ตนพึงปรารถนา ดัง
ปรากฏในเมตตสูตร ขุททกนิกาย ว�า “ผู*ฉลาดในประโยชน' มุ�งหวังบรรลุสันตบท พึงบําเพ็ญ
กรณียกิจ ควรเปAนผู*อาจหาญซื่อตรง เคร�งครัด ว�าง�าย อ�อนโยน ไม�เย�อหยิ่ง ควรเปAนผู*สันโดษ 
เลี้ยงง�าย มีกิจน*อยมีความประพฤติเบา มีอินทรีย'สงบ มีปFญญารักษาตน ไม�คะนอง ไม�ยึดติดใน
ตระกูลท้ังหลาย อนึ่ง ไม�ควรประพฤติความเสียหายใดๆ ที่จะเปAนเหตุให*วิญIูชนเหล�าอื่นตําหนิ
เอาได*”  

พระธรรมปPฏก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2538) ได*ขยายความคําว�า ไตรสิกขา ไว*ว�า เปAน
พื้นฐาน เปAนระบบกลาง กว*างขวางครอบคลุม และใช*เปAนมาตรฐานในการปฏิบัติมากที่สุด 
ไตรสิกขาประกอบด*วย สิกขา 3 คือ 1) อธิศีลสิกขา คือ การฝRกความประพฤติสุจริตที่แสดง
ออกมาทางกายวาจาเปAนลักษณะการประกอบกุศล ในส�วนของ วาจาชอบ การงานชอบ และ
การเลี้ยงชีพชอบ การดํารงตนอยู�ในกรอบของระเบียบวินัย ปฏิบัติหน*าที่และความรับผิดชอบ
ของตนบุคคลรอบข*าง มีความสัมพันธ'ทางสังคมที่ดีงามเกื้อกูลเปAนประโยชน' 2) อธิจิตสิกขา คือ 
การฝRกปรือในด*านคุณภาพทางอารมณ' เพื่อควบคุมจิตเปAนลักษณะการประกอบกุศล ในส�วน
ของความพยายามชอบ ความระลึกชอบ และความตั้งมั่นชอบ การดํารงคงมั่นของจิต ควบคุม
จิตของตนให*เข*มแข็ง มีกําลังสงบ ผ�องใส เปAนสุข บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเศร*าหมองต�างๆ อยู�ใน
สภาพที่กําลังเกิดขึ้นตามความเปAนจริง 3) อธิปFญญาสิกขา คือ การพัฒนาปFญญาให*เกิดเปAน
ความหยั่งรู* สภาพความเปAนจริงที่นําไปสู�ความหลุดพ*น เปAนลักษณะการประกอบกุศลในส�วน
ของความเห็นชอบและความดําริชอบการพัฒนาให*เกิดเปAนปFญญาที่บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่อง
เศร*าหมอง ไม�เกิดเปAนความรู*ความคิดความเข*าใจที่ถูกบิดเบือนจากสภาวธรรมที่ปรากฏตาม
ความเปAนจริง สามารถคิดพิจารณาแก*ไขปFญหาต�างๆ ทํากิจทั ้งหลายในทางที ่เป Aนไปเพื ่อ
ประโยชน'อย�างแท*จริง 

ไตรสิกขา จึงเปAนตัวจักรสําคัญในการนําไปสู�พัฒนาการทางพฤติกรรม มีวินัยใน
ตนเอง รับผิดชอบต�อความดีงามและความงอกงามของสังคม มีพัฒนาการทางอารมณ' มีความ
งอกงามทางอารมณ' เข*มแข็ง ตั้งมั่น มีสมรรถภาพในการปUองกัน เหตุแห�งทุกข' (สมุทัย) และมี
พัฒนาการทางปFญญามีเหตุผลตรงตามความถูกต*องเปAนจริงจนพ*นจากการครอบงําของอวิชชา
โดยอาศัยศักยภาพของแต�ละบุคคลในการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา 

2.1.2 หลักเก่ียวกับเนื้อหาท่ีสอน 
การจะสั่งสอนคนให*เกิดความเข*าใจในเนื้อหาสาระได*อย�างถ�องแท*นั้น จําเปAนจะต*อง

พิจารณาดูเนื้อหาสาระที่จะสอนให*เหมาะกับจริต อุปนิสัยของบุคคล พระพุทธองค'ได*วางหลัก
เนื้อหาที่จะสอน ซึ่งครอบคลุมปFจจัยแวดล*อมของจริตบุคคล ดังมีหลักสําคัญอยู � 7 ประการ 
ดังต�อไปนี้ 
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2.1.2.1  สอนจากสิ่งที่รู *เห็นเข*าใจง�ายหรือรู *เห็นเข*าใจอยู�แล*ว ไปหาสิ่งที่เห็น
เข*าใจยาก หรือยังไม�รู *ไม�เห็นไม�เข*าใจ ดังตัวอย�างคืออริยสัจ ซึ่งทรงเริ ่มสอนจากความทุกข' 
ความเดือดร*อน ปFญหาชีวิตท่ีคนมองเห็นและประสบอยู�โดยธรรมดา รู*เห็นประจักษ'กันอยู�ทุกคน
แล*ว ต�อจากนั้นจึงสาวหาเหตุท่ียากลึกซ้ึง และทางแก*ไขต�อไป 

2.1.2.2  สอน เนื ้อ เ รื ่อ ง ที ่ค �อยลุ �มล ึกยากล ง ไปตามลํา ด ับชั ้น  และคว าม
ต�อเนื่องกันเปAนสายลงไป อย�างที่เรียกว�า สอนเปAนอนุปุพพีกถา ตัวอย�างก็คือ อนุปุพพีกถา 
ไตรสิกขา พุทโธวาท 3 เปAนต*น 

2.1.2.3  ถ*าสิ่งที่สอนเปAนสิ่งที่แสดงได*ก็สอนด*วยของจริง ให*ผู*เรียนได*ดู ได*เห็น 
ได*ฟFงเอง อย�างที่เรียกว�าประสบการณ'ตรง เช�น ทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคู�รักคนงาม ด*วย
การทรงพาไปชมนางฟUา นางอัปสรเทพธิดา ให*เห็นกับตา เปAนต*น 

2.1.2.4 สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยู�ในเรื่อง มีจุด ไม�วกวน ไม�ไขว*เขว ไม�
ออกนอกเรื่องโดยไม�มีอะไรเก่ียวข*องในเนื้อหาเลย 

2.1.2.5 สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได* อย�างท่ีเรียกว�า สนิทานํ 
2.1.2.6  สอนเท�าที่จําเปAนพอดีสําหรับให*เกิดความเข*าใจ ให*การเรียนได*ผล 

ไม�ใช�สอนเท�าท่ีตนรู* หรือสอนแสดงภูมิว�าผู*สอนมีความรู* 
2.1.2.7 สอนในสิ่งท่ีมีความหมาย เรียนรู*และเข*าใจ เปAนประโยชน'แก�ตัวเอง 

2.1.3 หลักเก่ียวกับตัวผู*เรียน 
ผู*เรียนหรือผู*ฟFงนั้น มีความสําคัญไม�แตกต�างไปกับเนื้อหาที่จะเรียน กล�าวคือผู*สอนต*อง

รู*จักแยกแยะผู*เรียนให*ออกว�า ในแต�ละคนนั้นมีลักษณะแตกต�างกันอย�างไรบ*าง ในด*านใดบ*าง 
ทั้งนี้เพื่อเปAนข*อมูลในการเตรียมตัวของผู*สอนนั่นเอง ดังนั้น ผู*สอนควรคํานึงถึงลักษณะต�างๆ 
ดังต�อไปนี้ 

2.1.3.1 รู* คํานึงถึง และสอนให*เหมาะสมตามความแตกต�างระหว�างบุคคล ดังเช�น
ทรงคํานึงถึงจริต 6 อันได*แก� ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริต และรู*
ระดับความสามารถของบุคคล 

2.1.3.2 ปรับวิธีสอนผ�อนให*เหมาะกับบุคคล แม*สอนเรื่องเดียวกัน แต�ต�างบุคคลกันก็
อาจจะใช*ต�างวิธีกัน 

2.1.3.3 นอกจากคํานึงถึงความแตกต�างระหว�างบุคคลแล*ว ผู*สอนยังต*องคํานึงถึง
ความพร*อม ความสุกงอม ความแก�รอบแห�งอินทรีย'หรือญาณท่ีเรียกว�า ปริปากะ 

2.1.3.4 สอนโดยให*ผู*เรียนลงมือทําด*วยตนเอง ซ่ึงจะช�วยให*เกิดความรู*ความเข*าใจ
ชัดเจน แม�นยําและได*ผลจริง 

2.1.3.5 การสอนดําเนินไปในรูปท่ีให*รู*สึกว�าผู*เรียนกับผู*สอนมีบทบาทร�วมกัน ในการ
แสวงหาความจริง ให*มีการแสดงความคิดเห็น โต*ตอบเสรี หลักนี้เปAนข*อสําคัญในวิธีการแห�งปFญญา ซ่ึง
ต*องการอิสรภาพในทางความคิด และโดยวิธีนี้เม่ือเข*าถึงความจริง ผู*เรียนก็จะรู*สึกว�าตนได*มองเห็น
ความจริงด*วยตนเอง และมีความชัดเจนม่ันใจ 
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2.1.3.6 สอนโดยคํานึงถึงความสนใจเปAนรายบุคคลโดยผู*เรียนแต�ละคนนั้นจะมีความ
สนใจในแต�ละอย�างท่ีไม�เหมือนกัน ผู*สอนต*องพึงสังเกตและปรับวิธีการสอนให*เหมาะสมกับ
บุคลิกลักษณะของแต�ละบุคคลด*วย 

2.1.4 หลักเก่ียวกับลีลาการสอน 
พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (2538) ได*กล�าวถึงกลวิธีและเทคนิคประกอบการสอนไว*ว�า 

สําหรับครูอาจารย'ผู*สอนจะต*องมีความเคารพในพระธรรม คือ พูดตามธรรม เอาความถูกต*อง 
ไม�เอาความถูกใจ วิธีการสอนแบบใดคงไม�ดีไปกว�าวิธีการของพระพุทธเจ*า เพราะการสอนของ
พระองค'แต�ละครั้งจะดําเนินไปจนบรรลุผลสําเร็จนั้น ดังนั้น พระองค'มีกลวิธีและเทคนิคในการ
สอน 4 ประการ ดังต�อไปนี้ 

2.1.4.1 แบบสันทัสสนา เปAนการสอนท่ีชี้ให*แจ�มแจ*ง ชัดเจน มิใช�การพูดมากหรือพูด
ยาวๆ แต�หมายถึงการอธิบายให*คนเข*าใจเรื่องท่ีพูดนั้นชัดเจน เห็นจริงตามท่ีพูดจนยอมรับนับถือ 
อยากนําเอาไปปฏิบัติตาม จะทําได*เช�นนี้ ครูผู*สอนต*องมีการเตรียมตัวอย�างดี ได*แก� 1) การตีความหมาย 
2) การขยายความหมาย 3) การอุปมาอุปมัย 4) การยกอุทาหรณ' 5) ใช*อุปกรณ'ประกอบ 

2.1.4.2 แบบสมาทปนา เปAนการสอนชวนใจให*อยากรับเอาไปปฏิบัติหรือบรรยายให*
ซาบซ้ึงในคุณค�าเห็นความสําคัญท่ีจะต*องฝRกฝนใจยอมรับ ทําให*อยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบัติ เช�นสิ่ง
ใดท่ีบอกว�าดีมีประโยชน'บอกให*ทํา สิ่งใดท่ีไม�มีประโยชน'ให*เลิกเสีย แต�ต*องใช*หลักการพูด โน*มน*าว
จิตใจ อย�างท่ีเขาพูดปลุกระดม ต*องใช*วาทศิลปX ประกอบไปด*วย 1) เรียกร*องความสนใจ 2) เร*าใจให*
เห็นประโยชน'อันจะพึงได* 3) จุดไฟปรารถนา 4) พาลงมือกระทํา 

2.1.4.3  แบบสมุตเตชนา เปAนการสอนเร*าใจให*อารมณ'อาจหาญแกล*วกล*า คือ 
ปลุกใจให*กระตือรือร*น เกิดความอุตสาหะ มีกําลังใจเข*มแข็ง มั่นใจที่จะทําให*สําเร็จลงได* สู*งาน 
ไม�หวั ่นไหว ไม�กลัวยากลําบาก การสอนแบบนี้ เปAนการสอนเพื่อให*มีความกล*าหาญ ให*เกิด
ความเชื่อม่ันในตนเองสูง 

2.1.4.4 แบบสัมปหังสนา เปAนการสอนแบบปลอบชโลมใจให*รื่นเริง คือ บํารุง
จิตใจให*แช�มชื่นเบิกบาน โดยมุ�งชี้ให*เห็นผลดีหรือคุณประโยชน'ที่จะได*รับ และทางที่จะก*าวหน*า
บรรลุผลสําเร็จยิ่งข้ึน ทําให*บรรยากาศในที่นั้นๆ สดชื่นแจ�มใส ไม�ทําให*เขาซบเซาหดหู� แต�ทําให*
ผู*เรียนปลอดโปร�ง ทําให*แจ�มใสทางจิตใจและสีหน*าก็พลอยอิ่มเอิบไปด*วย หลักการพูดให*ร�าเริง 
หมายถึง การพูดการสอนท่ีทําให*ผู*ฟFงมีจิตใจร�าเริง 

2.1.5 หลักเก่ียวกับวิธีการสอน 
การสอนคนแม*ในเรื่องเดียวกัน ต*องมีรูปแบบในการสอนหลายๆ แบบ จึงจะประสบกับ

ความสําเร็จตามต*องการ เพราะคนฟFงมีหลายประเภท ต�างจิตต�างความคิด สนใจเรื ่องที่ตน
พอใจ พระพุทธองค'เองเมื่อสอน ทรงสอนด*วยการสอนแบบต�างๆ ตามความเหมาะสมแบบการ
สอนเหล�านี้ คือ (พระมหาศักด์ิพิชิต ฐานสิทฺโธ (ชัยดี), 2549) 

2.1.5.1  แบบสากัจฉาหรือสนทนา เปAนวิธีที่ทรงใช*บ�อยที่สุด โดยเฉพาะเมื่อผู*
มาเฝUาหรือทรงพบนั้น ยังไม�ได*เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไม�รู * ไม�เข*าใจในหลักธรรม ใน
การสนทนา หร ือไม �รู *ส ึกว �าตนกําล ัง เร ียน แต�กําล ังรู *ส ึกว �าตน กําล ังสนทนาปราศร ัยก ับ



11 

พระพุทธเจ*าอย�างสนุกสนาน วิธีการสนทนานี้ พระพุทธองค'ทรงส�งเสริมให*พระสาวกใช*กัน ดัง
ทรงยกย�องว�า “การสนทนาธรรมตามอุดมกาลเปAนมงคล” และจะมีศาลาเปAนที่นั่งสนทนาธรรม
ของพระภิกษุสงฆ'ทุกบ�าย เมื่อไม�สามารถตกลงกันได*ในบางเรื ่อง พระองค'ก็จะเสด็จมาเอง 
(เสฐียรพงษ' วรรณปก, 2540) 

2.1.5.2 แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ทรงใช*ในการแสดงธรรมหรือที่ประชุม
ใหญ� ซ่ึงมีประชาชนหรือพระสงฆ'เปAนจํานวนมาก และส�วนมากมีพื้นฐานความรู*ความเข*าใจกับมี
ความเลื่อมใสศรัทธาอยู�แล*ว มาฟFงเพื่อหาความรู*ความเข*าใจเพิ่มเติมและหาความสงบสุขทาง
จิตใจ นับได*ว�าเปAนคนประเภทและระดับใกล*เคียงกันพอจะใช*วิธีบรรยายอันเปAนแบบกว*างๆ 

2.1.5.3 แบบตอบปFญหา ผู*ที่มาถามปFญหานั้นนอกจากผู*ที่มีความสงสัยข*องใจ
ในข*อธรรมต�างๆ แล*ว โดยมากเปAนผู*นับถือลัทธิศาสนาอื่น บ*างก็มาถามเพื่อต*องการรู*คําสอน
ทางฝYายพระพุทธศาสนาหรือเทียบเคียงกับคําสอนในลัทธิของตน บ*างก็มาถามเพื่อลองภูมิ บ*าง
ก็เตรียมมาถามเพื่อข�มปราบให*จนหรือให*ได*รับความอับอาย ในการตอบพระพุทธองค'ทรงสอน
ให*พิจารณาดูลักษณะของปFญหาและใช*วิธีตอบให*เหมาะสม 

ในหลักการถามและตอบปFญหานั้น พระพุทธเจ*าจะทรงใช*หลักในการพิจารณา
ดูล ักษณะของป Fญหาและว ิธ ีการ ที ่จะตอบปFญหาไว * 4  ประการ ค ือ  (อง ฺ. จต ุก ฺก .  ( ไทย ) 
21/42/70.) 1) เอกังสพยากรณียปFญหา (ปFญหาที่ควรตอบโดยนัยเดียว) 2) วิภัชชพยากรณีย
ปFญหา (ปFญหาที่ควรแยกตอบ) 3) ปฏิปุจฉาพยากรณียปFญหา (ปFญหาที่ควรตอบโดยย*อนถาม) 
4) ฐปนียปFญหา (ปFญหาท่ีควรงดตอบ) 

2.1.5.4 แบบวางกฎข*อบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทําความผิดอย�างใดอย�าง
หนึ่ง ขึ้นเปAนครั ้งแรก พระสงฆ'หรือประชาชนเล�าลือโพนทะนาติเตียนกันอยู � มีผู *นําความมา
กราบทูลพระพุทธเจ*า พระองค'ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ' สอบถามพระภิกษุผู*กระทําความผิด 
เมื ่อเจ*าตัวรับได*ความเปAนสัตย'จริงแล*ว ก็จะทรงตําหนิชี ้แจงผลเสียหายที่เกิดแก�ส�วนรวม 
พรรณนาผลร*ายของความประพฤติไม�ดี และคุณประโยชน'ของความประพฤติที่ดีงาม แล*วทรง
แสดงธรรมกถาที่สมควรเหมาะสมกันกับเรื่องนั้น จากนั้นจะตรัสให*สงฆ'ทราบว�า จะทรงบัญญัติ
สิกขาบท โดยทรงแถลงวัตถุประสงค'ในการบัญญัติให*ทราบ แล*วทรงบัญญัติสิกขาบทข*อนั้นๆ 
ไว* โดยความเห็นชอบพร*อมกันของสงฆ' 

ในการสอนแบบนี้ พึงสังเกตว�า พระพุทธเจ*าทรงบัญญัติสิกขาบท โดยความเห็นชอบ
ของสงฆ' ซ่ึงบาลีใช*คําว�า “สงฺฆสุฏ[\ุตาย” แปลว�า “เพ่ือความรับว�าดีแห�งสงฆ'” หมายความว�า ทรง
บัญญัติโดยชี้แจงให*เห็นแล*วว�า ถ*าไม�รับจะเกิดผลเสียอย�างไร เม่ือรับจะมีผลดีอย�างไร จนสงฆ'รับคํา
ของพระองค'ว�า “ดีแล*ว” ไม�ทรงบังคับเอาโดยพลการ (พระธรรมปPฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543) 

2.1.6 หลักเก่ียวกับกลวิธีและอุบายประกอบการสอน 
ในกลวิธีและอุบายประกอบการสอนนั้น ในหลักพุทธวิธีการสอน พระพุทธเจ*าจะทรงใช*

กลวิธีและอุบายในการสอน ดังต�อไปนี้ (พระมหารุ�งเพชร ชวนปIฺโญ (พัดทาป), 2548) 
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2.1.6.1 การยกอุทาหรณ'และเล�านิทานประกอบ การยกตัวอย�างประกอบ
คําอธิบายและการเล�านิทานประกอบการสอน ช�วยให*เข*าใจความได*ง�ายและชัดเจน ช�วยให*จํา
ได*แม�นยําเห็นจริงและเกิดความเพลิดเพลิน ทําให*การเรียนการสอนมีรสยิ่งข้ึน 

2.1.6.2 การเปรียบเทียบด*วยข*ออุปมา คําอุปมาช�วยให*เรื่องที่ลึกซึ้งเข*าใจยาก 
ปรากฏความหมายเด�นชัดออกมาและเข*าใจง�ายขึ้น โดยเฉพาะมักใช*ในการอธิบายสิ ่งที่เปAน
นามธรรม เปรียบให*เห็นชัดด*วยสิ่งที่เปAนรูปธรรม หรือแม*เปรียบเรื ่องที่เปAนรูปธรรมด*วยข*อ
อุปมาแบบรูปธรรม ก็ช�วยให*ความหนักแน�นเข*า 

2.1.6.3  ใช*อุปกรณ'การสอน ในสมัยพุทธกาลย�อมไม�มีอุปกรณ'การสอนชนิด
ต�างๆ ที่จัดทําขึ้นไว*เพื่อการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปFจจุบัน เพราะยังไม�มีการจัดการศึกษา
เปAนระบบขึ้นมาอย�างกว*างขวาง หากจะใช*อุปกรณ'บ*าง ก็คงต*องอาศัยวัตถุสิ ่งของที่ม ีใน
ธรรมชาติ เช�น ขณะท่ีเดินไปในปYาแห�งหนึ่ง มีพระสงฆ'หมู�ใหญ�ตามเสด็จ พระองค'ทรงหยิบใบไม*
ขึ ้นมากําหนึ ่ง  แล*วตรัสถามภิกษุทั ้งหลายว�า เห็นใบไม*ในมือตถาคตไหม เห็นพระเจ*าข*า 
พระสงฆ'ตอบพร*อมกัน นี่คือการใช*สื่อใกล*ตัวในการสอน   

2.1.6.4 ทําให*ด ูเปAนตัวอย�าง ว ิธ ีสอนที่ด ีที ่ส ุดอย�างหนึ ่ง โดยเฉพาะในทาง
จริยธรรม คือการทําเปAนตัวอย�าง ซึ่งเปAนการสอนแบบไม�ต*องกล�าวสอน เปAนทํานองการสาธิต
ให*ดู แต�ที่พระพุทธเจ*าทรงกระทํานั้นเปAนไปในรูปทรงเปAนผู*นําที่ดี การสอนโดยทําเปAนตัวอย�าง 
ก็คือพระจริยาวัตรอันดีงามท่ีเปAนอยู�โดยปกติ 

2.1.6.5 การเล�นภาษา เล�นคําและใช*คําในความหมายใหม� การเล�นภาษาและ
เล�นคํา เปAนเรื่องของความสามารถในการใช*ภาษาผสมกับปฏิภาณ ข*อนี้เปAนการแสดงให*เห็นถึง
พระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ*าที ่มีรอบไปทุกด*าน เมื่อผู *ใดทูลถามมาเปAนคําร*อยกรอง 
พระองค'ทรงตอบเปAนคําร*อยกรองไปทันที ทํานองกลอนสด บางทีเขาทูลถามหรือกล�าวข*อความ 
โดยใช*คําที่มีความหมายไปในทางไม�ดีงาม พระองค'ตรัสตอบไปด*วยคําพูด เดียวกันนั้นเอง แต�
เปAนคําพูดในความหมายที่ต�างออกไปเปAนฝYายดีงาม คําสนทนาโต*ตอบแบบนี้ มีรสอยู �แต�ใน
ภาษาเดิม แปลออกสู�ภาษาอ่ืนย�อมเสียรสเสียความหมาย บางครั้งผู*มาเฝUาบริภาษพระองค' ด*วย
คําพูดต�างๆ ที่รุนแรงยิ่ง พระองค'ยอมรับคําบริภาษเหล�านั้นทั้งหมด แล*วทรงแปลความหมาย
อธิบายเสียใหม�ให*เปAนเรื่องดีงาม เช�น กรณีของเวรัญชพราหมณ'และสีหเสนาบดีผู *รับแผนมา
จากนิครนถ'นาฏบุตร 

2.1.6.6 อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเปAนอุบายสําคัญ
ในการเผยแผ�พระพุทธศาสนา เริ่มแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ*าทรงดําเนินพุทธ
กิจด*วยพระพุทโธบายที่ได*ผลดีอย�างยิ่ง ในการสั่งสอนแสดงธรรมก็เช�นกัน ทรงมักเริ ่มต*นด*วย
บุคคลที่เปAนพระมหากษัตริย'หรือประมุขของประเทศ อีกทั้งผู *นําของลัทธิต�างๆ ทําให*การ
ประกาศพระศาสนาของพระองค'นั ้นได*ประสบผลสําเร็จอย�างยิ่งและรวดเร็ว อีกทั้งเปAนการ
ยืนยันพระปรีชาสามารถของพระองค'เปAนอย�างดีด*วย 

2.1.6.7 การรู*จักจังหวะและโอกาส วิธีสอนนี้เช�น ผู*เรียนยังไม�พร*อม ยังไม�เกิดปริปา
กะแห�งอินทรีย'หรือญาณ ผู*สอนต*องมีความอดทน ไม�ชิงหักหาญหรือดึงดันทํา แต�ต*องต่ืนตัวอยู�เสมอ 
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เม่ือถึงจังหวะและโอกาส ต*องมีความฉับไวท่ีจะจับมาใช*ให*เปAนประโยชน' ไม�ปล�อยให*ผ�านเลยไป ดัง
ตัวอย�างเช�น ในระยะเริ่มแรกประกาศพระพุทธศาสนา ณ วันมาฆปุรณมี หลังตรัสรู* 3 เดือน เม่ือ
ประทับอยู� ณ เวฬุวัน พระสงฆ'สาวกมาประชุมพร*อมกัน ณ ท่ีนั้น และเปAนโอกาสเหมาะ พระองค'ทรง
แสดงโอวาทปาฏิโมกข' เปAนการใช*จังหวะและโอกาสให*เกิดประโยชน' 

2.1.6.8 ความยืดหยุ�นในการใช*วิธีการ ถ*าผู*สอนสอนอย�างไม�มีอัตตา ตัดตัณหา 
มานะ ทิฐิเสียให*น*อยท่ีสุด ก็จะมุ�งไปยังผลสําเร็จในการเรียนรู*เปAนสําคัญสุด แต�จะใช*กลวิธีใดให*การ
สอนได*ผลดีท่ีสุด จะทําในทางนั้น ไม�กลัวว�าจะเสียเกียรติ ไม�กลัวจะถูกรู*สึกว�าแพ* บางคราวเม่ือสมควร
ยอมรับให*ผู*เรียนรู*สึกว�าเขาเก�ง บางคราวสมควรข�มก็ข�ม โอนอ�อนผ�อนตามก็ยอมตาม สมควรขัดก็ขัด 
สมควรคล*อยก็คล*อย สมควรปลอบก็ปลอบ ดังพระดํารัสว�า “เราฝRกผู*ท่ีควรฝRกได*ด*วยวิธีแบบสุภาพ
บ*าง วิธีแบบรุนแรงบ*าง วิธีท้ังแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ*าง” 

2.1.6.9 ลงโทษและการให*รางวัล มีคําสรรเสริญพระพุทธคุณท่ียกมาแสดงข*างต*นว�า 
“พระผู*มีพระภาคเจ*าทรงฝRกอบรมชุมชนได*ดีถึงเพียงนี้โดยไม�ต*องใช*อาชญา” แสดงว�าการใช*อํานาจ
ลงโทษ ไม�ใช�วิธีการฝRกคนของพระพุทธเจ*า อย�างไรก็ตาม การลงโทษน�าจะมีอยู�แบบหนึ่ง หมายถึงการ
ลงโทษตนเอง ซ่ึงมีท้ังในทางธรรมและวินัย ในทางวินัยถือว�า มีบทบัญญัติความประพฤติอยู�แล*ว และ
บทบัญญัติเหล�านี้พระพุทธเจ*าทรงบัญญัติไว* โดยความเห็นชอบแห�งสงฆ' ส�วนในทางธรรม ภิกษุท่ี
เหลือขอ คือว�า สอนยากจริงๆ สอนไม�ได*จริงๆ ภิกษุรูปอ่ืนก็จะลงโทษ ในลักษณะไม�คุยด*วย ไม�สมาคม
ด*วย เปAนการสื่อให*เห็นถึงการลงโทษต�อภิกษุผู*ว�า ยาก โดยปริยาย 

2.1.6.10 กลวิธีแก*ปFญหาเฉพาะหน*า ปFญหาเฉพาะหน*าท่ีเกิดข้ึนบางครั้งคราว ย�อมมี
ลักษณะแตกต�างกันไปไม�มีท่ีสุด การแก*ปFญหาเฉพาะหน*าย�อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการ
ประยุกต'หลักวิธีการ และกลวิธีต�างๆ มาใช*ให*เหมาะสม เปAนเรื่องเฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป อย�างไรก็
ดี การได*เห็นตัวอย�างการแก*ปFญหาเช�นนี้ อาจช�วยให*เกิดความเข*าใจในแนวทางท่ีจะนําไปใช*ปฏิบัติได*
บ*าง การประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ*าก็ทรงประสบปFญหาเฉพาะหน*าอยู�ตลอดเวลา และทรงแก*
สําเร็จไปในรูปต�างๆ กัน 

2.1.7 หลักเก่ียวกับแผนการสอนของพระพุทธเจ*า 
การจะสอนหรือถ�ายทอดสรรพวิชาความรู*ใดๆ ก็ตาม หากจะให*ผู*รับความรู*ได*รับความรู*

อย�างเปAนระบบ และได*รับสารัตถะความรู*อย�างถูกต*อง ผู*ให*ความรู*จําเปAนจะต*องมีการวางแผน
อย�างเปAนระบบ โดยนึกถึงสภาพแวดล*อมต�างๆ ในการดําเนินการถ�ายทอดสภาพแวดล*อมดังกล�าว
นั้น อาจจะเปAนสภาพแวดล*อมภายใน คือ ตัวผู*ถ�ายทอดว�าจะมีความจริงจังต�อการสอนมากน*อย
เพียงใด และสภาพแวดล*อมภายนอก คือ ตัวผู*รับความรู*ว�าจะมีพื้นฐานหรือความตั้งใจในการรับ
ความรู*เพียงใด หากพิจารณาจากหลักการสอนของพระพุทธเจ*าจะพบว�า พระพุทธองค'มีการวาง
แผนการสอนอย�างเปAนระบบ ดังที่ พระปลัดสามารถ ธมฺมธาโร (ชีวะพฤกษ'),  2549) ได*สรุป
แผนการสอนของพระพุทธองค' ดังนี้ 

2.1.7.1 วิเคราะห'ผู*ฟFง พระองค'จะทรงศึกษาและเลือกบุคคลอย�างละเอียด จะ
เห็นได*จากพุทธกิจที่ทรงใช* เช�น ในเวลาใกล*รุ�งจะทรงตรวจดูสัตว'โลกผู*สมควรได*รับพระกรุณา 
เปAนต*น 
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2.1.7.2 กําหนดรู*ปริบทของผู*ฟFง พระพุทธองค'จะทรงกําหนดรู*ถึงคุณลักษณะภูมิ
หลังของผู*ฟFง เช�น เพศ วัย ฐานะ ความเปAนอยู� สภาพแวดล*อม ชุมชน จารีตประเพณี อุปนิสัย ระดับ
สติปFญญา เปAนต*น 

2.1.7.3 กําหนดเนื้อหาสาระท่ีจะทรงใช*สอน ข้ันตอนการเลือกธรรมท่ีจะนํามาสอน
นั้นนับว�าเปAนข้ันตอนท่ีสําคัญอย�างยิ่ง เพราะว�าผู*ฟFงย�อมมีความพร*อม มีคุณสมบัติปริบททางสังคมท่ี
ต�างกัน มีอินทรีย'ท่ีแก�กล*าต�างกัน การกําหนดเนื้อหาสาระท่ีมีความยากง�ายให*ตรงกับความต*องการ
ของผู*รับฟFง ย�อมมีผลต�อการรับรู*ธรรมะของผู*ฟFงท้ังสิ้น 

2.1.7.4 รูปแบบการนําเสนอ พระพุทธเจ*าทรงมีรูปแบบในการสอนมากมาย เช�น 
การสนทนาการบรรยาย และการตอบปFญหา เปAนต*น 

2.1.7.5 วิธีการนําเสนอ พระพุทธเจ*าทรงใช*วิธีการนําเสนอท่ีหลากหลาย เช�น 
บางครั้งทรงใช*วิธียกอุปมาข้ึนเปรียบเทียบ บางครั้งใช*วิธีตอบปFญหา บางครั้งใช*วิธีเล�านิทานประกอบ
เปAนต*น 

2.1.7.6 ลดส�วนท่ีเกินเพ่ิมส�วนท่ีพร�อง การแสดงธรรมของพระพุทธเจ*ามุ�งประโยชน'
เก้ือกูลและประโยชน'ต�อชาวโลกโดยอาศัยพระกรุณาธิคุณเปAนท่ีตั้ง 

2.1.7.7 การประเมินผล พระพุทธองค'ทรงใช*วิธีการประเมินผลในการแสดงธรรมทุก
ครั้งเม่ือจบการแสดงธรรมเทศนาแล*วจะเกิดคําว�า ธัมมาภิสมโย คือ การได*บรรลุธรรมตามเหตุปFจจัย
ส�วนชนท่ีอยู�ในท่ีประชุมนั้นก็จักสามารถบรรลุคุณธรรมมากน*อยต�างกันไปตามความแก�กล*าของ
อินทรีย' 

2.1.7.8 การติดตามผล พระพุทธองค'จะทรงติดตามผลความคืบหน*าในเรื่องท่ีทรง
สอนไป เช�น ทรงมอบให*พระสารีบุตรเถระเปAนพระอุปFชฌาย'ให*การอุปสมบทแก�พระราธะผู*บวชเม่ือ
แก�ภายหลังเม่ือพระสารีบุตรนํามาเฝUา จึงได*ตรัสถามถึงความเปAนไปของพระราธะ ซ่ึงพระสารีบุตรก็
ทูลว�า พระราธะเธอเปAนผู*ว�าง�ายสอนง�ายเหลือเกิน เปAนต*น  

2.1.8 หลักเก่ียวกับหลักคุณสมบัติของนักเผยแผ� 
สิ ่งที่สําคัญของการเผยแผ� หากผู *เผยแผ� ผู *สอน ขาดคุณสมบัติที ่พึงจะมีในภูมิธรรม

กํากับองค'ความรู* จะทําให*การสื่อสารธรรมะไม�ประสบความสําเร็จ หากจะเปรียบคุณสมบัติ 
หรือลักษณะที่พึงประสงค'ของพระนักเผยแผ�แล*ว คงจะเปรียบได*กับใบประกอบวิชาชีพ หรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพในสาขาวิชาต�างๆ ดังนั้น ผู*วิจัยจะได*เรียงลําดับหลักธรรม ที่เปAนเครื่อง
กํากับคุณสมบัติของนักเผยแผ� ดังต�อไปนี้ 

พระมหาศักด์ิพิชิต ฐานสิทฺโธ (ชัยดี) (2549) ได*สรุปถึงองค'คุณของนักเผยแผ�พุทธธรรมท่ีดี
ควรมีลักษณะประกอบด*วย 1) ปPโย เปAนท่ีรักเปAนท่ีพอใจ คือ เข*าถึงจิตใจ สร*างความรู*สึกสนิทสนม
เปAนกันเองชวนให*ผู*ฟFงอยากสนใจท่ีจะซักถาม 2) ครุ เปAนท่ีเคารพ คือ มีความประพฤติเหมาะแก�ฐานะ 
ชวนให*เกิดความอบอุ�นใจเปAนท่ีพ่ึงได*อย�างปลอดภัย 3) ภาวนีโย เปAนท่ียกย�อง คือ มีความรู*จริง ทรง
ภูมิปFญญาแท*จริงและเปAนผู*ฝRกฝนปรับปรุงตนเองอยู�เสมอ เปAนท่ียกย�องน�าเอาอย�าง ทําให*ผู*ฟFงเกิด
ศรัทธาได* 4) วัตตา เปAนนักพูด โดยอาจจะเลือกใช*วิธีการเผยแผ�ในรูปแบบต�างๆ เพ่ืออธิบายให*ผู*ฟFง
เข*าใจ 5) วะจะนักขะโม เปAนผู*อดทนต�อถ*อยคํา คือพร*อมท่ีจะรับฟFงคําไต�ถาม คําล�วงเกินคําตักเตือน 
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วิพากษ'วิจารณ'ต�างๆ อดทนได*ไม�เบื่อหน�าย ไม�เสียอารมณ' แม*บางครั้งอาจถูกต�อต*านจาก ลัทธิ
ภายนอกมาขัดขวางต�องานเผยแผ� 6) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา เปAนผู*พูดคําท่ีลึกซ้ึงให*ผู*ฟFงเข*าใจได*ง�าย 
นักเผยแผ�ท่ีดีจะ ต*องมีความรู*ในศาสตร'หลายๆ อย�าง และต*องฉลาดในการเลือกใช*วิธีเผยแผ�แบบ
ต�างๆ เพ่ือให*เหมาะสมกับผู*ฟFง เพ่ือให*เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตาม 7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม�ชัก
นําให*ผู*ฟFงเดินผิดทางไปนอกพุทธคําสอน แต�ต*องรู*จักชักจูง แนะนําในทางท่ีถูกท่ีควร (องฺ. สตฺตก 
(ไทย) 23 / 37 /57) 

ในขณะเดียวกัน เสฐียรพงษ' วรรณปก (2540) ได*อธิบายคุณสมบัติของนักเผยแผ�เพ่ิมเติม คือ 
1) น�ารัก น�าวางใจได*อย�างสนิทสนม อยากเข*าไปหาเพ่ือปรึกษาหารือสอบถามเรื่องวิชาการและอ่ืนๆ 
2) น�าเคารพ เกิดความรู*สึกอบอุ�นใจท่ีได*เข*าไปหาเปAนท่ีพ่ึงพาได*อย�างปลอดภัย 3) น�ายกย�อง เปAนผู*
ทรงภูมิปFญญา มีความสามารถในวิชาการนั้นๆ และในเรื่องอ่ืนๆ อย�างน�าท่ึง เปAนความภาคภูมิของ
ศิษย'ท่ีมีความรู*สึกว�ามีอาจารย'เก�ง 4) รู*จักพูด คอยให*คําแนะนํา ว�ากล�าวตักเตือน เปAนท่ีปรึกษาท่ีดี รู*
ว�าขณะใดควรพูดอย�างใด ให*คําแนะนําประเภทไหน อันนี้รวมถึงความสามารถท่ีจะสอนท่ีจะถ�ายทอด
อย�างมีประสิทธิภาพด*วย 5) อดทนต�อถ*อยคํา พร*อมท่ีจะรับฟFงคําซักถามต�างๆ ของศิษย'เสมอ ไม�เบื่อ
หน�าย มีวิญญาณของความเปAนครู รักการสอนถ�ายทอดวิชาความรู*อย�างแท*จริง 6) แถลงเรื่องลึกซ้ึงได* 
มีความสามารถในการอธิบายเรื่องราวต�างๆ ได*อย�างลึกซ้ึง เรื่องยากๆ อธิบายให*เปAนท่ีเข*าใจง�ายได* 
และเรื่องง�ายๆ บางครั้งสามารถอธิบายได*อย�างลึกซ้ึงละเอียดพิสดาร 7) ไม�ชักนําในทางเสียหาย เปAน
ครูท่ีดีจะต*องไม�ชักจูงให*ศิษย'ไปในทางเสียหาย อันนี้รวมถึงตัวครูเองต*องมีความประพฤติดีเปAน
แบบอย�างท่ีดีงามของศิษย'ด*วย 

แสง จันทร'งาม (2540) ได*กล�าวสรุป ถึงคุณสมบัติท่ีดีของนักเผยแผ� ประกอบไปด*วย1) มี
ความกรุณาเปAนพ้ืนฐานของจิต 2) ไม�ถือตัวหยิ่งยโส 3) มีความอดทน ใจเย็น 4) มีความยุติธรรม ไม�
เห็นแก�หน*า 5) มีความรอบคอบ 6) มีความประพฤติน�าเคารพบูชา 7) รู*จักภูมิสติปFญญาของผู*ฟFง 

แต�อย�างไรก็ตาม พระปลัดสามารถ ธมฺมธาโร (ชีวะพฤกษ') (2548) ได*กล�าวถึงหลักคุณสมบัติ
ของนักเผยแผ� โดยเน*นหลักการพัฒนานักเผยแผ�ให*เปAนคนดี หรือเปAนสัตบุรุษ เรียกว�า สัปปุริสธรรม 7 
ประการ คือ 1) มีธัมมัญIุตา เปAนผู*รู*ธรรมะคือหลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระของเรื่องท่ีจะ
สื่อสาร รู*แจ*งแทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร'และศิลปXของตน 2) มีอัตถัญIุตา รู*จักเนื้อหา
สาระ ความหมาย ความมุ�งหมาย วัตถุประสงค'ของการสื่อสารท่ีแน�นอน 3) มีอัตตัญIุตา รู*จักตนเอง 
รู*ว�าตนคือใคร มีความพร*อมหรือไม�อย�างไรการรู*จักตนเองเปAนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งสามารถรับรู* วิเคราะห' 
สังเคราะห' และมีวิจารณญาณท่ีสุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผล ทําให*การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 4) มี
มัตตัญIุตา รู*จักประมาณ รู*จักความพอดี การสื่อสารบางอย�างหากมากเกินไปผู*รับสารก็รับไม�ได* หาก
น*อยเกินไปก็ไม�เพียงพอ การรู*ประมาณในการสื่อสาร คือไม�ส�งสารซํ้าซากมากจนเกินไปหรือน*อย
เกินไป 5) มีกาลัญIุตา รู*จักเวลา ผู*ส�งสารต*องรู*จักเวลาในการสื่อสารว�าเวลาไหนควรเวลาไหนไม�ควร 
รู*จักเลือกเนื้อหาให*เข*ากับสถานการณ'และเวลาในขณะนั้นๆ ได*ดี 6) มีปริสัญIุตา รู*จักชุมชน รู*จัก
สังคม ยิ่งรู*จักมากเท�าไร ประสิทธิภาพในการเผยแผ�พระพุทธศาสนายิ่งมีมากข้ึนเท�านั้น 7) มีปุคคลป
โรปรัญIุตา รู*จักความแตกต�างระหว�างบุคคล  
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นอกจากนี้ ยังมีหลักองค'แห�งธรรมกถึก คือ ภิกษุผู*เผยแผ�ธรรมต*องประกอบด*วยองค'แห�ง
ธรรมกถึก พึงต้ังธรรม 5 อย�าง ไว*ในใจ คือ 1) เราจักกล�าวชี้แจงไปตามลําดับ (อนุปถพฺพิกถํ) 2)เราจัก
กล�าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให*เข*าใจ (ปริยายทสฺสาวี) 3) เราจักแสดงด*วยอาศัยเมตตา (อนุทยตํ 
ปฏิจฺจ) 4) เราจักไม�แสดงด*วยเห็นแก�อามิส (น อามิสนฺตโร) 5) เราจักแสดงไปโดยไม�กระทบตนและ
ผู*อ่ืน (อตฺตานIฺจ ปรIฺจ อนุปหจฺจ) 

2.1.9 หลักเก่ียวกับกลยุทธ'การเผยแผ�ธรรมะในยุคปFจจุบัน 
พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุIฺโญ) (2544) ได*กล�าวถึงรูปแบบวิธีการสื่อสารเคล็ดลับ 

หรือศิลปะการเทศน' ท่ีน�าสนใจ คือการยกหัวข*อธรรมข้ึนแสดงเพ่ือสั่งสอนประชาชนให*รู*ให*เข*าใจ จะ
ได*ละชั่วทําดีมีสวรรค'และนิพพานเปAนจุดหมายของชีวิต และในการเทศน'นั้น มีเคล็ดลับและศิลปะ
สําคัญท่ีนักเทศน'ควรทําความเข*าใจอยู� 3 ประการ คือ 1) ทุนคือ พ้ืนความรู*และความสามารถท่ีมีอยู�
เดิม เช�น รู*หลักธรรม จําหลักสูตร พูดฉะฉาน ปฏิภาณไว น้ําใจงาม มีความรอบรู* 2) ทาง คือ วิธีเข*าถึง
ความสําเร็จโดยสามารถ “เทศน'ได*” รวมไปถึง “เทศน'เปAน” ได*แก� มีครูแนะนํา ท�องจําเทศนา ฝRกว�า
ปากเปล�า เข*าใจวางโครง ฟFง เขียน เพียร อ�าน ปฏิภาณว�องไว จิตใจสงบ ชอบคบบัณฑิต เกาะติด
สถานการณ' 3) ธรรม คือ หลักการและอุดมคติของนักเทศน' การเทศน'ควรปฏิบัติไปตามหลักการ 
ได*แก� เทศนาตามข้ันตอน สั่งสอนอย�างมีเหตุผล เมตตาต�อสาธุชน ไม�กังวลกับเครื่องกัณฑ'ไม�กระทบ
ตนกระทบท�าน คือหลักการเทศนา 

นอกจากนี้แล*ว เทคนิคการเทศนายังจะต*องมีนิทานประกอบด*วย เพ่ือให*เกิดความน�าสนใจ
ดังท่ี พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน' ธมฺมวฑฺฒโน) (2544) ได*กล�าวถึง หลักนิทานกับการเทศน'ไว*ว�า 
“นิทาน” ก็คือนิยายหรือเรื่องท่ีจะนํามาเล�าสู�กันฟFงในโอกาสต�างๆ เปAนสื่อนําไปสู�ความสนใจ เข*าใจ 
ช�วยให*เรื่องท่ีเล�านั้นเกิดมโนภาพเปAนรูปธรรมข้ึน และคงไม�มีใครปฏิเสธว�านิทานไม�มีส�วนเก่ียวข*องกับ
ชีวิต เพราะนิทานเปAนกาวใจระหว�างคุณตาคุณยายกับหลานๆ นิทานเปAนรางวัลความเชื่อฟFงท่ีพ�อแม�
จะให*กับลูกๆ นิทานเปAนสื่อการสอนของครูอันแสนวิเศษ นิทานเปAนหุ�นของธรรมะท่ีจะช�วยขยายเรื่อง
นั้นๆ ให*กระจ�าง นิทานเปAนเครื่องมือหรืออุปกรณ'อันสําคัญของนักสอน นักพูด นักเผยแผ�  นิทานเปAน
แคปซูลท่ีเคลือบเรื่องขมให*เปAนขนมหวาน การใช*นิทานประกอบการบรรยายเปAนเรื่องธรรมดาใน
วงการพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น การมีนิทานไว*เปAนสื่อสอนธรรม โดยมีวัตถุประสงค' 4 ประการ คือ 1) 
เพ่ือเผยแพร�ข*อคิด คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีอยู�ในรูปของนิทาน 2) เพ่ือส�งเสริมศิลปะในการสื่อ
คําสอนทางพระพุทธศาสนาด*วยนิทาน 3) เพ่ืออนุรักษ'ธรรมนิทานทุกรูปแบบของนักเทศก' นักปราชญ'
ทางศาสนาท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ'ไว*มิให*สูญ 

พระมหารุ�งเพชร ชวนปIฺโญ (พัดทาป) (2548) ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผ�พุทธธรรม
ของพระธรรมกิตติวงศ' (ทองดี สุรเตโช) พบว�า แนวทางการใช*ภาษาในการเผยแผ�ของท�านมีลักษณะ
เด�นอยู� 3 ประการคือ 1) การใช*ถ*อยคํา 2) การใช*ลีลาการเทศน' 3) การใช*พุทธศาสนสุภาษิต คติธรรม 
คํากลอน พระธรรมกิตติวงศ'เปAนผู*ท่ีมีความรู*ความสามารถมาก คือเปAนพหูสูต เปAนนักคิด นักประพันธ'
หนังสือ มีอัธยาศัยไมตรี มีน้ําใจโอบอ*อมอารี กล*าคิด กล*าทํา กล*าแสดง มีวิสัยทัศน'ต�อการเผยแผ�
ศาสนากว*างไกล ด*วยปFจจัยเหล�านี้ ทําให*งานเผยแผ�ของท�านประสบผลสําเร็จ ท�านได*เผยแผ�พุทธ
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ธรรมผ�านสื่อมวลชนแขนงต�างๆ เช�น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน' และจัดพิมพ'เปAนหนังสือ
ธรรมะออกเผยแผ� เปAนต*น 

พระวุฒิกรณ' วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ') (2543) ได*ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ�พุทธธรรม
ของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) จากการศึกษาพบว�า เนื้อหาพุทธธรรมของพระราชวรมุนีมี
จุดเด�น คือ มีเนื้อเรื่องบรรยายธรรมเปAนลําดับชั้น เปAนข้ันตอน แต�ละประเด็นจะมีความรู*ใหม�ๆ ให*ขบ
คิดอยู�เสมอ โดยใช*ภาษาร�วมสมัย ฟFงเข*าใจง�าย อธิบายพุทธธรรมได*ลุ�มลึก ชัดเจน โดยสามารถสรุป
ประเภทเนื้อหาของพุทธธรรมได* 4 ประเภท คือ 1) เนื้อหาประเภทพัฒนาจิตใจเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม       
2) เนื้อหาประเภทบูรณาการและการอนุรักษ'สิ่งแวดล*อม 3) เนื้อหาประเภทพระธรรมเทศนา         
4) เนื้อหาประเภทวิชาการ  ส�วนเทคนิคการเผยแผ� คือ ท�านมีเทคนิคและวิธีการนําเสนอพุทธธรรมท่ี
เด�นชัด 6 วิธี คือ 1) นําเสนอโดยการยกอุทาหรณ'และการเล�านิทานประกอบ 2) นําเสนอโดยวิธีการ
ยกอุปมาเปรียบเทียบ 3) นําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา คําคม โคลง บท
ประพันธ' และบทกลอน เปAนต*น 4) นําเสนอโดยวิธีการพูดเชื่อมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ'สถานการณ'
ต�างๆ 5) นําเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตัวอย�างประกอบการบรรยาย 6) นําเสนอโดยวิธีการแทรกด*วย
เรื่องท่ีทําให*เกิดอารมณ'ขัน 

รูปแบบการเผยแผ�ของงานวิจัยพระมหารุ�งเพชร ชวนปIฺโญ (พัดทาป) ศึกษารูปแบบและ
วิธีการเผยแผ�พุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ' (ทองดี สุรเตโช) มีลักษณะโน*มเอียงไปในทางศักยภาพ
องค'เผยแผ� และเทคนิควิธีการท่ี องค'เผยแผ� (พระธรรมกิตติวงษ') ใช*ในการแต�งตํารา การบรรยาย 
และการเขียนโครงกลอน ฉันท' ซ่ึงถือว�า เปAนจุดเด�นท่ีผสมผสานภาษาบาลีท่ีเปAนแนวถนัด ให*
สอดคล*องกลมกลืนกับภาษาไทยอันเปAนภาษาร�วมสมัย และท่ีสําคัญองค'ผู*เผยแผ�มีวิสัยทัศน'กว*าง มอง
การณ'ไกล ถึงรูปแบบแนวทางการเทศน' โดยมิได*จํากัดแต�เพียงการสอนในรูปแบบเดิมแต�ประการใด 
หากแต�ต*องใช*เทคโนโลยี หรือสื่อต�างๆ ท่ีมีความทันสมัยเพ่ือจะสื่อสารธรรมะให*ประสบความสําเร็จ 
จากรูปแบบวิธีการนี้ จึงมีความสอดคล*องกับงานวิจัยของ พระวุฒิกรณ' วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ') ได*
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ�พุทธธรรมของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) งานวิจัยชิ้นนี้ จัดอยู�
ในประเภทเดียวกัน เพราะองค'เผยแผ�มีศักยภาพเปAนท่ีเลื่องลือ โดยเฉพาะมุมมองของการเทศนา ซ่ึงมี
การปรับภาษาเทคนิค ให*มีความเหมาะสมกับภาวการณ'เนื่องจากว�า องค'เผยแผ� เปAนผู*ดํารงตําแหน�ง
ในระดับมหาวิทยาลัยย�อมจะมีความคิดเห็นท่ีผสมผสาน มิได*จํากัดแนวความคิดของตนเองไว*กับ
แนวทางเดิมๆ จะเห็นได*จาก รูปแบบวิธีการสื่อสารธรรมะ สะท*อนออกจากแนวทางเดิม แต�ดูใหม�และ
เปAนระเบียบ ส�วนเทคนิควิธีการ งานวิจัยท้ังสอง มีลักษณะคล*ายๆ กันกล�าวคือ มีการยกอุทาหรณ' 
อุปมาเปรียบเทียบ และยกพุทธศาสนสุภาษิตข้ึนอรรถาธิบายเชื่อมโยงเข*ากับสถานการณ' สร*าง
อารมณ'ร�วมกับผู*ฟFงด*วยการพูดให*ขบขันแต�มีสาระ 

พระมหาสัญญา ปIฺญาวิจิตฺโต (โปร�งใจ) (2543) ได*ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผ�
พุทธธรรมของพระครูพิศาลธรรมโกศล (สุพจน' กIฺจนิโก “หลวงตา”,“แพรเยื่อไม*”) มีลักษณะของ
การปฏิวัติรูปแบบการเทศน' การปาฐกถา ซ่ึงแต�เดิม เราจะเห็นได*จากการเทศมหาชาติ เทศตามแบบ
วิธีโบราณกาล แต�งานวิจัยของพระมหาสัญญา ปIฺญาวิจิตฺโต (โปร�งใจ) พบว�า “หลวงตา”–“แพรเยื่อ
ไม*” ถึงแม*ว�าจะมีพรรษากาลมาก แต�ก็ได*ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเทศน'มหาชาติ และการเทศน'ธรรม
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วัตรตามแบบประเพณี โบราณดังกล�าว มาเปAนการเทศน'มหาชาติแบบประยุกต'และนําเข*าสู�การ
ปาฐกถาธรรม-บรรยายธรรม อภิปราย โต*วาที และการสนทนาธรรมแบบร*อยแก*ว เปAนต*น นอกจากนี้ 
ยังใช*การเผยแผ�พุทธธรรมผ�านสื่อมวลชนต�างๆ เช�น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน' หนังสือพิมพ' 
นิตยสาร วารสาร แถบบันทึกเสียง และจัดพิมพ'หนังสือธรรมะออกเผยแผ� เปAนต*น 

พระมหาศักด์ิพิชิต ฐานสิทฺโธ (ชัยดี) (2549) ศึกษาบทบาทการเผยแผ�พุทธธรรมของพระวิสุ
ทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี) จากการวิจัยพบว�า ท�านยังมีรูปแบบและแนวทางการเผยแผ�พุทธธรรม ท่ี
ดําเนินตามพุทธวิธีการสื่อสาร วิธีการเผยแผ�ของพระสาวก และมีการนําหลักการสื่อสาร ตามหลัก
นิเทศศาสตร'เข*ามาช�วยในการเผยแผ�พุทธธรรม วิธีการนําเสนอ 5 วิธี คือ 1) นําเสนอโดยตรง         
2) นําเสนอโดยการเปรียบเทียบ อุปมา อุปมัย 3) นําเสนอโดยการใช*ตัวอย�าง 4) นําเสนอโดยเชื่อมโยง
กับสถานการณ' 5) นําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต คําคม โคลง คํากลอน นอกจากนี้ยังมีการ
เผยแผ�ในเชิงรุก ได*แก� โครงการเปPดพระอารามภาคกลางคืน โครงการยกวัดมาไว*ท่ีเซเว�นฯ โครงการ
ยกวัดไปไว*ในตลาด โครงการร�มโพธิ์ ส�วนการเผยแผ�เชิงรับ คือ โครงการอบรมพระนวกะตลอดปb การ
จัดต้ังศูนย'เผยแผ�พระพุทธศาสนาวัดสุทัศนเทพวราราม 

งานวิจัยท้ังสองนั้น มีลักษณะท่ีสอดคล*องกันในการสื่อสารธรรมะแบบบูรณาการ ระหว�าง
หลักการด้ังเดิม เข*ากับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม� เพ่ือให*คนได*รับสารัตถะ หรือประเด็นท่ีจะสื่อให*คน
เข*าใจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะงานวิจัยของพระมหาศักด์ิพิชิต ฐานสิทฺโธ (ชัยดี) ซ่ึงสะท*อนให*เห็นว�า 
จะต*องมีนโยบายเชิงรุก เชิงรับในการเผยแผ� คือ มีการวางแผนการอย�างเปAนระบบ เพ่ือให*รูปแบบ
วิธีการเผยแผ� มีระบบแบบแผน และสอดคล*องกับเปUาหมายอย�างแท*จริง ส�วนงานวิจัยของพระมหา
สัญญา โปร�งใจ จะสะท*อนให*เห็นถึงความกล*าหาญ ความมีวิสัยทัศน'ท่ีจะเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเผย
แผ�แบบเดิมๆ กล*าแปลกท่ีจะแตกต�าง เพ่ือสานงานการประกาศพระศาสนาให*บรรลุตามพุทธประสงค' 
ดังนั้น จากงานวิจัยท้ังสอง ก็ไม�อาจจะท้ิงหลักการของพระพุทธเจ*าได* หลักการท่ีว�านี้ คือ การเสนอ
จะต*องมีการเปรียบเทียบอุปมา อุปมัย ยกบุคลาธิษฐานข้ึนเทียบเคียง เพ่ือให*เห็นภาพชัดเจน แต�
อย�างไรก็ตาม งานวิจัยของพระมหาสัญญา โปร�งยังสามารถต�อยอดหลักการของพระพุทธองค'ได* โดย
การบูรณาการ เช�น การบูรณาหลักคําสอนในการเทศมหาชาติ โดยทําเปAนแบบปาฐกถาม อภิปราย 
โต*วาที แบบสองฝYาย ด*วยภาษาท่ีเปAนร*อยแก*ว ฯลฯ นับเปAนมิติใหม�ของการเปลี่ยนแปลงทางการ
เทศน'มหาชาติ คือ หลวงตาท�านกล*าท่ีจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเทศน'เพ่ือให*คนฟFงได*ประโยชน'มาก
ท่ีสุด ส�วนงานวิจัยของท�านพระมหาศักด์ิพิชิต ฐานสิทฺโธ (ชัยดี) สามารถตอบโจทย'ความต*องการ หรือ
ความคาดหวังของสังคมได* กล�าวคือ การใช*หลักการสมัยใหม� เข*ามาปรับใช*ให*ทันต�อเหตุการณ' เช�น 
การใช*หลักนิเทศศาสตร'สมัยใหม� ฯลฯ ท่ีเน*นผู*ฟFงเปAนหลัก ทําอย�างไร จะให*ผู*ฟFงเกิดความสนใจ ด*วย
นําเสนอโดยตรง นําเสนอโดยการเปรียบเทียบ อุปมาอุปมัย นําเสนอโดยการใช*ตัวอย�าง นําเสนอโดย
เชื่อมโยงกับสถานการณ' และนําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต คําคม โคลง คํากลอน ท้ังหมด
นี้ เปAนกลยุทธ'ใหม�ของการสื่อสารธรรมะสมัยใหม� โดยการบูรณาการให*ครบทุกขบวนการ 

โดยสรุปเทคนิคกลยุทธ'การเผยแผ�ธรรมะในยุคปFจจุบัน มีการประยุคตามหลักการท่ีพระพุทธ
องค'ทรงวางหลักเอาไว* ไม�ได*ท้ิงหลักการหรือแนวทางเดิมแต�ประการใด หากแต�เปAนการประยุกต'มุ�ง
หลักประโยชน'สูงสุดแก�ประชาชนเปAนท่ีต้ัง ธรรมะเหล�าใดก็ตาม หากเปAนไปเพ่ือประโยชน'สุขแก�
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ประชาชน ธรรมะเหล�านั้น ย�อมเปAนท่ีต*องการของประชาชน และเปAนท่ีจรรโลงใจ เปAนท่ีพ่ึงในยามยาก 
หากได*ฟFงธรรมะ จากผู*รู* ผู*ได*รับการฝRกฝน อบรม จิตใจมาดีแล*ว มาชี้แจงเทศนาแถลงไขหลักการอัน
เปAนสารัตถะธรรม แต�ถึงอย�างไรก็ตาม หลักการเดิมท่ีพระพุทธองค'ทรงวางหลักไว*อย�างกว*างๆ จะต*อง
ได*รับการประยุกต'ให*เข*ากับปFจจุกาลสมัย ซ่ึงเปAนยุคสมัยท่ีต*องอิงอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารเข*ามา
ประกอบการเทศนาสั่งสอนเพ่ือให*มีประสิทธิภาพในการสื่อสารธรรมะร�วมสมัย และเพ่ือให*ทันกับวุฒิ
ทางปFญญาของประชาชน ดังนั้น หลักการเทศนาตามรูปแบบด้ังเดิม ท่ีถือว�า เปAนพุทธวิธี หรือลีลาการ
สอน ได*ถูกประยุกต'เข*ากับหลักการสมัยใหม� แต�ไม�ได*ท้ิงหลักการเดิมและยึดเปAนแนวทางในการ
ดําเนินงานการเผยแผ� เพราะหลักการเดิมตามท่ีได*แสดงไว* ได*กล�าวไว*ได*อย�างครอบคลุมเก่ียวกับ
หลักการเผยแผ�ไว*หมดแล*ว ไม�ว�าจะเปAนยุคใด สมัยใด ก็สามารถนําหลักการท่ีเปAนพุทธวิธีไปใช*ได* 
เพียงแต� ในระหว�างการใช*หลักการเทศนาตามพุทธวิธีนี้ อาจจะมีปFจจัยท่ีก�อให*เกิดความต�าง เช�น 
บุคคล สถานท่ี เวลา ฯลฯ อาจจะต*องมีการปรับเปลี่ยนให*เกิดความเหมาะสมตามกรณี ข้ึนอยู�ท่ีองค'ผู*
เผยแผ� ผู*ซ่ึงจะมีวิจารณญาณในการสื่อสารธรรมะได*อย�างเหมาะสม ตามท่ีได*แสดงมาจะเห็นว�า โดย
สรุปย�อแล*ว เทคนิค กลยุทธ' กลวิธี หรือจะเรียกอย�างไรก็แล*วแต� ตามท่ีพระนักเผยแผ�ท�านได*นํามาใช* 
ก็จะไม�หนีหลักการแนวเดิม เช�น นําเสนอโดยการยกอุทาหรณ'และการเล�านิทานประกอบ นําเสนอ
โดยวิธีการยกอุปมาเปรียบเทียบ นําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต ปรัชญา คําคม โคลง บท
ประพันธ' และบทกลอน เปAนต*น นําเสนอโดยวิธีการพูดเชื่อมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ'สถานการณ'
ต�าง ๆ นําเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตัวอย�างประกอบการบรรยาย นําเสนอโดยวิธีการแทรกด*วยเรื่องท่ี
ทําให*เกิดอารมณ'ขัน บูรณาการเข*ากับหลักการนิเทศสมัยใหม� รวมท้ังการใช*สื่อวิทยุ โทรทัศน' 
อินเตอร'เน็ตในรูปแบบธรรมะออนไลน' หนังสือพิมพ'วารสาร รูปแบบ CD เปAนต*น 
 
2.2 รูปแบบการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย 

2.2.1 ความเปAนมาของวัด 
วัดพระธรรมกายสร*างข้ึนเม่ือปb พ.ศ. 2513 ตรงกับวันมาฆบูชามีพ้ืนท่ีในระยะบุกเบิกสร*างวัด 

196 ไร� อยู�ในพ้ืนท่ีของวัดพระธรรมกายและอยู�ในพ้ืนท่ีของมูลนิธิธรรมกาย 2,534 ไร�ต้ังอยู�ท่ีตําบล
คลองสามอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได*รับอนุญาตให*ต้ังเปAนวัดโดยสมบูรณ'ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2520 ได*รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี 12 
มกราคม พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�มท่ี 96 ตอนท่ี 15 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ'    
พ.ศ. 2522 โดยมีพระอธิการไชยบูลย'  ธัมมชโช (ปFจจุบันเปAนท่ีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เปAนเจ*าอาวาส
พระเผด็จ  ทัตตชีโว (ปFจจุบันเปAนท่ีพระภาวนาวิริยะคุณ) เปAนรองเจ*าอาวาสปFจจุบัน (พ.ศ. 2546) มี
พระภิกษุ 642 รูปสามเณร 373 รูป อุบาสก 144 คน อุบาสิกา 492 คน และพนักงาน 750 คน 

วัดพระธรรมกายมีจุดกําเนิดมาจากมโนปณิธานอันยิ่งใหญ�ของมหาปูชะนียาจารย'ท้ัง 2 ท�าน
คือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทฺสโร) หลวงปูYวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ ผู*คนพบวิชชาธรรมกาย และ คุณ
ยายอาจารย'มหารัตนอุบาสิกาจันทร' ขนนกยูง ผู*ให*กําเนิดวัดพระธรรมกาย รวมท้ังพระเทพญาณมหา
มุนี (หลวงพ�อธัมมชโย) เจ*าอาวาสวัดพระธรรมกายท่ีรารถนาจะเผยแผ�ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ*าไปสู�จิตใจของมวลมนุษย'ชาติเพ่ือสร*างสันติสุขท่ีแท*จริงให*เกิดข้ึนแก�โลก พระมงคลเทพมุนีได*ปฏิบัติ
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ธรรมจนค*นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ*าท่ีเลือนหายไปกลับคืนมาในวันเพ็ญเดือน 10
พ.ศ. 2460 โดยต้ังสัจจาธิษฐานเอาชีวิตเปAนเดิมพันว�า “ถ*าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม�เห็นธรรมท่ีพระพุทธเจ*า
ต*องการ เปAนอันไม�ลุกจากท่ีนี้จนหมดชีวิต” ก�อนท่ีท�านจะค*นพบวิชชาธรรมกายกลับคืนมา ไม�มีใครรู*
ว�ามนุษย' 2,000 ปb หลังพุทธปรินิพพาน 

เม่ือพระมงคลเทพมุนีค*นพบวิชชาธรรมกายแล*วท�านก็มุ�งม่ันทํางานพระศาสนา และสอน
หลักการปฏิบัติเพ่ือเข*าถึงพระธรรมกายแก�มหาชนตลอดชีวิตของท�านโดยมีคําสอนท่ีเปAนสูตรสําเร็จใน
การปฏิบัติธรรมคือ “หยุดเปAนตัวสําเร็จ” ท�านเผยแผ�วิชชาธรรมกายจนมีศิษย'ยานุศิษย'มากมายท้ัง
ภายในและต�างประเทศ ส�งผลให*วัดปากน้ําภาษีเจริญ มีชื่อเสียงเลื่องลือไปท่ัวสังฆมณฑล ท้ังในด*าน
ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ 

ตลอดจนเวลากว�า 40 ปb ท่ีประจําอยู� ณ วัดปากน้ํา หลวงพ�อวัดปากน้ําได*จัดให*มีการศึกษา
ทางธรรมท้ังภาคปริยัติ และปฏิบัติแก�พระภิกษุ สามเณรและฆราวาส สําหรับการศึกษาของพระภิกษุ
และสามเณรได*ส�งเสริมให*เรียนท้ังด*านปริยัติ และปฏิบัติไปพร*อมๆ กัน อย�างสะดวกสบายโดยไม�ต*อง
กังวลเรื่องการขบฉัน จึงได*จัดต้ังโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงพระภิกษุ สามเณรกว�า 500 รูป และ
ฆราวาสกว�า 1,200 คน ทําให*มีพระภิกษุและสามเณรมาอยู�ท่ีวัดมากข้ึน ท�านกล�าวว�า “การศึกษานั้น
เปลี่ยนชีวิตผู*ศึกษาให*สูงกล�าวว�าพ้ืนเดิม คนท่ีมีการศึกษาจะได*อะไรดีกว�าประณีตกว�าผู*อ่ืน คนมีวิชา
เท�ากับได*สมบัติจักรพรรดิ ใช*ไม�หมด” สิ่งท่ีท�านบริหารจัดการภายในวัด ท�านทําควบคู�ไปกับการเจริญ
ภาวนา กล�าวกันว�าพระภิกษุและแม�ชีสมัยหลวงพ�อวัดปากน้ํามีการนั่งสมาธิเปAนหลักท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืน ทําให*วัดปากน้ําสมัยนั้นมีชื่อเสียง กล�าวกันติดปากว�า “วัดปากน้ํานี้สายปฏิบัติ 
สายธรรมกายดังมาต้ังแต�สมัยนั้นแล*ว” 

วิธีการสอนของหลวงพ�อวัดปากน้ําในสมัยนั้นมุ�งสอนให*คนท่ัวไปรักษาศีล ทําทาน และเน*น
การสั่งสมาธิเพ่ือให*ผู*ปฏิบัติเกิดความรู* ความเข*าใจและเชื่อม่ันในเรื่องกฎแห�งกรรม เชื่อม่ันว�านรก
สวรรค'มีจริงไปถึงได*จริง ท�านจึงเปAนพระท่ีมีกิตติศัพท'มากในสมัยนั้นครั้นเม่ือคุณยายอาจารย'มหารัตน
อุบาสิกาจันทร'ได*ยินกิตติศัพท'ของท�าน จึงอยากมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดปากน้ําบ*าง 

คุณยายอาจารย'มหารัตนอุบาสิกาจันทร'  ขนนกยูง ผู*ให*กําเนิดวัดพระธรรมกายคุณยาย 
(อุบาสิกาจันทร' ขนนกยูง) เกิดเม่ือปb พ.ศ. 2452 เกิดในครอบครัวชาวนา เปAนคนอําเภอนครไชยศรี  
จังหวัดนครปฐม คุณยายไม�ได*เรียนหนังสือ จึงอ�านไม�ออกและเขียนไม�ได* เพราะเหตุท่ีท�านไปขอขมา
พ�อของท�าน  ซ่ึงเคยแช�งให*ท�านหูหนวกห*าร*อยชาติ  ในขณะท่ีพ�อด่ืมสุราแล*วมีปากเสียงกับแม�ทะเลาะ
กันสาเหตุท่ีคุณยายโดนพ�อพูดเช�นนั้นเพราะท�านพยายามจะไกล�เกลี่ยมิให*พ�อและแม�ทะเลาะกันจึง
บอกกับพ�อว�า “แม�ไม�ได*ว�าอะไรพ�อเลย” พ�อจึงบอกว�า “ลูกคนไหนไม�ได*ยินท่ีแม� (แม�ของคุณยาย) ว�า
พ�อ ให*พวกลูกๆ หูหนวกห*าร*อยชาติ” 

คุณยายมีความเชื่อว�าคําให*พรของพ�อแม�นั้นศักด์ิสิทธิ์สามารถส�งผลดีจริงตามท่ีท�านพูดไว*ส�วน
คําสาปแช�งก็คงต*องศักด์ิสิทธิ์เช�นกันท�านจึงต้ังใจจะขอขมาโทษในวาระสุดท*ายก�อนท่ีพ�อของท�านจะลา
โลกแต�ท�านก็ไม�มีโอกาสเพราะเม่ือกลับจากท*องนามาถึงบ*านพ�อก็สิ้นใจเสียก�อน ความรู*สึกหวาดกลัว
ในโทษภัยของคําสาปแช�งของพ�อจึงทําให*ท�านเกิดความคิดท่ีจะไปตามหาพ�อในสัมปรายภพ (ภพหลัง
ความตาย) ให*ได* 
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ในปb พ.ศ. 2470 ขณะนั้นคุณยายอายุได* 18 ปb ท�านได*ยินข�าวว�าหลวงพ�อวัดปากน้ําภาษีเจริญ
สามารถสอนคนให*เข*าถึงธรรม และหากใครเข*าถึงก็สามารถไปนรกไปสวรรค'ได*ทําให*คุณยายเกิดแรง
บันดาลใจอย�างมากท่ีจะได*ปฏิบัติสมาธิภาวนากับหลวงพ�อวัดปากน้ํา เพ่ือไปขอขมาพ�อซ่ึงอยู�ในภพอ่ืน
หลังจากนั้นคุณยายก็ได*อําลาบ*านเกิดมาทํางานอยู�ท่ีบ*านเศรษฐีใจดีท�านหนึ่ง ซ่ึงเปAนลูกศิษย'หลวงพ�อ
วัดปากน้ํา ณ บ*านแห�งนี้เองคุณยายก็ได*พบกับคุณยายอุบาสิกาทองสุกซ่ึงเปAนแม�ชีประจําอยู�ท่ีวัด
ปากน้ําและปลีกเวลาไปสอนสมาธิภาวนาท่ีบ*านเศรษฐีผู*นั้น ณ บ*านนี้เองคุณยายได*พยายามหาโอกาส
ฝRกการเจริญสมาธิภาวนากับคุณยายทองสุก 

“การเรียนธรรมะของคุณยายใช*ภาวนาในใจว�า “สัมมา  อะระหัง” พร*อมกับนึกดวงแก*วหรือ
พระพุทธรูปแก*วเปAนนิมิตไว*ท่ีศูนย'กลางกายซ่ึงเหมือนกับคนอ่ืนๆ ท่ีจะพบปFญหา คือ ความฟุUงและ
ความเครียด เวลาท่ีสติอ�อนก็จะฟุUงคิดถึงบ*านคิดถึงพ�อแม�พ่ีน*องเวลาท่ีต้ังใจมาก ก็จะเครียดจนมึน
ศีรษะเปAนอยู�นานจนเกิดความคิดว�า “ธรรมะเปAนของจริงหรือ ถ*าจริงทําไมเราจึงไม�เห็น” คุณยายทอง
สุกจึงแนะนําว�า “ธรรมะเปUนของจริงแต�ตัวเราต�างหากท่ีทําไม�จิรง” และธรรมะเปAนของ “เย็นใจท่ีพบ
ธรรมะได*ต*องเปAนใจท่ีเยือกเย็น” การทําใจหยุดนิ่ง ถ*าบังคับใจจะต่ืนเตลิด เหน็ดเหนื่อย ต*องค�อย
ประคับประคองไม�สนใจเรื่องท่ีผ�านมาในขณะทําสมาธิเหมือนมีแขกมาบ*าน เม่ือเจ*าของบ*านไม�สนใจ
แขกก็จะเกิดเขินกลับไปเอง ให*มองศูนย'กลางกายไปเรื่อยๆ ใจจะรวมตัวถูกส�วนพอดีและหยุดในท่ีต้ัง
ของเขาเอง 

ตามประวัติท่ีบันทึกไว*ว�า คุณยายพยายามนั่งสมาธิทําความเพียรเริ่มต้ังแต�คิดฟุUงมาก
จนกระท่ังฟุUงน*อยจากฟุUงน*อยจนถึงไม�ฟุUงเลย และจากไม�ฟุUงเลยมาถึงข้ึนรู*สึกโล�ง โปร�งเบา ในท่ีสุด 
ท�านเห็นจุดสว�างเล็กๆ เหมือนดวงดาวในอากาศเกิดข้ึนภายใน ท�านทําใจหยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง ด่ิงเข*า
กลางเข*าไปเรื่อยๆ ในท่ีสุดท�านก็เข*าถึงธรรมกายภายใน คือ “ธรรมกาย” ท่ีบ*านนั่นเองคุณยายเพียน
ปฏิบัติจนเข*าถึงพระธรรมกายใจท�านนิ่งสงบและสว�างมากในท่ีสุดท�านก็สามารถใช*ญาณทัศนะ ขอบ
ธรรมกายไปขอขมาพ�อในสัมปรายภพและช�วยพ�อให*พ*นจากทุกข'ในอบายภูมิได*สําเร็จ 

ครั้นต�อมาในปb พ.ศ. 2481 คุณยายอาจารย'ทองสุกได*พาคุณยายไปกราบหลวงพ�อวัดปากน้ํา
และได*บวชเปAนแม�ชีอยู�ท่ีวัดปากน้ําโดยไม�ได*กลับไปทํางานท่ีบ*านเศรษฐีนั้นอีกเลยหลวงพ�อวัดปากน้ํา
ได*กล�าวกับคุณยายในครั้งแรกท่ีพบว�า “มึงมันมาช*าไป” และหลวงพ�อวัดปากน้ําก็อนุญาตให*คุณยาย
เข*าปฏิบัติธรรมในอาคารภาวนา ซ่ึงหลวงพ�อวัดปากน้ําเรียกว�า โรงงานทําวิชชาร�วมกับผู*ปฏิบัติอ่ืนๆ 
ประกอบด*วยพระภิกษุและแม�ชี มีการปฏิบัติธรรมเปAนหลัก 

หลวงพ�อวัดปากน้ํามรณภาพในวันท่ี 3 กุมภาพันธ' 2502 รวมอายุได* 74 ปb 53 พรรษาในบั้น
ปลายชีวิตท�านสั่งให*คุณยายสอนสมาธิต�อไปและรออยู�ท่ีวัดปากน้ํา เพราะจะมีผู*สืบทอดมาเรียนวิชชา
กับคุณยายลุงเตชวัน  มณีวรรณวรวุฒิ ซ่ึงเคยบวชเปAนสามเณรสมัยหลวงพ�อวัดปากน้ํา (เดิมชื่อจุลมณี) 
เล�าว�า “หลวงพ�อวัดปากน้ําท�านสั่งว�าอย�าเผาศพท�านศพของท�านยิ่งเก็บไว*นานเท�าไหร�วัดจะเจริญมาก
ข้ึนเท�านั้นเรื่องอดเรื่องจนไม�ต*องห�วง แม*หลวงพ�อจะไม�อยู� แต�หลวงพ�อจะดูแลลูกๆ ทุกคนอย�าคิดว�า
วัดจะเสื่อม วิชชาธรรมกายจะเสื่อมโทรม ให*ปฏิบัติตามหลวงพ�อ และท�านบอกว�ามองๆ ไปมีแต�ลูก
จันทร'ท่ีจะสืบต�อได*ลูกจันทร'นี่เปAนหนึ่งไม�มีสอง... คนๆ นี้จะสืบต�อวิชชาธรรมกายของหลวงพ�อต�อไป
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ได* จนถึงผู*มาสืบทอดได* จะพบคนท่ีจะมาช�วยและมาสืบทอดต�อถ*าหลวงพ�อละสังขารแล*วอย�าไปไหน
ให*รออยู�ทีวัดปากน้ําคนอัศจรรย' คนสืบทอดนี้จะมาหา”  

จากนั้นคุณยายได*ใช*เรือนพักของท�านในบริเวณวัดปากน้ําเปAนท่ีสอนสมาธิในวันอาทิตย'และมี
ลูกศิษย'เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ บรรดาศิษย'จึงร�วมมือกันสร*างบ*านหลังใหม�ใกล*กับเรือนพักเดิมให*คุณยายจน
ต�อมาขยายมาเปAนศูนย'พุทธจักรปฏิบัติธรรมและเปAนวัดพระธรรมกายในปFจจุบันปUาฉลวยได*พบหลวง
พ�อวัดปากน้ําตอนอายุ 17 ปb กล�าวว�า “แม�ชีจันทร'สอนธรรมต�อปลูกบ*านอยู�ข*างศาลาเปAนบ*านหลัง
เล็กๆ ตอนนี้เปAนสวนสาธารณะแล*วมีนิสิตเกษตรพอเลิกเรียนก็พากันมานั่งสมาธิ มีหนุ�มๆ สาวๆ 5-6 
คน ต�อมาก็ชวนกันมาเพ่ิมข้ึน เปAนเรื่องจริงท่ีว�าแม�ชีจันทร'ไม�รู*หนังสืออ�านไม�ออกเขียนไม�ได* แต�
สามารถทําให*นิสิต นักศึกษาท้ังหลายศรัทธาในวิชชาธรรมกาย เขามานั่งกันท่ีบ*านธรรมประสิทธิ์น�า
นับถือเขียนและอ�านไม�ได*แต�ทําให*เขาเชื่อถือได* ถ*าแม�ชีจันทร'ทําไม�ได* ไม�รู*ไม�เห็นจริงเขาก็คงไม�เชื่อ 
พวกนิสิตนักศึกษามาเรียนกันมาก เรียนเสร็จก็กลับบ*าน ต�อมาย*ายไปสร*างวัดพระธรรมกายลองไปวัด
พระธรรมกายดูซิ เขาทําได*ดี คนหนุ�มคนสาว คนมีความรู*ส�วนใหญ�สําเร็จปริญญามาเปAนหม่ืน เปAน
แสน เงียบไม�มีเสียง ... นี่คือความต้ังใจจะเผยแผ�วิชชาไปท่ัวไป” 

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ�อธัมมชโย) การปฏิบัติธรรมท่ีหลวงพ�อวัดปากน้ําได*ค*นพบ 
และคุณยายได*นํามาสอนแก�สาธุชนในภายหลังทําให*ข�าวการสอนของคุณยายบันทึกอยู�ในหนังสือ
“วิปFสสนาบันเทิงสาร” เม่ือหลวงพ�อธัมมชโย (นามเดิม ไชยบูลย' สุทธิผล) สมัยท่ีเปAนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'อ�านพบเข*าจึงเกิดความหวังท่ีจะพบคุณยาย เพ่ือตอบคําถามท่ีมีข้ึนในใจ
ของท�านว�า “คนเราเกิดมาทําไม มาจากไหน ตายแล*วจะไป เปUาหมายชีวิตคืออะไร”  

เม่ือหลวงพ�อมาพบคุณยายและได*ปฏิบัติธรรมต�อเนื่องจนเห็นคุณค�าของธรรมปฏิบัติทําให*ได*
คําตอบท่ีสงสัยมานานอย�างชัดเจนคือรู*ว�าคนเราเกิดมาทําไมเปUาหมายวีชิตคืออะไร ท้ังยังทําให*ไปพระ
นิพพานได* ช�วยมนุษย'ให*พ*นทุกข'ได* เม่ือปฏิบัติธรรมมากเข*าความต้ังใจในการประพฤติพรหมจรรย'
ตลอดชีวิตก็เกิดข้ึนภายหลังเม่ือสําเร็จการศึกษาแล*วท�านจึงอุปสมบทด*วยปณิธานม่ันว�าจะประพฤติ
พรหมจรรย'ตลอดชีวิตเพ่ืออุทิศให*แก�การเผยแผ�พระพุทธศาสนาโดยไม�ลาสิกขาในปb พ.ศ. 2512 

เม่ือหลวงพ�อได*บวชอุทิศชีวิตแก�พระพุทธศาสนาแล*วก็มีความต้ังใจว�าจะนําพระธรรมคําสั่ง
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ*ามาอบรมสั่งสอนปลูกฝFงคุณธรรมลงในจิตใจของเหล�าสาธุชน โดยไม�
เลือกเพศเลือกวัย เลือกเชื้อชาติ เพ่ือให*ทุกคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีโอกาสปฏิบัติธรรมให*
ได*เข*าถึงธรรมะภายในได*พบความสุขท่ีแท*จริงและมีพระธรรมกายเปAนท่ีพ่ึงของชีวิตนี่คือความ
ปรารถนาลึกๆ ท่ีอยู�ในใจของหลวงพ�อตลอดเวลา เม่ือได*ปฏิบัติธรรมจนหลวงพ�อธัมมชโยเกิด
ประสบการณ'ภายในอันละเอียดลึกซ้ึงด*วยตนเองแล*วท�านกล�าวว�า “ธรรมท้ังหมดนี้มีอยู�แล*วในตัวของ
เรา ไม�ใช�เปAนเรื่องนอกตัว” พระสัมมาสัมพุทธเจ*าท�านทรงนําเอาเรื่องในตัวท่ีท�านได*เข*าถึงมาแนะนํา
สั่งสอน เปPดเผยให*เราได*ทราบ ให*เราได*เข*าถึงความเปAนจริงของชีวิตเข*าถึงในสิ่งท่ีมีอยู�แล*ว 

ไม�ว�าจะมีพระพุทธเจ*าบังเกิดข้ึนหรือไม�ก็ตามแสงสว�างดวงธรรมกายในกายภายใน มีอยู�แล*ว
ในตัวเราไม�ได*เปAนนิมิต ไม�ใช�สิ่งท่ีปรุงแต�งข้ึนมา แต�เปAนสิ่งท่ีมีอยู�แล*วในกลางกายของมนุษย'ทุกคนไม�
ว�าเชื้อชาติไหน ภาษาไหน หรือนับถือศาสนาใด ต�างแต�ว�าใครจะมีความรู*ได*กว*างไกลหรือเข*าถึงได*แค�
ไหนเท�านั้นใครเข*าถึงแค�ไหนก็รู*จักในสิ่งท่ีตนเข*าถึงสิ่งท่ีตนยังไม�เข*าถึงเขาก็ยังไม�รู*จัก เพราะฉะนั้นพระ
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สัมมาสัมพุทธเจ*าท�านจึงนําสิ่งท่ีมีอยู�แล*วท่ีไม�เคยมีใครเข*าถึงในยุคของท�านมาเปPดเผยให*ทุกคนได*รู*จัก
ได*เข*าถึง ได*หลุดพ*น และเกิดญาณหยั่งรู* ได*เข*าถึงความสมบูรณ'ของชีวิตเช�นเดียวกับพระองค' เม่ือ
บวชเปAนพระภิกษุแล*วหลวงพ�อธัมมชโย ก็เริ่มทําหน*าท่ีสอนการปฏิบัติธรรมแทนคุณยายต้ังแต�ท่ีบ*าน
ธรรมประสิทธิ์จนกระท่ังมีสาธุชนให*ความสนใจมาปฏิบัติธรรมกันเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เปAนจํานวนร*อย 
คุณยายจึงคิดหาพ้ืนท่ีสัก 50 ไร� สําหรับสร*างวัด 

ด*วยความต้ังใจท่ีจะเผยแผ�การปฏิบัติธรรมเพ่ือให*คนท่ัวไปพบความสุขภายในคุณยายจึงคิดว�า
จะต*องหาแผ�นดินสัก 50 ไร� เปAนสถานท่ีไปมาสะดวกไม�ห�างไกลตัวเมืองมากนักและต*องมีบรรยากาศ
วิเวกสงบร�มรื่น สามารถรองรับคนได* 100 – 200 คนเท�านั้น ไว*เปAนสถานท่ีสําหรับบ*านธรรมประสิทธิ์
สร*างบุญกุศล สําหรับผู*มาปฏิบัติธรรม ซ่ึงนับวันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ต�อมาหมู�คณะได*ไปขอซ้ือท่ีของ
คุณหญิงประหยัดแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี ซ่ึงเปAนมารดาของคุณวรณีสุนทรเวช จํานวน 50 ไร� บังเอิญ
วันท่ีไปขอซ้ือเปAนคล*ายวันเกิดของคุณหญิงประหยัดพอดีท�านมีจิตศรัทธาเพราะเห็นว�าจะนําไปสร*าง
เปAนวัดจึงยกท่ีดินให*ท้ังแปลง 196 ไร� 9 ตารางวา ณ ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ในปลายปb พ.ศ. 2512 และมาสร*างเปAนวัดพระธรรมกายในปFจจุบัน 

ในข้ันต*นคณะผู*บุกเบิกได*สร*างสถานท่ีปฏิบัติธรรมข้ึนก�อน ให*ชื่อว�า “ศูนย'พุทธจักรปฏิบัติธรรม” 
ต�อมาจึงได*ยกฐานะจากศูนย'พุทธจักรปฏิบัติธรรมข้ึนเปAนวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ'ได*และให*ชื่อว�า 
“วัดวรณีธรรมกายาราม” เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2520 และเพ่ือให*สอดคล*องกับการเผยแผ�ธรรมปฏิบัติ
ของวัดจึงเปลี่ยนชื่อวัดเปAน “วัดพระธรรมกาย” เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.  2524 

ความต้ังใจแน�วแน�ของคณะผู*บุกเบิกสร*างวัดคือ การอบรมศีลธรรมแก�ประชาชน เพ่ือสร*าง
สันติสุขให*แก�ชาวโลกได*กําหนดวัตถุประสงค'ซ่ึงถือว�าเปAนอุดมการณ'ของวัด 3 ประการคือ 1) สร*างวัด
ให*เปAนคนคือเปAนวัดท่ีสะอาด สงบ ร�มรื่น สําหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของประชาชน 2) สร*างพระ
ให*เปAนพระคือฝRกอบรมพระภิกษุ ให*ถึงพร*อมด*วยศิลาจารวัตรและคุณธรรมภายใน เปAนท่ีต้ังแห�ง
ศรัทธาสามารถเปAนครูสอนศีลธรรมให*แก�ประชาชนได* 3) สร*างคนให*เปAนคนดีคือสร*างคนดีมีศีลธรรม
มีความรับผิดชอบต�อตนเอง ครอบครัวสังคมและประเทศชาติและมีความมุ�งหวังให*วัดพระธรรมกาย
เปAนโรงเรียนสอนศีลธรรมให*กับประชาชนสร*างคนสร*างวัด  

สร*างวัดตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ*าหลวงพ�อธัมมชโยคุณยายอาจารย'ฯ และ
ศิษย'ยานุศิษย'ได*ร�วมแรงร�วมใจกันสร*างวัดพระธรรมกายข้ึนภายใต*แนวคิด “สร*างวัดให*เปAนวัด สร*าง
พระให*เปAนพระ และสร*างคนให*เปAนคนดี” ตามหลักปฏิรูปเทส 4 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ*า เพ่ือสร*าง
วัดให*มีคุณภาพ จะได*จูงใจคนให*อยากเข*าวัดปฏิบัติธรรม ซ่ึงจะเกิดผลดีท้ังแก�ส�วนตน ส�วนรวม และ
เปAนผลดีต�อความเจริญรุ�งเรืองของพระศาสนา หลัก “ปฏิรูปเทส 4” ประกอบด*วย 1) อาวาสเปAนท่ี
สบายคือ การปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในวัดให*สวยงามร�มรื่น ดูแลวัดให*สะอาดเปAนระเบียบเรียบร*อยใครเห็น
ก็รู*สึกสบายใจ 2) อาหารเปAนท่ีสบายคือ การต้ังโรงทานเลี้ยงอาหารญาติโยมท่ีมาวัดอย�างเท�าเทียมกัน
ทุกคนบริการให*ความสะดวก โดยไม�ให*ญาติโยมเกิดความกังวลรวมท้ังดูแลเอาใจใส�ภัตตาหารท่ีญาติ
โยมนํามาถวายพระและให*ความเคารพในทานของญาติโยม 3) บุคคลเปAนท่ีสบาย คือ อบรมบุคลากร
ในวัดให*ดีให*อ�อนน*อมถ�อมตน มีกิริยามารยาทเรียบร*อย มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีงามหม่ันศึกษาธรรมะและ
ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย�างสมํ่าเสมอเปAนแบบอย�างท่ีดี สร*างความประทับใจแก�สาธุชน       
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4) ธรรมะเปAนท่ีสบาย คือ เม่ือประชาชนมาวัดแล*วจะไม�ให*กลับบ*านมือเปล�าต*องได*รู*ธรรมะและได*
ข*อคิดกลับไปใช*ในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ ยังมีการอบรมศีลธรรมให*แก�หน�วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนท่ัวไปอีกด*วย 

แนวคิดในการสร*างวัดตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ*ามีส�วนสําคัญในการทําให*
สาธุชนท่ีเคยไปวัดมีความพึงพอใจจึงบอกต�อๆ กันไป ทําให*มีผู*เดินทางไปประพฤติปฏิบัติธรรมท่ีวัด
พระธรรมกายมากข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงแสดงให*เห็นว�า ความจริงแล*วผู*คนจํานวนมากยังต*องการเข*าวัดปฏิบัติ
ธรรม ขอเพียงแต�ทางวัดต*องทําวัดให*น�าเข*าด*วยการดูแลรักษาศาสนสถานให*สะอาดร�มรื่น อบรมศา
สนบุคคลให*มีคุณภาพและพัฒนาวิธีการเผยแผ�ธรรมะให*เข*ากับยุคสมัยเพ่ือให*วัดมีบทบาทในการ
ถ�ายทอดศีลธรรมแก�ประชาชนได*อย�างแท*จริง 

วัดพระธรรมกายเติบใหญ�ข้ึนอย�างต�อเนื่องตลอดมา จนกระท่ังพ้ืนท่ี 196 ไร�คับแคบลงดังนั้น
ในปb 2527 หลวงพ�อธัมมชโยจึงมีดําริให*ขยายพ้ืนท่ีออกไปอีก 2,000 ไร� เพ่ือรองรับการขยายงาน
พระพุทธศาสนาในอนาคต ซ่ึงจะเปAนประโยชน'ต�อความเจริญรุ�งเรืองของพระพุทธศาสนาและ
สังคมไทย โดยได*รับการสนับสนุนท้ังในด*านกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย' จากสาธุชนผู*ใจบุญ ท่ี
เล็งเห็นความจําเปAนในการขยับขยายพ้ืนท่ีวัดให*กว*างขวางข้ึน 

การขยายพ้ืนท่ีและการก�อสร*างอาคารขนาดใหญ�ของวัดพระธรรมกาย จึงเกิดข้ึนเพ่ือให*
เพียงพอแก�การรองรับผู*มีบุญจากท่ัวโลกและมีลักษณะสร*างไปใช*ไปเปAนส�วนใหญ�ซ่ึงปFจจุบันมีสาธุชน
หลั่งไหลไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดนับแสนคน และในอนาคตคาดว�าจะเพ่ิมข้ึนอีกเปAนจํานวนมากและ
เนื่องจากสิ่งก�อสร*างทุกอย�างในวัดพระธรรมกายล*วนมาจากเงินบริจาคท่ีเกิดจากความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน การก�อสร*างและดูแลศาสนสถานจึงอาศัยหลัก “ประหยัดสุด ประโยชน'สูง และคงทน
ถาวร” หมายความว�าสิ่งก�อสร*างทุกอย�างจะสร*างเฉพาะท่ีจําเปAนจริงๆ เม่ือสร*างแล*วต*องสามารถใช*
ประโยชน'ได*อย�างคุ*มค�ามากท่ีสุดและคงทนถาวร ไม�ต*องสิ้นเปลืองค�าใช*จ�ายในการซ�อมแซม
บํารุงรักษานอกจากนี้บุคลากรในวัดและสาธุชนยังได*รับการปลูกจิตสํานึกให*เปAนเจ*าของวัดให*ช�วยกัน
ดูแลรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาอย�างระมัดระวังเพ่ือให*สิ่งก�อสร*างท้ังหลายเกิดประโยชน'คุ*มค�าท่ีสุด
ต�อพระพุทธศาสนาซ่ึงจะบังเกิดอานิสงส'ผลบุญอันเต็มเปbeยมแก�ผู*บริจาคเงิน 

ศาลาจาตุมหาราชิกาสร*างข้ึนเม่ือปb พ.ศ. 2518 เพ่ือเปAนท่ีแสดงพระธรรมเทศนาแก�ญาติโยมท่ีมา
ทําบุญในวันอาทิตย' ส�วนของหลังคาใช*โครงสร*างเหล็กแทนไม* เพ่ือความคงทนแข็งแรง และออกแบบไม�ให*มี
เสากลาง ทําให*พระภิกษุผู*แสดงธรรมและสาธุชนทุกคนสามารถมองเห็นกันได*ชัดเจนโดยไม�ต*องมีเสากลางมา
บดบัง และยังช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีนั่งทําให*ศาลาจาตุมหาราชิการองรับคนได*ถึง 500 คน 

อุโบสถวัดพระธรรมกายเริ่มก�อสร*างเม่ือปลายปb พ.ศ. 2520 เสร็จสมบูรณ'เม่ือวันศุกร'ท่ี 7
พฤษภาคม พ.ศ. 2525 สถาปFตยกรรมเปAนแบบไทยประยุกต' โดยมีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช
วรวิหารเปAนต*นแบบ การออกแบบยึดหลักความแข็งแรง คงทน เรียบง�าย แต�สง�างาม มีช�อฟUาคู� 
หลังคาโค*งรับกับขอบฟUา ด*านหลังอุโบสถของวัดพระธรรมกายจารึกข*อความเก่ียวกับการสร*างอุโบสถ
ไว*บนแผ�นหินอ�อน การก�อสร*างทําด*วยความละเอียดและประณีต วัสดุอุปกรณ'ทุกชนิดคัดเลือกแต�สิ่งท่ี
ดีท่ีสุดเท�าท่ีจะหาได*ในสมัยนั้น ดังเช�น หินเกล็ดท่ีประดับผนังโบสถ'ภายนอก ต*องคัดเลือกหินทีละเม็ด 
เลือกเฉพาะเม็ดท่ีมีสีขาวบริสุทธิ์เท�านั้น 
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สภาธรรมกายสากลหลังคาจาก ในช�วงระหว�างปb พ.ศ. 2527-2528 มีสาธุชนหลั่งไหลไป
ปฏิบัติธรรมเพ่ิมข้ึนเปAนจํานวนหลายหม่ืนคน ทางวัดต*องสร*างสภาธรรมกายสากล (หลังคาจาก) ข้ึน 
อาคารนี้เปAนอาคารชั่วคราวหลังคามุงจากพ้ืนปูกระเบื้องคอนกรีตแผ�นเรียบ รองรับสาธุชนได*ประมาณ 
12,000 คน ใช*งานครั้งแรกในวันวิสาขบูชาปb พ.ศ. 2528 และยังได*สร*างเต็นท'เอนกประสงค'ขนาด
ใหญ�เพ่ิมเติม เม่ือรวมกันแล*วสามารถรองรับสาธุชนได*ประมาณ 30,000 – 40,000 คน ปFจจุบันสถาน
ท่ีตั้งสภาธรรมสากล (หลังคาจาก) ได*ถูกปรับปรุงพ้ืนท่ี เพ่ือสร*างอาคาร 100 ปb คุณยายอาจารย'ฯ  

ต�อมามีสาธุชนไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดพร*อมกันเปAนเรือนแสน สภาธรรมกายสากล (หลังคาจาก) 
ซ่ึงถือว�าเปAนอาคารท่ีใหญ�มากในขณะนั้นไม�เพียงพอต�อการรองรับ ทางวัดต*องใช*พ้ืนท่ีกลางแจ*งในการ
ประกอบพิธีกรรม ทําให*สาธุชนต*องตากแดด ตากฝน ดังเช�น ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2539 ก�อนวันงาน
มีพายุฝน ทําให*พ้ืนท่ีนั่งบริเวณนั้นเปbยกแฉะ สาธุชนต*องนั่งสมาธิและทอดผ*าปYากลางแดด พิธีกรรมใน
วันนั้นต*องรวบรัดให*เสร็จสิ้นลงในภาคเช*า เพราะถ*าพายุฝนมาก็จะไม�มีท่ีหลบฝน ด*วยเหตุนี้หลวง
พ�อธัมมชโยจึงมีดําริให*สร*างศาลาการเปรียญโดยใช*ชื่อว�า “สภาธรรมกายสากล” เม่ือเดือนกรกฏาคม 
พ.ศ. 2539 ใช*งานครั้งแรกเม่ือวันทอดกฐิน วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ซ่ึงในขณะนั้นพ้ืนท่ีนั่งยัง
เปAนพ้ืนดิน ปูผ*ากระสอบสีขาว หลังคามุงด*วยตาข�ายกรองแสง (Slam) 

สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายเปAนศาลาอเนกประสงค'ขนาดใหญ� 2 ชั้น ชั้นบนเปAน
สถานท่ีทําสมาธิภาวนาและฟFงธรรมของสาธุชนในวันอาทิตย'และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
รองรับคนได*ประมาณ 300,000 คนและมีรัตนบัลลังก'เปAนท่ีนั่งสําหรับพระภิกษุกว�าพันรูป ชั้น 1    
(ชั้นล�าง) เปAนลาดจอดรถยนต' และมีศูนย'ประชุมประกอบด*วยห*องประชุมหลายขนาด ต้ังแต� 500 คน
ข้ึนไป สําหรับอบรมศีลธรรมแก�ข*าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีศูนย'เด็กเพ่ือดูแลเด็กเล็กท่ีติดตามผู*ปกครองมาวัด โดยมีอาสาสมัครเปAนพ่ีเลี้ยง
คอยดูแล สภาธรรมกายสากลมีพ้ืนท่ี 126 ไร�เศษ ขนาดใหญ�กว�าสนามหลวงเกือบ 2 เท�า 

มหาธรรมกายเจดีย'สร*างด*วยสถาปFตยกรรมท่ีอยู�เหนือกาลเวลา มหาธรรมกายเจดีย'เจดีย'แห�ง
พระรัตนตรัย เปAนเจดีย'ทรงครึ่งวงกลมแบบเดียวกับมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และ
เปAนทรงเดียวกับสาญเจดีย'ท่ีประเทศอินเดีย ซ่ึงก�อสร*างมาต้ังแต�สมัยพระเจ*าอโศกมหาราช หลัง
พุทธกาล 200 กว�าปb รูปทรงของมหาธรรมกายเจดีย'จึงถือได*ว�าเปAนสถาปFตยกรรมท่ีอยู�เหนือกาลเวลา 
มหาธรรมกายเจดีย'เปAนบุญสถานอันศักด์ิสิทธิ์ ท่ีสร*างข้ึนด*วยพลังศรัทธาของมหาชน ดังมีรายนามของ
ผู*มีบุญท่ัวโลกท่ีร�วมสร*างพระธรรมกายประจําตัวปรากฏอยู�ท่ีฐานองค'พระถึง 1,000,000 องค' 

องค'พระธรรมกายประจําตัวประดิษฐานบนมหาธรรมกายเจดีย' วัดพระธรรมกาย ในอนาคต
มหาธรรมกายเจดีย'จะเปAนหลักฐานทางประวัติศาสตร'แห�งความเจริญรุ�งเรืองของพระพุทธศาสนายุค
ปFจจุบัน และจะดํารงอยู�เปAนสมบัติของโลก เพ่ือประกาศคุณของพระรัตนตรัยสืบต�อไปยังลูกหลานอีก
นานนับพันปb และจะเปAนแรงบันดาลใจให*ชาวโลกต่ืนตัวมารวมกันปฏิบั ติธรรม เพ่ือเข*าถึง
พระธรรมกายในอนาคตมหาธรรมกายเจดีย'ออกแบบด*วยหลักวิศวกรรมให*คงอยู�ได*ไม�ตํ่ากว�า 1,000 ปb 
และใช*วัสดุพิเศษท่ีคงทนกว�า 1,000 ปb เส*นผ�าศูนย'กลาง 194.4 เมตร สูง 32.4 เมตร ตอกเสาเข็มต*น
แรกวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2538 หล�อองค'พระประจําตัวครั้งสุดท*ายวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2553 
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มหาธรรมกายเจดีย'ประกอบด*วย 3 ส�วน ซ่ึงสื่อถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะพุทธ
รัตนะ คือ บริเวณโดมครึ่งวงกลมและเชิงลาดรอบมหาธรรมกายเจดีย' ซ่ึงเปAนท่ีประดิษฐาน
พระธรรมกายประจําตัว 300,000 องค' ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมพุทธเจ*าหล�อ
ด*วยเงินแท*น้ําหนัก 14 ตัน และพระธรรมกายประจําตัวอีก 700,000 องค' ธรรมรัตนะ คือ บริเวณวง
แหวนถัดจากพุทธรัตนะลงมา สังฆรัตนะ คือ วงแหวนส�วนล�างสุด ใช*เปAนท่ีนั่งของพระภิกษุ 10,000 
รูป บริเวณรอบมหาธรรมกายเจดีย'มี “ลานธรรม” ใช*เปAนท่ีประกอบศาสนพิธี ฟFงธรรม และปฏิบัติ
ธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนารองรับสาธุชนได* 400,000 คน มหาธรรมกายเจดีย'จึง
เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมกลางแจ*ง ท่ีจะช�วยให*ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ*าแผ�
ขยายไปสู�ใจของมหาชน ปFจจุบันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีสาธุชนจากท่ัวโลกเดินทางมา
ปฏิบัติธรรม ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย'ครั้งละหลายแสนคน ทุกวันในเวลา 16.00 น. และ 
18.00 น. มีพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย' ขอเรียนเชิญผู*มีจิตศรัทธาไปร�วมพิธี 

มหารัตนวิหารคตเปAนอาคารขนาดใหญ� 2 ชั้น สร*างข้ึนรอบลานธรรม สถาปFตยกรรมเน*นความเรียบ
ง�าย ใช*งานได*อย�างคุ*มค�า และคงทนถาวรอยู�ได*นานนับพันปbมหารัตนวิหารคตสถาปนาข้ึนเม่ือวันท่ี 21 
มีนาคม พ.ศ. 2547 เพ่ือเปAนศูนย'รวมของพุทธบุตรและพุทธศาสนิกชนท่ีไปแสวงบุญในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนานอกจากนี้ในวันปกติ มหารัตนวิหารคตยังใช* เปAนสถานท่ีทํากิจกรรมต�างๆ ท่ีเปAนประโยชน'
ต�อสังคมอีกด*วย พ้ืนท่ีมหารัตนวิหารคดสามารถรองรับผู*มีบุญได* 600,000 คน หากรวมกับพ้ืนท่ีในลาน
ธรรมก็จะสามารถรองรับได*ถึง 1,000,000 คน มหาวิหารแห�งนี้จึงเปAนสถานท่ีรวมพุทธศาสนิกชนจากท่ัวโลก
ท่ีจะมาทํากิจกรรมบุญร�วมกันและพร*อมต�อการรองรับงานพระศาสนาท้ังในปFจจุบันและในอนาคต 

มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่ีประดิษฐานรูปหล�อทองคําของพระมงคลเทพ
มุนี มหาวิหารแห�งนี้เปAนท่ีประดิษฐานรูปหล�อทองคําแท*ขนาดหนึ่งเท�าครึ่งขององค'จริงของพระมงคล
เทพมุนี หลวงปูYวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ สร*างข้ึนเม่ือปb พ.ศ. 2539 โดยดําริของหลวงพ�อธัมมชโย เพ่ือ
แสดงความกตัญIู และรําลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ�ของพระมงคลเทพมุนี ท่ีได*สละชีวิตเปAนเดิมพัน จน
สามารถค*นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ*ากลับคืนมาสู�โลกได*อีกครั้ง หลวงพ�อธัมมชโย
ได*ให*แนวคิดในการก�อสร*างวิหารหลังนี้ไว*ว�าต*องมีความคงทนอย�างน*อย 1,000 ปb สมกับความยาก
ของการบังเกิดข้ึนของผู*ค*นพบวิชชาธรรมกาย รูปทรงของวิหารต*องอยู�เหนือกาลเวลา ไม�ว�าในปFจจุบัน
หรืออีกพันปbข*างหน*า ก็จะยังนําสมัยตลอดกาล ด*วยเหตุนี้การออกแบบจึงต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของ    
“ทรงกลม” ซ่ึงเปAนรูปทรงของดวงอาทิตย' ดวงจันทร' และดวงดาวท้ังหลาย และยังเปAนรูปทรงของ 
“ดวงธรรม” ท่ีอยู� ณ ศูนย'กลางกายของมนุษย'ทุกคนอีกด*วย 

มหาวิหารคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร' ขนนกยูง ต้ังอยู�ท่ีวัดพระธรรมกาย มหาวิหารคุณ
ยายอาจารย'มหารัตนอุบาสิกาจันทร' ขนนกยูง ผู*ให*กําเนิดวัดพระธรรมกาย เปAนวิหารทรงพีระมิด หก
เหลี่ยม สีทองงามประดุจภูเขาทองคํา สูง 29 เมตร ต้ังบนเกาะแก*วกลางน้ํารูปใบบัวใกล*อุโบสถวัด
พระธรรมกาย ตอกเสาเข็มต*นแรกวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2545 และยกยอดมหาวิหารวันท่ี 10 
กันยายน พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปAนวันครบรอบ 3 ปb ของการละสังขารของคุณยายอาจารย'ฯ มหาวิหารหลังนี้ 
สร*าง ข้ึนเ พ่ือแสดงความกตัญIูกตเวที และประกาศเกียรติ คุณท่ีคุณยายอาจารย'ฯ มีต�อ
พระพุทธศาสนาและชาวโลกให*ปรากฏสืบไป 
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ภายในมหาวิหารเปAนห*องหยกประดิษฐานมหารัตนอัฐิธาตุและรูปหล�อทองคําของคุณยาย
อาจารย'ฯ (สร*างข้ึนในปbท่ีท�านมีอายุครบ 90 ปb) และเปAนสถานท่ีปฏิบัติธรรม สามารถรองรับคนได* 
300 คน ระหว�างอุโบสถและมหาวิหารคุณยายอาจารย'ฯ มีหอเทียนท่ีสร*างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2546 เพ่ือจุด
ประทีปบูชาธรรมคุณยายอาจารย'ฯ 

อาคาร 100 ปbคุณยายอาจารย'ฯ เพ่ือการเผยแผ�พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปท่ัวโลก 
อาคาร 100 ปbคุณยายอาจารย'ฯ สร*างข้ึนเปAนมหานุสรณ'แด�คุณยายอาจารย'มหารัตนอุบาสิกาจันทร' 
ขนนกยูง เพ่ือเปAนศูนย'กลางการบริหารงานเผยแผ�พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปท่ัวโลก เปAน
สถานท่ีเรียนพระปริยัติธรรม เปAนศูนย'กลางการศึกษาภาษาบาลีของโลก และเปAนศูนย'กลางงานอบรม
ศีลธรรมให*แก�ผู*คนในสังคมไทย อาคารหลังนี้ เปAนศูนย'รวมงานพระศาสนาทุกอย�าง ซ่ึงจะช�วยเติม
ความแข็งแกร�งให*แก�พระพุทธศาสนา และสามารถนําธรรมะไปสู�ชาวโลกได*อย�างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนโลกไปในทิศทางท่ีดีงาม และเปbeยมด*วยสันติสุข อาคาร 100 ปbคุณยาย
อาจารย'ฯ ตอกเสาเข็มต*นแรกในวันครูวิชชาธรรมกาย วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2552 คาดว�าการ
ก�อสร*างจะเสร็จสมบูรณ'ในปb พ.ศ. 2557 

อาศรมบรรพชิต อาคารพระผู*ปราบมาร เปAนอาคารท่ีพักสําหรับพระภิกษุสงฆ' อาคารท่ีพัก
สงฆ'นี้มีความสําคัญเปAนอย�างมากในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เพราะในปFจจุบันมี
พระอาจารย' พระพ่ีเลี้ยง พระภิกษุเพ่ิมข้ึนมากมาย นับต้ังแต�ได*มีการจัดการบวชข้ึนมาในแต�ละ
โครงการ ถ*าเราลองมานึกย*อนดู เข*าพรรษาปb ท่ีผ�านมา มีพระภิกษุบวชในช�วงเข*าพรรษาน*อยมาก 
แม*แต�วัดในกรุงเทพฯท่ีเคยมีพระบวชเปAนจํานวนมาก ก็กลับลดลง พระเดชพระคุณหลวงพ�อของเรา 
ท�านได*ยินเช�นนี้แล*วก็รู*ว�าพระพุทธศาสนากําลังมีภัย จึงได*ดําริโครงการบวชโครงการแรกข้ึนมา คือ 
กองพันสถาปนา ในต*นปb 2553 และจัดบวชโครงการ 7,000 รูป 7,000 ตําบล ในช�วงกลางปb 2553 
เลยทันที โดยมีพระภิกษุจากโครงการแรก คือ กองพันสถาปนานั้นเปAนพระพ่ีเลี้ยง 

หลังจากนั้นโครงการบวชพระ 1 แสนรูป ทุกหมู�บ*านท่ัวไทยก็ได*เกิดข้ึน ซ่ึงจัดต�อเนื่องท้ังรุ�น
ภาคฤดูร*อน และรุ�นเข*าพรรษา ผ�านมาจนถึงตอนนี้วัดพระธรรมกายสร*างพระแท* ให*เกิดข้ึนมากมาย 
แม*ในขณะนี้ พระภิกษุท่ีบวชเข*ามาในโครงการท้ังหลายและมีความต้ังใจบวชอยู�ในพระพุทธศาสนา
เพ่ือช�วยเผยแผ�ขยายงานพระศาสนา สอนธรรมะโปรดญาติโยมผู*รอคอยเนื้อนาบุญ การได*ทําหน*าท่ี
เปAนพระพ่ีเลี้ยง เพ่ือสร*างพระแท*รุ�นต�อรุ�น รุ�นแล*วรุ�นเล�า บัดนี้พระภิกษุจํานวนไม�น*อยได*ปฏิบัติหน*าท่ี 
รับภารกิจของพระศาสนาได*กระจายอยู�ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ และท่ัวโลกในอนาคต 

2.2.2 หลักธรรมะท่ีใช*ในการอบรม 
2.2.2.1 มงคลชีวิต 38 ประการ 
ความหมายของมงคล 
พจนานุกรมพุทธศาสน'ฉบับประมวลศัพท' (พระธรรมปPฎก, 2540) ได*อธิบาย

ความหมายของคําว�า “มงคล” ไว*ว�า หมายถึง สิ่งท่ีทําให*มีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึง 
ธรรมท่ีนํามาซ่ึงความสุขความเจริญ 
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พระธรรมกิตติวงศ' (ทองดี สุรเตโช, ปธ. 9) (2548) ได*ให*ความหมายไว*ว�า มงคล 
แปลว�า เหตุนําความสุขความเจริญมาให* คือ สิ่งท่ีนําความโชคดี ความสวัสดี และความสุขมาให*ตามท่ี
ปรารถนา มงคลมี 2 อย�างคือ มงคลทางโลก กับ มงคลทางธรรม 

มงคลทางโลก คือ สิ่งท่ีเปAนวัตถุซ่ึงชาวโลกถือว�าเปAนมงคล ได*แก� สิ่งของ สัตว' และ
ต*นไม*บางชนิด เช�น มงคลแฝด ของขลังช*างเผือก ใบเงินใบทอง รวมถึงชื่อ อักษร กาลเวลาหรือฤกษ'
ยามเปAนต*น เรียกอีกอย�างหนึ่งว�า มงคลนอก 

มงคลทางธรรม คือ มงคลท่ีเปAนข*อปฏิบัติ ต*องทําต*องปฏิบัติให*ได*จริงจึงจะเปAนมงคล 
มี 38 ประการ เช�นไม�คบคนพาล คบแต�บัณฑิต การให*ทาน การประพฤติธรรม ความกตัญIู เปAนต*น 
เรียกอีกอย�างว�า มงคลใน หรือ มงคล 38 หรือ มงคลชีวิต ก็เรียก 

ดังนั้น คําว�ามงคลชีวิตจึงรวมความได*ว�า คือ เหตุแห�งความสุขและความเจริญ 
ก*าวหน*าของชีวิตซ่ึงเปAนพระสูตรท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ*าได*ทรงแสดงไว*เปAนข*อควรประพฤติปฏิบัติอัน
ดีงาม ซ่ึงมีอยู� 38 ประการ ด*วยกัน (พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, 2547) ดังนี้มีพระพุทธพจน'ท่ีปรากฏอยู�
ในพระสุตตันตปPฎกโดยมีองค'ธรรมท้ังหมวดในมงคลสูตรดังต�อไปนี้ 

การไม�คบคนพาล  การคบแต�บัณฑิต 
การบูชาคนท่ีควรบูชา  นี้เปAนมงคลอันสูงสุด 
การอยู�ในถ่ินท่ีเหมาะสม  การได*สร*างบุญไว*ในปางก�อน 
การต้ังตนไว*ชอบ   นี้เปAนมงคลอันสูงสุด 

ความเปAนพหูสูต   ความเปAนผู*มีศิลปะ 
วินัยท่ีศึกษามาดี   วาจาสุภาษิต 
นี้เปAนมงคลอันสูงสุด  

การบํารุงมารดาบิดา การสงเคราะห'บุตร 
การสงเคราะห'ภรรยา  การงานท่ีไม�อากูล 
นี้เปAนมงคลอันสูงสุด 

การให*ทาน  การประพฤติธรรม 
การสงเคราะห'ญาติ  การงานท่ีไม�มีโทษ 
นี้เปAนมงคลอันสูงสุด  

การงดเว*นจากบาป การเว*นจากการด่ืมน้ําเมา 
ความไม�ประมาทในธรรม  นี้เปAนมงคลอันสูงสุด 

ความเคารพ  ความถ�อมตน 
ความสันโดษ   ความกตัญIู 
การฟFงธรรมตามกาล  นี้เปAนมงคลอันสูงสุด 

ความอดทน  ความเปAนคนว�าง�าย 
การพบเห็นสมณะ  การสนทนาธรรมตามกาล 
นี้เปAนมงคลอันสูงสุด 
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การเผาผลาญบาป การประพฤติพรหมจรรย' 
การเห็นอริยสัจจ'   การทํานิพพานให*แจ*ง 
นี้เปAนมงคลอันสูงสุด 

จิตของผู*ท่ีถูกโลกธรรม กระทบแล*วไม�หวั่นไหว 
จิตไม�เศร*าโศก   จิตปราศจากธุลี 
จิตเกษม    นี้เปAนมงคลอันสูงสุด 
อาจจะกล�าวได*ว�าคําสอนในหมวดมงคลสูตรนี้ คือ หมวดคําสอนท่ีสามารถ

สรุปสาระสําคัญท้ังหมดจากพระธรรมคําสอนในพุทธศาสนาได*อย�างครอบคลุมครบถ*วนบริบูรณ' ซ่ึง
พระพุทธองค'ได*ทรงวางแนวปฏิบัติเพ่ือความเจริญก*าวหน*าแห�งชีวิตไว*อย�างครบถ*วนและเหมาะสมท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท้ังในระดับของฆราวาสและในระดับของบรรพชิตซ่ึงมีจํานวนข้ันตอน
ท้ังหมด 38 ข้ัน (พระสมบัติ  สมฺมาผโล, 2548) ซ่ึงหลักมงคลชีวิตได*รับการจัดลําดับหมวดหมู�ไว*อย�าง
เปAนระบบ เรียงลําดับจากง�ายไปหายาก เม่ือนํามาปฏิบัติตามลําดับมลคลจะได*รับผลการปฏิบัติท่ี
เปรียบเหมือนการข้ึนบันไดท่ีละข้ันจนถึงข้ันสูงสุด โดยหลักมงคลชีวิต 38 ประการ แบ�งเปAน 10 หมู� 
โดยมงคล 5 หมู�แรก ประกอบด*วย 18 มงคล เปAนหลักปฏิบัติเพ่ือการดําเนินชีวิตในทางโลกให*ประสบ
ความสําเร็จ และ มงคล 5 หมู�หลังประกอบด*วย 20 มงคลเปAนการย*อนมาฝRกฝนตนเองอย�างเข*มข*น 
มุ�งเน*นการพัฒนาปรับปรุงยกระดับจิตใจให*สูงข้ึน เม่ือส�วนแรกมีความบริบูรณ' การมาปฏิบัติในส�วน
หลังก็จะทําได*สะดวก ไม�ต*องพะวักพะวนมุ�งพัฒนาตนสู�จุดหมายสูงสุด กําจัดกิเลสจนบรรลุมรรคผล
นิพพาน (กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร'เนีย, 2550) 

จะเห็นได*ว�า หลักธรรมในมงคลสูตรนั้นสามารถแบ�งออกได*เปAน 2 ระดับ 
คือ หลักธรรมในระดับของการพัฒนาชีวิตเพ่ือให*เปAนคนดีของสังคม และหลักธรรมในระดับของการ
พัฒนาจิตเพ่ือความหลุดพ*นจากกิเลสท้ังหลาย ซ่ึงการแบ�งในแต�ละระดับอย�างนี้เปAนการแสดงให*เห็น
ถึง “เปUาหมาย” ของการพัฒนาตนตามแนวคําสอนในมงคลสูตรได*เปAนอย�างดี 

การแบ�งระดับของหลักธรรมในมงคลสูตร 
หลักธรรมท่ีจัดอยู�ในระดับของการพัฒนาชีวิตเพ่ือให*เปAนคนดีของสังคมนั้น 

จะประกอบด*วยมงคล 5 หมู� โดยมงคลแต�ละหมู�จะแสดงให*เห็นถึง “ข้ันตอน” ของการพัฒนาตน ซ่ึง
มงคลท้ัง 5 หมู�นี้จะประกอบด*วยมงคลย�อยรวมท้ังสิ้น 18 มงคล อันแสดงให*เห็นถึง “วิธีการ” ของ
การพัฒนาตน ซ่ึงโครงสร*างของกระบวนการพัฒนาตนในระดับของการพัฒนาชีวิตเพ่ือให*เปAนคนดีของ
สังคมนั้นสามารถท่ีจะนําเสนอในรูปของตารางได*ดังต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงกระบวนการของการพัฒนาตนตามแนวคําสอนในมงคลสูตรในระดับของการพัฒนา
ชีวิตเพ่ือให*เปAนคนดีของสังคม 

 
เป*าหมาย ข้ันตอน (หมู�มงคล) วิธีการ 

 
 
 
 
การพัฒนา 
ชีวิตเพ่ือ 
ให*เปAนคนดี 
ของสังคม 

1. การฝRกตนให*เปAนคนดี 
 

1. ไม�คบคนพาล 
2. คบบัณฑิต 
3. บูชาบุคคลท่ีควรบุชา 

2. การสร*างความพร*อมในการฝRกตนเอง 
 

4. อยู�ในถ่ินท่ีเหมาะสม 
5. มีบุญวาสนามาก�อน 
6. ต้ังตนชอบ 

3. การฝRกตนให*เปAนคนมีประโยชน' 
 

7. เปAนพหูสูต 
8. มีศิลปะ 
9. มีวินัย 
10. มีวาจาสุภาษิต 

4. การบําเพ็ญประโยชน'ต�อครอบครัว 11. บํารุงบิดามารดา 
12. เลี้ยงดุบุตร 
13. สงเคราะห'ภรรยา 
(สามี) 
14. ทํางานไม�ค่ังค*าง 

5. การบําเพ็ญประโยชน'ต�อสังคม 15. บําเพ็ญทาน 
16. ประพฤติธรรม 
17. สงเคราะห'ญาติ 
18. ทํางานไม�มีโทษ 

 
ท่ีมา: พระสมบัติ สมฺมาผโล (2548)  
 

หลักธรรมท่ีจัดอยู�ในระดับของการพัฒนาจิตเพ่ือความหลุดพ*นจากกิเลสนั้น  
จะประกอบด*วยมงคล 5 หมู�โดยมงคลแต�ละหมู�จะแสดงให*เห็นถึง “ข้ันตอน” ของการพัฒนาตนซ่ึง
มงคลท้ัง 5 หมู�นี้จะประกอบด*วยมงคลย�อยรวมท้ังสิ้น 20 มงคล อันแสดงให*เห็นถึง “วิธีการ” ของ
การพัฒนาตนซ่ึงโครงสร*างของกระบวนการพัฒนาตนในระดับของการพัฒนาจิตเพ่ือความหลุดพ*น
จากกิเลสนั้นสามารถท่ีจะนําเสนอในรูปของตารางได*ดังต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงกระบวนการของการพัฒนาตนตามแนวคําสอนในมงคลสูตรในระดับของการ
พัฒนาจิตเพ่ือความหลุดพ*นจากกิเลส 

 
เป*าหมาย ข้ันตอน (หมู�มงคล) วิธีการ 

การพัฒนาจิต 
เพ่ือความ 
หลุดพ*น 
จากกิเลส 

6. การปรับเตรียมสภาพใจให*พร*อม 
 

19. งดเว*นบาป 
20. สํารวมจากการด่ืมน้ําเมา 
21. ไม�ประมาทในธรรม 

7. การแสวงหาธรรมะเบื้องต*นใส�ตัว 22. มีความเคารพ 
23. มีความถ�อมตน 
24. มีความสันโดษ 
25. มีความกตัญIู 
26. ฟFงธรรมตามกาล 

8. การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส�ตัว 
ให*เต็มท่ี 

27. มีความอดทน 
28. เปAนคนว�าง�าย 
29. เห็นสมณะ 
30. สนทนาธรรมตามกาล 

9. การฝRกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลส 
ให*สิ้นไป 

31. บําเพ็ญตบะ 
32. ประพฤติพรหมจรรย' 
33. เห็นอริยสัจจ' 
34. ทําพระนิพพานให*แจ*ง 

10. ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส 35. จิตไม�หวั่นไหวในโลกธรรม 
36. จิตไม�โศก 
37. จิตปราศจากธุลี 
38. จิตเกษม 

 
ท่ีมา: พระสมบัติ สมฺมาผโล (2548) 
 

จากตารางท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.2 จะเห็นได*ว�าท้ังเปUาหมาย ข้ันตอนและ
วิธีการของการพัฒนาตนเองนั้น มีความสัมพันธ'เก่ียวข*องกันเปAนกระบวนการโดยเรียงลําดับไปตาม
ข้ันตอนต้ังแต�ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับสูงสุด หรือต้ังแต�ง�ายไปหายาก อันจะทําให*บุคคลนั้นสามารถ
พัฒนาตนเองให*บรรลุผลสําเร็จสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน ซ่ึงถือได*ว�าเปAน
เปUาหมายสูงสุดในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงศีลธรรมของมนุษย' 

ดังนั้น จะขออธิบายหลักมงคลชีวิต 38 กับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงศีลธรรม
ของมนุษย' โดยสรุปเปAนภาพรวมในประเด็นท่ีสําคัญพอเปAนสังเขปดังนี้ (พระสมบัติ สมฺมาผโล, 2548) 
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ระดับของการพัฒนาชีวิตเพ่ือให*เปAนคนดีของสังคม 
ข้ันตอนท่ี 1 ฝRกตนให*เปAนคนดี ได*แก� 
มงคลท่ี 1 ไม�คบคนพาล 
มงคลท่ี 2 คบบัณฑิต 
มงคลท่ี 3 บูชาบุคคลท่ีควรบูชา 
การปฏิบัติตามหลักมงคลมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ'กัน การจะปฏิบัติมงคล

ข*อหลังได*เราจะต*องอิงอาศัยมงคลในข*อแรกๆ เสมือนบันไดชีวิต ท่ีต*องข้ึนไปเปAนข้ันๆ ข้ันท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือข้ันแรกต*องไม�คบคนพาล ถ*ายังคบคนพาลแล*ว ไปปฏิบัติข*ออ่ืนๆ ก�อนก็จะไม�สําเร็จ เพราะติดเชื้อ
คนพาล ข*อหลังๆ ต*องอาศัยข*อแรกๆ เช�น ประพฤติพรหมจรรย' ต*องเริ่มจากไม�คบคนพาลก�อนถึงจะ
ไปได* การคบคนก็ต*องเลือกคบคนดี บูชาบุคคลท่ีดีเปAนกัลยาณมิตร ส�งเสริมกําลังใจให*กับเรา 

การลงมือปฏิบัติถ*าผ�านมงคลหมู�แรกได*แล*ว เปรียบเสมือนได*แก�นของหลัก
มงคลชีวิต เม่ือปฏิบัติในหมู�ต�อๆ มาก็เปรียบเสมือนองค'ประกอบท่ีทําให*มงคลหมู�แรกสมบูรณ'มาก
ยิ่งข้ึน เพราะการท่ีบุคคลจะสามารถพัฒนาตนเองได*ดีหรือไม�นั้น ข้ึนกับวินิจฉัยเปAนสําคัญ เพราะคนท่ี
วินิจฉันดีจะสามารถแยกแยะได*ว�า อะไรดี อะไรชั่ว อะไรบุญ อะไรบาป อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร 
อะไรไม�ควร เม่ือเวลาพูด และลงมือกระทํา ก็จะทําแต�สิ่งท่ีถูกต*อง ดีงาม ไม�ประพฤติผิดพลาด ต�างกับ
ผู*ท่ีมีวินิจฉัยเสีย เนื่องจากแยกแยะไม�ออกทําให*หลงเข*าใจผิดว�า สิ่งไม�ดีกลายเปAนของดี ก็เลยทําความ
ชั่ว ชาตินี้เลยเอาดีไม�ได* จะพยายามพัฒนาตนเองอย�างไรก็ไม�ได*ดี 

แหล�งท่ีมาของวินิจฉัยในตัวคน มีท่ีมาจาก 2 แหล�งใหญ�คือ 
แหล�งท่ี 1 ได*มาจากคนใกล*ชิดหรือคนท่ีเราคบ ถ*าคนท่ีเราคบเปAนคนดี เปAน

บัณฑิตแล*วเราก็จะได*รับการถ�ายทอดวินิจฉัยท่ีดี แต�ถ*าคนท่ีเราใกล*ชิดเปAนคนพาล เราก็อาจติดเอา
เชื้อพาล รับเอาวินิจฉัยไม�ดีมา 

แหล�งท่ี 2 ได*มาจากการฟFงคนท่ีเราคบ แล*วเอามาตรึกตรอง จับแง�คิด 
จนกระท่ังเกิดความวินิจฉัยของตัวเราเอง ถ*าแบบท่ีถูกต*องเรียกว�า โยนิโสมนสิการ คือ จับแง�คิดถูก 
คือพอได*ข*อมูลมาก็ต้ังปFญหาได*ถูกแง�มุม แล*วแก*ปFญหาได*ถูกแง�มุม หรือได*รับข�าวสารท่ีมีคนเขาแก*ไข
ปFญหาได*ถูกแง�มุม แล*วก็รับเอาความคิดเห็นท่ีถูกหรือวินิจฉัยท่ีถูกนั้นมา ในทางกลับกันถ*าเราจับแง�คิด
ผิด การติดสินใจของเราก็ผิดพลาด ก�อให*เกิดบาปอกุศล 

ดังนั้นผู*ท่ีมีวินิจฉัยดีได* ต*องไม�คบคนพาล คบบัณฑิต และบูชาบุคคลท่ีควร
บูชา เปAนการปUองกันไม�ให*ได*รับวินิจฉัยท่ีไม�ถูกต*องจากคนพาล ได*รับการถ�ายทอดวินิจฉัยท่ีถูกต*องจาก
บัณฑิต และบุคคลท่ีดีมีคุณธรรมท่ีเราบูชา รวมท้ังผู*มีวินิจฉัยดีจะต*องมีพ้ืนฐานความรู* ความเข*าใจ
เรื่องสัมมาทิฏฐิ 8 ประการ กฎแห�งกรรม กุศลกรรมบถ อกุศลกรรมบถอย�างถูกต*องเปAนเบื้องต*น ทํา
ให*เปAนผู*ท่ีมีมาตรฐานในใจ เพราะว�าการฝRกตนเองให*เปAนคนดีได*นั้น คือการพัฒนานิสัยท่ีดีของเราให*
เกิดข้ึน จากการรับถ�ายทอดความคิดเห็น คําพูด การกระทําท่ีถูกต*อง และคุณธรรมความดี มา
ประพฤติปฏิบัติจนกลายเปAนนิสัยของเราเอง 

ข้ันตอนท่ี 2 สร*างความพร*อมในการฝRกตัว ได*แก� 
มงคลท่ี 4 อยู�ในถ่ินท่ีเหมาะสม 
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มงคลท่ี 5 มีบุญวาสนามาก�อน 
มงคลท่ี 6 ต้ังตนชอบ 
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตเพ่ือให*เปAนคนดีของสังคมตามแนวคําสอน

ในมงคลสูตรในมงคลหมู�ท่ี 2 นี้ เปAนการสร*างความพร*อมในการฝRกตนเองได*อย�างเต็มท่ี คนเราทําไมจึง
มีความแตกต�างกัน บางคนอายุเท�ากันแต�ทําไมฝbมือไม�เท�ากัน บางคนมีความรู*สูง ประสบความสําเร็จ
ในชีวิตเปAนอย�างดีแต�บางคนทําไมชีวิตเขาจึงล*มเหลว นั่นเปAนเพราะว�าเขามีความพร*อมมีปFจจัย
สนับสนุนในการฝRกตัวเองไม�เท�ากัน ดังนั้นคนท่ีจะฝRกตัวเองให*ได*ดีนั้นจําเปAนจะต*องมีปFจจัยพ้ืนฐาน 3 
ประการรองรับอยู�นั่นก็คือ การอยู�ในถ่ินท่ีเหมาะสม หมายถึง การมีสิ่งแวดล*อมท่ีดีท้ังในด*านสถานท่ีต้ัง 
ความสมบูรณ'ของอาหาร บุคคลรอบข*างท่ีเปAนบัณฑิต และเปAนแหล�งศิลปวิทยาการท้ังหลาย รวมท้ัง
เปAนศูนย'รวมแห�งธรรมะขององค'สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ*า ซ่ึงถือได*ว�าเปAนการรู*จักเลือกอยู�ใน
สิ่งแวดล*อมท่ีถูกต*อง การมีบุญวาสนามาก�อน หมายถึง การท่ีบุคคลได*ประกอบเหตุและปFจจัยโดยการ
สั่งสมคุณธรรมความดีท้ังหลายได*อย�างสมํ่าเสมอจนกลายเปAนบุญวาสนา ซ่ึงจะมีอิทธิพลอย�างสําคัญ
ต�อความเจริญก*าวหน*าของชีวิต และการต้ังตนชอบ หมายถึง การท่ีบุคคลรู*จักวางเปUาหมายชีวิตท้ัง
ทางโลก และทางธรรมให*มุ�งไปในแนวทางท่ีถูกต*องดีงาม บุคคลผู*ประพฤติปฏิบัติตามหัวข*อธรรมท้ัง 3 
ประการนี้ ย�อมจะเปAนผู*ท่ีสร*างความพร*อมในการฝRกตัวเองได*อย�างครบถ*วนบริบูรณ' และจะเปAน
พ้ืนฐานสําหรับรองรับคุณธรรมใน ข้ันตอนท่ี 3 ต�อไป  

ข้ันตอนท่ี 3 ฝRกตนให*เปAนคนมีประโยชน' ได*แก� 
มงคลท่ี 7 เปAนพหูสูต 
มงคลท่ี 8 มีศิลปะ 
มงคลท่ี 9 มีวินัย 
มงคลท่ี 10 มีวาจาสุภาษิต 
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตเพ่ือให*เปAนคนดีของสังคมตามแนวคําสอน

ในมงคลสูตรในมงคลหมู�ท่ี 3 นี้ เปAนการฝRกตนให*เปAนคนมีประโยชน'ท้ังแก�ตนเองและสังคมได*เต็มท่ี ซ่ึง
คนท่ีมีประโยชน' ต*องเปAนผู*ท่ีมีท้ังความรู*ความสามารถ เปAนท่ีพ่ึงให*ตนเองได* พร*อมท้ังนําความรู*
ความสามารถท่ีมีมาใช*ในทางท่ีถูกต*อง การท่ีเรามีคุณสมบัติเหล�านี้อย�างครบถ*วนทําให*มีโอกาสฝRก
ตนเองได*มากยิ่งข้ึน สามารถนําความรู*ความสามารถมาทําให*เกิดประโยชน'ท้ังต�อตนเองและสังคม 
ความรู*ความสามารถเหล�านี้ จึงเปรียบเสมือนเครื่องประดับอันงดงาม อลังการ ทําให*มีความโดดเด�น
เปAนสง�าในสังคม 

ข้ันตอนท่ี 4 บําเพ็ญประโยชน'ต�อครอบครัว ได*แก� 
มงคลท่ี 11 บํารุงบิดามารดา 
มงคลท่ี 12 เลี้ยงดูบุตร 
มงคลท่ี 13 สงเคราะห'ภรรยา (สามี) 
มงคลท่ี 14 ทํางานไม�ค่ังค*าง 
เม่ือเราเปAนคนดีท่ีสามารถพ่ึงตนเองได* จะต*องสามารถเปAนท่ีพ่ึงให*กับบุคคล

ในครอบครัวพร*อมท้ังสามารถต้ังหลักสร*างฐานะให*ตนได*ด*วย ทําให*ครอบครัวอยู�ร�มเย็นเปAนสุข มี
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ความรับผิดชอบต�อคนในครอบครัว เลี้ยงดูบิดามารดาทดแทนคุณอันยิ่งใหญ�ท่ีท�านเคยเลี้ยงดูเรามา 
รับผิดชอบต�อบุตร และภรรยาให*เขามีชีวิตท่ีดี มีความสุขท้ังทางโลก ทางธรรม และทําหน*าท่ีการงาน
ของเราท่ีได*รับมอบหมายให*บรรลุผลสําเร็จ ถือเปAนความก*าวหน*าในการฝRกฝนอบรมตนเอง คนเราจะ
ดีเพียงตัวคนเดียวไม�ได* ต*องขยายสิ่งท่ีดีไปสู�คนรอบข*าง โดยเริ่มต*นจากบุคคลใกล*ตัวเรา ซ่ึงเปAน
สิ่งแวดล*อมท่ีจะต*องพบเจออยู�เสมอ เปAนเสมือนการสร*างปฏิรูปเทสให*กับตนเอง เปAนการกระทําให*เรา
ขยายการฝRกตนให*ก*าวหน*ากว*างขวางยิ่งข้ึนไป 

ข้ันตอนท่ี 5 บําเพ็ญประโยชน'ต�อสังคม ได*แก� 
มงคลท่ี 15 บําเพ็ญทาน 
มงคลท่ี 16 ประพฤติธรรม 
มงคลท่ี 17 สงเคราะห'ญาติ 
มงคลท่ี 18 ทํางานไม�มีโทษ 
เม่ือเรามีความพร*อมในการฝRกตนเองในระดับครอบครัวแล*ว เพ่ือเปAนการ

เพ่ิมพูนคุณธรรมยิ่งๆ ข้ึนไป เราต*องขยายความสามารถให*การทําความดีออกไปสู�ระดับสังคม สร*าง
สังคมให*อยู�เย็นเปAนสุข เปAนการสร*างปฏิรูปเทสให*กับตัวเองเช�นกัน เพ่ือประคับประคองตัวเราให*เข*า
ใกล*เปUาหมายชีวิตท่ีวางไว* โดยการเปลี่ยนทรัพย'ท่ีมีให*เกิดประโยชน'อย�างเต็มท่ี เปลี่ยนจากทรัพย'ทาง
โลกให*เปAนบุญกุศลติดตัวไปข*ามภพข*ามชาติ พร*อมท้ังพัฒนาคุณธรรมของเราในระดับสูงข้ึนไป ด*วย
การนําหลักธรรมะมาควบคุมเพ่ือให*เกิดประโยชน'อย�างเต็มท่ี และนําความรู*ความสามารถของเราไปใช*
ให*เกิดประโยชน'กับหมู�ญาติ ชุมชน และสังคม เปAนหน*าท่ีท่ีต*องรับผิดชอบต�อสังคม สร*างสังคมให*
ม่ันคงเปAนปRกแผ�น 

สรุปกระบวนการของการพัฒนาชีวิตเพ่ือให*เปAนคนดีของสังคมตามแนวคํา
สอนในมงคลสูตรท้ัง 5 ข้ันตอนของ 5 หมู�มงคลรวมท้ังสิ้น 18 มงคล ซ่ึงเปAนกระบวนการของการสร*าง
คนดีท่ีสังคมต*องการ ซ่ึงเม่ือปลูกฝFงคุณสมบัติ 5 ประการนั้นข้ึนมาในตนเองคือ การฝRกตนให*เปAนคนดี 
การสร*างความพร*อมในการฝRกตนเอง การฝRกตนให*เปAนคนมีประโยชน' การบําเพ็ญประโยชน'ต�อ
ครอบครัวและการบําเพ็ญประโยชน'ต�อสังคม ซ่ึงคุณสมบัติท้ัง 5 ประการนี้เปAนคุณสมบัติของคนดีท่ี
สังคมต*องการ 

มงคลใน 5 หมู�แรกนี้เปAนหลักการปฏิบัติเพ่ือการดํารงตนอยู�ในสังคมอย�างมี
ความสุข เปAนกระบวนการของการสร*างชีวิตเพ่ือให*เปAนคนดีของสังคม ส�วนมงคลใน 5 หมู�หลังนี้จะ
เปAนเรื่องของการฝRกคุณธรรมต�างๆ ให*เจริญยิ่งๆ ข้ึนไป คือเปAนกระบวนการของการพัฒนาจิต เพ่ือ
ความหลุดพ*นจากกิเลส ซ่ึงจะขอนําเสนอเนื้อหาดังมีรายละเอียดพอเปAนสังเขปดังนี้ 

ระดับของการพัฒนาจิตเพ่ือความหลุดพ*นจากกิเลส 
ข้ันตอนท่ี 6 การปรับเตรียมสภาพใจให*พร*อม ได*แก� 
มงคลท่ี 19 งดเว*นบาป 
มงคลท่ี 20 สํารวมจากการด่ืมน้ําเมา 
มงคลท่ี 21 ไม�ประมาทในธรรม 
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เราสามารถปรับเตรียมสภาพใจด*วยการปUองกัน แก*ไขเหตุท่ีทําให*เราไม�
พร*อมฝRก ไม�พร*อมปฏิบัติธรรม ไม�พร*อมทําความดี คือ ต*องงดเว*นจากการประพฤติอกุศลกรรมบถ 10 
ประการ ต*องไม�ทําลายสติ การฝRกฝนคุณธรรมความดีให*ก*าวหน*าต*องมีสติกํากับด*วย และต*องไม�ดูเบา
ในเหตุทําให*ขาดความกระตือรือร*น ย�อหย�อนในการสร*างความดี 

ข้ันตอนท่ี 7 การแสวงหาธรรมะเบื้องต*นใส�ตัว ได*แก� 
มงคลท่ี 22 มีความเคารพ 
มงคลท่ี 23 มีความถ�อมตน 
มงคลท่ี 24 มีความสันโดษ 
มงคลท่ี 25 มีความกตัญIู 
มงคลท่ี 26 ฟFงธรรมตามกาล 
เม่ือปรับพ้ืนฐานจนเรามีสภาพใจพร*อมแล*ว จะต*องรู*จักแสวงหาธรรมะจาก

ผู*ท่ีมีคุณธรรมความรู*ว�าใครเปAนผู*มีคุณธรรมท่ีแท*จริงแล*ว ต*องพยายามให*ท�านถ�ายทอดคุณธรรม
ความรู*มาสู�ตัวเรา ดังนั้น เราต*องมีคุณสมบัติท่ีพอเหมาะกับการได*รับการถ�ายทอดคุณธรรมนั้น โดย
จะต*องแสดงคุณธรรมของเราให*ประจักษ'ว�าเปAนผู*มีคุณสมบัตินั้น รวมท้ังจะต*องรู*จักกาลเทศะท่ี
เหมาะสม และมีความต้ังใจรองรับ คุณธรรมความดี เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงจิตใจ นํามาตรวจสอบ
แก*ไขตนเอง ขัดเกลากิเลสให*เบาบางยิ่งข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส�ตัวให*เต็มท่ี ได*แก� 
มงคลท่ี 27 มีความอดทน 
มงคลท่ี 28 เปAนคนว�าง�าย 
มงคลท่ี 29 เห็นสมณะ 
มงคลท่ี 30 สนทนาธรรมตามกาล 
ข้ันตอนนี้ เปAนข้ันตอนของการแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส�ตัวให*เต็มท่ี คือเม่ือ

เราฝRกจนได*คุณธรรมเบื้องต*นต�างๆ จากการฟFงธรรมตามกาลแล*วก็ต*องฝRกหาคุณธรรมเบื้องสูงต�อไป
โดยการมีความอดทนก็เพ่ือให*เปAนบุคคลผู*มีความอดทนต�อการรับคําสั่งสอน การเปAนคนว�าง�าย เพ่ือให*
เปAนบุคคลผู*รู*จักการน*อมรับและปฏิบัติตามคําสอนด*วยดี การเห็นสมณะเพ่ือให*เปAนบุคคลผู*รู*จัก
แสวงหาผู*ทรงคุณธรรม ผู*บริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ เพ่ือรับเอามาเปAนต*นแบบ และการสนทนาธรรมตาม
กาลเพ่ือให*เปAนบุคคลผู*รู*จักแสวงหาปFญญาใส�ตนได*อย�างเต็มท่ี บุคคลผู*ปฏิบัติตามหัวข*อธรรมท้ัง 4 
ประการนี้แล*ว ย�อมเปAนผู*มีคุณธรรมเบื้องสูง พร*อมท่ีจะฝRกฝนอบรมตนภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลสให*
สิ้นในข้ันตอนท่ี 9 ต�อไป 

ข้ันตอนท่ี 9 การฝRกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลสให*สิ้นไป ได*แก� 
มงคลท่ี 31 บําเพ็ญตบะ 
มงคลท่ี 32 ประพฤติพรหมจรรย' 
มงคลท่ี 33 เห็นอริยสัจจ' 
มงคลท่ี 34 ทําพระนิพพานให*แจ*ง 
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ข้ันตอนนี้เปAนข้ันตอนของการฝRกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลสให*สิ้นไป โดย
การบําเพ็ญตบะเพ่ือเผาผลาญกิเลสให*เร�าร*อนจนทนอยู�ไม�ได* ต*องออกไปจากใจของผู*ปฏิบัติ การ
ประพฤติพรหมจรรย'เพ่ือตัดโลกียวิสัย ยกจิตใจออกจากกามอันเปAนท่ีมาแห�งความเสื่อม การเห็น
อริยสัจจ'เพ่ือให*เกิดปFญญาเห็นแจ*งในความจริงท่ีเก่ียวกับโลกและชีวิต และการทําพระนิพพานให*แจ*ง 
เพ่ือกําจัดกิเลสจนถึงท่ีสุด จนจิตของผู*ปฏิบัติ หลุดพ*นจากกิเลสอาสวะท้ังปวง เข*าถึงความเปAนพระ
อรหันต' ซ่ึงการทําพระนิพพานให*แจ*งนี้ถือเปAน เปUาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ผู*ปฏิบัติจนถึงข้ันนี้
ย�อมเปAนผู*เสร็จกิจแล*ว เปAนผู*ไม�มีกิจท่ีจะต*องทําต�อไปอีกแล*ว ถือเปAนพัฒนาการข้ันสูงสุดของมนุษย'
ตามหลักคําสอนในมงคลสูตรและในพระพุทธศาสนาและสําหรับในมงคลชีวิตหมู�สุดท*ายท่ีจะนําเสนอ
ต�อไป จะเปAนเรื่องของผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลสแล*ว โดยจะแสดงให*เห็นว�าสภาวะจิตของผู*ท่ี
พัฒนาตนจนถึงข้ันสูงสุดแล*วนั้นว�ามีลักษณะเปAนอย�างไร ซ่ึงจะนําเสนอเนื้อหาในมงคลหมู�นี้ในข้ันตอน
ท่ี 10 ต�อไป 

ข้ันตอนท่ี 10 ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส ได*แก� 
มงคลท่ี 35 จิตไม�หวั่นไหวในโลกธรรม 
มงคลท่ี 36 จิตไม�โศก 
มงคลท่ี 37 จิตปราศจากธุลี 
มงคลท่ี 38 จิตเกษม 
มงคลชีวิตในหมู�สุดท*ายท้ัง 4 มงคลนี้ เปAนการแสดงให*เห็นถึงผลที่เกิดจาก

การฝRกฝนอบรมตนจนหมดกิเลสแล*ว ซ่ึงผู*ทําพระนิพพานให*แจ*งแล*วเข*าถึงความเปAนพระอรหันต' จะมี
คุณลักษณะของสภาวะจิตในระดับโลกุตตรภาวะอยู� 4 ประการ คือ จิตไม�หวั่นไหวในโลกธรรม จิตไม�
โศก จิตปราศจากธุลี และจิตเกษม คุณลักษณะของสภาวะจิตเหล�านี้ เปAนผลมาจากการฝRกฝนพัฒนา
ตนเองมาตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุด เปAนขั้นตอนสุดท*ายและเปAนเปUาหมายสูงสุดในกระบวนการ
ของการพัฒนาตนตามหลักคําสอนในมงคลสูตรและในพระพุทธศาสนา 

สรุปกระบวนการของการพัฒนาจิตเพ่ือความหลุดพ*นจากกิเลสตามแนวคํา
สอนในมงคลสูตรท้ัง 5 ข้ันตอนของ 5 หมู�มงคล รวมทั้งสิ้น 20 มงคลนั้นเปAนกระบวนการของการ
ฝRกฝนอบรมจิตโดยเริ ่มตั้งแต�  ขั้นตอนของการปรับเตรียมสภาพใจให*พร*อม การแสวงหาธรรมะ
เบื้องต*นใส�ตัว การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส�ตัวให*เต็มท่ี การฝRกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลสให*สิ้นไป 
จนกระท่ังได*รับผลจากการปฏิบัติตนในระดับสูงสุด คือหมดกิเลสได*บรรลุธรรมเปAนพระอรหันต'ใน
พระพุทธศาสนาซ่ึงเม่ือบุคคลได*ฝRกฝนพัฒนาตนมาจนถึงข้ันตอนสุดท*ายนี้แล*ว ก็ถือว�าจบกระบวนการ
ของการพัฒนาตนตามแนวคําสอนในมงคลสูตร บุคคลผู*ได*ฝRกฝนพัฒนาตนจนครบตามกระบวนการ
เหล�านี้แล*วย�อมเปAนบุคคลผู*ทําประโยชน'ได*อย�างสมบูรณ' ท้ังประโยชน'ตนและประโยชน'ท�าน สําหรับ
ประโยชน'ตน ก็คือ เปAนผู*ท่ีกระทําได*สมบูรณ'พร*อมแล*วท้ังประโยชน'ในปFจจุบัน ประโยชน'ในภพชาติ
หน*าและประโยชน'สูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน ส�วนประโยชน'ท�านหรือประโยชน'ต�อผู*อ่ืนก็คือ 
การสงเคราะห'ญาติและการสงเคราะห'โลก ซ่ึงบุคคลผู*สามารถทําท้ังประโยชน'ตนและประโยชน'ท�าน
ได*อย�างสมบูรณ'เช�นนี้ ถือว�าเปAนบุคคล ผู*ได*รับการพัฒนาแล*วอย�างครบถ*วนบริบูรณ' ตามกระบวนการ
ของการพัฒนาตนตามแนวคําสอนในมงคลสูตร 
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2.2.2.2 กุญแจไขความสําเร็จของทิศ 6 
ทิศ 6 มีบทบาท สําคัญต�อชีวิตของคนเรามาก ถึงข้ันท่ีเรียกว�าเปAนผู*ลิขิตชีวิตของ

คนเราทีเดียว กล�าวคือ ขณะท่ีตัวเรายังอยู�ในวัยเยาว' 3 ทิศแรกคือ ทิศเบื้องหน*า เบื้องขวา กับทิศ
เบื้องบน ก็จะมีบทบาท สําคัญต�อชีวิตของเรามาก  ซ่ึงอาจจะเปAนด*านบวกหรือด*านลบ ก็ได*ท้ังสิ้นครั้น
เม่ือเราเติบโตเปAนผู*ใหญ� อีก 3 ทิศท่ีเหลือ คือทิศเบื้องหลัง เบื้องซ*ายและเบื้องล�างก็จะเข*ามามีบทบาท
แทน 3 ทิศแรกจนทําให*บทบาทของ 3 ทิศดังกล�าวลดลงโดยปริยาย 

สําหรับทิศเบื้องซ*ายนั้น จะเริ่มเข*ามามีอิทธิพลต�อชีวิตของเราต้ังแต�วัยรุ�นทีเดียว 
และอาจจะมีบทบาทต�อชีวิตของบางคนไปตลอดชีวิตก็เปAนได* หญิงชายวัยรุ�นบางคู� อาจจะผูกพันกัน
ไปจนเปAนผู*ใหญ�แล*วแต�งงานกันไปก็มีแต�วัยรุ�นบางคู� โดยเฉพาะอย�างยิ่งในสภาพสังคมปFจจุบันก็ชิงสุก
ก�อนห�ามทําให*หมดอนาคตทางการศึกษา หรือทําบาปทํากรรมเสียผู*เสียคนกันไปก็มี อย�างไรก็ดี ถ*า
ใครได*พบทิศเบื้องซ*าย ไม�ว�าจะเปAนวัยใดก็ตามท่ีเปAนกัลยาณมิตร ก็นับว�ามีโชคดีมาก 

บุคคลบางคน อาจจะมีทิศเบื้องบนเข*ามามีบทบาทต�อชีวิตต้ังแต�เยาว'วัยไปจนตลอด
ชีวิต โดยท่ัวไปแล*วทิศเบื้องบน จะเปAนผู*ชี้นําคนเราให*เปAนคนดี มีสัมมาทิฏฐิ ให*รู*จักถางทางไปสวรรค' 
แต�ก็มีเหมือนกันท่ีทิศเบื้องบนเปAนคนทุศีลชักนําฆราวาส ให*หลงผิด ไปก�อบาปก�อกรรมชั่ว ดังมีกรณี
พระเทวทัต ผู*ชี้นําพระเจ*าอชาตศัตรูให*ทําปPตุฆาตเปAนตัวอย�าง แม*ในปFจจุบันพระทุศีลก็อาจจะมีอยู�
บ*างเหมือนกันแต�อาจจะมีวิสัยทัศน' และพฤติกรรมแตกต�างไปจากพระเทวทัต 

แท*ท่ีจริงทิศเบื้องบนก็คือบุคคลท่ีเคยเปAนฆราวาสมาก�อนท้ังสิ้นการท่ีแต�ละท�านสละ
ชีวิตทางโลกเข*ามาสู�เพศสมณะนั้นโดยท่ัวไปส�วนใหญ�ก็ล*วนแต�มีจุดมุ�งหมายท่ีจะปฏิรูปตนเองจาก
ปุถุชนผู*มีสัมมาทิฏฐิย�อหย�อนคลอนแคลนให*มีสัมมาทิฏฐิเข*าไปอยู�ในใจอย�างม่ันคงถาวร  เพ่ือโอกาส
แห�งการทําพระนิพพานให*แจ*งอันเปAนเปUาหมายชีวิตระดับสูงสุด แต�ก็ใช�ว�าทุกท�านจะสามารถบรรลุ
จุดมุ�งหมายได* แม*เพียงข้ันปฏิรูปสัมมาทิฏฐิท่ีย�อหย�อนท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลากหลาย
แตกต�างกันไปแต�ละท�าน 

2.2.2.3 สังคหวัตถุธรรม 
พระสัมมาสัมพุทธเจ*าทรงแสดง  สังคหวัตถุธรรม  ให*พุทธบริษัทยึดปฏิบัติ เพ่ือฝRกตน

ให*เปAนคนน�ารัก น�าเข*าใกล* มีศิลปะในการครองใจคน สังคหวัตถุธรรมนี้ ถือได*ว�าเปAนพุทธวิธี ในการ
ครองใจคนชั้นเยี่ยม ประกอบด*วยธรรม 4 ประการ(สังคหสูตร อัง. จตุก. มก. 35/32/117) 

1) การให* (ทาน) 
การให*ในบริบทนี้ มุ� ง เอาการให*  หรือการแบ�งปFนสิ่ งของ ด*วยน้ํ าใจ

เอ้ือเฟjkอเผื่อแผ� โอบอ*อมอารี รักใคร�ด*วยความจริงใจด*วยความเต็มใจ ด*วยความปรารถนาดี ด*วยความ
ระลึกถึงโดยท่ีผู*รับอาจจะมิได*ขาดแคลนเลย ดังนั้นสิ่งของท่ีให*จึงเปAนเสมือน ให*จากใจถึงใจ เช�น ผู*ให*มี
อาหารอร�อยหรือมีขนม ซ่ึงมีเฉพาะในเทศกาลพิเศษก็แบ�งปFนมาให*ผู*รับ สิ่งของบางอย�างผู*ให*รู*ใจว�า
เปAนท่ีโปรดปรานของผู*รับเม่ือผู*ให*พบเห็นจึงซ้ือมาฝากผู*รับ เปAนต*น 

สิ่งของบางอย�าง ผู*ให*รู*ดีว�า ผู*รับกําลังต*องการ แต�หาซ้ือไม�ได*ในขณะนั้น 
เพราะกําลังขาดตลาด แต�เพราะผู*ให*มีอยู� จึงแบ�งปFนมาให*โดยไม�คิดมูลค�าใดๆ ไม�หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 
สิ่งของท้ังหลายย�อมมีเจ*าของ ถ*าสิ่งของนั้นเปAนสิ่งท่ีดี ไม�มีโทษภัย มีแต�ประโยชน' ผู*ให*ก็เปAนคนดี มีศีล
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มีธรรม อีกท้ังให*ด*วยความเต็มใจ ให*ด*วยความรักและปรารถนาดี อย�างบริสุทธิ์ใจ โดยมิได*หวัง
ผลตอบแทนใดๆ หรือเพ่ือหาคะแนนนิยม ผู*รับ ย�อมรู*สึกปbติยินดีปลาบปลื้มลืมไม�ลง 

กล�าวได*ว�า สิ่งของใดๆ ก็ตามท่ีให*แก�กันและกัน ด*วยอัธยาศัยไมตรีสิ่งนั้น
ย�อมท้ังแช�อ่ิมท้ังเคลือบด*วยน้ําใจ จึงเกิดเปAนของมีฤทธิ์ข้ึนมาได*อย�างประหลาด สามารถผูกพัน
ความรู*สึกท่ีดีต�อกัน ระหว�างผู*ให*กับผู*รับอย�างยากท่ีจะเสื่อมคลาย ตัวอย�างเช�น แหวนท่ีเราซ้ือเอง 
เพราะสวยถูกใจ เราจึงซ้ือ แต�เราก็ไม�รู*สึกปลื้มใจและสุขใจเท�ากับเม่ือได*เห็น หรือได*สวมแหวนวงท่ีมีผู*
มอบให*เรา หรือซ้ือให*เรา ไม�ว�าผู*ให*หรือผู*ซ้ือนั้นจะเปAนผู*บังเกิดเกล*า เปAนบุตรธิดา เปAนคู�รัก เปAนสามี
หรือภรรยา หรือเปAนเพ่ือนก็ตาม ท้ังนี้เพราะเม่ือเห็นแหวนนั้นทีไรก็ซึ้งในน้ําใจท่ีผู*ให*มีต�อเราทุกครั้ง 

แท*ท่ีจริงการให*แบ�งปFนหรือทาน คือพฤติกรรมซ่ึงแสดงน้ําใจเอ้ืออาทรและ
ปรารถนาดีท่ีคนเรามีต�อกัน เพราะฉะนั้น ถ*าบุคคลในทิศ 6 แสดงความเอ้ืออาทรต�อบุคคลท่ีตน
แวดล*อมอยู� โดยการให*แบ�งปFนด*วยอัธยาศัยไมตรีอยู�เสมอ ขณะเดียวกัน ผู*ท่ีถูกแวดล*อมก็แสดงความ
มีน้ําใจ ความกตัญIูกตเวทีต�อทิศ 6 ของ ตน ด*วยปฏิสัมพันธ'อันดีอย�างสมํ่าเสมอ ย�อมจะก�อให*เกิด
ความรัก ความอบอุ�น ความเข*าใจซ่ึงกันและกันเปAนอย�างดี ท่ีสําคัญก็คือผู*ให*ย�อมเปAนคนน�ารัก และ
สามารถผูกไมตรีกับผู*คนรอบข*างไว*ได*  ดังท่ีพระสัมมา-สัมพุทธเจ*าตรัสว�า “ผู*ให*ย�อมผูกมิตรไว*ได*” ผู*ท่ี
สามารถผูกมิตรกับผู*คนรอบข*าง และคนท่ีเข*ามาคบหาสมาคมไว*ได* ก็เพราะเปAนคนน�ารัก เหตุท่ีน�ารัก
ก็เพราะมีน้ําใจเอ้ืออาทรด*วยความจริงใจ นี่คือศิลปะในการครองใจคนอย�างหนึ่ง ตามพุทธวิธี 

2) เจรจาไพเราะ (ปPยวาจา หรือ เปยยวัชชะ) 
เจรจาไพเราะในบริบทนี้หมายถึง การใช*คําพูดเพ่ือให*เปAนคนน�ารัก  

เพราะฉะนั้นจึงมีขอบเขตกว*างขวางกว�าการพูดไพเราะ อ�อนหวานเท�านั้นแต�อาจจะต*องมีความหมาย
อยู�ในลักษณะต�อไปนี้คือ 

2.1) เปAนคําพูดสุภาพ ไม�หยาบคาย สบายหู ไม�เพ*อเจ*อ ฟFงแล*วชื่นใจ
ทุกครั้ง 

2.2) เปAนคําพูดท่ีกล�าวด*วยเมตตาจิตซ่ึงผู*ฟFงสามารถรู*สึกได*ถึงคุณธรรม
ของผู*พูด  

2.3) เปAนคําจริง ไม�โกหก มีประโยชน' แต�ต*องกล�าวให* ถูกกาลเทศะ 
มิฉะนั้นอาจจะเกิดโทษแก�หลายฝYาย และตัวผู*พูดก็จะกลายเปAนคนน�ารังเกียจแทนท่ีจะน�ารัก 

2.4) เปAนคําพูดท่ีแสดงความจริงใจ และความปรารถนาดีอย�างแท*จริง 
แต�ต*องกล�าวให*ถูกกาลเทศะ และใช*สํานวนภาษา ท่ีฟFงเข*าใจง�ายมิฉะนั้นจะเกิดโทษต�อผู*พูดเอง 

2.5) เปAนคําพูดท่ีทําให*ผู*ฟFงเกิดกําลังใจในการทําความดี ทุกรูปแบบ 
เพ่ือพัฒนาตนให*เปAนกัลยาณมิตรต�อชาวโลก 

2.6) ไม�เปAนคําพูดส�อเสียด ท่ีทําให*คนแตกแยกกัน 
2.7) ไม�เปAนคําพูดท่ีทําให*ผู*ฟFงท*อแท* หมดกําลังใจท่ีจะทําความดี 

หมดกําลังใจท่ีจะสู*ชีวิต หรือแม*การมีชีวิตอยู�ต�อไป 
บุคคลใดก็ตามท่ีมีพฤติกรรมทางวาจาในลักษณะ 7 ประการ ดังกล�าวแล*วนี้

ย�อมถือได*ว�าเปAนผู*เจรจาไพเราะ หรือ มีปPยวาจาย�อมเปAนคนน�ารักน�าเข*าใกล*ส�วนบุคคลท่ีมีพฤติกรรม
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ทางวาจาท่ีตรงกันข*ามกับลักษณะ 7 ประการนี้ย�อมชื่อว�าเปAนผู*เจรจาไม�ไพเราะ หรือมีอัปปPยวาจาย�อม
เปAนคนไม�น�ารัก ไม�น�าเข*าใกล* 

3) การบําเพ็ญประโยชน'ต�อกัน (อัตถจริยา) 
การบําเพ็ญประโยชน'ต�อกันในบริบทนี้ หมายถึงการชี้แนะ ด*วยการพูดและ

การกระทําท่ีเปAนประโยชน'และก�อให*เกิดความเจริญรุ�งเรือง ท้ังนี้เพราะบุคคลบางคนมิได*ขาดแคลน
ทรัพย'สินสิ่งของจึงมิได*หวังปPยวาจา เพ่ือสร*างขวัญและกําลังใจให*แก�ตน แต�ประการใดทว�าเขาขาด
แคลนความรู* ความสามารถในการกระทํากิจกรรม หรือกิจการอย�างใดอย�างหนึ่ง จึงต*องการ
คําแนะนําท่ีจะช�วยให*เขาสามารถทํากิจนั้นๆ ได*สําเร็จหรือถ*าจะลงมือสาธิตให*เขาดูเปAนตัวอย�างก็จะ
ยิ่งดีเปAนต*น 

ดังนั้นการช�วยเหลือญาติพ่ีน*อง ผู*คนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไม�ว�า
ผู*ดีมีจน ให*มีความรู*ความเข*าใจ ความสามารถในการทํากิจต�างๆ การประกอบอาชีพต�างๆ ตลอดจน
การดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง เพ่ือความอยู�ดีมีสุขของทุกๆ คน และเพ่ือให*ผู*คนในสังคมมี
มาตรฐานการครองชีวิต อย�างเหมาะสม ปลอดภัย และมีความสงบสุข เราก็ควรจะร�วมมือช�วยกันทํา 

การบําเพ็ญประโยชน'ต�อกันมีรูปแบบการดําเนินการอย�างไร 
การบําเพ็ญประโยชน'ต�อกัน อาจจะดําเนินการได*หลากหลายรูปแบบตาม

ความเหมาะสม ไม�มีกฎเกณฑ'ตายตัว แต�มีสาระสําคัญอยู�ท่ีกิจกรรมทุกอย�างท่ีบําเพ็ญแล*วนั้นต*องเกิด
ประโยชน'ต�อส�วนรวมเปAนสําคัญ กล�าวคือ ถ*าเอกชนคนใดประกอบอาชีพอย�างใดอย�างหนึ่ง ประสบ
ความสําเร็จอย�างงดงาม จึงปรารถนาให*ผู* ท่ียังไม�มีอาชีพหรือยังไม�ร่ํารวยเข*ามาศึกษาฝRกอบรม
ปฏิบัติงานในอาณาบริเวณพ้ืนท่ีของตน โดยไม�คิดค�าฝRกอบรมใดๆ อย�างนี้ก็ถือว�าเปAนการบําเพ็ญ
ประโยชน'ของเอกชนผู*นั้น 

บริษัท หรือองค'กรใด เม่ือจะจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งท่ีเปAนความรู*สมัยใหม�ให*แก�พนักงานในบริษัทหรือองค'กรของตน  ก็ควรเชื้อเชิญประชาชนผู*สนใจ
จํานวนหนึ่งเข*าร�วมสัมมนาฟรี  หรือเสียค�าใช*จ�ายเฉพาะท่ีจําเปAนเท�านั้น อย�างนี้ก็ถือเปAนการบําเพ็ญ
ประโยชน'ของบริษัท หรือองค'กรนั้นๆ หรือองค'กรการกุศล ซ่ึงอาจเปAนมูลนิธิต�างๆ จัดโครงการ 
ฝRกอบรมระยะสั้น 1 วัน หรือ 2 วัน เก่ียวกับการประกอบอาชีพต�างๆ เช�น การทําอาหาร ทําดอกไม* 
และงานศิลปะต�างๆ ให*แก�ประชาชนฟรี อย�างนี้ก็ถือว�าเปAนการบําเพ็ญประโยชน'ขององค'กรการกุศล 
หรือมูลนิธินั้นๆ หรือองค'กรการกุศล หรือชมรมต�างๆ จัดโครงการฝRกอบรมระยะสั้น 3 วัน หรือ 1 
สัปดาห' เก่ียวกับการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติหน*าท่ีอาสาสมัครช�วยงานตํารวจจราจร การเข*าอบรมใน
ค�ายเยาวชน โดยไม�ต*องเสียค�าใช*จ�าย หรือเสียน*อยท่ีสุดเท�าท่ีจําเปAน อย�างนี้ก็ถือว�าเปAนการบําเพ็ญ
ประโยชน'ขององค'กรการกุศล หรือชมรมนั้นๆ หรือบุคคลท่ีมีความรู*ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ'ในวิชาชีพหรือศิลปวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่งท่ีอาสาสมัครเข*าไปทําหน*าท่ีวิทยากร
พิเศษในสถาบันการศึกษา องค'กร มูลนิธิ ชมรม ให*การฝRกอบรมในโครงการต�างๆ ของสถาบันและ
องค'กรดังกล�าว โดยไม�คิดค�าตอบแทนใดๆ อย�างนี้ก็ถือ ว�าเปAนการบําเพ็ญประโยชน'ของปFจเจกบุคคล 
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จุดมุ�งหมายของการบําเพ็ญประโยชน'ต�อกันคืออะไร 
จุดมุ�งหมายหลักของการบําเพ็ญประโยชน'ต�อกัน คือ การสร*างเสริมความรู* 

ความเข*าใจเก่ียวกับศิลปวิทยาการสาขาต�างๆ ให*แก�บุคคลท่ีขาดแคลน หรือการให*ความรู*ความเข*าใจ
เล็กๆ น*อยๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม�ๆ แก�บุคคลท่ีต*องการ โดยไม�ต*องเข*าศึกษาในสถาบันการศึกษา 
แต�ถ*าผู*ใดต*องการความรู*ความเข*าใจอย�างลึกซ้ึงก็จําเปAนต*องไปศึกษากันในสถาบันการศึกษา หรือ
วิชาการบางอย�างท่ีจําเปAนต*องใช*ทักษะและประสบการณ'มาก เม่ือผู*เข*ารับการอบรมเข*าใจภาคทฤษฎี
แล*ว  ก็สามารถนําความรู*นั้นไปฝRกตนเองให*เกิดความชํานาญได* 

ส�วนจุดมุ�งหมายรองลงไป ซ่ึงถือว�าเปAนผลพลอยได* หรือ ผลพลอยดีของการ
บําเพ็ญประโยชน'ต�อกันนั้นมีอยู�มากมาย เช�น เปAนแนวทางสร*างอาชีพ สร*างรายได* ให*แก�ผู*เข*ารับการ
อบรม สร*างความสัมพันธ' และความเข*าใจอันดีระหว�างผู*ให*และผู*รับการอบรม และระหว�างผู*เข*ารับ
การอบรมด*วยกัน สร*างจิตสํานึกรับผิดชอบต�อสังคมแก�ทุกๆ คน ท่ีเก่ียวข*องกับการจัดอบรม ปลุก
สํานึกผู*ท่ีมีตําแหน�ง ฐานะ และโอกาสดีกว�า ให*แสดงความเมตตากรุณาต�อผู*ด*อยโอกาสมากข้ึน ซ่ึงจะ
เปAนการลดช�องว�างระหว�างชนชั้นโดยปริยาย ขณะเดียวกันก็จะเปAนการสร*างความสมัครสมานสามัคคี 
ระหว�างผู*คนในชุมชน ในสังคม ให*ม่ันคงแข็งแกร�งยิ่งข้ึน 

ผลพลอยได*ท่ีสําคัญท่ีจะมองข*ามไปไม�ได*ก็คือ การบําเพ็ญประโยชน'ต�อกันนี้
จะเปAนเครื่องส�งเสริมศิลปะในการครองใจคน 2 ข*อแรก คือการให*และการเจรจาไพเราะให*เกิดเปAน
นิสัยของผู*คนในสังคมพร*อมกันด*วย 

คนประเภทไหนท่ีชอบการบําเพ็ญประโยชน'ต�อกัน 
คนท่ีมีน้ําใจเปAนกัลยาณมิตรนั่นเอง ท่ีชอบการบําเพ็ญประโยชน'ต�อกัน ท้ังนี้

เพราะผู*ท่ีมีน้ําใจเปAนกัลยาณมิตรนั้นย�อม 
มีวิสัยทัศน'กว*างไกลมองเห็นว�าถ*าสามารถสร*างชุมชนให*เจริญรุ�งเรือง ด*วย

เครือข�ายคนดี ความเจริญรุ�งเรืองนั้นก็จะตกมาถึงตนโดยปริยาย 
- เห็นว�าชุมชนใดท่ีเจริญก*าวหน*าท้ังด*านเศรษฐกิจและจิตใจควบคู�

กันไป ชุมชนนั้นย�อมเปAนชุมชนเข*มแข็ง ไม�มีปFญหาโจรผู*ร*าย ปFญหาอาชญากรรม ปFญหาอบายมุข 
ปFญหาเยาวชน หรือถ*ามีก็มีน*อย สามารถแก*ไขได*ง�าย 

- เห็นว�าเม่ือชุมชนต�างๆ ท่ัวประเทศเข*มแข็งแล*ว ย�อมเปAนกําลัง
สําคัญของประเทศ ในการยืนหยัดต�อสู*ปUองกันรักษาอธิปไตยของชาติ ในสถานการณ'โลกท่ีเต็มไปด*วย
การแข�งขัน เอารัดเอาเปรียบกันตลอดเวลา 

- เห็นว�าชุมชนเข*มแข็งได*ก็เพราะสมาชิกในชุมชนโดยท่ัวไปเปAนคน
ดีมีสัมมาทิฏฐิ ต้ังใจสร*างแต�กรรมดี ละเว*นบาปอกุศลต�างๆ วัฒนธรรมทางจิตใจอันดีงามนี้ ย�อมเปAน
มรดกตกทอดจากชนรุ�นหนึ่งไปสู�ชนอีกรุ�นหนึ่ง สภาวการณ'เช�นนี้เอง ท่ีจะอนุรักษ'ความเปAนชาติของ
เราให*จีรังยั่งยืนตลอดไป  

- เห็นว�าถ*าผู*คนในชุมชน ในสังคม ล*วนมีน้ําใจเปAนกัลยาณมิตร 
มิจฉาทิฏฐิชน ท่ีมีความตระหนี่ เห็นแก�ตัว เห็นแก�ได* ชอบทํานาบนหลังคน เอารัดเอาเปรียบคนจน
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ด*วยเล�ห'กลต�างๆ เปAนคนมีสภาพขัดสนยากจนด*านจิตใจ เพราะมีเท�าไรก็ไม�รู*จักพอ จะหมดไปจาก
สังคม และบ*านเมืองโดยปริยาย 

เพราะเหตุผลข*างต*นนี้เอง ผู*มีน้ําใจเปAนกัลยาณมิตรจึงชอบการบําเพ็ญ
ประโยชน'ต�อกันเปAนชีวิตจิตใจ ดังนั้นผู*รักการบําเพ็ญอัตถจริยาจึงเปAนคนน�ารัก น�าเข*าใกล* และถ*าจะ
วิเคราะห'ให*ลึกซ้ึงถึงก*นบึ้งจิตใจของเขาแต�ละคน ก็จะได*พบว�าเขาเปAนบุคคลท่ีมีสัมมาทิฏฐิเข*าไปอยู�ใน
ใจอย�างม่ันคงถาวรนั่นเอง 

4) ความวางตนสมํ่าเสมอ (สมานัตตตา) 
จุดมุ�งหมายของความวางตนสมํ่าเสมอ ก็คือการทําตัวให*เปAนคนน�ารัก 

ดังนั้น ความวางตนสมํ่าเสมอในบริบทนี้ จึงมีความหมายได*หลายอย�างท่ีสําคัญคือ 
4.1) ทําตนเสมอต*นเสมอปลาย 
4.2) วางตนเหมาะสมแก�ฐานะ ภาวะ บุคคลและสถานการณ' 
4.3) ทําตนให*สมกับท่ีเปAนคน 

การทําตนเสมอต*นเสมอปลาย หมายถึงการปฏิบัติตนอย�างคงเส*นคงวาต�อ
บุคคลท่ีแวดล*อมเรา หรือเปAนทิศ 6 ของเรา เราเคยประพฤติปฏิบัติต�อบุคคลเหล�านั้นในทางท่ีดีและ
เหมาะสมอย�างไร ก็ยังคงปฏิบัติอย�างนั้นไม�เปลี่ยนแปลง แม*ว�าเราจะได*ดิบได*ดีมีโชควาสนาล้ําหน*า
ผู*อ่ืน หรือไม�มีโชควาสนา เทียมทัน ผู*อ่ืน หรือแม*กระท่ังอับโชควาสนาถึงข้ันตกทุกข'ได*ยาก 

บุคคลท่ีมีความเข*าใจเรื่องกฎแห�งกรรมอย�างถ�องแท* ย�อมเข*าใจดีว�าชีวิต
ของคนเราในโลกมนุษย'นี้เปAนเสมือนหุ�น โดยมีบุญ (ผลของกรรมดีจากอดีต) และบาป (ผลของกรรม
ชั่วจากอดีต) เปAนเครื่องเชิด คราใดท่ีบุญชิงช�วงให*ผล ชีวิตของเราก็เจริญรุ�งเรืองก*าวหน*า ไม�ว�าจะหยิบ
จะทําอะไรก็โชคดี มีความสําเร็จทุกอย�าง บางอย�างก็ประสบผลอย�างเกินควรเกินคาด ชนิดท่ีไม�มีสิ่งใด
มายับยั้งได* แต�คราใดท่ีบาปได*ช�องช�วงชิงให*ผล ชีวิตเราก็ประสบปFญหาร*อยแปดพันเก*า ดังท่ีคน
โบราณมักกล�าวว�า พระศุกร'เข*าพระเสาร'แทรกนั่นแหละ ทรัพย'สินเงินทองท่ีเคยมีอยู�มากมายเท�าใด ก็
อาจจะอันตรธานไปในกองเพลิง ในตลาดหลักทรัพย' ในมือโจร หรือในแหล�งอบายมุขต�างๆ ทําให*
คนเราต*องประสบความทุกข'เวทนาอย�างแสนสาหัส 

บุคคลท่ีเข*าใจซ้ึงเรื่องกฎแห�งกรรม ย�อมเข*าใจเรื่องกฎแห�งไตรลักษณ' คือ 
อนิจจัง (ความไม�เท่ียง) ทุกขัง (ความทนอยู�ในสภาพเดิมไม�ได*) และอนัตตา (ความไม�ใช�ตน ไม�สามารถ
บังคับบัญชาได*) ต�อไปอีกด*วย  ย�อมเข*าใจดีว�าชีวิตของคนเราทุกคนต้ังอยู�บนความไม�แน�นอน เพราะ
เราไม�สามารถรู*ได*ว�า ในอดีตชาติเราได*เคยทําบุญ หรือบาปไว*มากน*อยแค�ไหน ไม�สามารถล�วงรู*ได*ว�า  
เม่ือใดบุญหรือบาปจะให*ผล 

เพราะฉะนั้น ขณะท่ีบุญมาวาสนาส�งให*เราได*ดิบได*ดี บุคคลท่ีเข*าใจซ้ึงในกฎ
ท้ัง 2 ดังกล�าว ย�อมมีสติสามารถอบรมควบคุมตนเองไม�ให*ลืมตน ในลักษณะท่ีเรียกว�าวัวลืมตีน  แสดง
ท�าทางหยิ่งยะโส หรือกล�าววาจาเหยียดหยามดูหม่ินดูแคลนบุคคลแวดล*อม หรือใครผู*ใดก็ตามท่ีตํ่า
ต*อยกว�าตน แต�จะวางตนเปAนกัลยาณมิตร ดังเช�นท่ีเคยประพฤติปฏิบัติมาโดยไม�เปลี่ยนแปลง หรือถ*า
จะมีการเปลี่ยนแปลงบ*าง ก็จะเปAน การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ในทางท่ีสร*างสรรค'ยิ่งข้ึน เพ่ือให*
ผู*คนท่ีแวดล*อมพลอยได*รับผลดีจากโชควาสนาของตนด*วย 
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อนึ่ง สําหรับบางคนท่ีเข*าใจซ้ึงในกฏท้ัง 2 นั้น ถ*าชีวิตของเขายังคงดําเนิน
ไปอย�างราบเรียบ ไม�มีบุญวาสนาส�งให*ได*ดิบ ได*ดีดังเช�นเพ่ือนฝูง หรือผู*คนแวดล*อมบางคนของเขา 
เขาก็จะมีสติไม�ปล�อยให*อํานาจกิเลสท่ีนอนเนื่องอยู�ในใจมาบงการให*เกิดความคิดฟุUงซ�าน คิดอิจฉา
ริษยา เพ่ือนฝูงท่ีโชคดีมีวาสนา ได*ลาภยศ สรรเสริญ ได*ตําแหน�งสูงกว�าตน ไม�คิดท่ีจะกลั่นแกล*ง เพ่ือน
ผู*โชคดีด*วยการใส�ร*ายปUายสีเพ่ือน เพ่ือช�วงชิงตําแหน�งของเพ่ือนมาเปAนของตน แต�ทว�าเขาจะมี
ความรู*สึกยินดี และแสดงออกให*เพ่ือนผู*โชคดีได*รับรู*ว�า เขามีความยินดีอย�างจริงใจ ท่ีเห็นเพ่ือนมีบุญ
วาสนา การแสดงออกเช�นนี้ นอกจากจะก�อให*เกิดความเข*าใจซ่ึงกันและกันเปAนอย�างดี ยังจะทําให*เกิด
ความสบายใจท้ังสองฝYายอีกด*วย 

ยิ่งกว�านั้น บางคนนอกจากไม�มีบุญวาสนามาส�งเสริมแล*ว บาปอกุศลยัง
ตามมาให*ผลถึงข้ันตกทุกข'ได*ยาก บางรายถึงข้ันล*มละลายก็มี บุคคลท่ีมีความเข*าใจซ้ึงในกฎท้ัง 2 นั้น 
ย�อมมีสติต้ังรับสถานการณ'ได*ด*วยความทรหดอดทน สามารถประคองชีวิตให*ต้ังอยู�ในความดีได* ไม�
ปล�อยให*อํานาจกิเลสท่ีนอนเนื่องอยู�ในใจ เข*ามาชักพาชีวิตให*ตกลงไปเกลือกกลั้วกับความชั่วร*ายต�างๆ 
เฉกเช�นมิจฉาทิฏฐิชน ท้ังหลาย หรือถึงข้ันตัดสินประหารชีวิตตนเอง เพราะการกระทําเช�นนั้นไม�
สามารถแก*ปFญหาได* แต�จะเปAนการสร*างปFญหาอุกฤษฏ'ข*ามภพข*ามชาติต�อไปอีก 

โดยสรุปก็คือ ใครก็ตามท่ีได*ดิบได*ดีแล*ว จะต*องไม�ประพฤติตนเปAนวัวลืมตีน 
หรือคนท่ีเห็นพรรคพวกเพ่ือนฝูงญาติพ่ีน*องได*ดิบได*ดี ก็มีความยินดีอย�างจริงใจต�อเขา หรือคนท่ี
ประสบวิบากกรรมก็มีสติประคองตนให*ต้ังอยู�ในศีลธรรม เหล�านี้คือพฤติกรรมของ ผู*ทําตนเสมอต*น
เสมอปลาย 

2.2.2.4 สัมมาทิฏฐิ  
ความหมายท่ีสมบูรณ'ของสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะ คือ ความเข*าใจถูกเก่ียวกับเรื่อง

โลกและชีวิตตามความเปAนจริงท่ีสําคัญมีอยู� 10 ประการ คือ  
1) การทําทานมีผลดี ควรทํา  
2) การสงเคราะห'ท้ังสาธารณสงเคราะห' และบุคคลสงเคราะห' เปAนสิ่งดี ควรทํา 
3) การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา เปAนสิ่งดี ควรทํา 
4) ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่ว ท่ีบุคคลทําแล*วมีจริง เปAนจริง นั่นคือ

กฎแห�งกรรมเปAนจริง ต*องเชื่อ 
5) โลกนี้มีคุณ คือเปAนสถานท่ีแห�งเดียวเท�านั้นในภพ 3 ท่ีเปPดโอกาสให*ทุก

ชีวิตได*สร*างบุญบารมี ตลอดจนทําพระนิพพาน ให*แจ*ง 
6) โลกหน*ามี หมายความว�า สรรพสัตว'ท้ังปวง ถ*ายังไม�สามารถทําอาสวกิเลสให*

หมดสิ้นไปจากใจ ก็จะต*องเวียนตาย เวียนเกิด ทนทุกข'ทรมานอยู�ในสังสารวัฏเรื่อยไปโดยไม�มีจุดจบ 
7) มารดามีคุณต�อบุตรทุกคนสุดท่ีจะพรรณนา ท่ีสําคัญก็คือการเปAนต*นบุญ

ต*นแบบของร�างกายมนุษย'ให*แก�บุตร ถ*าบุตร ได*รูปแบบกายท่ีไม�ใช�มนุษย'ย�อมหมดโอกาสสั่งสมบุญบารมี 
8) บิดามีคุณ เช�นเดียวกับมารดา คือการเปAนต*นแบบร�างกายมนุษย' ถ*าไม�มี

บิดาแล*วไซร* การถือกําเนิดของบุตรย�อมมีข้ึนไม�ได* ดังนั้นมารดาและบิดาจึงมีพระคุณอย�างยิ่งใหญ�ต�อ
บุตร สมควรอย�างยิ่งท่ีจะได*รับความกตัญIูกตเวทีอย�างสูงสุดจากบุตร 
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9) สัตว'ท่ีผุดข้ึนเกิด หรือโอปปาติกะมีจริง ท้ังนี้ย�อมมีนัยว�า นรก สวรรค' มี
จริง ทุกคนอย�าได*ตั้งอยู�ในความประมาทและทํากรรมชั่วเปAนอันขาด  

10) สมณพราหมณ'ผู*ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ชนิดท่ีทําให*แจ*งโลกนี้โลกหน*า 
ด*วยปFญญาอันยิ่งเอง แล*วสอนผู*อ่ืนให*รู*แจ*งตามมีจริง สัมมาทิฏฐิข*อนี้ย�อมให*นัยว�า พระสัมมาสัมพุทธ
เจ*ามีจริง พระอรหันตสาวกผู*รู*แจ*งโลกนี้โลกหน*า ด*วยการฝRกอบรมตนตามพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธองค' แล*วสอนผู*อ่ืนให*รู*ตาม มีจริง พระสงฆ'ผู*ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ซ่ึงตก
ทอดมาถึงปFจจุบันนี้ ชนิดอุทิศชีวิตเปAนเดิมพัน จนสามารถทําให*แจ*งโลกนี้โลกหน*าแล*วสอนผู*อ่ืนให*รู*
แจ*งตาม ยังมีอยู�ในปFจจุบัน 

บุคคลท่ีมีความเห็นถูกตามสัมมาทิฏฐิ 10 ประการนี้ ย�อมชื่อว�าเปAนผู*มี
ความเข*าใจ สัมมาทิฏฐิ 10 ประการเท�านั้น แต�ถ*ายังไม�ได*ลงมือปฏิบัติจริง และยังไม�ได*ศึกษาธรรมะ
หมวดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*องกับสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ แล*วนําไปปฏิบัติจนเกิดเปAนลักษณะนิสัย ถึงข้ันท่ี
เรียกได*ว�า มีสัมมาทิฏฐิ  เข*าไปอยู�ในใจอย�างม่ันคงถาวรก็ยังไม�ชื่อว�า สัมมาทิฏฐิบุคคล หรือ สัมมาทิฏฐิชน 
ต�อเม่ือได*ลงมือปฏิบัติจนเกิดเปAนลักษณะนิสัยในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะสังเกตได*จากการทําทานเปAน
กิจวัตร การรักษาศีลอย�างบริสุทธิ์ บริบูรณ' และการขวนขวายพากเพียรทําสมาธิภาวนาอยู�เปAนนิจ 
โดยสรุปก็คือเปAนผู*ท่ีต้ังใจสั่งสมบุญกุศลอยู�เสมอโดยไม�ทําบาปอกุศลใดๆ เลยจึงจะชื่อว�า สัมมาทิฏฐิ
บุคคล หรือ สัมมาทิฏฐิชน 

2.2.2.5 มิจฉาทิฏฐิ  
มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเข*าใจผิดเก่ียวกับเรื่องโลกและชีวิต ตามความเปAนจริง เปAน

ความเข*าใจผิด ซ่ึงตรงกันข*ามกับความเข*าใจถูก คือ สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ มิจฉาทิฏฐิก็มีอยู� 10 
ประการเช�นกัน คือ มีความเข*าใจผิดในเรื่องต�อไปนี้  

1) การทําทานไม�มีผลดี ไม�จําเปAนต*องทํา 
2) การสงเคราะห'ไม�มีผลดี ไม�จําเปAนต*องทํา 
3) การบูชาบุคคลท่ีควรบูชาไม�มีผลดี ไม�จําเปAนต*องทํา 
4) ผลวิบากแห�งกรรมดีกรรมชั่วท่ีบุคคลทําแล*วไม�มี จึงไม�เชื่อกฎแห�งกรรม 

แต�เชื่อว�าความไม�แน�นอนของชีวิตล*วนเปAนเรื่องโชคชะตา หรือหมายถึง เชื่อเรื่องดวง นั่นเอง   
5) ไม�รู*และไม�เข*าใจว�า โลกนี้มีคุณอย�างไร 
6) ไม�รู*และไม�เข*าใจว�า มีโลกหน*า จึงคิดว�าตายแล*วสูญหมด 
7) ไม�รู*คุณมารดา จึงไม�มีกตัญIูกตเวทิตาต�อมารดา  
8) ไม�รู*คุณบิดา จึงไม�มีกตัญIูกตเวทิตาต�อบิดา 
9) ไม�รู*และไม�เข*าใจว�า มีโอปปาติกะ นั่นคือไม�เชื่อว�ามีนรกสวรรค' 
10) ไม�รู*และไม�เชื่อว�า โลกนี้มีสมณพราหมณ'ผู*ประพฤติดีปฏิบัติชอบผู*

สามารถทําให*แจ*งโลกนี้โลกหน*าด*วยปFญญาอันยิ่งเอง แล*วสอนให*ผู*อ่ืนรู*แจ*งตาม นั่นคือ ไม�มีความ
เคารพนับถือพระรัตนตรัย 
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บุคคลท่ีมีความเห็นผิดดังกล�าวนี้ แม*ไม�ครบ 10 ประการ ย�อมชื่อว�าเปAนมิจฉาทิฏฐิ
บุคคล  หรือ  มิจฉาทิฏฐิชน  เพราะเขาพร*อมท่ีจะทํากรรมชั่วหรือทําบาปอยู�เสมอ โดยไม�มีความคิดท่ีจะ
สั่งสมบุญกุศลเลย 

2.2.2.6 ทําไมจึงต*องมีการปฏิรูปมนุษย' 
สาเหตุท่ีต*องมีการปฏิรูปมนุษย' หรือสาเหตุท่ีต*องมีการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิในใจผู*คน

ให*เปAนสัมมาทิฏฐินั้น มีเหตุผลสําคัญ อย�างน*อย 4 ประการ คือ 
1) ผู*คนโดยท่ัวไปในสังคมปFจจุบันมีภูมิคุ*มกันจิตใจบกพร�อง หรือขาดสัมมาทิฏฐิ 

ท้ังนี้เพราะผู*คนโดยท่ัวไปในสังคมปFจจุบัน ไม�ได*รับการปลูกฝFงสัมมาทิฏฐิต้ังแต�ยังเปAนทารกจากครอบครัว
เนื่องจากผู*เปAนพ�อแม�เองก็ยังไม�มีสัมมาทิฏฐิเข*าไปอยู�ในใจอย�างม่ันคงถาวรพ�อแม�บางคนแม*จะมีการศึกษา
ทางโลกสูง แต�ยังไม�รู*ด*วยซํ้าว�า สัมมาทิฏฐิ คืออะไร  

ครั้นเม่ือเด็กเจริญเติบโต ได*รับการศึกษาอบรมจากโรงเรียนตลอดจนจาก
มหาวิทยาลัย ก็จะได*รับความรู*เฉพาะทางโลกเปAนส�วนใหญ�ไม�เคยได*รับการปลูกฝFงอบรมให*เกิดความรู*
ความเข*าใจ หรือให*มีสัมมาทิฏฐิเข*าไปอยู�ในใจ เนื่องจากคณาจารย'เองก็ขาดความพร*อมท่ีจะให*การ
ปลูกฝFงอบรมสัมมาทิฏฐิแก�เหล�าศิษย' สถาบันการศึกษาเองก็ไม�มีนโยบายท่ีจะปลูกฝFงอบรมนักเรียน
นักศึกษา ให*มีสัมมาทิฏฐิเข*าไปต้ังม่ันอยู�ในใจ ท้ังนี้อาจเปAนเพราะมีความเข*าใจผิดว�าบุคคลท่ีมีความรู*
ทางโลกสูงแล*ว ย�อมเปAนคนดีโดยปริยายโดยมิได*เฉลียวใจเลยว�าบุคคลท่ีมีความรู*ทางโลกสูง และมี
จรรยาบรรณด*านวิชาชีพสูง เช�น แพทย' แต�ขาดความรู*ทางธรรมนั้น ย�อมสามารถทํากรรมชั่ว เช�น 
เปAนฆาตกรอย�างโหดเหี้ยม เสมือนหนึ่งไร*หิริโอตตัปปะนั้น เกิดข้ึนได*เสมอ 

2) สัมมาทิฏฐิจะเกิดข้ึนได*ก็ต�อเม่ือมีการปลูกฝFงอบรมอย�างจริงจัง สัมมาทิฏฐิ
จะเกิดข้ึนเองไม�ได*เลย ถ*าไม�มีการปลูกฝFงอบรมกันอย�างจริงจัง แม*เม่ือปลูกฝFงอบรมให*เกิดข้ึนในจิตใจแล*ว 
ก็ยังสามารถแปรเปลี่ยนไปตามกระแสสิ่งแวดล*อมท่ีเลวร*ายได* ผิดกับมิจฉาทิฏฐิ ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได*เอง ท้ัง
พร*อมท่ีจะเกิดข้ึนและแพร�กระจายพันธุ'ออกไปตลอดเวลา ทํานองเดียวกับแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือวัชพืช 
ซ่ึงแม*ไม�มีการปลูกก็สามารถเกิดข้ึนได*งอกงามทุกแห�งหน ไม�ว�าในดินร�วนซุย ดินเปรี้ยว ดินลูกรัง หรือตาม
ซอกหิน ยิ่งถ*าได*ดินดี ก็จะสามารถแพร�พันธุ'ได*รวดเร็วยิ่งข้ึนอีก 

เม่ือมิจฉาทิฏฐิเกิดข้ึนในจิตใจผู*คนแล*ว ก็จะท้ังบีบค้ัน และบีบบังคับจิตใจ
คนเราให*ก�อกรรมชั่วต�างๆ นานา เช�นการเบียดเบียนกันทางกายและวาจา การเอาเปรียบกัน ข�มเหง
กัน ทําร*ายกัน ไม�แตกต�างจากสัตว'ดิรัจฉาน ทว�าจะรุนแรงร*ายกาจ ยิ่งกว�าดิรัจฉานหลายร*อยหลายพัน
เท�า เพราะคนเราฉลาดกว�าดิรัจฉานมากมาย พฤติกรรมชั่วร*ายของมิจฉาทิฏฐิชน ย�อมก�อความ
เดือดร*อนวุ�นวายข้ึนในสังคมมนุษย' ตลอดจนสังคมโลกอย�างยากท่ีจะหาสันติสุขได* ดังท่ีเห็นกันอยู�
ท่ัวไปในปFจจุบัน เพราะเหตุนี้จึงจําเปAนต*องมีการปฏิรูปมนุษย' ด*วยการปลูกสัมมาทิฏฐิให*เข*าไปอยู�ใน
ใจผู*คนอย�างม่ันคงถาวร เพ่ือปUองกันมิให*มิจฉาทิฏฐิ กําเริบออกฤทธิ์ได* 

3) มิจฉาทิฏฐิทําให*ผู*คนตกอยู�ในความมืดบอด บุคคลท่ีตกอยู�ในความมืด
บอดแบ�งออกได*เปAน 2 ประเภท คือ บุคคลตาบอด คือ ไม�มีปFญญาหาทรัพย' ไม�มีปFญญาเข*าใจธรรมะ 
และไม�เข*าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ บุคคลตาเดียว คือ มีปFญญาหาทรัพย'ให*เพ่ิมพูนข้ึน แต�ไม�มีปFญญา
เข*าใจธรรมะ ดังนั้นการแสวงหาของเขาจึงมีท้ังสุจริตและทุจริต คนประเภทนี้ไม�สนใจสั่งสมบุญกุศล
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เลย นักศึกษาคงเห็นแล*วว�าบุคคลท่ีตกอยู�ในความมืดบอดท้ัง 2 ประเภทนี้ ล*วนได*ชื่อว�าเปAนมิจฉาทิฏฐิ
บุคคลท้ังสิ้น 

บุคคล 2 ประเภทนี้มีความเปAนมาอย�างไร 
บุคคลส�วนใหญ�ในสังคมทุกยุคทุกสมัย ล*วนเปAนท้ังนักวัตถุนิยม และบริโภค

นิยม ครั้นเม่ือโลกมีความก*าวหน*าทางวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีมากข้ึน ลัทธินิยมท้ัง 2 แบบ ก็ก*าว
ตามไปเปAนเงาตามตัว นักวัตถุนิยมย�อมมีความคิดว�า สิ่งท่ีจะอํานวยความสุขให*แก�ชีวิตก็คือความม่ังค่ัง
ร่ํารวย สําหรับใช*เปAนเครื่องแลกเปลี่ยนให*ได*มาซ่ึงกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ซ่ึงเปAนสิ่งท่ี
นักวัตถุนิยมเชื่อว�า การได*บริโภคกามคุณ 5 ประการนี้ คือ สุดยอดแห�งความสุข  

แท*ท่ีจริงวัตถุกาม 5 ประการนี้ เปAนเพียงเครื่องสนองกิเลสกาม คือ ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ของนักวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ให*เกิดความรู*สึกเพลิดเพลินในอารมณ'
เพียงชั่วครู�ชั่วยามเท�านั้น หาได*บันดาลความสุขท่ีแท*จริงแก�พวกเขาไม� เพราะเหตุท่ีพวกเขาตกอยู�ใน
ความมืดบอดด*วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ ไม�มีปFญญามองเห็นแสงสว�าง จึงหลงยึดม่ันถือม่ันเอาวัตถุกาม 
และการบริโภควัตถุกามเปAนสรณะ การหลงยึดสรณะแบบผิดๆ เช�นนี้ ย�อมนําพวกเขาไปสู�การก�อ
กรรมชั่ว เพ่ือให*ได*วัตถุกามเพ่ิมข้ึนมากๆ โดยไม�อายบาป และไม�กลัววิบากของบาปท่ีจะเกิดตามมา
ภายหลัง  

วิบากของผู* ท่ีก�อกรรมชั่วมากๆ ในโลกนี้ คือ การถูกลงโทษทัณฑ'ใน
อบายภูมิอย�างสาหัสเปAนเวลายาวนานนับด*วยแสน ด*วยล*านปb ตามกฎแห�งกรรมซ่ึงเท่ียงธรรมโดยไม�
เห็นแก�หน*าใครท้ังสิ้น ครั้นพ*นโทษทัณฑ'จากอบายภูมิ ได*โอกาสกลับมาเกิดในมนุษยโลกอีก บางพวกก็
อาจจะเปAนมิจฉาทิฏฐิประเภท  บุคคลตาบอด  บางพวกก็อาจจะเปAนมิจฉาทิฏฐิประเภท  บุคคลตาเดียว  

มิจฉาทิฏฐิชนประเภท บุคคลตาบอด แม*จะไม�ถึงกับมีพิษสงก�อปFญหา
รุนแรงต�อสังคมก็ตาม แต�โดยส�วนรวม พวกเขาก็เปAนภาระถ�วงความเจริญก*าวหน*าของครอบครัว และ
ของสังคม และในส�วนตัวของพวกเขาเอง ก็จะต*องประสบวิบากกรรมเช�นนี้ต�อไปอีกไม�รู*ก่ีภพก่ีชาติ 
เพราะไม�มีปFญญาสั่งสมบุญกุศลในขณะท่ีมีชีวิตอยู�ในโลกนี้ เพ่ือเปAนการเตรียมอริยทรัพย'ไว*เปAนเสบียง
สําหรับเดินทางไกลต�อไปในภพหน*า 

ส�วนมิจฉาทิฏฐิชนประเภท บุคคลตาเดียว ย�อมจะก�อให*เกิดโทษภัยร*ายแรง
ทุกรูปแบบต�อสังคม การท่ีหมู�บ*าน ชุมชน สังคมของเรา ตลอดจนสังคมโลก ต*องประสบปFญหาเลวร*าย
ต�างๆ อยู�ไม�เว*นแต�ละวันในปFจจุบันนี้ ก็เพราะการก�อกรรมชั่วของมิจฉาทิฏฐิชนประเภท บุคคล
ตาเดียว นี่เอง บุคคลประเภทนี้บางคนก็อาจจะต*องมีชีวิตอยู�แบบหลบๆ ซ�อนๆ มือกฎหมายบางคน ก็
อาจจะประสบความม่ังค่ังร่ํารวย มีชีวิตอยู�อย�างมีเกียรติ ในสังคม ไม�ว�าจะเปAนแบบใดก็ตาม ในส�วนลึก
ของจิตใจของพวกเขานี้ยากจะหาความสงบสุขอย�างแท*จริง เนื่องจากเกรงกลัววิบากแห�งกรรมชั่วท่ีตน
ทําไว*จะตามมาทัน ท้ังๆ ท่ีเขาไม�เชื่อกฎแห�งกรรม 

แม*จะมีความทุกข'อันเกิดจากความกังวลใจ ในวิบากแห�งกรรมชั่วของตนก็
ตาม แต�ความทุกข'ขณะท่ีมีชีวิตอยู�ในโลกนี้ ย�อมเปAนเพียงเศษเสี้ยวแห�งความทุกข'อย�างแสนสาหัส ท่ี
บุคคลตาเดียวจะต*องได*รับในโลกหน*าอย�างเทียบกันไม�ได*เลยครั้นเม่ือพ*นโทษทัณฑ'จากอบายภูมิ ได*
โอกาสกลับมาเกิดในมนุษยโลกอีก ก็จะมีเศษกรรมท่ีหลงเหลืออยู�ตามมาให*ผล ทําให*เขาเกิดมาเปAน



46 

มิจฉาทิฏฐิชน ประเภทบุคคลตาบอด หรือ บุคคลตาเดียวอีก ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับประเภท และปริมาณแห�ง
เศษกรรมนั้น 

เหล�านี้ คือ วงจรการเวียนว�ายตายเกิดของมิจฉาทิฏฐิชน ปุถุชนเช�นเราท�าน
ท้ังหลาย ไม�มีปFญญารู*ได* แต�วงจรดังกล�าวนี้ย�อมเปAนท่ีรู*ชัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ*า พระอรหันต
สาวกท้ังปวง ตลอดจนสมณพราหมณ'ผู*ประพฤติดีปฏิบัติชอบในปFจจุบัน ชนิดท่ีเกิดปFญญารู*แจ*งโลกนี้
โลกหน*าได* 

ถ*าวงจรของมิจฉาทิฏฐิยังคงดําเนินต�อไปเรื่อยๆ ในอีกไม�ช*าไม�นานนัก โลก
ของเราย�อมเต็มไปด*วยมิจฉาทิฏฐิชนท้ังประเภทตาบอดและตาเดียว นั่นคือ โลกของเราได*ล�วงเข*าสู�ยุค
แห�งมิคสัญญีแล*ว คือแต�ละคนต�างมีความคิดท่ีจะฆ�ากันอย�างแรงกล*า โดยไม�มีจิตคิดเคารพยําเกรงว�า 
นี่คือแม� นี่คือพ�อ นี่คือปUา นี่คือน*าหรืออา นี่คือภรรยาของอาจารย' 

สัมมาทิฏฐิทําให*ผู*คนอยู�ในความสว�าง คนท่ีอยู�ในความสว�างคือ คนประเภท
บุคคลสองตา ซ่ึงมีปFญญาแสวงหาทรัพย'ให*เพ่ิมพูนข้ึน โดยสุจริตและชอบธรรม มีปFญญาเข*าใจธรรม
เปAนอย�างดี จึงรู*จักสั่งสมบุญตลอดชีวิต โดยไม�เก่ียวข*องกับบาปอกุศลใดๆ เลยด*วยตระหนักดีว�าบาป
อกุศลเพียงน*อยนิด ก็มีวิบากเปAนความทุกข'ท้ังในโลกนี้ และโลกหน*า  

บุคคลประเภทสองตานี้ ยังมีคําศัพท'ทางธรรมใช*เรียกอีกหลายคําเช�น 
กัลยาณมิตรมิตรแท* บัณฑิต สัตบุรุษ สัปบุรุษ คนดี สัมมาทิฏฐิชน ฯลฯ  

เพราะเหตุท่ีสัมมาทิฏฐิชนมีความเข*าใจอย�างลึกซ้ึงว�า การทําแต�กรรมดี
เท�านั้นท่ีจะทําให*เรามีความสุขทําให*สังคมและโลกนี้เกิดสันติภาพ และวัฒนาถาวรอย�างแท*จริง ดังนั้น 
สัมมาทิฏฐิชนจึงมีปณิธานแน�วแน�ท่ีจะสร*างกรรมดีตลอดชีวิต  

แต�ถ*าในครอบครัวของสัมมาทิฏฐิชน ปล�อยให*สมาชิกในครอบครัว แม*เพียง
คนเดียวเกิดความเห็นเปAนมิจฉาทิฏฐิครอบครัวนั้นย�อมหาสันติสุขไม�ได* และถ*าชุมชนใดมีสมาชิกท่ีเปAน
มิจฉาทิฏฐิแม*เพียงคนเดียวชุมชนนั้นย�อมมีปFญหายิ่งถ*ามีสมาชิกส�วนใหญ�เปAนมิจฉาทิฏฐิชุมชนนั้น
ย�อมจะมีแต�เรื่องเดือดร*อนไม�ขาดสายอย�างแน�นอนดังนั้นจะกล�าวไปไยถึงสังคมระดับประเทศและ
ระดับโลกท่ีเต็มไปด*วยมิจฉาทิฏฐิชนแล*วจะไม�ประสบปFญหาเลวร*ายสารพัดรูปแบบ  

ด*วยเหตุผลอย�างน*อย 4 ประการ ดังกล�าวนี้ คงจะได*คําตอบแล*วว�า ทําไม
จึงต*องมีการปฏิรูปมนุษย' 

ธรรมะอะไรท่ีเปAนพ้ืนฐานก�อให*เกิดคุณสมบัติของคนดี 
ธรรมะท่ีเปAนพ้ืนฐานรากเหง*าซ่ึงก�อให*เกิดคุณสมบัติของคนดีท่ีโลกต*องการ 

คือ สัมมาทิฏฐิ ท้ังนี้เพราะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต*องเก่ียวกับเรื่องโลกและชีวิตตามความเปAนจริง 
เม่ือบุคคลมีความเห็นถูก ย�อมจะคิดถูก พูดถูก ทําถูก เลือกประกอบอาชีพถูก และทําทุกสิ่งทุกอย�าง
ถูกต*องเปAนขบวนตามมา เนื่องจากมีสัมมาทิฏฐิกํากับอยู�หัวขบวนโดยตลอด ดังนั้น สัมมาทิฏฐิจึงเปAน
แหล�งกําเนิดคุณสมบัติของคนดีมากมายหลายประการ 

คุณสมบัติของคนดีประกอบด*วยอะไรบ*าง 
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บุคคลท่ีจะได*ชื่อว�าเปAนคนดีจริงหรือคนดีท่ีโลกต*องการ หรือยังจะมีคําศัพท'
ทางธรรมอย�างอ่ืนสําหรับใช*เรียกคนดีอยู�อีกหลายคํา ดังได*กล�าวมาแล*วนั้น จะต*องประกอบด*วย
คุณสมบัติหลายอย�างหลายประการ  

พระสัมมาสัมพุทธเจ*าได*ทรงแสดงคุณสมบัติของคนดีไว*ในหลายพระสูตร 
แต�ละครั้งท่ีทรงแสดงจะมีรายละเอียดแตกต�างกันไป เพ่ือให*เหมาะสมกับผู*ฟFง แต�สาระสําคัญท่ีทรง
แสดงในแต�ละครั้งย�อมใกล*เคียงกัน อย�างไรก็ตาม บุคคลท่ีมีสัมมาทิฏฐิเข*าไปต้ังม่ันอยู�ในใจย�อม
สามารถประมวลคุณสมบัติของคนดีตามท่ีพระพุทธองค'ตรัสไว*ในพระสูตรต�างๆ แล*วนํามาสรุปเพ่ือยึด
เปAนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันได*ดังนี้ 

- รู*จักต้ังเปUาหมายชีวิตท่ีถูกต*องดีงาม 
- มีความสํานึกรับผิดชอบ 
- รู*จักสร*างเครือข�ายกัลยาณมิตร 
- รู*จักต้ังเปUาหมายชีวิตท่ีถูกต*องดีงาม  

สัมมาทิฏฐิชนมีความเข*าใจอย�างลึกซ้ึงเก่ียวกับเรื่องโลกและชีวิต เข*าใจดีว�า
ชีวิตในสังสารวัฏนั้นต*องผจญกับความทุกข'โดยไม�มีจุดจบ เข*าใจดีว�าหนทางท่ีจะพ*นจากสังสารวัฏนั้นมี
อยู� วิธีปฏิบัติเพ่ือให*พ*นจากสังสารวัฏนั้น พระพุทธองค'ทรงแสดงไว*แล*ว และเปAนวิธีท่ีมีประสิทธิผล
อย�างแท*จริง พระพุทธองค' และพระอรหันตสาวกท้ังหลายได*ปฏิบัติและสัมฤทธิผลแล*ว อย�างไรก็ตาม
การปฏิบัติเพ่ือให*ประสบผลสําเร็จต*องดําเนินการอย�างถูกต*องเหมาะสม และเปAนข้ันตอนตามลําดับ 
ความเข*าใจท้ังหมดนี้ ทําให*สัมมาทิฏฐิชนเกิดปFญญา สามารถต้ังเปUาหมายชีวิตข้ึน 3 ระดับ คือ 

1) เปUาหมายชีวิตระดับต*น หมายถึงการต้ังตนเปAนหลักฐานม่ันคง 
ไม�เปAนคนหลักลอย มีอาชีพสุจริต มีรายได*ประจําแน�นอน รู*จักเก็บทรัพย'สมบัติท่ีหามาได*ให*ปลอดภัย 
รู*จักบริหารรายได*ให*มีเงินเหลือเก็บ คือเก็บไว*ใช*ในยามท่ีมีอันตราย และเก็บไว*สําหรับสร*างบุญกุศล  

วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปUาหมายชีวิตระดับต*น ประกอบด*วย หลัก
สําคัญ 4 ประการคือ 1) หาเปAน 2) เก็บเปAน 3) ท้ังคบคนดีและสร*างเครือข�ายคนดีเปAน 4) ใช*เปAน ซ่ึง
ถือว�าเปAนคาถา  หัวใจเศรษฐี   โดยใช*คําย�อของคาถาว�า  อุ-อา-ก-ส  

2) เปUาหมายชีวิตระดับกลาง หมายถึง การต้ังเปUาหมายเพ่ือไปสู�
สุคติโลกสวรรค' หลังจากละโลกนี้ไปแล*ว 

วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปUาหมายชีวิตระดับกลางนี้ ประกอบด*วยหลัก
สําคัญ 4 ประการ คือ 1) สัทธาสัมปทา 2) สีลสัมปทา 3) จาคสัมปทา 4) ปFญญาสัมปทาวิธีปฏิบัติท้ัง 
4 ประการนี้ อาจสรุปย�อลงเปAนภาษาง�ายๆ ได* 3 ประการ คือ การหม่ันทําทาน การรักษาศีลให*
บริสุทธิ์อยู�เสมอ และการพากเพียรเจริญสมาธิภาวนา เปAนกิจวัตรประจําวัน การปฏิบัติท้ัง 3 ประการ
นี้ คือการสั่งสมบุญกุศลอย�างแท*จริง 

วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปUาหมายระดับกลาง แม*จะเปAนวิธีปฏิบัติเพ่ือ
สั่งสมบุญกุศล ไม�ใช�เพ่ือการทํามาหากินดังเช�นเปUาหมายชีวิตระดับต*น แต�ก็สามารถปฏิบัติควบคู�กันไป
กับการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเปUาหมายชีวิตระดับต*นได* ท้ังนี้เพราะการสั่งสมบุญกุศลอยู�ตลอดเวลา ย�อมมี
ส�วนส�งเสริมการทํามาหากินให*เจริญรุ�งเรืองประการหนึ่ง และความตายของแต�ละคนเปAนเรื่องไม�
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แน�นอน อีกประการหนึ่งถ*าจะรอให*ร่ํารวยแล*วจึงค�อยทําบุญกุศล ก็อาจจะไม�มีโอกาสได*ทําเลย  
เพราะตายไปเสียก�อนท่ีจะรวย 

3) เปUาหมายชีวิตระดับสูง หมายถึงการอุทิศชีวิตเปAนเดิมพันในการ
สร*างบารมี เพ่ือบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือทําพระนิพพานให*แจ*งหลุดพ*นจากสังสารวัฏไปโดยเด็ดขาด 

งานสร*างบารมีเปAนงานท่ียากยิ่ง พระอรหันตสาวกแต�ละองค'ก�อน
จะบรรลุอรหัตผล ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ*าของเรานั้น ล*วนเคยสละชีวิตเปAนเดิมพัน สร*างบารมี
ข*ามภพข*ามชาติมาเปAนเวลานานนับด*วยกัปแล*วท้ังสิ้น ดังนั้นจึงกล�าวได*ว�างานสร*างบารมีเพ่ือบรรลุ
เปUาหมายระดับสูงนี้ เปAนงานของบรรพชิตโดยเฉพาะ ผู*ครองเรือนท่ียังต*องสาละวนอยู�กับการทํามาหากิน 
เพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงท*อง เลี้ยงครอบครัวอยู�นั้นจึงหาโอกาสได*ยาก 

กระนั้นก็ตาม ผู*ครองเรือนท�านใด ท่ีต้ังความปรารถนาจะบรรลุ
เปUาหมายชีวิตระดับสูง หากมีความพร*อมท่ีจะดํารงอยู�ในสมณเพศเม่ือใด ก็ย�อมสามารถต้ังต*นปฏิบัติ
ได*เม่ือนั้นในชาตินี้ ด*วยการบวชตลอดชีวิต หากใครยังไม�พร*อมก็บวชช�วงสั้นเปAนครั้งคราวก�อนก็ได* 

การท่ีสัมมาทิฏฐิชน รู*จักต้ังเปUาหมายชีวิต 3 ระดับนี้ ก็เพราะ
ปFญญาทางธรรมของเขานั่นเอง บุคคลท่ีมีปFญญาทางธรรม ย�อมมีปFญญาทางโลกอย�างแน�นอน แม*เขา
จะมีฐานะไม�ร่ํารวย แต�เขาก็สามารถพ่ึงตนเองได* เลี้ยงตนเองได*อย�างมีความสุขตามอัตภาพ ไม�ต*อง
เปAนภาระของสังคมหรือของใครๆ ไม�เปAนพิษเปAนภัยต�อสังคม เพราะเขาเปAนคนดี ขณะเดียวกัน เขาก็
อาจจะเปAนท่ีพ่ึง หรือผู*ชี้ทางสว�างให*แก�สังคมได* ในงานท่ีเขาถนัดและมีประสบการณ' แต�ถ*าเขามีฐานะ
ร่ํารวย เขาก็จะสามารถเปAนท้ังท่ีพ่ึงและผู*ชี้ทางสว�างให*แก�สังคมได*อย�างกว*างขวาง 

การรู*จักต้ังเปUาหมายชีวิตท้ัง 3 ระดับก็ดี การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็
ดี คนดีมีสัมมาทิฏฐิล*วนตรองด*วยปFญญาอย�างรอบคอบก�อนลงมือกระทําท้ังสิ้น เพราะเหตุนี้ จึงกล�าว
ได*ว�า คนดีมีสัมมาทิฏฐิเปAนคนมีปFญญา หรือกล�าวสั้นๆ ว�า  ไม�โง�  นั่นเอง 

มีความสํานึกรับผิดชอบ  
บุคคลท่ีมีสัมมาทิฏฐิเข*าไปอยู�ในใจอย�างม่ันคงย�อมจะพัฒนาความสํานึก

รับผิดชอบด*านต�างๆ ข้ึนมาอย�างกว*างขวาง แต�ความสํานึกรับผิดชอบท่ีเปAนคุณสมบัติสําคัญยิ่งของคน
ดีท่ีโลกต*องการนั้นมีอยู� 4 ประการ คือ  

1) ความสํานึกรับผิดชอบต�อศักด์ิและศรีแห�งความเปAนมนุษย'ของ
ตนเอง ด*วยการละกรรมกิเลส 4 ประการ คือการรักษาศีล 4 ข*อแรก ในศีล 5 ให*บริสุทธิ์บริบูรณ'
นั่นเอง  

2) ความสํานึกรับผิดชอบต�อศักด์ิและศรีแห�งความเปAนมนุษย'ของ
ผู*อ่ืนซ่ึงอยู�ร�วมสังคม ด*วยการละอคติ 4 ประการ  

3) ความสํานึกรับผิดชอบต�อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ ด*วยการไม�
เก่ียวข*องกับอบายมุข 6 ประการ  

4) ความสํานึกรับผิดชอบสิ่งแวดล*อมซ่ึงแบ�งออกได*เปAน 2 ประเภท คือ 
สิ่งแวดล*อมท่ีเปAนบุคคล ได*แก�ทิศ 6 ของตนเอง ด*วยการมีปฏิสัมพันธ'อันดีต�อทิศ 6 สิ่งแวดล*อมตาม
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ธรรมชาติ ซ่ึงมีท้ังสิ่งแวดล*อมในเมือง และสิ่งแวดล*อมท่ีเปAนทรัพยากรตามธรรมชาติตามหุบเขาลําเนาไพร 
ด*วยการไม�ทําลายและพยายามช�วยกันอนุรักษ'ไว* 

จากความสํานึกรับผิดชอบท้ัง 4 ประการนี้จะเห็นได*ว�าคนดีมีสัมมาทิฏฐินั้น 
มีความต้ังใจท่ีจะทําตนให*บริสุทธิ์สะอาดด*วยศีล ต้ังตนอย�างเท่ียงธรรมปราศจากอคติ หลีกเลี่ยงจาก
เรื่องเลวร*ายต�างๆ ท่ีจะก�อให*เกิดปFญหาเศรษฐกิจ พยายามต้ังตนเปAนคนดีในสถานะต�างๆ เช�นเปAนลูก
ท่ีดีของพ�อแม� หรือเปAนพ�อแม�ท่ีดีของลูก เปAนศิษย'ท่ีดีของครู หรือเปAนครูท่ีดีของศิษย' เปAนคู�สามีหรือ
ภรรยาท่ีดี เปAนลูกน*องหรือหัวหน*าท่ีดี เปAนเพ่ือนท่ีดี พร*อมกันนั้นก็ไม�คิดท่ีจะทําลายสิ่งแวดล*อม ตรง
ข*ามยังพยายามท่ีจะอนุรักษ'สิ่งแวดล*อมให*อยู�ในสภาพท่ีดี เพ่ือรักษาบรรยากาศบนพ้ืนผิวโลก ให*น�าอยู�
น�าอาศัย ไม�ก�อให*เกิดพิษภัยแก�สรรพสัตว'ท้ังปวง 

รู*จักสร*างเครือข�ายกัลยาณมิตร  
การสร*างเครือข�ายกัลยาณมิตรเปAนสิ่งท่ีจําเปAนอย�างยิ่ง ท่ีต*องสร*างให*

เกิดข้ึนในหมู�บ*าน ชุมชน และสังคมโดยท่ัวไป เพราะการสร*างเครือข�ายกัลยาณมิตรเปAนวิธีเดียว ท่ีจะ
สามารถปUองกัน และกําจัดมิจฉาทิฏฐิชนให*หมดไปจากหมู�บ*าน ชุมชน และสังคมได*โดยเด็ดขาด 

หมู�บ*านใดท่ีสมาชิกแต�ละคนล*วนมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร หมู�บ*านนั้น
ย�อมประสบแต�สันติสุขและมีความเจริญรุ�งเรืองอย�างแน�นอน เพราะทุกคนในหมู�บ*านล*วนเปAนคนมีศีล 
เปAนหมู�บ*านปลอดอบายมุข แต�ละคนล*วนขวนขวายพากเพียรสั่งสมบุญกุศลไปพร*อมๆ กับการทํามา
หากิน เนื่องจากแต�ละคน มีเปUาหมายชีวิตเหมือนกัน คือ มุ�งต้ังตนให*ได*ในโลกนี้ ละโลกนี้แล*วก็จะไปสู�
สุคติโลกสวรรค'ในโลกหน*า 

เครือข�ายกัลยาณมิตรจะยั่งยืน ก็เพราะมวลสมาชิกมาประชุมแก*ไขปFญหา
ต�างๆ ตลอดจนมีการทํากิจกรรมต�างๆ ร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอ การประชุมแก*ไขปFญหาต�างๆ ตลอดจน
การทํากิจกรรมต�างๆ ร�วมกันจะเกิดข้ึนได* ก็เพราะได*รับงบประมาณสนับสนุนจากมวลสมาชิก 
เพราะฉะนั้นจึงกล�าวได*ว�า เครือข�าย กัลยาณมิตรจะยั่งยืนและเจริญรุ�งเรือง ก็เพราะน้ําใจเสียสละของ
มวลสมาชิกนั่นเอง 

คนดีมีสัมมาทิฏฐิแต�ละคน แม*จะต*องสละทรัพย'สินเงินทองเพ่ือบํารุง
เครือข�ายกัลยาณมิตร เขาย�อมเสียสละด*วยความเต็มใจ เพราะม่ันใจว�าคุณประโยชน'อันเกิดจาก
เครือข�ายกัลยาณมิตรนั้นเกินคุ*ม ยิ่งกว�านั้นเขายังม่ันใจว�า ผลดีอันเกิดจากเครือข�ายกัลยาณมิตรนั้น มี
คุณค�าต�อหมู�บ*าน ชุมชน หรือสังคม สุดจะนับจะประมาณ เพราะเขารู* ดีว�า ถ*าขาดเครือข�าย
กัลยาณมิตรก็จะทําให* หมู�บ*าน ชุมชน หรือสังคมท่ีเขาอยู�เต็มไปด*วยมิจฉาทิฏฐิชน ท่ีมีแต�ความคิด
ทําลายสันติสุขของทุกๆ ฝYายเท�านั้น 

การปลูกฝFงสัมมาทิฏฐิ 
ทุกคนในหมู�บ*าน ในชุมชน และในสังคมทุกระดับ ต*องได*รับการปลูกฝFง

สัมมาทิฏฐิ โดยไม�มีการยกเว*น แต�เพ่ือให*การปลูกฝFงเกิดประสิทธิผลอย�างแท*จริง การปลูกฝFงอบรม
สัมมาทิฏฐิจําเปAนต*องจัดทําให*เหมาะสมกับวัยของแต�ละคน ดังนั้นจึงควรแบ�งผู*รับการปลูกฝFงอบรม
ออกเปAน 3 กลุ�ม คือ 
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1) เยาวชนก�อนวัยเรียน 
2) เยาวชนในวัยเรียน โดยแบ�งออกเปAน 3 ระดับ คือ 

2.1) ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 
2.2) ระดับมัธยมศึกษา 
2.3) ระดับอุดมศึกษา 
(นักเรียนนักศึกษาสายอาชีพนั้น อาจจัดอยู�ในระดับมัธยมศึกษา

หรืออุดมศึกษาตามความเหมาะสม) 
3) ผู*ใหญ�โดยท่ัวไป ซ่ึงเข*าสู�อาชีพการงานแล*ว 
แบบแผนหรือกระบวนการปลูกฝFงอบรมสัมมาทิฏฐิควรทําอย�างไร 
แบบแผนหรือกระบวนการปลูกฝFงอบรมสัมมาทิฏฐิควรดําเนินการให*

สอดคล*องกับวัย สติปFญญาความสามารถ ความสนใจ และความสะดวกของผู*เข*ารับการปลูกฝFงอบรม 
จึงควรแบ�งออกเปAน 4 ลักษณะ คือ 1) การปลูกฝFงให*เกิดเปAนลักษณะนิสัย 2) การปลูกฝFงลักษณะนิสัย
ควบคู�กับการปฏิบัติ 3) การปลูกฝFงธรรมะภาคปฏิบัติควบคู�กับภาคทฤษฎี 4) การถ�ายทอดความดีซ่ึง
กันและกัน 

1) การปลูกฝFงให*เกิดเปAนลักษณะนิสัย การปลูกฝFงด*วยวิธีนี้ เหมาะ
กับเด็กทารกท่ัวไป ขณะท่ียังไม�เข*าโรงเรียน สิ่งท่ีจะนํามาปลูกฝFงคือศีล และคุณธรรมความดีต�างๆ 
เพ่ือสร*างลักษณะนิสัยรักบุญกลัวบาป รักความดีเกลียดความชั่วตลอดจนวัฒนธรรมชาวพุทธเท�าท่ีเด็ก
จะสามารถทําได* เช�น อบรมสั่งสอนให*เด็กมีความเมตตากรุณาต�อเพ่ือนและต�อสัตว'ไม�รังแกเพ่ือน ไม�
รังแกสัตว' ไม�ฆ�าสัตว'เล็กสัตว'น*อยด*วยความสนุก สนาน ไม�พูดโกหกไม�พูดคําหยาบ รู*จักกราบ
พระพุทธรูป กราบไหว*พระสงฆ' กราบไหว*มารดาบิดา และผู*ใหญ� รู*จักทําบุญใส�บาตร การสวดมนต'บท
สั้นๆ ฯลฯ การสอนวัฒนธรรมชาวพุทธท่ีได*ประโยชน'จริง โดยท่ีผู*ปกครองไม�ต*องเตรียมการให*เหนื่อย
ยาก คือ การพาเด็กๆ ไปร�วมกิจกรรมทางศาสนา ท่ีวัดบ�อยๆ ขณะท่ีอยู�บ*านพ�อแม�ผู*ปกครองก็ต*องทํา
ตัวเปAนแบบอย�างท่ีดีให*เด็กดูอยู�เสมอ 

2) การปลูกฝFงลักษณะนิสัยควบคู�กับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
การปลูกฝFงด*วยวิธีนี้เหมาะกับเด็กระดับอนุบาลและประถมต*น เนื้อหาสาระของธรรมะท่ีนํามาปลูกฝFง
อบรม ควรเปAน เนื้อหาธรรมะจากสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ บางข*อท่ีนํามาแปลง เปAนภาคปฏิบัติได* 
และเนื้อหาธรรมะหมวดอ่ืนท่ีส�งเสริมสัมมาทิฏฐิ และสามารถนํามาแปลงเปAนภาคปฏิบัติได* เช�น บุญ
กิริยาวัตถุ 3 ธรรมะ 2 ข*อแรก ในสังคหวัตถุ 4 เปAนต*น นอกจากนี้ก็มีการสวดมนต'บูชาพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ' ท้ังในภาคภาษาไทยและบาลีโดยจัดให*เหมาะสมกับวัย และความรู*ด*านภาษาของเด็ก 
และการเจริญสมาธิภาวนา 

3) การปลูกฝFงธรรมะภาคปฏิบัติควบคู�กับภาคทฤษฎี การปลูกฝFง
ด*วยวิธีนี้เหมาะกับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  

2.2.2.7 กรรมกิเลส 4 
กรรมกิเลส 4 ประการ ท่ีอริยสาวกละได*แล*ว มีอะไรบ*าง คือ 1) กรรมกิเลส คือปาณาติบาต 2) 

กรรมกิเลส คืออทินนาทาน 3) กรรมกิเลส คือกาเมสุมิจฉาจาร 4) กรรมกิเลส คือมุสาวาท 
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กรรมกิเลส 4 ประการนี้ ท่ีอริยสาวกนั้นละได*แล*ว อธิบายความได*ว�า กิเลสเปAนธาตุ
สกปรกชนิดหนึ่งสิงอยู�ในใจคนและสัตว'ต้ังแต�เกิด กิเลสนี้จะคอยบีบค้ันใจให*คนท่ีจิตใจอ�อนแอ ทํา
ความชั่วความเดือดร*อนให*แก�ตนเองและผู*อ่ืนเสมอ ด*วยการบีบบังคับให*ผู*นั้นฆ�าสัตว'บ*าง ลักทรัพย'
บ*าง ประพฤติผิดในกามบ*าง และพูดเท็จบ*าง 

การท่ีใครทํากรรมชั่วอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือท้ัง 4 ประการนี้ แสดงว�าใจของผู*นั้นตก
อยู�ในอํานาจของกิเลสแล*ว จึงเรียกการกระทําท้ัง 4 ประการนี้ว�า กรรมกิเลส และตัวของผู*ทํากรรม
กิเลส 4 ได*ชื่อว�าเปAนผู*ทําลายศักด์ิและศรีแห�งความเปAนมนุษย'ของตนเองลงอย�างน�าเสียดาย 

อริยสาวก หรือ คนดีท่ีโลกต*องการย�อมไม�ยอมให*ตนเองตกอยู�ในอํานาจกิเลส และ
ไม�ยอมทํากรรมกิเลสโดยเด็ดขาด เพราะคํานึงถึงศักด์ิและศรีแห�งความเปAนมนุษย'ของตนเอง 

เพราะฉะนั้นมาตรฐานของคนดีท่ีโลกต*องการประการแรกคือ คนดีจะต*องมีสํานึก
รับผิดชอบต�อศักด์ิและศรีแห�งความเปAนมนุษย'ของตัวเองตามอริยวินัยด*วยการไม�ทํากรรมกิเลส 4 

ศักด์ิและศรีแห�งความเปAนมนุษย' คืออะไร 
ศักด์ิ แปลว�า อํานาจ กําลัง ความสามารถท่ีแผ�ออกไป 
ศรี แปลว�า ดี เจริญ ท่ีมาของความดี และความเจริญท่ีมาของสมบัติเปAนท่ีตั้งของสมบัติ 
ดังนั้น ศักด์ิและศรี จึงหมายถึงอํานาจในการท่ีจะทําความดี อํานาจแห�งความ

เจริญรุ�งเรือง หรือ อํานาจท่ีจะครองมนุษยสมบัติของตัวเอง  
พระผู*มีพระภาคผู*สุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล*ว จึงได*ตรัสคาถา

ประพันธ'ต�อไปอีกว�า  การฆ�าสัตว' การลักทรัพย' การล�วงละเมิดภรรยาผู*อ่ืน และการพูดเท็จ เรียกว�า 
เปAนกรรมกิเลส บัณฑิตท้ังหลายไม�สรรเสริญ 

2.2.2.8 เหตุ 4 ประการ 
อริยสาวกไม�ทําบาปกรรมโดยเหตุ 4 ประการ อะไรบ*าง คือ ปุถุชน 

1) ย�อมถึงฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะรัก) ทําบาปกรรม 
2) ย�อมถึงโทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง) ทําบาปกรรม 
3) ย�อมถึงโมหาคติ (ลําเอียงเพราะเขลา) ทําบาปกรรม 
4) ย�อมถึงภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว) ทําบาปกรรม  

ส�วนอริยสาวก 
1) ย�อมไม�ถึงฉันทาคติ 
2) ย�อมไม�ถึงโทสาคติ 
3) ย�อมไม�ถึงโมหาคติ 
4) ย�อมไม�ถึงภยาคติ 

อริยสาวกย�อมไม�ทําบาปกรรม โดยเหตุ 4 ประการนี้ 
อธิบายความ: อคติ คือ ความลําเอียง ได*แก� การกระทําท่ีเปAนเหตุให*ผู*ไม�ได*

รับประโยชน' กลับได*รับ ผู*ควรได*รับประโยชน'กลับไม�ได*รับ หรือผู*ควรได*รับน*อยกลับได*รับมาก ผู*ควร
ได*รับมากกลับได*รับน*อย 
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1) ฉันทาคติ คือ ความลําเอียงเพราะรัก เปAนต*นเหตุให*เกิดการคอรัปชั่นใน
ทุกระดับสังคม 

2) โทสาคติ คือ ความลําเอียงเพราะโกรธ เปAนต*นเหตุให*เกิดการกลั่นแกล*ง
กันในสังคม 

3) โมหาคติ คือ ความลําเอียงเพราะโง�เขลา เปAนต*นเหตุให*สังคมขาดกฎเกณฑ'
ท่ีแน�นอน เหมือนไม*หลักปFกเลน 

4) ภยาคติ คือ ความลําเอียงเพราะกลัวภัยมาถึงตัว เปAนต*นเหตุให*เกิดอิทธิพล
มืดคุกคามในสังคม 

พระอริยสาวกท้ังหลายแม*จะต*องเผชิญกับความตายก็ไม�ลําเอียงเพราะ
ตระหนักว�าการลําเอียงของท�าน ย�อมทําให*กระทบกระเทือนต�อศักด์ิและศรีแห�งความเปAนมนุษย'ของ
ผู*อ่ืน ยิ่งลําเอียงมากก็ยิ่งทําให*คนอ่ืนเดือดร*อนมาก เม่ือผู*นั้นเดือดร*อนมากก็ทําให*เขาถูกกิเลสบีบค้ันใจ
ได*ง�ายโอกาสท่ีผู*ถูกลําเอียงจะทํากรรมกิเลส 4 แก�ผู*อ่ืนต�อๆ ไป หรือเพ่ือตอบโต*บุคคลท่ีลําเอียงให*เกิด
การจองเวรกันก็เกิดได*ง�ายข้ึนเพราะฉะนั้นมาตรฐานของคนดี ประการท่ี 2 คือ คนดีต*องมีความสํานึก
รับผิดชอบต�อศักด์ิและศรีแห�งความเปAนมนุษย' ของผู*อ่ืนด*วยการไม�ลําเอียง 4 ประการพระผู*มีพระ
ภาคผู*สุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล*ว จึงได*ตรัสคาถาประพันธ'ต�อไปว�าบุคคลใดละเมิด
ความชอบธรรมเพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติยศของบุคคลนั้นย�อมเสื่อมเหมือนดวง
จันทร'ข*างแรม ฉะนั้นบุคคลใดไม�ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ  
ยศของบุคคลนั้นย�อมเจริญเหมือนดวงจันทร'ข*างข้ึน 

2.2.2.9 อบายมุข 6 ประการ 
อริยสาวกไม�ข*องแวะอบายมุข 6 ประการ แห�งโภคะท้ังหลาย 

1) การหมกมุ�นในการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเปAนเหตุแห�งความ
ประมาท เปAนอบายมุขแห�งโภคะท้ังหลาย 

2) การหมกมุ�นในการเท่ียวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเปAนอบายมุข
แห�งโภคะท้ังหลาย 

3) การหมกมุ�นเท่ียวดูมหรสพ เปAนอบายมุขแห�งโภคะท้ังหลาย 
4) การหมกมุ�นในการเล�นการพนัน อันเปAนเหตุแห�งความประมาท เปAน

อบายมุขแห�งโภคะท้ังหลาย 
5) การหมกมุ�นในการคบคนชั่วเปAนมิตร เปAนอบายมุขแห�งโภคะท้ังหลาย 
6) การหมกมุ�นในความเกียจคร*าน เปAนอบายมุขแห�งโภคะท้ังหลาย 

อธิบายความ: อบายมุข มาจากคํา 2 คํา คือคําว�า  อบาย  แปลว�า ความเสื่อมและคํา
ว�า  มุข  แปลว�า ปากทาง 

อบายมุข แปลว�า ปากทางแห�งความเสื่อม เม่ืออบายมุขเปAนปากทางเราจึงยังมองไม�
เห็นความเสื่อมทันที เพราะความเสื่อมจริงๆ มันเปAน ปลายทางแต�พระสัมมาสัมพุทธเจ*าทรงมองเห็น 
และทรงชี้ให*เราเห็นด*วยว�า ปากทางแห�งความเสื่อมเหล�านี้ มี 6 ทาง และปลายทางของอบายมุขนี้
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ย�อมมีความย�อยยับของโภคทรัพย' หรือ ความพินาศของเศรษฐกิจรออยู� ซ่ึงระดับของความเสียหาย
นั้น มีตั้งแต�ระดับส�วนตัว จนกระท่ังถึงระดับชาติ ตลอดจนระดับโลก 

อริยสาวกย�อมมองเห็นโทษของอบายมุข 6 และเว*นห�างจากปากทางแห�งความเสื่อม
ทุกเม่ือ เพราะฉะนั้น มาตรฐานคนดีท่ีโลกต*องการ ประการท่ี 3 คือ คนดีต*องมีสํานึก    รับผิดชอบต�อ
ศีลธรรมทางเศรษฐกิจด*วยการเว*นขาดจาก อบายมุข 6 

อธิบายความ: อบายมุข 6 ประการนี้ มีความสนุกสนานเฉพาะหน*าเปAนตัวล�อทําให*
เห็นผิดเปAนชอบได* แต�แท*ท่ีจริงแล*ว ท้ังชีวิต ชื่อเสียง ทรัพย'สิน ยศตําแหน�ง ฐานะ ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ ท่ีได*มานั้นมีความพินาศกําลังรออยู�ท่ีปลายทางใครก็ตามท่ีประกอบอาชีพด*วยอบายมุข 
หรือชักชวนให*ผู*อ่ืนไปยุ�งเก่ียวกับอบายมุขเขาผู*นั้นย�อมเปAนผู*ท่ีขาดสํานึกรับผิดชอบต�อศีลธรรมทาง
เศรษฐกิจ คือ ขาดความรับผิดชอบต�อการประกอบสัมมาอาชีพจึงเปAนการทําลายความสํานึก
รับผิดชอบต�อศักด์ิและศรีแห�งความเปAนมนุษย'ของตัวเอง และสํานึกรับผิดชอบต�อศักด์ิและศรี แห�ง
ความเปAนมนุษย'ของผู*อ่ืนอย�างโหดเหี้ยม 

เพราะข้ึนชื่อว�าอบายมุข อันเปAนปากทางแห�งความเสื่อมนี้ หากทอดยาวไปถึงปาก
ประตูบ*านใคร บ*านนั้น ครอบครัวนั้น ตระกูลนั้น ย�อมพังพินาศ ถึงกับบ*านแตกสาแหรกขาดลงมาได*
โดยง�าย เริ่มต*นท่ีอบายมุขพังเศรษฐกิจในบ*านก�อน แล*วทําให*เกิดการกระทบกระท่ังภายในบ*าน 
กลายเปAนความพังพินาศทางด*านจิตใจข้ึนมาอีก การจะรักษาคุณสมบัติของคนดีในข*ออ่ืนๆ ย�อมเปAน
สิ่งท่ีทําได*ยาก 

กล�าวโดยสรุปคือ ใครก็ตามท่ีมองไม�เห็นโทษของอบายมุข และเปAนตัวการในการ
แพร�ระบาดอบายมุข คนๆ นั้น คือผู*ท่ีทําลายความดีของตัวเอง และเปAนตัวการทําลายความเปAนคนดี
ของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู�ร�วมในสังคมให*เสื่อมไปดังนั้น หากยังไม�สามารถขจัดอบายมุขให*หมดไปจากโลก
ได* การจะสร*างคนให*เปAนคนดีก็จะทําได*ยากลําบาก  

เพราะฉะนั้น มาตรฐานของคนดีท่ีโลกต*องการ ประการท่ี 3 คือ คนดีต*องมีสํานึก
รับผิดชอบต�อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ ด*วยการไม�ยุ�งเก่ียวกับอบายมุข 6 โดยเด็ดขาดความดีพ้ืนฐาน
สากล 5 ประการ หากเราฝRกอยู�เปAนประจํา จะทําให*เรามีพ้ืนฐานเบื้องต*น ท่ีจะพัฒนาตนเองไปสู�การ
เปAนผู*ยึดม่ันในพระรัตนตรัย มีนิสัยบัณฑิตท่ีมีคุณภาพชีวิตข้ันพ้ืนฐานท่ีดีต�อไป เม่ือเราทําความดีได* 3 
ทาง ทางกาย วาจา ใจ ความดีสากลจึงหมายถึง การกระทําทางกาย วาจา ใจ ท่ีทุกคนท้ังโลกไม�ว�าจะ
เปAนเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และเผ�าพันธุ'ใด ต�างก็ยอมรับว�าเปAนความดี จากการค*นคว*ามายาวนาน 
37 ปb ของพระราชภาวนาจารย' ท�านได*ข*อสรุปว�าความดีสากลท่ีทุกคนในโลกยอมรับนั้นมีอยู� 5 ข*อ 
คือ 1) ความสะอาด 2) ความเปAนระเบียบ 3) ความสุภาพนุ�มนวล 4) ความตรงต�อเวลา 5) ความมี
สมาธิต้ังม่ัน ความดีท้ัง 5 ประการ ได*ผ�านการพิสูจน'จากผู*เข*าร�วมโครงการจํานวนมากแล*วว�า หาก
นําไปประพฤติปฏิบัติอย�างจริงจังแล*ว จะทําให*ผู*ปฏิบัติได*รับการยอมรับจากบุคคลรอบตัว จนทําให*
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนอย�างใหญ�หลวง ท้ังภายในครอบครัว ท่ีทํางาน ตลอดจนถึง
ความก*าวหน*าในเส*นทางการสร*างความดีท่ีมีเปUาหมาย 

2.2.2.10 สังคหวัตถุ 4: หลักการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ 
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ท�านท้ังหลายทราบหรือไม�ว�า การท่ีเรามาอยู�ร�วมกันในสังคมนั้นต*องปฏิบัติตน
อย�างไร จึงจะอยู�ร�วมกันได*อย�างมีความสุขพระสัมมาสัมพุทธเจ*าท�านทรงได*ให*หลักธรรมในการดําเนิน
ชีวิตในสังคมอย�างเปAนสุขคือสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงประกอบด*วยหลักธรรม 4 ข*อได*แก�ทาน ปPยวาจาอัตถ
จริยาและสมานัตตาโดยมีรายละเอียดแต�ละข*อดังนี้ 

1) ทานคือการให*เราจะเห็นว�าหลักธรรมหลายข*อของพระสัมมาสัมพุทธเจ*า
จะข้ึนต*นด*วย “ทาน” เพราะเราทุกคนล*วนมีกิเลส ซ่ึงกิเลสตัวแรกท่ีมักจะเจอคือ ความอยากได*เม่ือ
อยากได*ก็เกิดความไม�อยากให* ดังนั้นทานจึงมักอยู�เปAนข*อเบื้องต*นในหลักธรรมต�างๆ โดยเฉพาะท่ี
เก่ียวเนื่องกับการอยู�ร�วมกัน ทานในท่ีนี้มี 2 ประการก็คือทานท่ีให*เปAนบุญ และทานท่ีให*เปAนคุณ 

ทานท่ีให*เปAนบุญได*แก� การสร*างกุศล บําเพ็ญบุญท้ังหลาย เช�น ทอดกฐิน
ทอดผ*าปYา เปAนต*น 

ทานท่ีให*เปAนคุณได*แก� การให*สิ่งของการให*ของขวัญ เปAนต*น 
ในเรื่องของบุญกุศล ถ*าเปAนการทอดกฐินถือเปAนการให*แบบ จาคะแต�ถ*า

ความมุ�งหมายแบบสังคหวัตถุ 4 เรามุ�งท่ีการให*แบบท่ี 2 คือให*เพ่ือเปAนคุณ เพราะมนุษย'ส�วนใหญ�มัก
ขาดแคลน เม่ือเราไปช�วยเขาก็จะเกิดความรู*สึกท่ีดีต�อกันข้ึนมา 

2) ปPยวาจาคือ การพูดวาจาท่ีไพเราะฟFงแล*วเกิดความชื่นใจ เบิกบานใจ เช�น
เราศึกษาธรรมะได*ข*อคิดดีๆ ก็นําสิ่งเหล�านี้ไปบอกคนท่ีเรารัก คนท่ีเรารู*จัก เปAนต*นสิ่งท่ีเราจะพูดนั้น
ต*องเปAนเรื่องจริง เปAนคําสุภาพ ไพเราะนิ่มนวลพูดออกไปแล*วเกิดประโยชน' เวลาพูดก็ต*องพูดด*วยจิต
ท่ีมีเมตตา เช�นว�าถ*าเราจะไปตักเตือนใครเราก็เลือกคําอย�างดีไปบอกเขาไปบอกด*วยจิตท่ีเมตตาหวังดี
ต�อเขาเช�นเดียวกัน เม่ือเขามาบอกหรือตักเตือนเราเราก็ต*องทบทวนว�าเขาอยากบอกอะไรกับเราและ
หากเปAนสิ่งท่ีถูกต*องท่ีเราต*องปรับปรุงตัวให*ดีข้ึนเราก็ควรไปขอบคุณเขา ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจ*าทรง
ตรัสไว*ว�า บุคคลท่ีมาแนะนําเราสิ่งท่ีเปAนประโยชน'ให*แก�เราเม่ือเห็นเราผิดพลาด เรียกว�า “ผู*ชี้
ขุมทรัพย'ให*”และสิ่งสุดท*ายท่ีต*องพิจารณาในการพูดคือ ต*องเลือกเวลาในการพูดพูดให*ถูกกาลเทศะ
ด*วย ถ*าจําเปAนต*องพูดในช�วงเวลาท่ีไม�เหมาะสม เช�นเวลาท่ีผู*ฟFงกําลังอารมณ'ไม�ดี หรือกําลังยุ�งนั้นเรา
ก็ต*องเลือกคําให*ดีท่ีสุด 

3) อัตถจริยา คือทําตนให*เปAนประโยชน'บางครั้งในการทํางานอาจขาดกําลัง
แต�ถ*าเราช�วยกันงานท่ีว�ายากก็จะสําเร็จลุล�วงไปได*ถ*าเราร�วมมือกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เปAนสิ่งสําคัญ
อย�างหนึ่งท่ีจะทําให*เราเกิดรักความผูกพันชองบุคคลท่ีอยู�ร�วมกันในสังคม ในการบําเพ็ญตนให*เปAน
ประโยชน'มี 2 ประการคือ ต*องทําตัวเราให*เปAนคนดี มีประโยชน'เสียก�อนและสร*างประโยชน'ให*คนอ่ืน
รอบข*างพระสัมมาสัมพุทธเจ*าได*ตรัสบุคคลไว* 3 ประเภทคือ 

3.1) อัตถจารีย'คือผู*ท่ีสร*างประโยชน'ท้ังประโยชน'ตนและประโยชน'
ท�าน บุคคลแบบนี้น�ายกย�อง น�าสรรเสริญ 

3.2) โมฆะบุรุษคือ บุรุษผู*ว�างเปล�าไม�เอาอะไรเลย เฉยๆ ไม�ทําท้ัง
สิ่งท่ีเปAนประโยชน'และไม�เปAนประโยชน' 
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3.3) อนัตถัตจารีย' คือ ผู*ทําสิ่งไม�ใช�ประโยชน'ถ*าเปAนเรื่องไม�ดีพวก
นี้ชอบทําการอยู�ร�วมกันในสังคม ไม�ว�าเรื่องอะไรก็ตามเราต*องช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม�แล*งน้ําใจจึง
จะเกิดความสุขได*ในสังคมนั้นๆ 

4) สมานัตตตา คือ การวางตนให*พอดีในหน*าท่ีของตนอย�างเสมอต*นเสมอ
ปลายคือ วางตนให*เหมาะสมว�าตอนนี้เราอยู�ในฐานะอะไร เช�น พ�อก็มีหน*าท่ีเลี้ยงดูลูก แม�ก็มีหน*าท่ี
ดูแลบ*านดูแลครอบครัวลูกเองก็มีหน*าท่ีศึกษาเล�าเรียน และเม่ือเราทํางานถ*ามีใครไม�ทําตามหน*าท่ี
แล*วย�อมจะเกิดปFญหาเรื่องการก*าวก�ายหน*าท่ีกันตามมา จนอาจส�งผลให*เกิดความไม�ปลอดภัยในชีวิต
ข้ึนได*อย�างนี้เปAนต*น เม่ือเปAนเช�นนี้การวางตนให*เหมาะสมจะช�วยให*ไม�ต*องระวาดระแวงในการทํา
หน*าท่ีของตนซ่ึงจะส�งผลให*เราอยู�ร�วมกันในสังคมได*อย�างปลอดภัยและสบายใจ 

กล�าวโดยสรุปสังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมของการอยู�ร�วมกันในสังคมอย�าง
สงบสุขซ่ึงได*แก� ทาน คือการให* ท้ังทานท่ีให*เปAนบุญ และทานท่ีให*เปAนคุณปPยวาจา คือการพูดวาจาท่ี
ไพเราะ ฟFงแล*วเกิดความชื่นใจ อัตถจริยาคือ ทําตนให*เปAนประโยชน'แก�ผู*อ่ืนท่ีอยู�ร�วมกันในสังคม 
สมานัตตตาคือวางตนให*เหมาะสมว�าตอนนี้เราอยู�ในฐานะใด หลักธรรม 4 ประการนี้เปAนเครื่องยึด
เหนี่ยวใจผู*คนในสังคมให*อยู�กันอย�างสันติสืบต�อไป 

2.2.2.11 ฆราวาสธรรม 4 ประกอบด*วย 
สัจจะ คือความซ่ือสัตย' 
ทมะ คือการฝRกตน 
ขันติ คือความอดทน 
จาคะ คือความเสียสละ 
ซ่ึงธรรมท้ัง 4 ข*อนี้ไม�ใช*ธรรมของฆราวาสเพียงอย�างเดียว บรรพชิตผู*ออก

บวชก็ควรถือปฏิบัติเช�นเดียวกัน เพราะใครท่ีมีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะชีวิตก็จะเจริญก*าวหน*าไปได*
อย�างรวดเร็ว 

1) สัจจะคือการเปAนคนจริง ในท่ีนี้จะนําเสนอสองนัยยะ 
นัยยะแรกคือ เม่ือต้ังใจอะไรไว*แล*วก็จริงต�อเปUาหมายนั้นไม�ท*อถ�อยต�อ

เปUาหมายนั้นเพราะงานทุกอย�างในโลกนี้ท้ังงานใหญ� งานเล็กล*วนต*องเจออุปสรรคด*วยกันท้ังสิ้น ท้ัง
อุปสรรคภายในคือใจของเราเองหรืออุปสรรคภายนอก เง่ือนไข สิ่งแวดล*อม ผู*คนรอบตัวก็ตามดังนั้น
จะประสบความสําเร็จได* “เราต*องจริง” เม่ือเจออุปสรรคก็ไม�หยุด แต�จงเดินหน*าต�อไปจนบรรลุ
เปUาหมายท่ีวางไว* 

นัยยะท่ีสองคือเปAนคนท่ีรักษาคําพูด พูดคําไหนคํานั้น เชื่อถือได*เหมือนดัง
พระสัมมาสัมพุทธเจ*าตรัสว�า “ตถาคต พูดอย�างไรทําอย�างนั้น ทําอย�างไรพูดอย�างนั้น” ถ*าทําได*อย�าง
นี้ เราจะเปAนคนท่ีน�าเชื่อถือ ส�งผลให*ชีวิตเจริญก*าวหน*ายิ่งข้ึนไป 

2) ทมะคือการฝRกตัวเองเม่ือเราต้ังใจอะไรไว*แล*วก็ต*องฝRกตัวเองให*เพ่ิมพูน
ตลอดเวลาเพ่ือจะได*สามารถทําไปถึงเปUาหมายได*สําเร็จสมความต้ังใจตอนเริ่มต*นอาจจะไม�ได*เก�ง แต�
มุ�งตรงต�อเปUาหมายนั้นแล*วฝRกตัวเองพัฒนาศักยภาพ ขอเพียงอย�าหยุดการฝRกตัวเองฝRกไปจนตลอด
ชีวิตของเราเลย สุดท*ายความสําเร็จจะเปAนของเรา 
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3) ขันติคือความอดทน ความอดทนในท่ีนี้มีสี่ระดับ 
3.1) อดทนต�อความลําบากตรากตรํา 
3.2) อดทนต�อทุกขเวทนา 
3.3) อดทนต�อการกระทบกระท่ัง  
3.4) อดทนต�อสิ่งท่ีเย*ายวนใจ หรือกิเลสซ่ึงทนได*ยาก 

4) จาคะคือความเสียสละ ท้ังสละวัตถุสิ่งของ มีน้ําใจช�วยเหลือคนอ่ืน และ
สละอารมณ'ไม�เก็บอารมณ'ขุ�นมัวไว*ในใจ ทําให*ใจเราผ�องแผ�วอยู�เรื่อยๆ คนเราจะประสบความสําเร็จได*
ต*องรู*จักจาคะให*ความช�วยเหลือเก้ือกูลคนอ่ืนด*วยคนไหนท่ีเริ่มเติบโตในหน*าท่ีการงานแล*วมีน้ําใจต�อ
ผู*ร�วมงานรอบข*างไม�โตเด่ียว ดึงคนอ่ืนข้ึนมาด*วยเปAนกลุ�มก็จะสามารถรับมือกับอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนได*
อย�างม่ันคง 

ผู*นําฆราวาสธรรม 4 ไปใช* แม*อยู�ครองเรือนก็จะเปAนฆราวาสคฤหัสถ'ท่ีมี
ความสุขความสําเร็จในชีวิตหากเปAนนักบวชก็จะได*รับผลแห�งการปฏิบัติบําเพ็ญสมณธรรมด*วยสิ่งท่ี
ต้ังใจปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ท้ัง 4 ประการนี้ 
  

 
 
ภาพท่ี 2.1 คุณธรรมพ้ืนฐาน 
 

2.2.2.12 หลักธรรมในการเปAนกัลยาณมิตร 
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 
การทําหน*าท่ีเปAนกัลยาณมิตรให*ประสบผลสําเร็จจําเปAนท่ีจะต*องฝRกฝนอบรมตนเอง

ให*มีคุณสมบัติตามคุณธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการ เพ่ือให*การทําหน*าท่ีกัลยาณมิตรเปAนไปอย�าง
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มีประสิทธิภาพก�อให*เกิดกําลังใจในการสั่งสมบุญบารมีให*ยิ่งๆ ข้ึนไปตามลําดับกัลยาณมิตรถึงจะมี
กําลังน*อยแต�ดํารงอยู�ในมิตตธรรม ก็นับได*ว�าเปAนท้ังญาติเปAนท้ังพวกพ*อง และเปAนท้ังเพ่ือนของเรา 

การดํารงชีวิตอยู�ในโลกนี้ มีความจําเปAนท่ีจะต*องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันมิตรสหาย
และพวกพ*องบริวารมีส�วนอย�างสําคัญยิ่งท่ีจะช�วยเหลือสนับสนุนชีวิตของเราให*มีความราบรื่น และ
สามารถสร*างความดีได*อย�างเต็มท่ีดังนั้นเราจึงควรผูกมิตรไว*กับทุกๆ คน ให*มีความรู*สึกว�าเม่ือหันไป
รอบทิศก็มีแต�กัลยาณมิตรรอบตัวมิตรท่ีดีจะเปAนส�วนหนึ่งของชีวิตท่ีเจริญก*าวหน*าเราจะต*องรู*จักคบหา
สมาคม เพ่ือประคับประคองกันในการทําความดีเพ่ือให*มีชีวิตท่ีรุ�งโรจน'ถึงจุดหมายปลายทางได*อย�าง
ปลอดภัย 

อย�างไรก็ตาม เราต*องรู*จักวิธีสังเกตดูคนให*เปAนว�าผู*ท่ีเราคบหาสมาคมด*วยนั้นเปAน
บุคคลเช�นไรเปAนมิตรเทียมท่ีมาในรูปของศัตรูในคราบมิตรหรือว�ามิตรแท*ท่ีสละชีวิตแทนกันได*ชีวิตเรา
จะได*ดําเนินไปบนเส*นทางท่ีถูกต*องปลอดภัยพระพุทธองค'ทรงสอนให*รู*จักมิตรแท*เอาไว*ว�า มีลักษณะ
ของผู*ให*เปAนผู*มีอุปการคุณ คอยปUองกันไม�ให*ได*รับภัยอันตรายใดๆ ท้ังร�างกายและทรัพย'สิน เม่ือยามมี
ภัยตกอยู�ในห*วงอันตรายก็ไม�ทอดท้ิงกันสามารถเปAนท่ีพ่ึงพิงได* ยินดีให*ความช�วยเหลือ ขอน*อยก็ให*
มากหรือแม*ไม�เอ�ยปากขอก็ให*ด*วยความเต็มใจ มิตรร�วมสุขร�วมทุกข'มีเรื่องอะไรก็ไม�ปPด ไม�มีความลับ 
แต�ให*ความไว*วางใจซ่ือสัตย'ต�อกัน 

ภิกษุเปAนท่ีรักใคร�พอใจ เปAนท่ีเคารพ ควรสรรเสริญฉลาดพูด อดทนต�อถ*อยคํา พูด
ถ*อยคําลึกซ้ึง ไม�ชักนําในทางท่ีไม�ดี ฐานะเหล�านี้มีอยู�ในภิกษุใด ภิกษุนั้นเปAนมิตรแท* มุ�งอนุเคราะห'แต�
สิ่งท่ีเปAนประโยชน' ผู*ประสงค'จะคบมิตร ควรคบมิตรเช�นนั้น แม*จะถูกขับไล� 

การดํารงตนบนฐานะของความเปAนกัลยาณมิตรนั้นเปAนสิ่งสําคัญมากบางคนมัวพร่ํา
สอนคนอ่ืนแต�ลืมหันกลับมาพิจารณาดูตัวเองว�ามีคุณสมบัติพอท่ีจะแนะนําคนอ่ืนเพียงใดดังนั้น
คุณธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการนี้ เปAนสิ่งท่ีเราควรศึกษาเอาไว*หากมีใครมาคบหาสมาคม ก็จะคบ
หาด*วยน้ําใสใจจริงและตัวเราเองก็จะได*ทําหน*าท่ีกัลยาณมิตรโดยไม�เก*อเขิน ได*แก� 

1) ปPโย แปลว�า น�ารัก หมายถึง เปAนท่ีสบายใจเม่ือเข*าใกล*คือเม่ือได*พบเจอ
ครั้งใดก็มีความสุข มีแต�ความสดชื่น แจ�มใสร�าเริงเบิกบานใจอยู�เปAนนิตย' ยิ่งได*เข*าใกล*ได*สนทนาพูดคุย
ด*วยแล*วยิ่งสบายใจ ชวนให*ปรึกษาไต�ถาม 

การท่ีกัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย�างนี้ได* จะต*องฝRกกิริยามารยาทให*
เรียบร*อยนุ�มนวลสง�างามในทุกอิริยาบถ มีอัธยาศัยดีงาม มีหัวใจของความเอ้ือเฟjkอชอบให*ความ
ช�วยเหลือ ด*วยตระหนักในคุณค�าของบุญกัลยาณมิตรท่ีมีคุณสมบัติข*อนี้ อุปมาเหมือนพระจันทร'ในคืน
วันเพ็ญมีความสว�างไสว ชุ�มเย็นชวนมอง เปAนท่ีชื่นชอบของคนท้ังหลาย 

2) ครุแปลว�า น�าเคารพ หมายถึงเปAนผู*ท่ีอุดมไปด*วยคุณธรรมความดีจนเปAน
ท่ีทราบโดยท่ัวไปเม่ือหมู�ญาติได*พบเห็นก็อดไม�ได*ท่ีจะแสดงความเคารพด*วยความชื่นชมนอกจากนี้
แล*วกัลยาณมิตรยังเปAนผู*วางตนได*อย�างเหมาะสมตลอดเส*นทางการทําหน*าท่ีกัลยาณมิตรจนทําให*หมู�
ญาติท้ังหลายเกิดความม่ันใจ อบอุ�นใจเชื่อม่ันอย�างสนิทใจว�า กัลยาณมิตรจะเปAนท่ีพ่ึงท่ีปรึกษาได*
อย�างแน�นอน 
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ผู*ท่ีจะเปAนกัลยาณมิตรได*ดีดังกล�าวจะต*องฝRกตนเองให*มีความพร*อมในการ
ให*คําปรึกษาตอบปFญหาได*อย�างไม�ติดขัดคําสอนไม�ผิดพลาด วางตนได*อย�างเหมาะสม โดยเฉพาะการ
ให*เกียรติแก�หมู�ญาติมีความหนักแน�นม่ันคง ไม�หวั่นไหวด*วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภเสื่อมยศ 
นินทา ทุกข' ไม�มีอคติ ลําเอียงเพราะรัก เพราะเกลียด เพราะหลงหรือเพราะกลัว ทําอะไรคงเส*นคงวา 
โดยเฉพาะเรื่องเวลาและคําพูดไม�ว�าจะเปAนเรื่องส�วนตัว ครอบครัวแม*ความรับผิดชอบในหน*าท่ีการ
งานและการทําหน*าท่ีกัลยาณมิตรหากกัลยาณมิตรมีท้ังความน�ารักและน�าเคารพก็จะเปAนท่ีน�าเข*าใกล*
และเปAนท่ีเกรงใจของกัลยาณมิตรและหมู�ญาติท้ังหลาย 

กัลยาณมิตรท่ีมีคุณสมบัติในข*อนี้ อุปมาเหมือนขุนเขาท่ีตระหง�านม่ันคง ไม�
มีวันจะล�มสลายเพราะแรงลม เปAนท่ีพ่ึงท่ียึดเกาะได*ทุกเม่ือ 

3) ภาวนีโย แปลว�า น�าเทิดทูน หมายถึง ความรู*สึกชื่นชมท่ีเกิดข้ึนภายใน
และอดไม�ได*ท่ีจะเอาคุณธรรมความดีของกัลยาณมิตรมากล�าวเล�าขานให*หมู�ญาติท้ังหลายได*รับฟFง
อย�างไม�รู*เบื่ออยากจะชักชวนหมู�ญาติท้ังหลายให*ได*ไปพบเจอ ได*ไปฟFงธรรมจากกัลยาณมิตรเพราะ
เชื่อม่ันว�า ไม�ว�าหมู�ญาติจะมีปFญหา ยุ�งยาก หนักหนาเพียงใดกัลยาณมิตรย�อมแก*ไขให*ได*หมดท้ังสิ้น 

กัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย�างนี้ได*จะต*องเพียบพร*อมไปด*วยภูมิปFญญาทาง
โลกและเต็มเปbeยมไปด*วยภูมิปFญญาทางธรรม เม่ือจะพูดก็พูดดีเม่ือลงมือทําก็ยิ่งทําได*ดีกว�าท่ีพูดเสียอีก
คุณสมบัติข*อนี้ย�อมทําให*กัลยาณมิตรเปAนศูนย'รวมแห�งความศรัทธาคือท้ังน�ารัก น�าเคารพ และน�า
เทิดทูนย�อมจะมีอานิสงส'ต�อการทําหน*าท่ีกัลยาณมิตรได*อย�างดีเยี่ยมเพราะเพียงได*ยินก็ทําให*เกิดความ
ประทับใจแล*วกัลยาณมิตรท่ีมีคุณสมบัติข*อนี้ อุปมาเหมือนดวงอาทิตย'ยามเท่ียงโชติช�วงชัชวาล เปAน
ใหญ�ในท*องฟUา 

4) วัตตาจะ แปลว�า ฉลาดพร่ําสอนให*ได*ผล หมายถึงมีความสามารถพูดโน*ม
น*าวให*หมู�ญาติหรือคนรอบข*างทําตามในสิ่งท่ีดีงามชี้แจงพร่ําสอนด*วยความกรุณาปรารถนาดีอย�าง
จริงใจและต�อเนื่องจนทําให*หมู�ญาติระลึกนึกถึงในฐานะของผู*มีหัวใจของการเปAนกัลยาณมิตรท่ีแท*จริง 
ท่ีคอยประคับประคองหมู�ญาติและคนรอบข*างให*อยู�ในเส*นทางบุญแม*จะอยู�ในสิ่งแวดล*อมท่ีง�ายต�อ
การชักจูงไปสู�หนทางอันเปAนอกุศลกัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย�างนี้ได*จะต*องได*รับการถ�ายทอดและ
หล�อหลอมจากการเลี้ยงดูโดยมีคุณพ�อคุณแม�หรือบุพการีหรือครูอาจารย'เปAนกัลยาณมิตรช�วยชี้แนะ
อบรมถ�ายทอดจนกระท่ังติดเปAนอุปนิสัย 

คุณสมบัติข*อนี้ ถึงแม*กัลยาณมิตรจะชี้แนะพร่ําสอนอย�างต�อเนื่องแต�หมู�
ญาติก็สามารถรับรู*ถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ท่ีอยู�เบื้องหลังการอบรมสั่งสอนได* ไม�รู*สึกรําคาญหรือรังเกียจ
แต�ประการใด 

5) วจนักขโม แปลว�า อดทนต�อถ*อยคําของหมู�ญาติหรือคนรอบข*าง หมายถึง
พร*อมท่ีจะรับฟFงคําปรึกษาซักถามอยู�เสมออดทนฟFงได*แม*เรื่องการระบายความทุกข' ความคับแค*นใจจาก
สภาพครอบครัวการทํางาน หรือการดําเนินชีวิตหรือคําก*าวร*าวหยาบคายของคนท่ีไม�เข*าใจความปรารถนา
ดีโดยไม�ตอบโต*กลับด*วยความฉุนเฉียวโกรธเคืองกัลยาณมิตรท่ีจะมีลักษณะอย�างนี้ได*จะต*องตระหนักถึง
สถานะของกัลยาณมิตรท่ีตนเองดํารงอยู�หากขาดความอดทนโดยแสดงอาการโกรธฉุนเฉียวออกไปเสียแล*ว
ก็ย�อมทําให*ตนเองต*องแหนงใจในการทําหน*าท่ีกัลยาณมิตรท่ีไม�สมบูรณ'บนเส*นทางของกัลยาณมิตร 
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คุณสมบัติข*อนี้ ย�อมทําให*กัลยาณมิตรเปAนศูนย'รวม เปAนท่ียอมรับและคบหา
ของหมู�ญาติและมหาชนเปAนอันมาก ทําให*หมู�ญาติยกย�องสมกับการทําหน*าท่ีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตร
ท่ีมีคุณสมบัติข*อนี้ อุปมาเหมือนแผ�นดินท่ีไม�สะทกสะท*านไม�หวั่นไหว ไม�ว�าจะมีของหอมหรือของ
สกปรกมาราดรดเพียงใด 

6) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลว�า สามารถแถลงเรื่องท่ีลึกล้ํา หมายถึง
สามารถนําเรื่องท่ียากมาอธิบายให*เห็นภาพพจน'เข*าใจได*ง�ายทําให*หมู�ญาติท้ังหลายสิ้นความเคลือบ
แคลงสงสัยในปFญหาเรื่องโลกและชีวิตหรือหัวข*อธรรมะต�างๆมีความเข*าใจจนสามารถนําไปแก*ไข
ปFญหาท่ีประสบอยู�ให*คลายทุกข'ความกังวลไปสู�ความสุขได*โดยง�าย 

กัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย�างนี้ได* แสดงว�าทุกลมหายใจจะต*องมีหมู�ญาติ
อยู�ในหัวใจคิดแต�จะแสวงหาความรู*มาถ�ายทอดให*หมู�ญาติเข*าใจได*โดยง�ายนับว�ามีหัวใจของการเปAน
กัลยาณมิตรอย�างแท*จริง 

คุณสมบัติข*อนี้ย�อมทําให*กัลยาณมิตรอยู�ในฐานะของผู*จุดประกายความ
สว�างทางปFญญาแก�หมู�ญาติท้ังหลาย กัลยาณมิตรท่ีมีคุณสมบัติข*อนี้ อุปมาเหมือนผู*จุดคบเพลิงในท่ีมืด
หงายของท่ีคว่ํา เปPดของท่ีปPด บอกทางแก�คนหลงทางให*สิ้นความเคลือบแคลงสงสัย พร*อมท่ีจะเดิน
ไปสู�หนทางแห�งความสุขอย�างม่ันใจ 

7) โนจัฏฐาเน นิโยชะเย แปลว�า ไม�ชักนําไปในทางเสื่อม หมายถึงประพฤติตน
อยู�ในทํานองคลองธรรม ไม�ยอมทําเรื่องท่ีเปAนความเสื่อมท้ังในเรื่องการงานครอบครัว และการทําหน*าท่ี
กัลยาณมิตรจนหมู�ญาติท้ังหลายถือเปAนแบบอย�างในการดําเนินชีวิตได*กัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย�างนี้ได* 
จะต*องมีภูมิปFญญาท่ีจะแยกแยะออกได*ว�าสิ่งใดถูก-ผิด สิ่งใดชั่ว-ดี สิ่งใดควร-ไม�ควรและเต็มเปbeยมไปด*วย
หิริโอตตัปปะ คือความละอายบาป กลัวบาปไม�ยอมกระทําความชั่วแม*มีโอกาสหรือในท่ีลับตาคน
กัลยาณมิตรท่ีมีคุณสมบัติข*อนี้อุปมาเหมือนเครื่องชั่งตวงวัดท่ีมีมาตรฐานคงเส*นคงวา ไม�มีนอก ไม�มีในไม�มี
เบื้องหน*า ไม�มีเบื้องหลัง 

คุณสมบัติท้ัง 7 ประการนี้หากมีอยู�ในบุคคลใดย�อมทําให*ผู*นั้นเปAนผู*ทรง
คุณประโยชน'อันใหญ�แก�ชาวโลกเปAนคนศักด์ิสิทธิ์มีอํานาจเหนือธรรมชาติทําให*คนท้ังโลกรู*สึกเย็นใจแม*
อยู�ท�ามกลางแสงแดดอันแผดกล*าทําให*เห็นความสว�างได*ท้ังๆ หลับตา 

ผู*ท่ีจะสามารถทรงคุณสมบัติเหล�านี้ได*จําเปAนต*องมีคุณธรรมพ้ืนฐาน 3 
ประการคือมีปFญญา มีความกรุณา และมีความบริสุทธิ์รองรับอยู� การจะได*ปFญญา กรุณาและบริสุทธิ์
อย�างครบถ*วน นอกจากจะต*องศึกษาธรรมะให*แตกฉานแล*วยังจะต*องหม่ันทําทาน รักษาศีล และฝRก
สมาธิภาวนาเปAนประจําไม�ยอมว�างเว*นแม*จะมีภารกิจหนักหนาเหนื่อยอ�อนเพียงใดก็ตามทําอย�างนี้ได*
จึงจะสมกับเปAนกัลยาณมิตรผู*นําสันติสุขให*เกิดข้ึนแก�โลกอย�างแท*จริง 

วิธีสังเกตผู*ท่ีควรคบหาเปAนกัลยาณมิตร 
การเลือกคบคนเปAนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตเพราะสามารถนําอนาคต

ของเรารุ�งโรจน'หรือตกตํ่าได* พระพุทธองค'ได*ตรัสไว*ว�าการไม�คบหาสมาคมกับคนพาลเปAนมงคลของ
ชีวิต เพราะคนพาลมักคิดไม�ดี พูดไม�ดีทําไม�ดีเปAนปกติ ชอบชักนําไปในทางท่ีผิดผู*ท่ีเข*าใกล*จึงมักมี
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ความคิดเห็นผิดตามไปด*วยดังนั้นผู*ท่ีปรารถนาความเจริญรุ�งเรืองในชีวิตจึงจําเปAนต*องหลีกให*ห�างไกล
จากคนพาล 

บัณฑิตในกาลก�อนเคยกล�าวเอาไว*ว�า “แม*ชมพูทวีปจะไร*ซ่ึงคนดีก็อย�าพึง
คบกับคนพาลเลย จงห�างไกลเหมือนคนหลีกหนีอสรพิษร*ายเพราะคนพาลย�อมนําแต�ความวิบัติมาให*
อกุศลท้ังมวลเกิดข้ึนได*เพราะอาศัยคนพาลการคบกับคนพาลจึงมีแต�นําทุกข'มาให*โดยส�วนเดียว” 

พระสัมมาสัมพุทธเจ*าตรัสไว*ว�า“ดูก�อนภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงคบ
มิตรผู*ประกอบด*วยองค' 7 ประการ คือ 1) มิตรผู*ให*ของท่ีให*ได*ยาก 2) รับทํากิจท่ีทําได*ยาก 3) อดทน
ถ*อยคําท่ีอดใจได*ยาก 4) บอกความลับของตนแก�เพ่ือน 5) ปPดความลับของเพ่ือน 6) ไม�ละท้ิงในยาม
วิบัติ และ 7) เม่ือเพ่ือนสิ้นโภคสมบัติก็ไม�ดูหม่ิน ดูก�อนภิกษุท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงคบมิตรผู*
ประกอบด*วยองค' 7 ประการนี้แล” 

จากพุทธวจนะเบื้องต*นแสดงให*เห็นว�า การจะคบใครสักคน ไม�ใช�คบตามใจชอบ
แต�ต*องให*ชอบธรรมด*วย ตามหลักท่ัวไปถือว�าคบคนเช�นไรย�อมเปAนเหมือนบุคคลนั้น ดังนั้นเม่ือต*องการคบ
มิตรสักคน มีใครสักคนเปAนเพ่ือนนั้นเราต*องรู*จักสังเกตใช*สติปFญญาไตร�ตรองให*รอบคอบ “ผู*มีปFญญา ไม�พึง
คบคนชั่วเปAนมิตรไม�พึงคบบุรุษผู*ต่ําทราม พึงคบหากัลยาณมิตร พึงคบบุรุษผู*สูงสุด” 

คําว�า “มิตรแท*หรือเพ่ือนแท*” นี้เปAนสิ่งท่ีใครๆ ก็ปรารถนาบางคนมีเพ่ือน
พ*องมิตรสหายมากมาย มีท้ังเพ่ือนเรียน เพ่ือนกิน เพ่ือนด่ืมเพ่ือนเท่ียว แต�จะหาเพ่ือนท่ีมีคุณสมบัติ
ดังท่ีได*กล�าวมาข*างต*นนั้นหายากเหมือนกัน ฉะนั้นคําว�า “มิตรแท*” ดูเหมือนเปAนถ*อยคําท่ีฟFงง�ายๆแต�
หาพบได*ยาก เพราะมิตรแท*จริงๆ นั้น คือผู*ท่ีเม่ือเราคบหาสมาคมด*วยแล*วนําแต�ประโยชน'สุขมาให*
อย�างเดียว เปAนผู*ท่ีเชื่อถือได* ไว*วางใจได*คือถ*าวางใจในบุคคลนั้นแล*วเปAนไม�ผิดหวัง 

มิตรแท*มีอยู� 4 ประเภท คือ 
1) มิตรมีอุปการะ คือ ต้ังแต�รักษาเพ่ือนไม�ให*ประมาทรักษาทรัพย'

สมบัติของเพ่ือนผู*ประมาท เม่ือมีภัยก็เปAนท่ีพ่ึงพํานักได*เม่ือเพ่ือนเดือดร*อนในเรื่องเงินทองก็ไม�ทอดท้ิง 
มีแต�เพ่ิมทรัพย'ให*หลายๆ เท�า 

2) มิตรร�วมสุขร�วมทุกข' ท�านกล�าวว�าเปAนมิตรแท*เหมือนกันใครคบหา
ด*วยก็มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต มีความจริงใจต�อกันบอกความลับแก�เพ่ือนและก็ปPดความลับของเพ่ือน
ไม�ให*คนอ่ืนรู*เม่ือถึงคราวคับขันมีอันตรายเกิดข้ึนก็ไม�ละท้ิงกัน แม*ชีวิตก็ยอมสละได*โบราณถึงกล�าวว�า 
“เพ่ือนกินหาง�าย เพ่ือนตายหายาก”จะรู*ว�าเปAนมิตรแท*หรือไม�แท*ก็ดูกันตรงนี้แหละ 

3) มิตรแนะประโยชน' คือ ห*ามเพ่ือนจากความชั่ว ให*ต้ังอยู�ใน
ความดีให*เพ่ือนได*ฟFงแต�สิ่งท่ีดี สิ่งท่ีเปAนสิริมงคลและก็บอกทางสวรรค'ให* 

4) มิตรมีความรักใคร� คือ ไม�ยินดีในความล*มเหลวของเพ่ือนเม่ือ
เพ่ือนประสบความเจริญรุ�งเรืองก็ยินดีปรีดาและเปAนพวกพ*องกันห*ามปรามคนท่ีมากล�าวโทษของเพ่ือน 
และก็สรรเสริญคนท่ีสรรเสริญเพ่ือน 

อานิสงส'การเปAนกัลยาณมิตร 
มิตรใดท่ีจะประเสริฐกว�ากัลยาณมิตรนั้นไม�มีเพราะว�ากัลยาณมิตรคือผู*สร*าง

สันติสุขให*แก�โลกเปAนผู*นําญาติมิตรในการสร*างความดี ด*วยการทําทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาเปAน
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ผู*ติดตามรักษาสมบัติให*แก�หมู�ญาติโดยการชักชวนให*ทําทานเปAนการเปลี่ยนโลกียทรัพย'หรือทรัพย'
ภายนอกให*เปAนอริยทรัพย'หรือทรัพย'ภายในคือบุญท่ีโจรหรือภัยธรรมชาติไม�อาจลักพาหรือทําลายได*และ
สามารถนําติดตัวไปได*ทุกภพทุกชาติอีกท้ังยังสนับสนุนให*ปฏิบัติธรรมด*วยการรักษาศีล 5 ศีล 8 ชักชวน
ให*นั่งสมาธิเจริญภาวนาจนสามารถทําใจสงบหยุดนิ่งเข*าถึงนิพพานได*โดยง�าย 

กัลยาณมิตรคือผู*นําหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ*าไปจุดในดวงใจของ
ชาวโลกให*สว�างไสวด*วยแสงธรรม อันจะนําชีวิตไปสู�หนทางอันประเสริฐได*พบกับความสุขอันเปAน
อมตะนิรันดร' อานิสงส'ในการทําหน*าท่ีกัลยาณมิตรจึงจะเปAนผู*มีความเจริญรุ�งเรืองในชีวิตไปทุกภพทุก
ชาติมีความไม�ต่ําเปAนธรรมดา มีโอกาสท่ีจะได*เวียนวนอยู�ในสุคติภูมิเท�านั้น 

อานิสงส'การเปAนกัลยาณมิตร คือ  
1) ย�อมได*เกิดในสถานท่ีท่ีรุ�งเรืองด*วยศีล สมาธิ ปFญญา 
2) ย�อมมีบุตรภรรยา ตลอดจนบริวารชนท่ีตั้งอยู�ในโอวาท 
3) ย�อมเปAนผู*มีเสน�ห' เปAนท่ีรักนับถือของมหาชน 
4) ย�อมเปAนผู*มีความทรงจําดี ปฏิภาณว�องไว และปFญญาดี 
5) ย�อมมีอาชีพและกิจการเปAนหลักฐานม่ันคงตลอดไป 
6) ย�อมปลอดภัยจากอัคคีภัย โจรภัย อุทกภัย ราชภัย และศัตรูหมู�

พาลท้ังหลาย 
7) ย�อมเปAนผู*มีร�างกายแข็งแรง สมส�วน สง�างาม มีอํานาจมาก 
8) ย�อมมีจิตใจม่ันคง เข*มแข็ง อดทน มีเหตุผล ไม�หวั่นไหวในโลกธรรม 
9) ย�อมไปบังเกิดในสวรรค' เม่ือยังไม�หมดกิเลส 
10) ได*ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง�าย 

บัณฑิตในกาลก�อนได*สอนลูกชายก�อนออกจากบ*านว�า “ความฉิบหายย�อม
ขยายวงกว*างออกไปเม่ือคบหากับคนพาลมากไป จงอย�าได*สังคมกับคนพาลเลยเพราะการอยู�ร�วมกับ
คนพาลมีแต�ทุกข'ร่ําไปเหมือนการอยู�ร�วมกับศัตรูนั่นแหละ” 

การเลือกคบคนเปAนสิ่งท่ีสําคัญมาก หากเราคบคนดีชีวิตของเราก็จะดีมี
ความเจริญรุ�งเรือง อุปนิสัยท่ีดีๆ จะเกิดข้ึนเพราะคนดีหรือบัณฑิตจะคอยแนะนําสิ่งท่ีถูกต*องดีงาม
เสมอแต�ถ*าเราหลงไปคบกับคนพาลคนชั่ว ชีวิตจะหมองมัวตกตํ่าพบแต�ความเดือดร*อนทุกข'
ยากลําบากบางครั้งอาจทําให*เราต*องสูญเสียทรัพย'สินเงินทอง หรือแม*กระท่ังเสียชีวิตเพราะคนพาลจะ
แนะนําแต�สิ่งท่ีผิดศีล ผิดธรรมเพียงเพราะเห็นแก�ประโยชน'ส�วนตนเพียงฝYายเดียว โบราณจึงกล�าว
เตือนไว*ว�า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” 

นรชนใดห�อปลาเน�าด*วยใบหญ*าคา แม*ใบหญ*าคาของนรชนนั้นก็ย�อมมีกลิ่น
เน�าฟุUงไปฉันใด การเข*าไปเสพคนพาล ก็ฉันนั้นเหมือนกันนรชนใดห�อกฤษณาด*วยใบไม* แม*ใบไม*
ของนรชนนั้น ก็ย�อมหอมฟุUงไปฉันใดการเข*าไปเสพนักปราชญ'ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นบัณฑิต
รู*ความเปลี่ยนแปลงของตน ดุจห�อใบไม*แล*วไม�ควรเข*าไปเสพอสัตบุรุษ ควรเสพแต�สัตบุรุษด*วยว�า 
อสัตบุรุษย�อมนําไปสู�นรก สัตบุรุษย�อมพาให*ถึงสุคติ 
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บัณฑิตคือ คนท่ีมีใจผ�องใสอยู�เสมอ มีความเห็นถูกต*อง รู*ว�าอะไรดี อะไรชั่ว
อะไรถูก อะไรผิด อะไรเปAนบุญ อะไรเปAนบาป ดําเนินชีวิตด*วยสติและปFญญาท้ังสอนตนเองได*และ
สอนผู*อ่ืนได* ใครไปคบหาสมาคมก็จะได*รับการชักนําให*ละเว*นความชั่ว ทําแต�ความดี ปPดประตู
อบายภูมิและนําทางไปสู�สุคติโลกสวรรค'ได*การคบบัณฑิตจะทําให*เราได*รับการถ�ายทอดความรู*และ
คุณธรรมทําให*เราพลอยเปAนบัณฑิต ดํารงชีวิตอยู�ด*วยศีล สมาธิ ปFญญาไปด*วยเปรียบเสมือนใบไม*ท่ี
ห�อหุ*มของหอม ซ่ึงจะพลอยหอมตลบอบอวลไปด*วยฉะนั้นการคบบัณฑิตจึงเปAนมงคลอย�างยิ่งจะทําให*
ชีวิตของเราประสบแต�ความสุขความเจริญ 

ปFจจุบันนี้มีหลายท�านกําลังสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว'ทําหน*าท่ีเปAน
ยอดกัลยาณมิตรชักชวนคนให*มาฟFงธรรม ทําทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา การทําหน*าท่ียอด
กัลยาณมิตรนี้เปAนหน*าท่ีอันทรงเกียรติและจะเปAนเกียรติประวัติชีวิตอันงดงามเม่ือใดท่ีเราสามารถทํา
ใจหยุดนิ่งได*อย�างสมบูรณ'แล*วย*อนกลับไปดูประวัติศาสตร'อันงดงามของตัวเองได*ความปลื้มปbติจะ
บังเกิดข้ึนจะปbติและภาคภูมิใจในตัวเองทีเดียวว�าเราได*ทําสิ่งท่ีทําได*ยากแต�ก็ทําได*สําเร็จมาแล*ว 

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร (กัลยาณธรรม 7 ประการ)  
1) น�ารัก คือ เปAนบุคคลท่ีเห็นแล*วสบายใจ ชวนให*เข*าใกล*ปรึกษา ไต�ถามมี

ความผ�องใสร�าเริง เบิกบานอยู�เปAนนิจ เสมือนพระจันทร'ในคืนวันเพ็ญ มีความสว�างไสวชุ�มเย็นมองครั้ง
ใดก็มีแต�ความชื่นใจลืมความอึดอัดขัดข*องท้ังปวง  

ผู*ท่ีทรงคุณสมบัติเช�นนี้ได*ต*องฝRกกิริยามารยาทให*เรียบร*อย นุ�มนวล สง�า
งามในทุกอิริยาบท ทุกบรรยากาศมีความสะอาดท้ังกาย วาจา ใจ  

กายสะอาด ไม�ได*หมายความเฉพาะร�างกายสะอาดนุ�งห�มเสื้อผ*าสะอาด
เรียบร*อยเท�านั้นแต�ยังหมายรวมไปถึงการไม�แปดเปjkอนด*วยอบายมุขท้ังหลาย ไม�ฆ�าสัตว'ไม�ลักขโมยไม�
เจ*าชู* ไม�เสพสุรายาเมา ฯลฯ  

วาจาสะอาด คือ รู*จักสํารวมในคําพูดไม�พูดเพ*อเจ*อ ส�อเสียด ยกตนข�มท�าน 
พูดให*ถูกกาลเทศะ 

ใจสะอาด คือ เปAนความบริสุทธิ์ท่ีอยู�ภายในใจมีความสง�ายิ่งกว�าดวงอาทิตย'
ตอนเท่ียงวันแม*จะมองไม�เห็นแต�ก็รู*ได*จากกิริยาอาการท่ีสดชื่นแจ�มใส ร�าเริงใบหน*าท่ีอ่ิมเอม เบิกบาน
อยู�เปAนนิจ 

ความน�ารักของกัลยาณมิตรมีความละเอียดอ�อนลึกซ้ึงแฝงอยู�มากมาย เปAน
ความน�ารักท่ีไม�มีความเสื่อมสลายไปตามวัยตามสังขารสมควรท่ีสาธุชนท้ังหลายจะฝRกฝนตัวให*ได*
คุณสมบัติเช�นนี้ไว*เพ่ือประโยชน'แก�ตนเองแก�ผู*อ่ืน และเปAนแบบอย�างแก�อนุชนรุ�นหลังสืบไป  

2) น�าเคารพคือ เปAนบุคคลท่ีอุดมด*วยปFญญาท้ังทางโลกและทางธรรมอย�าง
พร*อมมูล จนกระท่ังตระหนักและซาบซ้ึงได*ดีว�าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรอะไรไม�ควร 
อะไรเปAนบุญอะไรเปAนบาปแล*วดําเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต*อง ท่ีเปAนบุญเปAนกุศลอย�างม่ันคงแน�วแน�ไม�
หวั่นไหวต�อความยั่วยวนของสิ่งแวดล*อมท่ีทําให*ใจตกตํ่าเปAนคนรักความยุติธรรมเปAนท่ีสุด ไม�ว�าต�อ
หน*าอย�างไรลับหลังต*องอย�างนั้นมีความเมตตากรุณาอยู�เปAนนิจกับทุกคนท่ีเก่ียวข*องคุณสมบัตินี้จะ
หลอมให*กัลยาณมิตรเปAนท่ีน�าเคารพของชนท้ังหลาย  
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3) น�าเทิดทูนคือ เปAนบุคคลท่ีทรงความรู*มีภูมิปFญญาเปAนเลิศ ท้ังทางโลก
และทางธรรมความฉลาดปราดเปรื่องมีมากจนเปAนท่ียอมรับของทุกคนในวงการเปAนผู*ฝRกฝนปรับปรุง
ตนอยู�เสมอ ใครๆ ก็อยากจะฝากตัวเปAนศิษย'มีความอาจหาญร�าเริงท่ีจะประกาศให*ชาวโลกได*รับรู*ถึง
คุณความดีของกัลยาณมิตร 

แต�คุณสมบัติของกัลยาณมิตรข*อนี้แม*จะไม�ฉลาดปราดเปรื่องมากแต�อย�าง
น*อยต*องมีความสามารถแก*ไขความเห็นผิดของศิษย'ได*มีอุบายวิธีทําให*ศิษย'ต้ังตนอยู�ในสัมมาทิฐิได*ทํา
ให*ศิษย'เกิดความเลื่อมใสอย�างแท*จริง 

4) ฉลาดพูดแนะนําตักเตือนคือ เปAนบุคคลท่ีรู*จักพูดชี้แจงให*เข*าใจมีความสามารถ
พูดโน*มน*าวให*ทําตามในสิ่งท่ีดีมีความสามารถในการถ�ายทอดความรู*กัลยาณมิตรจึงควรศึกษาหลักจิตวิทยา ใน
การเข*าถึงจิตใจของบุคคลต�างๆหาโอกาสฝRกพูดให*เหตุให*ผลให*เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เพราะ
กัลยาณมิตรต*องพบปะกับบุคคลทุกเพศวัยหลายฐานะ กัลยาณมิตรต*องให*คําแนะนําปรึกษาท่ีดีท่ีควรอย�าให*ผู*
ท่ีมาพบเราต*องจากไปด*วยความผิดหวัง  

5) อดทนต�อถ*อยคําคือ เปAนบุคคลท่ีพร*อมจะรับฟFงคําปรึกษาซักถามอยู�
เสมออดทนฟFงได*แม*เรื่องไร*สาระ ไม�เบื่อหน�าย ไม�รําคาญเราจึงต*องอดทนให*อภัยรักษาอารมณ'ให*เยือก
เย็นอยู�เสมอ  

6) แถลงเรื่องท่ีลึกล้ําได*คือ เปAนบุคคลท่ีสามารถนําเรื่องท่ียกมาอธิบายให*
เกิดภาพพจน'เข*าใจง�ายแม*เรื่องราวท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับชีวิตเก่ียวกับหัวข*อธรรมะท่ียากๆก็สามารถหาเรื่อง
อุปมาอุปมัยให*เข*าใจอย�างง�าย  

7) ไม�ชักนําไปในสิ่งท่ีเสื่อมคือ เปAนบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติอยู�ในธรรมไม�
ยอมทําเรื่องท่ีเปAนการเสื่อมเสีย พูดอย�างไรทําอย�างนั้น ไม�มีเบื้องหน*าไม�มีเบื้องหลัง ทุกกิจกรรมของ
กัลยาณมิตรต*องบริสุทธิ์ผุดผ�อง ใสสะอาดพร*อมท่ีจะประกาศให*ชาวโลกรับรู* และท*าทายให*มาพิสูจน'
ได*เสมอ 

2.2.2.12 5 ห*องชีวิต เนรมิตนิสัย 
โอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ�อทัตตะชีโว) กล�าวไว*เก่ียวกับ 5 ห*องชีวิต เนรมิต

นิสัย แต�ละห*องไว*ดังนี้   
1) ห*องน้ํา คือ ห*องมหาพิจารณาต่ืนเช*าข้ึนมา เม่ือเราออกจากห*องนอน ก็

จะไปห*องน้ําห*องน้ําเปAนห*องมหาพิจารณา คือ ฝRกคิดให*ตรงตามความเปAนจริงของโลกและชีวิตเพราะ
ห*องนอนหรือห*องอ่ืนๆ เช�น ห*องครัว ห*องทํางาน เวลาจะใช*สามารถใช*พร*อมๆ กันได*หลายคน ยิ่ง
ห*องครัวด*วยแล*วหลายคนล*อมโตmะกินข*าวกัน แต�ห*องน้ําใช*ได*ทีละคนเท�านั้นจึงมีเวลาท่ีจะพิจารณา
ตัวเองมาก 

หน*าท่ีหลักของห*องน้ํามีอะไรบ*าง 
- เปAนท่ีพิจารณาความไม�งามของร�างกายพิจารณาอายุของเราท่ี

ผ�านไปแต�ละวันแต�ละคืนก็ตรงนี้ แล*วความหลงตัวเองก็จะหมดไป ความเคียดแค*นชิงชังใครก็จะไม�มี 
- เปAนท่ีพิจารณาความเสื่อมโทรมของร�างกายท่ีดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง 
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- เปAนท่ีพิจารณาความเปAนรังแห�งโรคของร�างกายห*องน้ําเปAนห*อง
พิจารณาความมีโรคภัยไข*เจ็บของเรา ท่ีสําคัญท่ีสุดห*องน้ําเปAนห*องสําหรับรักษาสุขภาพอย�างดี 

หลวงพ�อขอฝากไปถึงคุณพ�อคุณแม�ท่ียังมีลูกเล็กอยู�ด*วยถามว�าเวลาเราปYวยไข*
ไปหาหมอ หมอต*องการอะไรจากเราอย�างรีบด�วนถ*าเฉพาะหน*าเขาก็ต*องการเจาะเลือดมาตรวจดู ต*องการ
วัดความดันแต�ว�าอย�างไรก็ตามเด๋ียวก็ขออุจจาระและปFสสาวะมาตรวจ เม่ือเรารู*อย�างนี้ทําไมจะต*องรอให*
ปYวยด*วย ก็หัดตรวจอุจจาระ ปFสสาวะของตัวเองให*เปAนจากในห*องนี้ แล*วสุขภาพจะดี 

ตอนนี้หลวงพ�ออายุ 69 ปb สุขภาพยังใช*ได*เพราะหม่ันตรวจดูความปกติ
หรือไม�ปกติของอุจจาระ ปFสสาวะ ของตัวเองเปAนประจําดูกระท่ังสบงจีวรท่ีนุ�งท่ีห�มแต�ละวัน กลิ่นสาบ
สางมีอย�างไรเพราะถ*าคนจะปYวยจะไข* จะมีสิ่งบอกเหตุล�วงหน*าต้ังแต�กลิ่นเสื้อกลิ่นผ*ามันจะบอก 
จากนั้นดูอุจจาระ ปFสสาวะ ต้ังแต�สีกลิ่น ของมันจะบอก ตรงนี้ฝากด*วยใช*ห*องน้ําใช*ให*เปAน ฝRกให*ทุก
คนในบ*านทําความสะอาดห*องน้ําให*เปAน 

แล*วไม�ว�าฐานะเราจะดีอย�างไร ในเรื่องห*องน้ําส�วนตัวต�อให*เราเปAนมหา
เศรษฐีมีเงินก่ีพันก่ีหม่ืนล*านก็ตามหัดดูแลห*องน้ําตัวเองด*วย ฝRกให*ลูกดูแลห*องน้ําของเขาให*เปAน
ไม�อย�างนั้นเขาจะดูแลสุขภาพไม�เปAน ตอนลูกเล็กๆ ฝRกให*เขาหัดขัดส*วมของเขาด*วย แล*วโตข้ึนจะเปAน
คนไม�เก่ียงงานต�อไปเบื้องหน*าแม*พ�อแม�ปYวยหรือตัวเขาปYวย เขาจะดูแลพ�อแม�เปAนถ*าเขาจะต*องเช็ด
อุจจาระ ปFสสาวะ หรือจะเทอุจจาระ ปFสสาวะ ให*พ�อแม�ก็ตามเขาจะไม�รังเกียจ ท่ีสําคัญเขาจะดูแล
สุขภาพของเขาเปAนเรื่องนี้มองข*ามไม�ได* 

หลวงพ�อได*เรื่องนี้มาจากโยมพ�อ แล*วก็มาได*อีกครั้งอย�างมากท่ีคุณยายแล*ว
อีกครั้งหนึ่งได*ตอนเรียนอยู�มหาวิทยาลัย เนื่องจากเรียนวิชาสัตวบาลมีเปAดไก�เปAนพันๆ ตัว วัวนมวัว
เนื้ออีกเปAนร*อยๆ ตัว ควายนมเปAนฝูงหมูเปAนฝูง มาให*เราดูสมัยเรียนวิชาท่ีเรียนบังคับให*ตอนเช*า
จะต*องดูสุขภาพเจ*าสัตว'พวกนี้ก�อนแล*วจึงจะไปเข*าห*องเรียนได* ต*องเดินผ�านคอกสัตว'เหล�านี้แต�สัตว'
บอกไม�ได*ว�ามันปYวย วัวก็บอกไม�ได* ไก�ก็บอกไม�ได* แล*วทําอย�างไรก็ต*องไปดูอุจจาระ ปFสสาวะของมัน 
มองปราดไป เห็นผิดปรกติตรงไหนเด๋ียวรีบไปตามหาให*ได*ว�า อุจจาระกองนี้ของสัตว'ตัวไหนแล*วก็
รักษาแก*ไขกันไป ทําให*ดูแลสุขภาพสัตว'จํานวนพันมาได*อย�างนี้ 

หลวงพ�อเลยสะท*อนมาถึงตัวเองว�า คุณยายก็จ้ําจี้จ้ําไชเรื่องห*องน้ํากับหลวง
พ�อไว*มากว�า ให*ไปอบรมพระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกาคุณยายใช*คําหนึ่งว�าถ*าเขายังไม�เต็มใจขัด
ห*องน้ําให*เปAน ท�านอย�าให*บวชนะ ถ*าบวชต�อไปข*างหน*าเขาจะเปAนคนท่ีเก่ียงงาน แล*วเก่ียงทุกอย�าง   
ดูถูกคนก็ปานนั้น 

ดังนั้น พวกเราหวังจะให*ลูกหลานของเราได*ดี อย�ามองข*ามการงานในห*องน้ํา 
2) ห*องนอนคือ ห*องมหาสิริมงคลถ*าถามว�าห*องนอนคือห*องอะไรกันแน�บาง

ท�านอาจตอบว�าในเม่ือต้ังชื่อว�าห*องนอนมันก็ต*องใช*นอนน�ะสิถ*าอย�างนั้นตอบดูเบาไป ห*องนอน คือ 
ห*องสําหรับพัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป 

หน*าท่ีหลักของห*องนอนมีอะไรบ*าง 
- ห*องนอนเปAนห*องสําหรับการปลูกฝFงสัมมาทิฐิการสอนลูกหลาน

ให*รู*จัก ดี ชั่ว บุญ บาป อย�างชนิดฝFงใจจะอยู�ท่ีห*องนอนนี้ เพราะโดยท่ัวไปช�วงก�อนนอนเปAนช�วงท่ี
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อารมณ'ดีท่ีสุดการสอนลูกหลานให*มีความเคารพในพระรัตนตรัยต*องฝRกจากห*องนอนโดยท้ังพ�อท้ังแม�
กราบพระพุทธรูปด*วยกันรําลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ*าด*วยกัน 

การสอนลูกให*กราบเท*าพ�อแม�ก็ฝRกจากห*องนอนเพราะเม่ือลูกกราบ 
พ�อแม�ก็ให*พร ความอบอุ�นใจก็เกิดข้ึนก�อนนอนทําให*ปลูกฝFงความกตัญIูกตเวทีลงไปในใจได*โดยง�าย 

- ห*องนอนเปAนห*องสําหรับฝRกสัมมาสมาธิ (Meditation) ให*ใจต้ัง
ม่ันอยู�ในศูนย'กลางกายเปAนปกติพ�อ แม� ลูก จะนั่งสมาธิ ก็นั่งในห*องนอนกลั่นใจให*บริสุทธิ์ก�อนนอน 
ทําอย�างนี้ หยุดจึงเปAนตัวสําเร็จได*เข*าถึงพระธรรมกายในตัวได*ง�ายทําให*มีกําลังใจในการสร*างบารมีไป
ให*ถึงท่ีสุดแห�งธรรมตามท่ีพระเดชพระคุณหลวงปูYวัดปากน้ําบอกเอาไว* 

ศัตรูตัวฉกาจของห*องนอนคืออะไร 
หลวงพ�อต*องถามก�อนว�า ใครมีทีวีอยู�ในห*องนอนบ*างกลับไปบ*านวันนี้ ยก

ออกมาข*างนอกเสีย เพราะทีวีทําให*ไม�ได*นั่งสมาธิเริ่มแรกว�าจะดูข�าวต�อมาก็ดูละคร จบแล*วก็ดูหนังต�อ
พอง�วงข้ึนมาก็เข*านอนโดยยังไม�ได*สวดมนต'เลย ละครน้ําเน�า ถ*าไม�มีเรื่องตบกันจนจอแตกก็ต*องตีกัน
จนเลือดท�วมจอ นอนดูเพลินจนหลังขดหลังแข็งบางทีนอนคอเคล็ดอีกต�างหาก ส�งผลให*เรื่องสุดท*ายท่ี
ติดใจของเราไปตอนหลับก็คือ เรื่องท่ีตบกันจอแตก หรือตีกันเลือดท�วมจอทําให*นึกถึงอู�ทะเลบุญไม�
ออก จึงไม�ได*นอนในอู�ทะเลบุญต่ืนเช*าข้ึนมาให*นึกถึงองค'พระก็นึกไม�ออก 

ธรรมชาติของคนท่ีต่ืนข้ึนมาใหม�จะนึกถึงเรื่องสุดท*ายก�อนเข*านอน ถ*าก�อน
นอนดูละครน้ําเน�าใจจะขุ�นมัวท้ังก�อนนอนและต่ืนนอนเพราะฉะนั้น ใครมีทีวีอยู�ในห*องเด๋ียวก็ไม�ได*
สวดมนต' ไม�ได*ไหว*พระ หลวงพ�อขอให*เอาออกไปนอกห*องนอนเสียแล*วจะทําให*เราตรงต�อเวลา ทําให*
มีเวลาพูดกับลูกหลานก�อนนอนจะฝRกให*เด็กกราบพ�อแม� จะให*พรลูกหลาน ก็ทําได*ในเวลานั้นก�อน
นอนเด็กจะนึกถึงคําอวยพรของพ�อแม�พอต่ืนข้ึนมาคําอวยพรของพ�อแม�ก็ยังติดอยู�ในใจ ทําให*เด็กมี
จิตใจดีไม�ขาดความอบอุ�น 

ดังนั้นห*องนอน คือ ห*องมหาสิริมงคลมีไว*ใช*ปลูกฝFงศีลธรรมทบทวนบัญชีบุญ-
บาป ให*พรลูกหลานก�อนนอนกราบพ�อกราบแม�ก�อนนอน นั่งสมาธิก�อนนอน ทําให*ชีวิตเกิดสิริมงคล 

3) ห*องทํางาน (ห*องมหาสมบัติ) 
คํานิยามท่ีแท*จริงห*องทํางาน คือ ห*องพัฒนานิสัยใฝYความสําเร็จ 
หลักธรรมประจําห*องทํางานสัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ 
หน*าท่ีหลักของห*องทํางาน 

- ใช*ในการปลูกฝFงสัมมาอาชีวะ ไม�หารายได*จากการทําผิดศีลธรรม
ผิดกฎหมายผิดจารีตประเพณี 

- ใช*ปลูกฝFงวินัยประจําห*องทํางานดังนี้ 1) มีสัมมาวาจา ใช*คําพูด
ได*เหมาะสม 2) มีความเคารพในบุคคล สถานท่ี เหตุการณ' 3) มีมารยาทดี เหมาะแก�บุคคลและ
กาลเทศะ 4) มีความรับผิดชอบท้ังส�วนตัวและส�วนรวม 5) เคร�งครัดต�อระเบียบวินัยในการทํางาน 
และ 6) เอาใจใส�ดูแลอุปกรณ'ต�างๆ ในห*องทํางาน 

ความรู*เก่ียวกับห*องทํางาน 
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- เลือกประกอบสัมมาอาชีพท่ีไม�ผิดศีลธรรม ไม�ผิดกฎหมาย ไม�
เก่ียวกับอบายมุขไม�ก�อให*เกิดมิจฉาทิฐิ 

- ทําเลท่ีประกอบอาชีพต*องสอดคล*องกับชุมชนและสิ่งแวดล*อม
เพ่ือความเหมาะสม ในการทํางาน และเพ่ือความสําเร็จในอาชีพ 

- ห*องทํางานต*องเหมาะสมกับจํานวนบุคลากร และชนิดของงาน 
- การตกแต�งต*องสะดวกในการทํางาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีความ

ปลอดภัยไม�มีภาพลามกอนาจาร 
- อุปกรณ'เครื่องใช*ในแต�ละห*องต*องเพียงพอ จัดเก็บเปAนระบบเพ่ือให*

เกิดความคล�องตัว 
- ใช*อุปกรณ'อย�างถูกวิธีและหม่ันดูแลรักษา จะได*มีไว*ใช*งานได*

นานๆ หากเกิด ชํารุดเสียหายต*องรีบซ�อมแซม 
- มีกุศโลบายในการสนับสนุนคนดี แก*ไขคนโง� คัดคนพาลออก 

ประโยชน'จากการใช*ห*องทํางานอย�างถูกต*อง 
ทางใจ 

- สามารถใช*สติปFญญาในการประกอบอาชีพได*ประสบผลสําเร็จ
ด*วยดีตามเปUาหมาย 

- มีโอกาสเพ่ิมบุญกุศลให*ตนเองเปAนนิจ 
- แสวงหาความรู* เพ่ิมพูนปFญญาทางโลกและทางธรรม จะได*ไม�ต*อง

ก�อเวร ก�อภัยกับใครท้ังสิ้น 
ทางกาย 

- ใช*เพ่ิมปFญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ 
- ใช*พัฒนาความชํานาญในการทํางาน 
- ใช*ฝRกนิสัยมีวิริยอุตสาหะในการทํางาน 
- ใช*เพ่ิมพูนทรัพย' เปAนทางมาแห�งมหาสมบัติ 

4) ห*องแต�งตัว (ห*องมหาสติ) 
คํานิยามท่ีแท*จริงห*องแต�งตัว คือห*องพัฒนานิสัยตัดใจและใฝYบุญ 
หลักธรรมประจําห*องแต�งตัวสัมมาสติ 
หน*าท่ีหลักของห*องแต�งตัว 

- ใช*ในการปลูกฝFงสัมมาสติคือ ฝRกประคองรักษาใจให*ผ�องใสเปAน
ปกติไม�ปล�อยใจไปตามอํานาจกิเลส 

- ฝRกให*มีความระมัดระวังตนในทุกๆ เรื่องไม�ประมาทเผอเรอมี
ความต่ืนตัวตลอดเวลา 

- ฝRกตัดใจไม�คิดหมกมุ�นในกามตามแฟชั่นหรือกระแสสังคม 
- ฝRกใช*เหตุผลตักเตือนใจของตนให*เปAนสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ

ไม�ให*เกิดความลําเอียงและสูญเสียศีลธรรมประจําใจ 
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ความรู*ประจําห*องแต�งตัว 
- แต�งตัวเพ่ือปกปPดอวัยวะท่ีก�อให*เกิดความละอายและเปAนท่ีอุจาดตา 
- แต�งตัวเพ่ือปUองกันอันตรายจากความร*อนและความหนาว สัตว' 

และแมลง 
- เลือกแต�งตัวให*เหมาะสมทุกสถานท่ีไม�ชวนให*โจรผู*ร*ายปล*นจี้หรือ

ฉุดคร�าไปทําร*ายทางเพศ 
- ใช*เครื่องแต�งตัวให*เหมาะสมกับฐานะไม�ตกเปAนทาสเสื้อผ*าเครื่อง

แต�งตัวตามกระแสสังคม 
- ไม�สนับสนุนให*เด็กหมกมุ�นในกามด*วยการแต�งหน*าก�อนวัยอันควร

อันนําไปสู�ปFญหามากมายในภายหลัง 
ประโยชน'จากการใช*ห*องแต�งตัวอย�างถูกต*อง 
ทางใจ 

- ตัดใจไม�ให*หลงในลาภ ยศ สรรเสริญสุข 
- ตัดใจไม�ให*มัวเมาในความเปAนหนุ�มเปAนสาวในความไม�มีโรคใน

ความมีอายุยืน 
- ตัดใจไม�ฟุUงเฟUอไม�สุรุ�ยสุร�าย 
- ตัดใจสร*างบุญกุศลเปAนประจําเช�น การทําทานการรักษาศีล การ

เจริญภาวนา เปAนต*น 
- ไม�ตกเปAนทาสอบายมุข 

ทางกาย 
- รู*จักการให*เกียรติเคารพสถานท่ี 
- รู*จักมารยาทในการเข*าสังคม 
- รู*จักการวางตัวได*อย�างเหมาะสมตามภาวะและฐานะท่ีตนเปAน 
- มีความต่ืนตัวและกระตือรือร*นในการคิดดี พูดดี และทําดีอยู�เสมอ 

5) ห*องอาหาร (ห*องมหาประมาณ) 
คํานิยามท่ีแท*จริงห*องอาหารคือ ห*องพัฒนานิสัยรู*ประมาณในการพูด และ

การใช*ทรัพย' 
หลักธรรมประจําห*องอาหารสัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ 
หน*าท่ีหลักของห*องอาหาร 

- เปAนท่ีประชุมสมาชิกทุกคนในบ*านอย�างพร*อมหน*าพร*อมตาทุกวัน 
- ใช*ปลูกฝFงสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะให*แก�สมาชิกทุกคนในบ*าน 

หากสมาชิกในครอบครัวรับ ประทานอาหารไม�พร*อมหน*าพร*อมตากัน จะ
เกิดปFญหาน*อยเนื้อตํ่าใจและปFญหาความแตกแยกแต�หากสมาชิกขาดสัมมาวาจาจะเกิดปFญหา
กระทบกระท่ังบานปลายใหญ�โต 

ความรู*ท่ีต*องมีเก่ียวกับห*องอาหาร 
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ห*องอาหาร คือ ห*องท่ีสมาชิกท้ังบ*านใช*รับประทานอาหารร�วมกันจึงต*อง
รักษาความสะอาดให*ดี ไม�ควรเก็บอาหารไว*ในห*องนี้ 

ห*องครัว คือ ห*องสําหรับปรุงอาหารและเก็บอาหารทุกประเภทต*องรักษา
ความสะอาดและจัดให*เปAนระเบียบมิฉะนั้นจะเปAนแหล�งชุมนุมของมด หนู และแมลงต�างๆ 

ห*องรับแขก คือ ห*องท่ีใช*ต*อนรับแขกท่ีมาเยี่ยมเยียนหรือมีธุระสําคัญจึง
เสมือน เปAนหน*าตาของบ*าน ไม�ควรปล�อยให*รกรุงรัง ต*องจัดให*เปAนระเบียบและทําความสะอาดอยู�เสมอ 

บ*านใดท่ีใช*ห*องอาหารรวมกับห*องรับแขก ควรใช*เครื่องเรือนแบ�งเขต 2 
ห*องให*ชัดเจน 

ควรจัดชุดเก*าอ้ีรับแขกไว*ตรงประตูทางเข*าและจัดโตmะรับประทานอาหารไว*
ใกล* ห*องครัว อีกท้ังควรตกแต�งห*องให*มีบรรยากาศเย็นตา 

ควรจัดเตรียมอุปกรณ'เครื่องใช*ของห*องครัว ห*องอาหาร ห*องรับแขกให*
พร*อมและสะอาด มีครบตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ควรจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงให*ครบตามความจําเปAนและเพียงพอ
กับคนในบ*าน 

ควรฝRกอบรมสมาชิกในบ*านให*รู*จักช�วยกันทําครัวต้ังแต�เยาว'วัยเพ่ือฝRกความ
สามัคคี 

ควรฝRกสมาชิกในบ*านให*รู*จักวิธีการถนอมอาหารให*ถูกหลักโภชนาการเพ่ือ
ประหยัดค�าใช*จ�าย 

ประโยชน'จากการใช*ห*องอาหารอย�างถูกต*อง 
ทางใจ 

- รู*จักประมาณในการรับประทานอาหารคือระลึกอยู�ว�าเรา
รับประทานอาหารเพ่ือให*ชีวิตดํารงอยู�ได*จะได*นําเรี่ยวแรงไปทําความดี 

- รู*จักประมาณในการใช*ทรัพย' คือรู*จักการกําหนดรายจ�ายให*น*อย
กว�ารายได* จะได*มีทรัพย'เหลือเก็บไว*ใช*ในคราวจําเปAนและใช*บริจาคสร*างบุญกุศลอันเปAนหนทางไปสู�
สุคติในสัมปรายภพ 

- รู*จักประมาณในวาจาคือ การใช*คําพูดท่ีนุ�มนวลมีเหตุผล มี
ประโยชน'เหมาะแก�กาลเทศะในสถานการณ'ต�างๆ 

ทางกาย 
- ใช*ห*องอาหารสําหรับประกอบอาหาร 
- ใช*เปAนท่ีประชุมสมาชิกพร*อมหน*าพร*อมตา 
- ใช*ห*องอาหารเปAนท่ีรับประทานอาหาร 
- ใช*ห*องอาหารเปAนท่ีเก็บอาหาร 
- ใช*ห*องอาหารเปAนท่ีต*อนรับแขก 

 
 



69 

2.2.2.13 ทิศ 6 
ทิศ 6 คือ หน�วยของสังคมท่ีเล็กท่ีสุด สําคัญท่ีสุด ทรงอานุภาพท่ีสุดหากบุคคลในแต�

ละทิศปฏิบัติตนตามหน*าท่ีซึ่งมีอยู�ประจําทิศได*สมบูรณ'จริงๆ แล*ว ย�อมสามารถท่ีจะฉุดสังคมส�วนใหญ�
ให*เจริญรุ�งเรืองท้ังทางโลกและทางธรรม ได*อย�างชนิดฉับพลัน 

ทิศ 6 ของใครก็ประกอบด*วยตัวของคนนั้นเองเปAนแกนกลางแล*วแวดล*อมด*วยบุคคล
อีก 6 กลุ�ม ซ่ึงแต�ละกลุ�มล*วนมีความสัมพันธ'กับตัวของเขาตามฐานะและหน*าท่ีท่ีแตกต�างกันไป คือ 

1) ปุรัตถิมทิส แปลว�า ทิศเบื้องหน*า ได*แก� บิดา มารดา 
คุณพ�อคุณแม�เปAนผู*มีอุปการคุณคนแรกของเราเพราะว�าท�านก*าวเข*ามา

รับผิดชอบต�อชีวิตของเราก�อนใครๆ ในโลกและทุกสิ่งทุกอย�างไม�ว�าจะเปAนชีวิต เลือดเนื้อรวมท้ังความ
เปAนคนเราได*มาจากท�านท้ังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ*าจึงทรงจัดให*ท�านท้ังสองมาอยู�ข*างหน*า เปAนทิศ
เบื้องหน*าของเรา 

2) ทักขิณทิส แปลว�า ทิศเบื้องขวา ได*แก� ครูบาอาจารย' 
ครูบาอาจารย'เปAนบุคคลสําคัญกับชีวิต ของเราอีกท�านหนึ่งเพราะท�านสอน

เราต้ังแต� ให*รู*จักการอยู�ร�วมกันเปAนหมู�คณะ ให*รู*จักการรักษาเนื้อรักษาตัวให*พ*นจากภัยอันตรายต�างๆ
ตลอดจนสอนให*รู*จักการทํามาหากิน ท�านจึงเปAนทักขิไณยบุคคลคือบุคคลท่ีพวกเราต*องเคารพกราบ
ไหว*บูชา 

3) ปFจฉิมทิส แปลว�า ทิศเบื้องหลัง ได*แก� ภรรยาหรือสามี 
ถ*าตรงกลางเปAนผู*ชายทิศเบื้องหลังก็เปAนภรรยาถ*าตรงกลางเปAนผู*หญิงทิศ

เบื้องหลังก็เปAนสามี แต�ถ*าตรงกลางเปAนเด็กหรือเปAนผู*ท่ียังไม�ได*แต�งงาน ทิศเบื้องหลังก็ไม�มี ไม�มีก็ไม�
ต*องมีอยู�คนเดียวอย�างนี้แหละดีแล*ว 

พระสัมมาสัมพุทธเจ*าทรงนําภรรยาหรือสามีมาไว*ข*างหลังเพราะไม�ว�าจะ
เปAนสามีหรือภรรยา ซ่ึงบางทีก็ก�อบุตรข้ึนมาอีกล*วนถือว�าเปAนกําลังเสริมเปAนผู*ติดตามคอยสนับสนุน
ช�วยเหลืออยู�ข*างหลังท้ังสิ้นเนื่องจากเรื่องบางเรื่องไม�สามารถทําแทนกันได* 

4) อุตตรทิส แปลว�า ทิศเบื้องซ*าย ได*แก� มิตรสหาย 
มิตรสหายท่ีคบค*าสมาคมกันมาต้ังแต�เด็กจนโตนี่เองท่ีเปAนผู*คอยช�วยเหลือ

ให*เราข*ามพ*นอุปสรรคและภัยอันตรายต�างๆ ในเวลาเดียวกันก็ยังเปAนกําลังสนับสนุน ให*เราสามารถ
บรรลุความสําเร็จอีกด*วย 

ทิศเบื้องซ*ายนี้เอาจริงๆ เข*ากลับกลายเปAนทิศท่ีใหญ�ท่ีสุดเพราะตลอดชีวิต
ของคนเราต*องเก่ียวข*องคบหากับผู*คนมากมาย เพราะฉะนั้นใครมีทิศเบื้องซ*ายน*อยก็จะเข*าตํารา “นก
ไม�มีขน คนไม�มีเพ่ือน” บินก็ไม�ข้ึน โตก็ไม�ได* เตรียมจะเปAนนกปPkง เตรียมจะเปAนนกย�างกําลังเตรียมตัว
ตายเสียแล*ว 

ถ*าใครสํารวจตรวจสอบดูแล*วพบว�า ตัวเองมีเพ่ือนน*อยละก็รีบกลับไปแก*ไข
เสีย ไม�อย�างนั้นเด๋ียวจะเดือดร*อน 

5) เหฏฐิมทิส แปลว�า ทิศเบื้องล�าง ได*แก� คนรับใช* ลูกน*อง 
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ใครมีลูกน*องมากๆ ก็เบาแรงกายคือไม�ต*องทํางานหนักไม�หนักแรงกาย
จนเกินไป แต�ว�าอาจจะหนักแรงใจบ*างถ*าฝRกเขาไม�เปAนซ่ึงก็โทษใครไม�ได*นอกจากโทษตัวเราเองแล*วก็รู*
ไว*ด*วยว�าทิศเบื้องล�างนี้เอง ท่ีคอยเปAนฐานเปAนกําลัง เปAนท่ีมาแห�งทรัพย'สินเงินทอง สําหรับเอามาใช*
เปAนกองเสบียงในการหล�อเลี้ยงชีวิตของเรา 

และแน�นอนเราจะมีทรัพย'มาใช*ในการสร*างบุญสร*างบารมีได*มากน*อยเท�าไร
ก็มาจากทิศเบื้องล�าง เพราะฉะนั้นอย�าได*มองข*ามทิศเบื้องล�างกันทีเดียว 

6) อุปริมทิส แปลว�า ทิศเบื้องบน ได*แก� สมณชีพราหมณ'ท้ังหลาย 
เราชาวพุทธก็มีพระภิกษุสงฆ'เปAนผู*นําทางจิตใจเพราะท�านเปAนผู*ท่ีสูงด*วย

คุณธรรม อีกท้ังยังเปAนผู*ชี้ทิศและเปAนแหล�งผลิตศีลธรรมอีกด*วย 

 
 
ภาพท่ี 2.2 ภาพสรุปทิศ 6 
ท่ีมา: พนมไพร  ไชยยงค' (2548) 
 

2.2.2.13 วิธีฝRกสมาธิเบื้องต*น 
สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความรู*สึกเปAนสุขอย�างยิ่งท่ีมนุษย'สามารถสร*างข้ึน

ได*ด*วยตนเอง เปAนสิ่งท่ีพระพุทธศาสนากําหนดเอาไว*เปAนข*อควรปฏิบัติ เพ่ือการดํารงชีวิตประจําวัน
อย�างเปAนสุข ไม�ประมาท เต็มไปด*วยสติสัมปชัญญะ และปFญญา อันเปAนเรื่องไม�เหลือวิสัยทุกคน
สามารถปฏิบัติได*ง�ายๆ ดังวิธีปฏิบัติท่ีพระเดชพระคุณหลวงปูYวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) ได*เมตตาสั่งสอนไว* ดังนี้ 

1) กราบบูชาพระรัตนตรัย เปAนการเตรียมตัวเตรียมใจให*นุ�มนวลไว*เปAน
เบื้องต*น แล*วสมาทานศีลห*า หรือศีลแปด เพ่ือย้ําความม่ันคงในคุณธรรมของตนเอง 
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2) คุกเข�าหรือนั่งพับเพียบสบายๆ ระลึกถึงความดีท่ีได*กระทําไว*ดีแล*วใน
วันนี้ ในอดีต และท่ีจะต้ังใจทําต�อไปในอนาคต จนราวกับว�าร�างกายท้ังหมดประกอบข้ึนด*วยธาตุแห�ง
คุณงามความดีล*วนๆ 

3) นั่งขัดสมาธิ เท*าขวาทับเท*าซ*าย มือขวาทับมือซ*าย นิ้วชี้ของมือข*างขวา
จรดนิ้วหัวแม�มือข*างซ*าย นั่งให*อยู�ในท�าท่ีพอดี ไม�ฝjนร�างกายมากจนเกินไป ไม�ถึงกับเกร็ง แต�อย�าให*
หลังโค*งงอ หลับตาพอสบายคล*ายกับกําลังพักผ�อน ไม�บีบกล*ามเนื้อตาหรือขมวดค้ิว แล*วต้ังใจม่ัน วาง
อารมณ'สบาย สร*างความรู*สึกให*พร*อมท้ังกายและใจว�า กําลังเข*าไปสู�สภาวะแห�งความสงบ สบาย
อย�างยิ่ง 

4) นึกกําหนดนิมิต เปAนดวงกลมใส ขนาดเท�าแก*วตาดํา ใสบริสุทธิ์ ปราศจาก
รอยตําหนิใดๆ ขาวใส เย็นตา เย็นใจ ดังประกายของดวงดาว ดวงแก*วกลมใสนี้เรียกว�า “บริกรรมนิมิต” 
นึกสบายๆ นึกเหมือนดวงแก*วนั้นมานิ่งสนิทอยู� ณ ศูนย'กลางกายฐานท่ีเจ็ด นึกไปภาวนาไปอย�างนุ�มนวล 
เปAนพุทธานุสติว�า “สัมมา อะระหัง” หรือค�อยๆ น*อมนึกดวงแก*วกลมใสให*ค�อยๆ เคลื่อนเข*าสู�ศูนย'กลาง
กายตามแนวฐาน โดยเริ่มต*นต้ังแต�ฐานท่ีหนึ่งเปAนต*นไป น*อมนึกอย�างสบายๆ ใจเย็นๆ ไปพร*อมๆ กับคํา
ภาวนา 
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ภาพท่ี 2.3 แสดงท่ีตั้งจิตท้ัง 7 ฐาน 
 

ฐานท่ี 1 ปากช�องจมูก หญิงข*างซ*าย ชายข*างขวา 
ฐานท่ี 2 เพลาตา หญิงข*างซ*าย ชายข*างขวา 
ฐานท่ี 3 จอมประสาท 
ฐานท่ี 4 ช�องเพดานปาก 
ฐานท่ี 5 ปากช�องลําคอ 
ฐานท่ี 6 ศูนย'กลางกาย ระดับสะดือ 
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ฐานท่ี 7 ศูนย'กลางกาย ท่ีตั้งของใจถาวร เหนือสะดือสองนิ้วมือ 
อนึ่ง เม่ือนิมิตดวงกลมใสปรากฏแล*ว ณ กลางกาย ให*วางอารมณ'สบายๆ

กับนิมิตนั้น จนเหมือนกับว�าดวงนิมิตเปAนส�วนหนึ่งของอารมณ' หากดวงนิมิตนั้นอันตรธานหายไป ก็ไม�
ต*องนึกเสียดาย ให*วางอารมณ'สบาย แล*วนึกนิมิตนั้นข้ึนมาใหม�แทนดวงเก�า หรือเม่ือนิมิตนั้นปรากฏท่ี
อ่ืนท่ีไม�ใช�ศูนย'กลางกาย ให*ค�อยๆ น*อมนิมิตเข*ามาอย�างค�อยเปAนค�อยไป ไม�มีการบังคับ และเม่ือนิมิต
มาหยุดสนิท ณ ศูนย'กลางกาย ให*วางสติลงไปยังจุดศูนย'กลางของดวงนิมิต ด*วยความรู*สึกคล*ายมี
ดวงดาวดวงเล็กๆ อีกดวงหนึ่ง ซ*อนอยู�ตรงกลางดวงนิมิตดวงเดิม แล*วสนใจเอาใจใส�แต�ดวงเล็กๆ ตรง
กลางนั้นไปเรื่อยๆ ใจจะปรับจนหยุดได*ถูกส�วน เกิดการตกศูนย'และเกิดดวงสว�างข้ึนมาแทนท่ี ดวงนี้
เรียกว�า “ดวงธรรม” หรือ “ดวงปฐมมรรค” อันเปAนประตูเบื้องต*นท่ีจะเปPดไปสู�หนทางแห�งมรรคผล
นิพพาน การระลึกนึกถึงนิมิตสามารถทําได*ในทุกแห�ง ทุกท่ี ทุกอิริยาบถ ไม�ว�าจะนั่ง นอน ยืน เดิน 
หรือขณะทําภารกิจใดๆ 

ข*อแนะนํา คือ ต*องทําให*สมํ่าเสมอเปAนประจํา ทําเรื่อยๆ ทําอย�างสบายๆ 
ไม�เร�ง ไม�บังคับ ทําได*แค�ไหนให*พอใจแค�นั้น ซ่ึงจะเปAนการปUองกันมิให*เกิดความอยากจนเกินไป จนถึง
กับทําให*ใจต*องสูญเสียความเปAนกลาง และเม่ือการฝRกสมาธิบังเกิดผลจนได*ดวงปฐมมรรค ท่ีใสเกินใส 
สวยเกินสวย ติดสนิทม่ันคงท่ีศูนย'กลางกายแล*ว ให*หม่ันตรึกระลึกถึงอยู�เสมอ อย�างนี้แล*ว ผลแห�ง
สมาธิจะทําให*ชีวิตดํารงอยู�บนเส*นทางแห�งความสุข ความสําเร็จ และความไม�ประมาทตลอดไป ท้ังยัง
จะทําให*สมาธิละเอียดลุ�มลึกไปตามลําดับอีกด*วย 

เทคนิคเบื้องต*นในการทําสมาธิ 
1) หลับตาเบาๆ ผนังตาปPด 90% 
2) อย�าบังคับใจ เพียงต้ังสติ วางใจเบาๆ ณ ศูนย'กลางกาย กําหนดนิมิตเปAน 

ดวงแก*วใสๆ...เบาๆหรือ องค'พระใสๆ...เบาๆ หรือ ลมหายใจ เข*า-ออก...เบาๆ หรือ อาการท*อง พอง-
ยุบ...เบาๆ เพียงอย�างใดอย�างหนึ่ง 

3) กําหนดนิมิต นึกนิมิตอย�างต�อเนื่อง เพ่ือเปAนกุศโลบายล�อใจให*เข*ามาต้ัง
ม่ันในกาย 

4) เม่ือใจเข*ามาหยุดนิ่งในกาย การกําหนดนิมิตก็หยุดโดยอัตโนมัติ 
5) รับรู*การเปลี่ยนแปลงภายในกายและจิตใจ ด*วยความสงบ 
6) อยู�ในความดูแลของกัลยาณมิตรอย�างใกล*ชิด 
หลักการฝRกสมาธิ 
1) น*อมใจมาเก็บไว* ณ ศูนย'กลางกาย แต�ละครั้งเก็บใจไว*ให*นานท่ีสุด 

จนกระท่ังกลายเปAนนิสัยมีใจต้ังม่ันภายใน 
2) มีสติกํากับใจตลอดเวลา ทําให*ระลึกรู*ตัวอยู�เสมอ ไม�ยินดียินร*ายในเวลา

เห็นรูป ฟFงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส รู*ธรรมารมณ'ใดๆ (เช�น ในคําสรรเสริญ เยินยอ ยศศักด์ิ 
ชื่อเสียง ฯลฯ) 

3) ต้ังใจฝRกสมาธิอย�างสมํ่าเสมอ และตรงเวลาเปAนประจํา 
4) มีอาจารย'ท่ีมีความรู*ความสามารถจริง คอยควบคุม ให*คําแนะนํา อย�างใกล*ชิด 
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ข*อควรระวัง 
1) อย�าใช*กําลัง คือ ไม�ใช*กําลังใดๆท้ังสิ้น เช�น ไม�บีบกล*ามเนื้อตา เพ่ือจะให*

เห็นนิมิตเร็วๆ ไม�เกร็งแขน ไม�เกร็งกล*ามเนื้อหน*าท*อง ไม�เกร็งตัว ฯลฯ เพราะการใช*กําลังตรงส�วนใด
ของร�างการก็ตาม จะทําให*จิตเคลื่อนจากศูนย'กลางกายไปสู�จุดนั้น 

2) อย�าอยากเห็น คือ ทําใจให*เปAนกลาง ประคองสติมิให*เผลอจากบริกรรม
ภาวนา และบริกรรมนิมิต ส�วนจะเห็นนิมิตเม่ือใดนั้น อย�ากังวล ถ*าถึงเวลาแล*วย�อมเห็นเอง การ
บังเกิดของดวงนิมิตนั้น อุปมาเสมือนการข้ึนและตกของดวงอาทิตย' เราไม�อาจจะเร�งเวลาได* 

3) อย�ากังวลถึงการกําหนดลมหายใจเข*าออก เพราะการฝRกสมาธิเพ่ือให*
เข*าถึงพระธรรมกายภายใน อาศัยการนึกถึง อาโลกกสิณ คือ กสิณความสว�าง เปAนบาทเบื้องต*น 

4) เม่ือเลิกจากนั่งสมาธิแล*ว ให*ต้ังใจไว*ท่ีศูนย'กลางกายฐานท่ีเจ็ดท่ีเดียว ไม�
ว�าจะอยู�ในอิริยาบถใดก็ตาม เช�น ยืน เดิน นอน หรือนั่ง อย�าย*ายฐานท่ีต้ังจิตไปไว*ท่ีอ่ืนเปAนอันขาด ให*
ต้ังใจบริกรรมภาวนา พร*อมกับนึกถึงบริกรรมนิมิตเปAนดวงแก*วใส หรือองค'พระแก*วใส ควบคู�กันไป
ตลอด 

5) นิมิตต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน จะต*องน*อมไปต้ังไว* ท่ีศูนย'กลางกายฐานท่ีเจ็ด
ท้ังหมด ถ*านิมิตเกิดข้ึนแล*วหายไป ก็ไม�ต*องตามหา ให*ภาวนาประคองใจต�อไปตามปกติ ในท่ีสุดเม่ือ
จิตสงบ นิมิตย�อมปรากฏข้ึนมาใหม�อีก 

การฝRกสมาธิเบื้องต*นเท�าท่ีกล�าวมาท้ังหมดนี้ ย�อมเปAนปFจจัยให*เกิดความสุข
ได*พอสมควร เม่ือซักซ*อมปฏิบัติอยู�เสมอๆ ไม�ทอดท้ิง จนได*ดวงปฐมมรรคแล*ว ก็ให*หม่ันประครอง
รักษาดวงปฐมมรรคนั้นไว*ตลอดชีวิต ดํารงตนอยู�ในศีลธรรมอันดี ย�อมเปAนหลักประกันได*ว�า ได*ท่ีพ่ึง
ของชีวิตท่ีถูกต*องดีงาม ท่ีจะส�งผลให*เปAนผู*มีความสุขความเจริญ ท้ังในภพชาตินี้และภพชาติหน*า เด็ก
เคารพผู*ใหญ� ผู*ใหญ�เมตตาเด็ก ทุกคนมีความรักใคร�สามัคคีเปAนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน หากสามารถแนะนํา
ต�อๆ กันไป ขยายไปยังเหล�ามนุษยชาติอย�างไม�จํากัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ�าพันธุ' สันติสุขอันไพบูลย'
ท่ีทุกคนใฝYฝFน ก็ย�อมบังเกิดข้ึนอย�างแน�นอน 

ประโยชน'ของสมาธิ 
1) ผลต�อตนเอง 
ด*านสุขภาพจิต 

- ส�งเสริมให*คุณภาพของใจดีข้ึน คือทําให*จิตใจผ�องใส สะอาด 
บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร�ง โล�ง เบา สบาย มีความจํา และสติปFญญาดีข้ึน 

- ส�งเสริมสมรรถภาพทางใจ ทําให*คิดอะไรได*รวดเร็วถูกต*องและ
เลือกคิดแต�ในสิ่งท่ีดีเท�านั้น 

ด*านพัฒนาบุคลิกภาพ 
- จะเปAนผู*มีบุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร�า มีความ

องอาจ สง�าผ�าเผย มีผิวพรรณผ�องใส 
- มีความม่ันคงทางอารมณ' หนักแน�น เยือกเย็นและเชื่อม่ันในตนเอง 
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- มีมนุษยสัมพันธ'ดี วางตัวได*เหมาะสมกับกาลเทศะเปAนผู*มีเสน�ห' 
เพราะไม�มักโกรธ มีความเมตตากรุณาต�อบุคคลท่ัวไป 

ด*านชีวิตประจําวัน 
- ช�วยให*คลายเครียดเปAนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน 

และการศึกษาเล�าเรียน 
- ช�วยเสริมให*มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง เพราะร�างกายกับจิตใจ

ย�อมมีอิทธิพลต�อกัน ถ*าจิตใจเข*มแข็งย�อมเปAนภูมิต*านทานโรคไปในตัว 
ด*านศีลธรรมจรรยา 

- ย�อมเปAนผู*มีสัมมาทิฏฐิ เชื่อกฎแห�งกรรม สามารถคุ*มครองตนให*
พ*นจากความชั่วท้ังหลายได* เปAนผู*มีความประพฤติดี เนื่องจากจิตใจดี ทําให*ความประพฤติทางกาย
และวาจาดีตามไปด*วย 

- ย�อมเปAนผู*มีความมักน*อย สันโดษ รักสงบ และมีขันติเปAนเลิศ 
- ย�อมเปAนผู*มีความเอ้ือเฟjkอเผื่อแผ� เห็นประโยชน'ส�วนรวมมากกว�า

ประโยชน'ส�วนตัว ย�อมเปAนผู*มีสัมมาคารวะและมีความอ�อนน*อมถ�อมตน 
2) ผลต�อครอบครัว 
ทําให*ครอบครัวมีความสงบสุข เพราะสมาชิกในครอบครัวเห็นประโยชน'

ของการประพฤติธรรม ทุกคนต้ังม่ันอยู�ในศีล ปกครองกันด*วยธรรม เด็กเคารพผู*ใหญ� ผู*ใหญ�เมตตาเด็ก 
ทุกคนมีความรักใคร�สามัคคีเปAนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

ทําให*ครอบครัวมีความเจริญก*าวหน*า เพราะสมาชิกต�างก็ทําหน*าท่ีของตน
โดยไม�บกพร�อง เปAนผู*มีใจคอหนักแน�น เม่ือมีปFญหาครอบครัวหรือมีอุปสรรคอันใด ย�อมร�วมใจกัน
แก*ไขปFญหาให*ลุล�วงไปได* 

3) ผลต�อสังคมและประเทศชาติ 
- ทําให*สังคมสงบสุข ปราศจากปFญหาอาชญากรรม และปFญหา

สังคมอ่ืนๆ เพราะปFญหาท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนในสังคม ไม�ว�าจะเปAนปFญหาการฆ�า การข�มขืน โจรผู*ร*าย 
การทุจริตคอรัปชั่น ล*วนเกิดข้ึนมาจากคนท่ีขาดคุณธรรม เปAนผู*มีจิตใจอ�อนแอหวั่นไหวต�ออํานาจสิ่ง
ยั่วยวนหรือกิเลสได*ง�าย ผู*ท่ีฝRกสมาธิย�อมมีจิตใจเข*มแข็ง มีคุณธรรมในใจสูง ถ*าแต�ละคนในสังคมต�าง
ฝRกฝนอบรมใจของตนให*หนักแน�น ม่ันคง ปFญหาเหล�านี้ก็จะไม�เกิดข้ึน ส�งผลให*สังคมสงบสุขได* 

- ทําให*เกิดความมีระเบียบวินัยและเกิดความประหยัด ผู*ท่ีฝRกใจให*
ดีงามด*วยการทําสมาธิอยู�เสมอ ย�อมเปAนผู*รักความมีระเบียบวินัยรักความสะอาด มีความเคารพ
กฎหมายของบ*านเมือง ดังนั้นบ*านเมืองเราก็จะสะอาด น�าอยู�ไม�มีคนมักง�าย ท้ิงขยะลงบนพ้ืนถนน จะ
ข*ามถนน ก็เฉพาะตรงทางข*ามเปAนต*น เปAนเหตุให*ประเทศชาติไม�ต*องสิ้นเปลืองงบประมาณ เวลา และ
กําลังเจ*าหน*าท่ี ท่ีจะไปใช*สําหรับแก*ปFญหาท่ีเกิดข้ึนจากความไม�มีระเบียบวินัยของประชาชน 

- ทําให*สังคมเจริญก*าวหน*า เม่ือสมาชิกในสังคมมีสุขภาพจิตดี รัก
ความเจริญก*าวหน*า มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ย�อมส�งผลให*สังคมเจริญก*าวหน*าตามไปด*วย 
และเม่ือมีกิจกรรมของส�วนร�วม สมาชิกในสังคมก็ย�อมพร*อมท่ีจะสละความสุขส�วนตน ให*ความร�วมมือ
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กับส�วนรวมอย�างเต็มท่ี และถ*ามีผู*ไม�ประสงค'ดีต�อสังคม จะมายุแหย�ให*เกิดความแตกแยกก็จะไม�เปAน
ผลสําเร็จ เพราะสมาชิกในสังคมเปAนผู*มีจิตใจหนักแน�น มีเหตุผลและเปAนผู*รักสงบ 

4) ผลต�อศาสนา 
- ทําให*เข*าใจพระพุทธศาสนาได*อย�างถูกต*อง และรู*ซ้ึงถึงคุณค�าของ

พระพุทธศาสนา รวมท้ังรู*เห็นด*วยตัวเอง ว�าการฝRกสมาธิไม�ใช�เรื่องเหลวไหล หากแต�เปAนวิธีเดียวท่ีจะ
ทําให*พ*นทุกข'เข*าสู�นิพพานได* 

- ทําให*เกิดศรัทาต้ังม่ันในพระรัตนตรัย พร*อมท่ีจะเปAนทนายแก*ต�าง
ให*กับพระศาสนา อันจะเปAนกําลังสําคัญในการเผยแผ�การปฏิบัติธรรม ท่ีถูกต*องให*แพร�หลายไปอย�าง
กว*างขวาง 

- เปAนการสืบอายุพระพุทธศาสนาให*เจริญรุ�งเรืองตลอดไป เพราะ
ตราบใดท่ีพุทธศาสนิกชนยังสนใจปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอยู�พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ�งเรืองอยู�
ตราบนั้นจะเปAนกําลังส�งเสริมทะนุบํารุงศาสนา โดยเม่ือเข*าใจซาบซ้ึงถึงประโยชน'ของการปฏิบัติธรรม
ด*วยตนเองแล*ว ย�อมจะชักชวนผู*อ่ืนให*ทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนาตามไปด*วย และเม่ือใดท่ีทุกคน
ในสังคมต้ังใจปฏิบัติธรรม ทําทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เม่ือนั้นย�อมเปAนท่ีหวังได*ว�าสันติสุขท่ี
แท*จริงก็จะบังเกิดข้ึนอย�างแน�นอน 

อานิสงส'ของสมาธิ 
1) เพ่ือสติปFญญาท่ีเฉลียวฉลาดข้ึนท้ังภพนี้และภพหน*า 
2) เพ่ือจิตใจท่ีสว�างผ�อนปรนจากกิเลส ปล�อยวางได*ง�าย 
3) จิตจะรู*วิธีแก*ปFญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ 
4) ชีวิตจะเจริญรุ�งเรืองไม�มีวันอับจน 
5) ผิวพรรณผ�องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง 
6) เจ*ากรรมนายเวรและญาติมิตรท่ีล�วงลับจะได*บุญกุศล 

2.2.2.14 สมาธิสูตร 
พระพุทธองค'ได*ทรงชี้ให*เห็นอานิสงส'ของสมาธิในสมาธิสูตรไว* 4 ประการ คือ 

1) พบสุขทันตาเห็น 
2) ได*ญาณทัสสนะ 
3) มีสติสัมปชัญญะ 
4) กําจัดอาสวกิเลสได* 

1) พบสุขทันตาเห็น  
ประโยชน'ของสมาธิท่ีทําให*พบสุขทันตาเห็น พระภาวนาวิริยคุณ

(เผด็จ ทัตตชีโว) ได*อธิบายขยายความไว*ดังนี้ 
ความสุขเบื้องต*น สมาธิเปAนสิ่งท่ีช�วยสร*างสุข ทุกวันนี้ทุกลมหายใจ

เข*าและออก ของชาวโลกต�างกังวล อยู�แต�เรื่องนอกกาย เปAนส�วนมาก เช�น ห�วงครอบครัว ห�วงบุตร 
ห�วงภรรยา ห�วงงาน ฯลฯ ถ*าห�วงสิ่งใดก็ต*องเอาธุระต�อสิ่งนั้นก�อน เราเรียกการเอาธุระต�อสิ่งภายนอก
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เหล�านี้ว�า แบก เม่ือเริ่มแรกก็แบกตนเองก�อน ต�อมาก็แบกภรรยา แบกลูก แบกหลาน แบกทรัพย'
สมบัติ แบกบ*านเรือน แบกประเทศ ไม�ช*าก็แบกโลกท้ังโลกโดยไม�รู*ตัว 

ครั้นแบกมากเข*าก็เหนื่อย หรือเกิดอาการตึงเครียด แต�ถ*าเขา
เหล�านั้นรู*จักการปล�อยใจผ�อนคลายด*วยการทําสมาธิ ใจเขาจะหยุดห�วงธุระต�างๆ ท่ีทนแบกหามาใส�
ตนเองไว*โดยไม�จําเปAน สิ่งเหล�านั้นก็จะร�วงหล�นไปเอง กาย และใจก็เบาลง ได*รับความสุขมากข้ึน
ดังนั้น ในระดับเบื้องต*นของผู*ท่ีฝRกสมาธิ แค�เพียงปล�อยวางจิต ให*ผ�อนคลายจากเรื่องราวต�างๆ แค�นี้ก็
เปAนความสุขในเบื้องต*นของการทําสมาธิ ยังไม�ต*องกล�าวถึงความสุขท่ียิ่งๆ ข้ึนไป 

ความสุขท่ีแท*จริง 
ความสุขเปAนรากฐานของชีวิตท้ังมวล ทุกชีวิตต�างก็ปรารถนาความสุข

ด*วยกันท้ังสิ้น ดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ*า ตรัสไว*ว�า สุขกามานิ ภูตานิ สัตว'โลกท้ังหลายนั้นปรารถนา
ความสุขจากการได*เห็น การได*ยิน ได*ดมกลิ่น ได*ลิ้มรส ได*สัมผัส และได*จากการนึกคิดถึงสิ่งต�างๆ 

ความสุขท่ีแท*จริงคือ การหลับเปAนสุข ต่ืนเปAนสุข นั่ง นอน ยืน เดิน
ก็เปAนสุข เปAนสุขอยู�ตลอดเวลาไม�เลือกสภาวะเวลาและสถานท่ี ความสุขเช�นนี้เปAนสิ่งท่ีมนุษย'ต�าง
ปรารถนาด*วยกัน 

สมาธิเปAนสิ่งท่ีนํามนุษย'เข*าสู�ความสุขท่ีแท*จริงนี้ได* เปAนความสุขท่ี
ต�อเนื่องกันทุกอิริยาบถทุกกิจกรรม เพราะเม่ือใจของใครสามารถเข*าสู�ภายใน เข*าไปสนิทกับจุด
ศูนย'กลางกาย ผู*นั้นจะได*พบกับโลกส�วนตัว พบความอัศจรรย' พบแหล�งกําเนิดแห�งความสุขท่ีมนุษย'
ท้ังมวลปรารถนา เปAนแหล�งแห�งความสุขท่ีมีอยู�ในตัวของเรา เปAนความสุขท่ีแตกต�างไปจากความสุข
ธรรมดาท่ีพบอยู�ในชีวิตประจําวัน 

ในเวลานั้น ผู*ท่ีมีใจหยุดใจนิ่งได*จะรู*ได*ทันทีว�าความสุขท่ีตนเคยพบ
อยู�ทุกวันก�อนหน*านี้เปAนเพียงความสนุกสนาน เพลิดเพลินเพียงชั่วคราวเท�านั้น เกิดข้ึนชั่วครู�แล*วก็ดับ
หายไป เปAนความสุขเพียงเล็กน*อย ไม�สามารถครอบครองได* ซํ้ายังมีความทุกข'เจือปนอยู� 

ความสุขเหล�านั้น แตกต�างจากความสุขภายในท่ีเปAนความสุขท่ี
ยิ่งใหญ� แจ�มใสเจิดจ*าอยู�ตลอด เวลาให*ท้ังความสุขและปFญญาโดยไม�ต*องพ่ึงพาอาศัยจากผู*ใด 
นอกจากใจท่ีหยุดแล*วของตัวเอง เม่ือใดใจหยุด เม่ือนั้นจะได*คําตอบให*ตัวเองว�า ได*พบสิ่งท่ีแสวงหามา
ตลอดชีวิตแล*ว เปAนความสุขท่ีแท*จริง ท่ีไม�รู*จักเบื่อและสามารถสุขได*เพ่ิมข้ึนไปได*เรื่อยๆ 

เม่ือใดเข*าถึงดวงธรรมภายในจะรู*ด*วยตัวเองว�า ความรู*จริงภายใน
นั้นกว*างใหญ� ไม�มีขอบเขต เปAนความรู*คู�ความสุข เต็มไปด*วยภูมิปFญญาเปAนสิ่งท่ีค*นหาได*ด*วยใจอัน
สว�างไสว ชีวิตเต็มเปbeยมไปด*วยความสุขปลอดภัยและมีความพอใจท่ีแท*จริง ไม�จําเปAนต*องแสวงหาท่ี
ไหนอีกต�อไป นอกจากปล�อยใจให*ไหลลงไปในกระแสแห�งความสว�างไสวตรงศูนย'กลางกายเท�านั้น 

เราสามารถแยกความสุขท่ีได*รับจากการปฏิบัติสมาธิตามกาลเวลา
ท่ีส�งผลอีกนัยหนึ่ง จะสามารถแยกได*เปAน 2 ประการ คือ 

1.1) สุขในปFจจุบัน คือความสุขท่ีได*จากใจหยุดนิ่งในปFจจุบัน 
หรือสุขท่ีได*จากฌานหรือสุขท่ีได*จากการเข*าถึงพระธรรมกายในขณะท่ีปฏิบัติธรรม เปAนสุขทันตาเห็นท่ีเรา
เริ่มต*นปล�อยใจให*ผ�อนคลายจากเรื่องราวท่ีวุ�นวายต�างๆ ในชีวิตประจําวัน จากความเครียดท่ีเกาะกินใจ เม่ือ
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ใจเริ่มหยุดความสุขก็จะเกิดข้ึนจากตรงนี้ และเม่ือได*ปฏิบัติต�อไป ความสุขจากสมาธินั้นจะลุ�มลึกไป
ตามลําดับข้ันจากสุขน*อยไปสู�สุขท่ียิ่งๆ ข้ึนไป จนถึงสุขอย�างยิ่งคือพระนิพพานอันเปAนบรมสุข ด่ังคําพุทธ
พจน'ท่ีว�า นิพพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปAนสุขอย�างยิ่ง ความสุขเหล�านี้เราพบได*จากการหยุดใจ ต้ังแต�เบื้องต*น
จนถึงพระอรหันต'ซ่ึงจะเหนือจากสิ่งท่ีเราหาได*จากการกิน การด่ืม การพูด การคิด จากรูป รส กลิ่น และ
เสียงโดยท่ัวไป อันเปAนเพียงความเพลินให*ลืมทุกข'ชั่วคราว ซ่ึงความสุขจากการด่ืม การกินเม่ือเทียบสุขท่ีเกิด
จากการหยุดนิ่ง ก็เปรียบเสมือนเศษของความสุขเพียงเท�านั้น ท�านจึงได*กล�าวเอาไว*ว�า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุข
ยิ่งกว�าหยุดนิ่งไม�มี นี้เปAนสุขท่ีได*ในปFจจุบัน 

1.2) สุขในอนาคตคือ คนท่ีมีสมาธิตายแล*วจะไปสู�สุคติโลก
สวรรค' ถ*าหมดกิเลสก็ไปเสวยสุขท่ียอดยิ่งในพระนิพพาน นี้เปAนสุขท่ีจะพึงได*ในอนาคต 

2) ได*ญาณทัสสนะ  
การ ทํ าสมาธิ จิ ต ได* ดี จะทํา ให* เ รา มีญาณทัสสนะ ท่ี ทํ า ให* รู*

สภาพการณ'ต�างๆ ของโลกและของตนเองตามความเปAนจริงของชีวิตเนื่องจากความจํากัดทางสรีระ
บางอย�างเก่ียวกับนัยน'ตามนุษย' ทําให*เราเห็นโลกและตัวเราเองอย�างจํากัด เช�น ในเวลากลางคืนหรือ
ในความมืด สัตว'หลายชนิด เช�น สุนัขและแมวยังสามารถเห็นได*ดีกว�าคน หรือในเวลากลางวันเราก็จะ
เห็นเฉพาะสิ่งท่ีห�างพอสมควร ถ*าใกล*เกินไปเช�นหัวค้ิว ขนตาของตนเอง หรือไกลเกินไป เช�น ดวงดาว
ต�างๆ เราก็ไม�อาจเห็นได* หรือถ*าเล็กเกินไป เช�น ตัวเชื้อโรค หรือใหญ�เกินไปเช�น ท*องฟUาและโลกเราก็
ไม�สามารถเห็นได*ชัดเจนทุกส�วนด*วยตาเปล�า 

ถึงอย�างนั้น ก็ไม�ใช�ว�าเราจะไม�สามารถเห็นสิ่งเหล�านี้ มนุษย'ได*
พยายามปรับปรุงความสามารถในการเห็นให*มากยิ่งข้ึน เพราะปFญญาของมนุษย'ย�อมเปAนเงาตามตัว
กับการเห็นยิ่งเห็นมากเท�าไรก็ทําให*เรายิ่งเกิดปFญญามากข้ึนเท�านั้น เพราะฉะนั้นจึงมีมนุษย'ท่ีพยายาม
สร*างอุปกรณ'ท่ีช�วยในการเห็นเพ่ิมข้ึนมา ท้ังกล*องจุลทรรศน'กล*องดูดาว เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
เห็นได*มากยิ่งข้ึน 

แม*มนุษย'จะมีความพยายามเพียงใด อุปกรณ'เหล�านั้นก็ไม�สามารถ
จะทําให*มนุษย'เห็นใจของตัวเองได*เลย มนุษย'จึงไม�สามารถรู*เรื่องราวท่ีลึกไปกว�านั้นคือ เรื่องราวของ
สวรรค' นรก และนิพพานได* ส�วนผู*ท่ีมีใจท่ีสงบดีแล*ว จะได*เครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีเรียกว�าญาณทัสสนะ 
ญาณเปAนเครื่องรู* ทัสสนะเปAนเครื่องเห็น ผู*ท่ีฝRกสมาธิดีแล*ว จะได*เครื่องมือชนิดนี้ท่ีทําให*ท้ังรู*และท้ัง
เห็นไปพร*อมกัน เครื่องมือชนิดนี้เปAนเครื่องมือชนิดเดียวเท�านั้นท่ีทําให*มนุษย'สามารถเห็นใจตัวเองได* 
และสามารถท่ีจะรู*แจ*งในเรื่องราวของโลกและชีวิตตามความเปAนจริงได* และการท่ีบุคคลจะได*
เครื่องมือชั้นยอดอย�างนี้ก็ด*วยการหยุดใจทําสมาธิเพียงเท�านั้น 

ถ*าเราจะขยายความออกไปอีก ก็คือ สมาธิท่ีดีจะทําให*ได*ความรู*
แจ*งเห็นแจ*ง เหมือนดึงของออกจากท่ีมืด มาอยู�ท่ีสว�าง หรือเสมือนน้ําในตุ�มท่ีมีตะกอนขุ�น เอาก*อนหิน
ใส�ก็ไม�สามารถมองเห็น แต�ถ*าปล�อยให*ตะกอนนอนก*นแล*ว ก็จะมองเห็นได*ชัดเจน แม*เข็มตกลงไปก็
เห็นได* ใจท่ีถูกครอบงําไว*ด*วยกิเสลความโลภ ความโกรธ และความหลงทําให*ขุ�นมัว ถ*าตะกอนใจนอน
ก*นเม่ือไร ใจก็จะมีความสามารถในการเห็นท่ีสามารถล�วงรู*ถึงภาพท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีเรียกกันว�า ปุพเพ
นิวาสานุสติญาณ คือระลึกชาติได* หรือสามารถล�วงรู*ถึงภาพเหตุการณ'ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีเรียกว�า 
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อนาคตังสญาณ หรือแม*กระท่ังตัวกิเลสท่ีนอนเนื่องอยู�ในใจมานับกัลปXไม�ถ*วนก็สามารถจะมองเห็นและ
กําจัดออกไปได* 

การเห็นของผู* ท่ีมีสมาธิจิตดีจะไม�มีขีดจํากัด ไร*พรมแดน คน
โดยท่ัวไปอาจจะสามารถมองเห็นสิ่งต�างๆ ได*เพียงด*านเดียวหรือสองด*าน แต�ผู*ท่ีทําสมาธิจิตดีย�อม
สามารถท่ีจะมองเห็นสิ่งต�างๆ ได*หลายมุมมอง มองทุกด*านแทงทะลุตลอดในสิ่งท่ีผู*อ่ืนไปไม�ถึง ถ*าเรา
จะเปรียบกําลังของดวงตาธรรมดาก็เหมือนกับไฟฉายท่ีส�องไปบนท*องฟUากําลังของแสงไฟไปเท�าใดเขา
ก็จะเห็นเพียงเท�านั้น ผิดกับดวงตาของผู*มีรู*มีญาณท่ีสามารถเห็นในสิ่งท่ีตามนุษย'ไปไม�ถึงได* สิ่งเหล�านี้
จะพิสูจน'ได*ก็ต�อเม่ือได*มาลองปฏิบัติธรรมในแนวทางการปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนา 

3) มีสติสัมปชัญญะ 
การทําสมาธิก�อให*เกิดการมีสติสัมปชัญญะท่ีดีข้ึน ซ่ึงพระมหา ดร. 

สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ได*อธิบายไว*ดังนี้ 
สติ คือความระลึกนึกได*ถึงความผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี เปAนสิ่งกระตุ*น

เตือนให*คิดพูดทําในสิ่งท่ีถูกต*อง ทําให*ไม�ลืมตัว ไม�เผลอตัว ใช*ปFญญาพิจารณาใคร�ครวญสิ่งต�างๆ ได* 
ธรรมชาติของจิตมีการนึกคิดตลอดเวลา การนึกคิดนี้ถ*าไม�มีสติ

กํากับ ก็จะกลายเปAนความคิดฟุUงซ�านไปตามอารมณ'ต�างๆ แต�ถ*ามีสติกํากับแล*วจะทําให*เราไม�เผลอ 
ควบคุมความนึกคิดได*ไม�ปล�อยใจให*เลื่อนลอยไป ไม�ปล�อยอารมณ'ให*เปAนไปตามสิ่งท่ีมากระทบใจ 

การทําสมาธิก็คือการทําให*สติม่ันคงนั่นเอง ไม�วอกแวก คนท่ีทํา
สมาธิเนืองๆ ใจของเขาจะอยู�กับตัวไม�วอกแวก เขาจะเปAนคนไม�ทําอะไรอย�างขาดสติ แบบหลงๆ ลืมๆ 
ใจของเขาจะอยู�ท่ีศูนย'กลางกาย เราจะเห็นว�าคนท่ีทําสมาธิดีจะเปAนคนท่ีคุยกันได*รู*เรื่อง และใจของ
เขาจะจดจ�อในเรื่องท่ีทําเสมอ 

การฝRกสมาธิเปAนการฝRกสติโดยตรงให*ใจต้ังม่ัน และรู*ตัวในทุก
อิริยาบถท่ีเคลื่อนไหวซ่ึงจะให*อานิสงส'ดังต�อไปนี้ 

3.1) ควบคุมรักษาสภาพจิตให*อยู�ในภาวะท่ีเราต*องการ 
โดยการตรวจตราความคิด เลือกรับสิ่งท่ีต*องการไว* กันสิ่งท่ีไม�ต*องการออกไป ตรึงกระแสความคิดให*
เข*าท่ี เช�น จะดูหนังสือก็สนใจคิดติดตามไปตลอดไม�ฟุUงซ�าน ไม�คิดเรื่องอ่ืน 

3.2) ทําให*ร�างกายและจิตใจอยู�ในสภาพเปAนตัวของตัวเอง 
ไม�เปAนทาสของอารมณ'ต�างๆ เช�น ความโกรธเคือง ความลุ�มหลงมัวเมา จึงมีความโปร�งเบา ผ�อนคลาย 
เปAนสุขโดยสภาพของมันเอง พร*อมท่ีจะเผชิญความเปAนไปต�างๆ และจัดการกับสิ่งท้ังหลายท่ีเกิดข้ึน
อย�างถูกต*องเหมาะสม 

3.3) ทําให*ความคิดและการรับรู*ขยายวงกว*างออกไปได*โดย
ไม�มีสิ้นสุด เพราะไม�ถูกบีบค้ันด*วย กิเลสต�างๆ จึงทําให*ความคิดเปAนอิสระมีพลัง เพราะมีสติควบคุม 
เสมือนเรือท่ีมีหางเสือควบคุมอย�างดี ย�อมสามารถแล�นตรงไปในทิศทางท่ีต*องการได*โดยไม�วกวน 

3.4) ทําให*การพิจารณาสืบค*นด*วยปFญญาดําเนินไปได*เต็มท่ี 
เพราะมีความคิดท่ีเปAนระเบียบ และมีใจซ่ึงมีพลังเข*มแข็ง จึงเปAนการเสริมสร*างปFญญาให*บริบูรณ' 
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3.5) ชําระพฤติกรรมทุกอย�างท้ังกาย วาจา และใจให*บริสุทธิ์ 
เพราะมีสติม่ันคงจึงไม�เผลอไปเกลือกกลั้วบาปอกุศลกรรม ทําให*พฤติกรรมต�างๆ เปAนไปด*วยปFญญาหรือ
เหตุผลท่ีบริสุทธิ์ 

4) กําจัดอาสวกิเลสได* 
อาสวกิเลสภายใน เปAนภัยอย�างใหญ�หลวงท่ีเอาความทุกข'เข*ามาสู�

ตัวเรา การกระทําของเราหลายประการท่ีต*องเดือดร*อน เพราะทําตามใจตนเองกิเลสนั้นมีมากมาย
และง�ายสุดพรรณนา แต�สิ่งเหล�านี้สามารถแก*ไขให*หมดไปได*ด*วยการทําสมาธิ เราจะพบว�าคนท่ีทํา
สมาธิหลายคนจากท่ีเปAนคนใจร*อน เจ*าโทสะจะกลายเปAนคนใจเย็น มีเมตตา หรือบางคนสามารถท่ีจะ
พัฒนาการเรียนรู*ของตนให*ดีข้ึนได*ด*วยสมาธิ อันเปAนเครื่องชี้ให*เห็นได*ในเบื้องต*นว�าสมาธินั้นทําให*คน
มีโมหะน*อยลง นี้เปAนอานิสงส'ของสมาธิในการกําจัดกิเลสในเบื้องต*นในระดับท่ีลึกกว�านั้น สมาธิจะ
เปAนสิ่งท่ีกําจัดกิเลสได*จริงและอย�างเด็ดขาด เม่ือเราได*มีการปฏิบัติอย�างจริงจังจนสําเร็จเปAนพระ
อรหันต' หมดกิเลสอาสวะเลิกเวียนว�ายตายเกิดอีกต�อไป 

สมาธิสูตร 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนา 4 ประการนี้ 4 ประการเปAนไฉน คือ 

สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ืออยู�เปAนสุขในปFจจุบันมีอยู� 1 สมาธิ
ภาวนาอันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือได*เฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะมีอยู� 1 สมาธิ
ภาวนาอันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะมีอยู� 1 สมาธิภาวนาอัน
บุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะมีอยู� 1 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิ
ภาวนาอันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ืออยู�เปAนสุขในปFจจุบันเปAนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปbติและสุขอันเกิดแต�วิเวกอยู� บรรลุ
ทุติยฌาน มีความผ�องใสแห�งจิตในภายใน เปAนธรรมเอกผุดข้ึน ไม�มีวิตกไม�มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป 
มีปbติและสุขเกิดแต�สมาธิอยู� มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด*วยนามกายเพราะปbติสิ้นไป บรรลุตติย
ฌานท่ีพระอริยะสรรเสริญว�า ผู*ได*ฌานนี้ เปAนผู*มีอุเบกขา มีสติ อยู�เปAนสุข บรรลุจตุตถฌานไม�มีทุกข' ไม�มี
สุข เพราะละสุขละทุกข'และดับโสมนัสโทมนัสก�อนๆ ได*มีอุเบกขาเปAนเหตุให*สติบริสุทธิ์อยู� ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือความอยู�เปAนสุขในปFจจุบัน
ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือได*เฉพาะซ่ึง
ญาณทัสสนะเปAนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มนสิการอาโลก 

สัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา 1-ว�า กลางคืนเหมือนกลางวัน 
กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจอันสงัด ปราศจากเครื่องรัดรึง อบรมจิตให*มีความสว�างอยู� ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือได*ญาณทัสสนะ ดูกร
ภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล*ว 

ความสําคัญหมายว�ากลางวัน 
กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะเปAนไฉน ภิกษุใน

ธรรมวินัยนี้รู*แจ*งเวทนาท่ีเกิดข้ึน รู*แจ*งเวทนาท่ีต้ังอยู� รู*แจ*งเวทนาท่ีดับไป รู*แจ*งสัญญาท่ีเกิดข้ึน รู*แจ*ง
สัญญาท่ีต้ังอยู� รู*แจ*งสัญญาท่ีดับไป รู*แจ*งวิตกท่ีเกิดข้ึนรู*แจ*งวิตกท่ีต้ังอยู� รู*แจ*งวิตกท่ีดับไป ดูกรภิกษุ
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ท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ ดูกร
ภิกษุท้ังหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ
เปAนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ' 5 อยู�
ว�า รูปเปAนดังนี้ ความเกิดข้ึนแห�งรูปเปAนดังนี้ความดับแห�งรูปเปAนดังนี้ เวทนาเปAนดังนี้ ความเกิดข้ึน
แห�งเวทนาเปAนดังนี้ ความดับแห�งเวทนาเปAนดังนี้ สัญญาเปAนดังนี้ ความเกิดข้ึนแห�งสัญญาเปAนดังนี้
ความดับแห�งสัญญาเปAนดังนี้ สังขารเปAนดังนี้ ความเกิดข้ึนแห�งสังขารเปAนดังนี้ความดับแห�งสังขารเปAน
ดังนี้ วิญญาณเปAนดังนี้ ความเกิดข้ึนแห�งวิญญาณเปAนดังนี้ความดับแห�งวิญญาณเปAนดังนี้ ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแล*ว กระทําให*มากแล*ว ย�อมเปAนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ ดูกร
ภิกษุท้ังหลายสมาธิภาวนา 4 ประการนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง คําต�อไปนี้ เรากล�าวแล*วในปุณณ
ปFญหาในปรายนวรรค หมายเอาข*อความนี้ว�า 

ความหวั่นไหวไม�มีแก�บุคคลใด ในโลกไหนๆ เพราะรู*ความสูงตํ่าใน
โลก บุคคลนั้นเปAนผู*สงบปราศจากควันคือความโกรธเปAนผู*ไม�มีความคับแค*น เปAนผู*หมดหวัง เรากล�าว
ว�า ข*ามชาติและชราได*แล*วฯ 

จบสูตรท่ี 1 
จาก... เนื้อความพระไตรปPฎก เล�มท่ี 21 บรรทัดท่ี 1188 - 1233  

หน*าท่ี 52 - 53 
สมาธิสูตร 
ครั้งนั้นแล ท�านพระอานนท' เข*าไปเฝUาพระผู* มีพระภาคถึงท่ี

ประทับ ถวายบังคมพระผู*มีพระภาคแล*ว นั่ง ณ ท่ีควรส�วนข*างหนึ่ง ครั้นแล*วได*กราบทูลถามว�า ข*าแต�
พระองค'ผู*เจริญ ตนไม�พึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุว�าเปAนปฐวีธาตุเปAนอารมณ' ไม�พึงมีความสําคัญใน
อาโปธาตุว�าเปAนอาโปธาตุเปAนอารมณ' ไม�พึงมีความสําคัญในเตโชธาตุว�าเปAนเตโชธาตุเปAนอารมณ' ไม�
พึงมีความสําคัญในวาโยธาตุว�าเปAนวาโยธาตุเปAนอารมณ' ไม�พึงมีความสําคัญในอากาสานัญ 

จายตนฌานว�าเปAนอากาสานัญจายตนฌานเปAนอารมณ' ไม�พึงมี
ความสําคัญในวิญญาณัญจายตนฌานว�าเปAนวิญญาณัญจายตนฌานเปAนอารมณ' ไม�พึงมีความสําคัญใน
อากิญจัญญายตนฌานว�าเปAนอากิญจัญญายตนฌานเปAนอารมณ' ไม�พึงมีความสําคัญในเนวสัญญานา
สัญญายตนฌานว�า เปAนเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเปAนอารมณ' ไม�พึงมีความสําคัญในโลกนี้ว�าเปAน
โลกนี้เปAนอารมณ' ไม�พึงมีความสําคัญในโลกหน*าว�าเปAนโลกหน*าเปAนอารมณ' ก็แต�ว�าพึงเปAนผู*มีสัญญา 
การได*สมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแก�ภิกษุหรือหนอแลฯ 

พระผู*มีพระภาคตรัสว�า ดูกรอานนท' ตนไม�พึงมีความสําคัญในปฐวี
ธาตุว�าเปAนปฐวีธาตุเปAนอารมณ' ไม�พึงมีความสําคัญในอาโปธาตุว�าเปAนอาโปธาตุเปAนอารมณ'ไม�พึงมี
ความสําคัญในโลกหน*าว�าเปAนโลกหน*าเปAนอารมณ' ก็แต�ว�าพึงเปAนผู*มีสัญญา การได*สมาธิเห็นปานนั้น 
พึงมีแก�ภิกษุฯ  

อา. ข*าแต�พระองค'ผู*เจริญ ตนไม�พึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุว�าเปAน
ปฐวีธาตุเปAนอารมณ' ไม�พึงมีความสําคัญในอาโปธาตุว�าเปAนอาโปธาตุเปAนอารมณ'ไม�พึงมีความสําคัญใน
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โลกหน*าว�าเปAนโลกหน*าเปAนอารมณ' ก็แต�ว�าพึงเปAนผู*มีสัญญา ก็การได*สมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแก�ภิกษุ
ได*อย�างไรฯ  

พ. ดูกรอานนท' ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปAนผู*มีความสําคัญอย�างนี้ว�า
นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ความระงับสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิกิเลสท้ังปวง ความสิ้นแห�งตัณหา 
ความปราศจากความกําหนัด ความดับ นิพพานดังนี้ ดูกรอานนท' ตนไม�พึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุว�า
เปAนปฐวีธาตุเปAนอารมณ'ไม�พึงมีความสําคัญในอาโปธาตุว�าเปAนอาโปธาตุเปAนอารมณ'ไม�พึงมี
ความสําคัญในโลกหน*าว�าเปAนโลกหน*าเปAนอารมณ' ก็แต�ว�าพึงเปAนผู*มีสัญญา การได*สมาธิเห็นปานนั้น 
พึงมีแก�ภิกษุได*อย�างนี้แล ฯ 

จบสูตรท่ี 6  
จาก....เนื้อความพระไตรปPฎก เล�มท่ี 24 บรรทัดท่ี 186 –215

หน*าท่ี 9 - 10 
สมาธิสูตร 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีปFญญารักษาตน มีสติเจริญ

สมาธิหาประมาณมิได*เถิด เม่ือเธอมีปFญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิหาประมาณมิได*อยู� ญาณ 5 
อย�าง ย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตน ญาณ 5 อย�างเปAนไฉนคือ ญาณย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว�า สมาธินี้มีสุขใน
ปFจจุบัน และมีสุขเปAนวิบากต�อไป 1 สมาธินี้เปAน อริยะ ปราศจากอามิส 1 สมาธินี้อันคนเลวเสพไม�ได* 
1 สมาธินี้ละเอียด ประณีต ได*ด*วยความสงบระงับ บรรลุได*ด*วยความเปAนธรรมเอกผุดข้ึน และมิใช�
บรรลุได*ด*วยการข�มธรรมท่ีเปAนข*าศึก ห*ามกิเลสด*วยจิตอันเปAนสสังขาร 1 ก็เราย�อมมีสติเข*าสมาธินี้ได* 
มีสติออกจากสมาธินี้ได* 1 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีปFญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิอันหา
ประมาณมิได*เถิด เม่ือเธอท้ังหลายมีปFญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิอันหาประมาณมิได*อยู� ญาณ 5 
อย�างนี้แล ย�อมเกิดข้ึนเฉพาะตน ฯ 

จบสูตรท่ี 7 พระสุตตันตปPฎก เล�ม 14 อังคุตรนิกาย ปFญจก-ฉักก
นิบาต หน*าท่ี 23 

2.2.3 โครงการเผยแผ�ศาสนธรรมของวัด 
ตลอดระยะเวลา 40 ปbท่ีผ�านมา วัดพระธรรมกายได*สร*างวัดไปพร*อมๆ กับการสร*างคน คือ 

สร*างพระภิกษุให*เปAนพระแท*เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมท้ังปลูกฝFงศีลธรรมลงในใจของผู*คนทุก
เพศทุกวัยด*วยการจัดโครงการอบรมศีลธรรมข้ึน ท้ังนี้ เปAนไปตามแนวความคิดเม่ือแรกเริ่มสร*างวัด 
คือ จะสร*างวัดให*เปAนวัด สร*างพระให*เปAนพระ และสร*างคนให*เปAนคนดี โดยมีการรังสรรค'โครงการ
เพ่ือการเผยแผ�พระพุทธศาสนา ดังมีรายละเอียดแต�ละโครงการดังต�อไปนี้  

2.2.3.1 โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค โครงการ
นี้จัดต�อเนื่องทุกปbตั้งแต� พ.ศ. 2531 - 2553 มีจํานวนพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยคท่ีเข*า
ร�วมงานมุทิตาสักการะรวมแล*วนับพันรูป 

2.2.3.2 โครงการมอบทุนการศึกษาธรรมะแด�พระภิกษุสามเณร จํานวน 100,000 
รูป และโครงการสอบตอบปFญหาธรรมะทางก*าวหน*า “พระแท*” โครงการนี้จัดข้ึน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 
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22 เมษายน พ.ศ. 2542 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2544 รวมจํานวนพระภิกษุเข*าสอบ
กว�า 200,000 รูป 

2.2.3.3 โครงการอบรมสัมมนาพระกัลยาณมิตร เริ่มโครงการเม่ือปb พ.ศ. 2543 จนถึง
ปFจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีพระภิกษุจากท่ัวประเทศผ�านการอบรมในโครงการนี้เปAนจํานวนหนึ่งหม่ืนกว�ารูป 

2.2.3.4 โครงการถวายมหาสังฆทาน 1,000 วัด 2,000 วัด 3,000 วัด 10,000 วัด 
20,000 วัด และ 30,000 วัด เริ่มโครงการเม่ือ พ.ศ. 2545 และจัดอย�างต�อเนื่องทุกปb เพ่ือให*การ
สนับสนุนในเรื่องปFจจัยไทยธรรมแก�พระภิกษุสามเณร และเพ่ือเปPดโอกาสให*พุทธศาสนิกชนได*สร*าง
มหาทานบารมีกับพระภิกษุท่ัวท้ังสังฆมณฑล 

2.2.3.5 โครงการถวายสังฆทานแด�คณะสงฆ' 266 วัด และทําบุญอุทิศส�วนกุศลแด�ผู*
วายชนม' ในเหตุการณ'ความไม�สงบใน 4 จังหวัดภาคใต* ให*การสนับสนุนพระภิกษุสามเณรท่ีได*รับ
ความเดือดร*อนจากเหตุการณ'ความไม�สงบใน 4 จังหวัดภาคใต* โครงการนี้เริ่มต้ังแต�เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2548 และจัดเปAนประจําทุกเดือนจนถึงปFจจุบันโดยไม�ขาดเลยแม*แต�เดือนเดียว รวมเปAนเวลา
เกือบ 7 ปbแล*ว และจะจัดตลอดไปจนกว�าเหตุการณ'จะเข*าสู�สภาวะปกติ ท้ังนี้เพ่ือถวายกําลังใจให*พุทธ
บุตรทุกรูปสามารถยืนหยัดเปAนพระแท*ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาได*ตลอดไป 

2.2.3.6 โครงการสอบตอบปFญหาศีลธรรมเพ่ือสันติภาพโลกสําหรับบรรพชิต หรือ 
World-PEC for Monk จัดข้ึนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือส�งเสริมให*พระภิกษุ
เกิดการต่ืนตัวในการศึกษาพระธรรมวินัย เพ่ือนําไปใช*ฝRกฝนตนเองให*เปAนพระแท*ท่ีสมบูรณ' และ
ปลูกฝFงให*ตระหนักถึงบทบาทหน*าท่ีของตนในฐานะผู*นําสันติภาพโลก ด*วยการทําหน*าท่ีเผยแผ�พระ
ธรรมคําสอน และเปAนต*นแบบทางศีลธรรมให*ชาวโลกได*ปฏิบัติตามเพ่ือความสงบร�มเย็นของโลกสืบไป 
World-PEC สําหรับบรรพชิต ครั้งท่ี 1 มีพระภิกษุ สามเณร สมัครเข*าสอบเปAนทีม ทีมละ 3 รูป เข*า
สอบประมาณ 30,000 ทีม หรือประมาณแสนรูป 

2.2.3.7 โครงการทอดกฐินตกค*างทุกวัดท่ัวประเทศไทย โครงการทอดกฐินตกค*าง
ทุกวัดท่ัวประเทศไทย (กฐินสัมฤทธิ์) เปAนโครงการท่ีสนับสนุนให*เด็กดี V-Star ทําหน*าท่ีเปAนประธาน
กฐินไปทอดตามวัดต�างๆ ท่ีมีกฐินตกค*างท่ัวประเทศ เพ่ือให*ปรากฏการณ'กฐินตกค*างหมดสิ้นไป ซ่ึงจะ
เปAนการสร*างขวัญและกําลังใจแก�พระภิกษุ สามเณร และรักษาวัดให*รอดพ*นจากการเปAนวัดร*าง กลับ
กลายเปAนวัดท่ีรุ�งเรือง เพ่ือนําความเจริญรุ�งเรืองทางศีลธรรมกลับมาสู�แผ�นดินไทย โครงการนี้จัดข้ึน
ครั้งแรกท่ีวัดหนองเครือตาปา จังหวัดสระบุรี เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

2.2.3.8 โครงการอุปสมบทหมู� 7,000 รูป 7,000 ตําบลท่ัวไทย จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 
22 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เพ่ือฟjkนฟูประเพณีการบวชให*กลับมาเฟjeองฟูอีกครั้งหนึ่ง 
และสร*างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระศาสนา โครงการบวชครั้งนี้ มีผู*บวชเกินเปUาท่ีต้ังไว* คือ 10,685 
รูป หลังจบโครงการพุทธบุตรหลายรูปเกิดกุศล ศรัทธาอยู�ในเพศสมณะต�อไป และแยกย*ายกันไปช�วย
พัฒนาวัดร*างในชุมชนต�างๆ ให*หวนกลับคืนมาเปAนวัดรุ�ง ซ่ึงถือเปAนนิมิตหมายอันดียิ่งแห�งการเริ่มต*น
ยุคทองของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ�นดินไทย 

2.2.3.9 โครงการอุปสมบทหมู� 100,000 รูป ทุกหมู�บ*านท่ัวไทย จัดข้ึนร�วมกับคณะ
สงฆ'ท้ังแผ�นดินและคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู*แทนราษฎร พร*อมด*วย
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องค'กรต�างๆ กว�า 25 องค'กร เพ่ือสืบสานความสําเร็จต�อจากโครงการอุปสมบท 7,000 รูป 7,000 
ตําบลท่ัวไทย โครงการนี้ จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 19 มกราคม – 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีพิธีบรรพชา
ร�วมกันท่ีวัดพระธรรมกาย แต�ไปอบรมและอุปสมบท ณ วัดต�างๆ ท่ัวประเทศ การบวชครั้งนี้ มีจํานวน
ผู*บวชทําลายสถิติการบวชทุกครั้งท่ีเคยมีมาในประวัติศาสตร'ชาติไทย และท่ีสําคัญมีพระภิกษุจํานวน
มากเกิดกุศลศรัทธาบวชต�อเพ่ือเปAนพระแท*สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา นับเปAนโครงการท่ีสร*าง
พระภิกษุให*เกิดข้ึนในสังฆมณฑลได*เปAนจํานวนมาก 

2.2.3.10 โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดท่ัวไทย โดยในปbนี้ได*
เพ่ิมเปAนโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดท่ัวไทย โครงการนี้นอกจากจะเปAน
การฟjkนฟูศีลธรรมและประเพณีตักบาตรให*กลับมาเจริญรุ�งเรืองดังเช�นในอดีตแล*ว ยังเปAนการรวมพลัง
ชาวพุทธส�งกําลังใจและความช�วยเหลือแก�พระภิกษุ สามเณร 266 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต* ท่ีไม�
สามารถออกบิณฑบาตได* รวมท้ังพระภิกษุ สามเณร และชาวพุทธ ท่ีประสบภัยต�างๆ เช�น ภัยน้ําท�วม 
ภัยหนาวภัยแล*งต�างๆ เพ่ือให*พุทธบุตรท่ัวประเทศมีกําลังใจท่ีจะยืนหยัดดํารงอยู�ในสมณเพศ เปAนพระ
แท*สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป โครงการนี้ ดําเนินการมาต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ' พ.ศ. 2551 และจัด
ต�อเนื่องมาจนครบท้ัง 76 จังหวัด และในอนาคตจะมีโครงการตักบาตร 10,000,000 ล*านรูปต�อไป 

2.2.3.11 โครงการสอบตอบปFญหาธรรมะทางก*าวหน*า เริ่มต*นครั้งแรกเม่ือปb พ.ศ. 
2525 เพ่ือส�งเสริมให*เยาวชนต้ังแต�ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนนักเรียนทหาร ตํารวจ 
รวมไปถึงครูอาจารย' ได*มีโอกาสศึกษาธรรมะและสามารถนําไปใช*ได*จริงในชีวิตประจําวัน โครงการนี้
ได*รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู�หัว พระราชทานโล�รางวัลแก�ผู*ได*รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศเปAนประจําทุกปb และได*รับการสนับสนุนเปAนอย�างดียิ่งจากผู*มีส�วนเก่ียวข*อง 
เพราะทุกฝYายต�างก็ตระหนักดีว�า หากเยาวชนเปAนคนดี โลกนี้ก็จะดีตามไปด*วย ทําให*ในปFจจุบันมี
เยาวชนเข*าร�วมโครงการปbละประมาณ 5,000,000 คน ตลอดระยะเวลา 20 กว�าปbท่ีผ�านมา โครงการ
นี้ได*ช�วยปลูกฝFงศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชนไทยไปแล*วนับ 10 ล*านคน เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 
2543 โครงการนี้ ได*เปAนหนึ่งในโครงการสร*างวัฒนธรรมสันติภาพและความไม�รุนแรง (Culture of 
Peace and Non-violence) ขององค'การยูเนสโก (UNESCO) 

2.2.3.12 โครงการเด็กดี V-Star เพ่ือฟjkนฟูศีลธรรมโลก สร*างเยาวชนต*นแบบด*าน
ศีลธรรมหรือดาวแห�งความดี V-Star (The Virtuous Star) โครงการเด็กดี V-Star เปAนโครงการ
ปลูกฝFงศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชน เพ่ือบ�มเพาะคุณธรรมให*มีนิสัยรับผิดชอบต�อตนเองและ
ส�วนรวม จะได*เปAนคนเก�งและดี ท่ีเปAนอนาคตและความหวังของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ
เพ่ือปูพ้ืนฐานไปสู�การเปAนเยาวชนต*นแบบทางศีลธรรมของโลกในอนาคต วัดพระธรรมกายได*จัด
ประเมินมาตรฐานศีลธรรมและประกวดวัฒนธรรมชาวพุทธและมีพิธีมอบรางวัลแก�สถาบันการศึกษา
ต�างๆ ในระดับประเทศมาแล*ว 4 ครั้ง ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ ลานธรรมมหา
ธรรมกายเจดีย' โดยแต�ละครั้งมีเด็กดี V-Star มาร�วมกิจกรรมหลายแสนคน 

2.2.3.13 โครงการอบรมพนักงานองค'กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากอบรม
เยาวชนแล*ว วัดพระธรรรมกายยังมีโครงการเผยแผ�ธรรมะแก�บุคลากรในองค'กรท้ังภาครัฐและ
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ภาคเอกชนอีกหลายโครงการ เพ่ือพัฒนาความรู*ทางศีลธรรมแก�ผู*ใหญ�ในวัยทํางาน ให*สามารถนํา
ธรรมะไปใช*ควบคู�กับการทํางานและการดําเนินชีวิตได*อย�างมีความสุข 

2.2.3.14 โครงการบวชอุบาสิกาแก*วหน�ออ�อน 100,000คน 500,000 คน และ 
1,000,000คน จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 8 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เพ่ือเปPดโอกาสแก�สตรี ซ่ึงเปAนเพศท่ีให*
ชีวิตแก�มวลมนุษยชาติได*บวชสร*างความดี และเพ่ือปลูกฝFงศีลธรรมรวมท้ังอุดมการณ'พระพุทธศาสนา
เข*าไปในใจของสตรี ซ่ึงจะมีผลต�อความม่ันคงของพระพุทธศาสนา และจะช�วยพัฒนาศีลธรรมโลกให*
รุ�งเรืองสืบต�อไป โครงการบวชอุบาสิกาแก*วได*รับการตอบรับจากสตรีไทยท้ังแผ�นดินอย�างดียิ่ง คณะผู*
จัดงานจึงได*จัดโครงการข้ึนเปAนครั้งท่ี 2 โดยรับสมัครผู*บวชถึง 500,000 คน เข*าอบรมระหว�างวันท่ี 
16 - 29 เมษายน พ.ศ. 2553 

2.2.3.15 โครงการอบรมธรรมทายาทรุ�นนานาชาติเริ่มโครงการเม่ือปb พ.ศ. 2546 ใน
ปb พ.ศ. 2552 ได*จัดข้ึนเปAนรุ�นท่ี 7 โดยรุ�นนี้มีชาวต�างชาติ 83 คน จาก 16 ประเทศ รวมท้ังชาวไทยท่ี
อาศัยอยู�ในต�างประเทศเข*ารับการอบรม ภาษาท่ีใช*ในการอบรมมี 2 ภาษาคือ ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ บรรพชาอุปสมบทท่ีวัดพระธรรมกาย 

2.2.3.16 โครงการสอบตอบปFญหาศีลธรรมเพ่ือสันติภาพโลกหรือ World Peace 
Ethics Contest (World-PEC) การสอบ World-PEC จัดข้ึนพร*อมกันในประเทศต�างๆ เพ่ือส�งเสริม
ให*ประชาชนท่ัวโลกมีโอกาสศึกษาธรรมะ จะได*มีหลักในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต*อง ทําให*ครอบครัว
อบอุ�นมากข้ึน ช�วยลดปFญหาสังคมซ่ึงจะช�วยนําพาโลกของเราให*สงบร�มเย็น เปAนทางมาแห�งสันติภาพ
โลกท่ีแท*จริง ครั้งท่ี 1 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ' พ.ศ. 2550 ครั้งท่ี 2 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 
พ.ศ. 2551 ครั้งท่ี 3 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2552 ครั้งนี้ มีผู*เข*าสอบ 72 เชื้อชาติจากท่ัว
โลก ออกข*อสอบ 13 ภาษา พิธีมอบโล�รางวัลแก�ผู*ชนะเลิศทุกประเภทจัดข้ึน ณ วัดพระธรรมกายใน
วันมาฆบูชา (โครงการนี้จัดข้ึนสําหรับชาวไทยในประเทศไทยด*วย) 

2.2.3.17 โครงการช�วยเหลือครูผู*ให*แสงสว�างใน 4 จังหวัดภาคใต* นอกจากการให*
ความช�วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และทหาร ตํารวจ ท่ีปฏิบัติหน*าท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล*ว มูลนิธิ
ธรรมกายยังให*ความช�วยเหลือแก�ข*าราชการครูใน 4 จังหวัดภาคใต*ด*วย โดยมอบเงินช�วยเหลือทุก
เดือนนับต้ังแต�เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 เปAนต*นมา 

2.2.4 การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย 
เปAนอีกรูปธรรมหนึ่งในการเผชิญความท*าทายท่ีมีต�อพระพุทธศาสนาในโลกยุคใหม�จาก

การศึกษารูปแบบการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนั้นพบว�าแม*ในด*านหนึ่ง การ
ดําเนินการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายจะปรากฏคล*ายกับจะประสบความสําเร็จ
มากมาย มีสาธุชนหลากหลายกลุ�มท้ังวัยสูงอายุ วัยกลางคน วัยทํางาน นักเรียน นิสิตนักศึกษา
หลั่งไหลเข*ามาร�วมโครงการท่ีวัดจัดข้ึนอย�างต�อเนื่องไม�ขาดสายนับเนื่องเปAนเวลาหลายปbมาแล*วก็ตาม 
หากแต�ในอีกด*านหนึ่ง การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายก็มีข*อท่ีถูกท*วงติงกลับมาด*วย
เช�นเดียวกัน ท้ังในเรื่องรูปแบบท่ีฉีกออกไปจากพุทธศาสนาเถรวาทแบบประเพณีมากมาย
สถาปFตยกรรมการก�อสร*างสิ่งก�อสร*างภายในวัดการจัดระเบียบโครงสร*างองค'กรท่ีแตกต�างออกไป 
การระดมทุนท่ีทําให*เกิดข*อกังขาว�าเปAนการส�งเสริมให*เกิดปFญหา  พุทธพาณิชย'  หรือไม�อย�างไร 
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ตลอดจนข*อท*วงติงเก่ียวกับแนวคิดและคําสอนต�างๆของวัดโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการทําสมาธิปฏิบัติ
ธรรม เปAนต*น ข*อปFญหาเหล�านี้ล*วนแต�เปAน ประเด็นคําถาม ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีส�วนในการบั่นทอนความ
เชื่อม่ันท่ีมีต�อวัดพระธรรมกายอย�างสําคัญ ลําพังเพียงกลุ�มปFญหาเหล�านี้ ก็ทําให*การเผยแผ�
พระพุทธศาสนาท่ีผ�านมาของวัดมีอุปสรรคพอสมควร ซ่ึงถือเปAนความท*าทายอย�างสูงอยู�แล*วในสายตา
ของพุทธบริษัทวัดพระธรรมกายท่ีต*องฟFนฝYาต�อไปหากต*องการความสัมฤทธิ์ผล 

แต�ความท*าทายของโลกยุคใหม�ท่ีหมุนไปอย�างรวดเร็วก็เปAนอีกความท*าทายท่ีต*องเผชิญ
เช�นกัน โลกท่ีหมุนไปอย�างรวดเร็วต*องการความสําเร็จท่ีสามารถมองเห็นได* เปAนโลกแห�งวิทยาการ
และความก*าวหน*าทางวัตถุท่ีเน*นการแข�งขัน เปAนโลกท่ีต*องเผชิญกับปFญหาและความท*าทายใหม�ๆ   
ทุกนาที เปAนโลกท่ีต*องการผลพิสูจน'ท่ีเปAนรูปธรรม มุ�งเน*นความเปAนวิทยาศาสตร'และพร*อมกันก็
ปฏิเสธพุทธศาสตร'มากข้ึนทุกที ฯลฯ ความท*าทายเหล�านี้ไม�เพียงแต�วัดพระธรรมกายเท�านั้นท่ีต*อง
เผชิญ หากแต�วัดในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลกทุกแห�งต*องเผชิญไปพร*อมกัน ในกรณีนี้
ทําให*ภาพของการปรับตัวให*แข็งแกร�งและพร*อมรับกับสถานการณ'จึงควรเปAนสิ่งท่ีพบเห็นได*ในวัด
พุทธศาสนาเถรวาทมากข้ึนเช�นกัน อย�างไรก็ตามแม*ว�าวัดแต�ละวัดจะต*องพยายามปรับตัวเพ่ือให*ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว แต�ความแตกต�างของแนวคิด กระบวนการ วิธีการท่ีใช*นั้นเองท่ีจะมีส�วน
อย�างยิ่งท่ีจะทําให*ผลสัมฤทธิ์นั้นปรากฏออกมาแตกต�างกัน 

สิ่งท่ีแตกต�างกันในการปรับตัวระหว�างวัดพระธรรมกายกับวัดในพระพุทธศาสนาแบบ
ประเพณีท่ัวไปนั้นได*แก�ระบบการจัดการ เพราะระบบการจัดการนี้เองท่ีทําให*วัดพระธรรมกายมีความ
พร*อมมากข้ึนท้ังในด*านการตระเตรียมบุคลากร การศึกษารวบรวมหลักธรรมและนําไปเชื่อมโยงกับ
กระบวนการในการเผยแผ� การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช*ในการสนับสนุนการเผยแผ�ตลอดจนการปฏิรูป
แนวคิดหลักการและรูปแบบการเผยแผ�ให*มีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือให*สามารถรองรับ
พุทธศาสนิกชนและผู*สนใจจากหลายๆ ศาสนาให*เข*ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน ฯลฯ 
กระบวนการปรับตัวเช�นนี้แม*จะทําให*เกิดความแตกต�างไปจากวัดในพระพุทธศาสนาแบบประเพณี
อ่ืนๆมากข้ึน แต�เม่ือนํามาชั่งน้ําหนักกันแล*วก็จะเห็นได*ว�าผลสําเร็จของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาท่ี
เชื่อว�าน�าจะทําให*เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู*และมีจํานวนคนท่ีจะเข*ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ิมมาก
ข้ึน มีคนดีท่ีโลกต*องการเพ่ิมข้ึนนั้นก็เปAนสิ่งท่ีคุ*มค�าควรแก�การดําเนินการ 

โดยสรุปแล*ว หัวใจของกระบวนการในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนั้นอยู�
ท่ีเปUาหมายสําคัญ 3 ประการท่ีกล�าวมาแล*วคือการสร*างวัดให*เปAนวัด สร*างพระให*เปAนพระ และสร*าง
คนให*เปAนคนดี การสร*างวัดให*เปAนวัด ได*แก�การทําให*วัดเปAนสถานท่ีท่ีร�มรื่น เหมาะสมในการปฏิบัติ
ธรรมฝRกหัดขัดเกลาบุคคล เปAนสถานท่ีสําหรับพุทธศาสนิกชนและบุคคลท่ัวไปสามารถศึกษาหาความรู*
เรื่องของพระพุทธศาสนาได*อย�างถูกต*อง ถ�องแท* และเปAนสถานท่ีให*แบบแผนท่ีดีในการดําเนินชีวิต 
การสร*างพระให*เปAนพระได*แก� ให*วัดเปAนสถานท่ีสร*างและฝRกอบรมพระภิกษุท่ีสมบูรณ'ตามพระธรรม
วินัย เปAนพระภิกษุท่ีมีความรู*ทางพระพุทธศาสนาท่ีครบถ*วน เปAนครูท่ีดีของพุทธศาสนิกชนและของ
สังคม เปAนต*นแบบท่ีดีในการสั่งสอนอบรมสมาชิกของสังคมให*รู*จักเปUาหมายท่ีแท*จริงของชีวิตได* การ
สร*างคนให*เปAนคนดี ได*แก� การมุ�งให*วัดเปAนสถานท่ีสร*างคนท่ีมีหลักในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต*อง เปAน
คนดีของสังคม มีความรู*ในเรื่องของพระพุทธศาสนาและรู*จักการนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
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มาปรับใช*ได*กับการดําเนินชีวิตประจําวันได*อย�างกลมกลืน รวมท้ังเปAนผู*มีเปUาหมายท่ีชัดเจนแจ�มแจ*ง
ในการทําความดี ให*รู*จักการปฏิบัติตนให*เปAนต*นแบบท่ีดีของเพ่ือนมนุษย'และสังคมได* 

หัวใจของกระบวนการในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาท้ังสามประการนี้มีความสําคัญอย�างสูง
ต�อการขับเคลื่อนท้ังกิจวัตรและกิจกรรมท้ังหมดของวัดพระธรรมกาย ท้ังนี้การท่ีวัดมีโจทย'หลัก 3 ข*อ
นี้อยู�ทําให*วัดพระธรรมกายไม�ติดอยู�เพียงในกรอบของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาแบบเดิมๆ ท่ีเคยตก
ทอดกันมาต้ังแต�โบราณอีกต�อไป การสร*างวัดให*เปAนวัด สร*างพระให*เปAนพระ และสร*างคนให*เปAนคนดี
นั้นกลายเปAนท้ังเปUาหมายและส�วนหนึ่งของกระบวนการในการเผยแผ�ฯ ไปด*วยกันความเปAนระบบ
ระเบียบของวัดในมิติต�างๆ เช�นการแบ�งอาณาเขตของวัดให*เปAนสัดส�วนเด็ดขาด การมีกฎเกณฑ'ปฏิบัติ
สําหรับท้ังพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาและสาธุชนท่ีเด�นชัด 

การมุ�งสาระไปท่ีชุดของหลักธรรมท่ีนํามาเชื่อมโยงกันและนํามาใช*จริงอย�างเปAนระบบรวมท้ัง
การมีกิจวัตรกิจกรรมท่ีเปAนท้ังการรับบุญ และฝRกหัดขัดเกลาท้ังพระและศาสนิกไปพร*อมๆ กัน
กลายเปAน จุดขายท่ีสําคัญของการเผยแผ�ของวัดพระธรรมกายอย�างเด�นชัด ซ่ึงในด*านหนึ่งแม*จะถูก
โต*แย*งจากสังคมบ*าง แต�ก็แลกกลับคืนมาอย�างคุ*มค�ากับการเปAน แม�เหล็กขนาดใหญ� ให*พุทธศาสนิกชน
และสังคมโดยท่ัวไปหันมาให*ความสนใจ ซ่ึงท*ายท่ีสุดความสนใจเหล�านี้ได*เปลี่ยนมาเปAนการเข*ามาเปPด
ใจศึกษา วิเคราะห'และยอมรับได*ในเวลาต�อๆ มา และจุดนี้เองท่ีเปAนเครื่องช�วยท่ีสําคัญในการเผยแผ�
พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย 

ดังนั้น หากจะกล�าวไปแล*ว วัดพระธรรมกายจึงมิได*เผชิญกับโลกยุคใหม�อย�างต้ังรับ ตรงกัน
ข*ามวัดได*พยายามรุกเข*าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต�างกันในด*านวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อและ
วิทยาการอย�างต�อเนื่อง ด*วยท�าทีเช�นนี้วัดจึงได*โอกาสในการเผชิญกับบทเรียนและความรู*ใหม�ๆ ใน
การแก*ปFญหาอยู�ตลอดเวลาโจทย'หลัก 3 ประการคือ การสร*างวัดให*เปAนวัด สร*างพระให*เปAนพระ และ
สร*างคนให*เปAนคนดี นั้นถูกนําติดไปพร*อมกับการรุกคืบหน*าเพ่ือการเผยแผ�พระพุทธศาสนาอยู�เสมอ 
ดังนั้น จึงอาจกล�าวได*ว�าวัดพระธรรมกายเองน�าจะมีความช่ําชองพอสมควรในการปรับตัวและการ
สร*างความยอมรับให*เกิดข้ึนแม*ในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต�างกันอย�างมาก 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีน�าสนใจก็คือวัดพระธรรมกายได*พยายามแสดงตนว�าเปAนวัดท่ีเปAนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับโลก ก็ด*วยการพยายามเสนอว�าวาทกรรมในลักษณะของโลกท้ังผองพ่ีน*องกันมากมายอาทิ 
วาทกรรมท่ีว�า  ธรรมกายคือเปUาหมายชีวิต  และวาทกรรมท่ีว�า  เราเกิดมาสร*างบารมี  อันหมายถึงมนุษย'
ทุกคนไม�ว�าจะอยู�ในประเทศใด เกิดมาเปAนคนชาติใด ภาษาใดก็ตามต�างมีหน*าท่ีอย�างเดียวกันก็คือ
หน*าท่ีในการสร*างบารมี หรือสั่งสมคุณความดีให*มากจนเปAนบารมีและหน*าท่ีในการปฏิบัติธรรมเพ่ือให*
เข*าถึงพระธรรมกายโดยท่ีธรรมกายนั้นเปAนสิ่งท่ีมีอยู�ในตัวของมนุษย'ทุกคน เม่ือเราเข*าถึงธรรมกาย
แล*วชีวิตก็จะมีความสุข สมปรารถนา รู*สึกอ่ิมเต็มและไม�ต*องการสิ่งอ่ืนใดท่ีเหนือกว�านี้อีก การท่ีมนุษย'
แต�ละคนเข*าถึงธรรมกายได*โลกก็จะเกิดสันติภาพท่ีแท*จริงข้ึนได*เองโดยไม�ต*องไปแสวงหาสันติภาพ
ด*วยวิธีการอ่ืนใดอีกโดยในการเผยแผ�แนวความคิดหลักข*างต*นดังกล�าว วัดพระธรรมกายก็มิได*มุ�งเผย
แผ�อย�างพลิกแผ�นดิน หากแต�ใช*วิธีสอดแทรกแนวคิดนี้ผ�านกิจกรรมเผยแผ�พุทธศาสนาหลากหลาย
รูปแบบ  
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ขณะเดียวกันก็ขยายกิจกรรมการพัฒนาจํานวนมากเพ่ิมข้ึนด*วย ในยุคหลังๆ นี้วัด
พระธรรมกายยังได*เปPดหลักสูตรการอบรมสมาธิ  ตามแนววิชชาธรรมกาย  ในกลุ�มชาวต�างประเทศเปAน
ระยะพร*อมท้ังได*พยายามนําเสนอให*เห็นถึงผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมของสมาชิกชาวต�างประเทศให*
ทราบผ�านรายการโรงเรียนอนุบาลฝFนในฝFนวิทยาอยู�เสมอ หรือแม*แต�การประพันธ'เพลงหลายเพลง ท่ี
สื่อความหมายว�าไม�ว�ามนุษย'ชาติใดภาษาใด หรือแม*นับถือศาสนาใด ความเชื่อใดหากเปPดใจท่ีใจศึกษา
เรียนรู*และปฏิบัติธรรมแล*วจะสามารถ  เข*าถึงพระธรรมกายภายใน ได*เช�นเดียวกัน การปฏิบัติการ
นําเสนอแนวคิดดังกล�าวออกสู�วงกว*างดังกล�าวเท�ากับว�าวัดพระธรรมกายกําลังนําเสนอ  วิธีการดับทุกข' 
เพ่ิมข้ึนอีกแนวทางหนึ่งนั่นเอง ซ่ึงหากนําเอากรณีตัวอย�างของวัดพระธรรมกายมาศึกษาให*ถ�องแท*และ
เลือกมาปรับใช*โดยไม�รังเกียจเดียดฉันท'แล*วก็อาจก�อให*เกิดประโยชน'ต�อการเผยแผ�พระพุทธศาสนาได*
ไม�น*อยโดยเฉพาะในสถานการณ'ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วเช�นนี้ 

2.2.5 เปUาหมายการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย 
เนื่องจากเปUาหมายสําคัญของการสร*างวัดพระธรรมกายนั้นอยู�ท่ี  การสร*างวัดให*เปAนวัดสร*าง

พระให*เปAนพระ และสร*างคนให* เปAนคนดีดังนั้น กิจกรรมและการดําเนินการในการเผยแผ�
พระพุทธศาสนาของวัดจึงมุ�งให*เกิดความสอดคล*องกับเปUาหมายสําคัญท้ังสามประการนี้ด*วยโดยตรง 
ท้ังนี้แม*ว�าในการดําเนินการต�างๆ ของวัดจะต*องเผชิญกับกระแสความเข*าใจท่ีแตกต�างกันจากสังคม
และจากกลุ�ม  พุทธเถรวาทแบบประเพณี บ*างก็ตาม แต�การขับเคลื่อนต�างๆ เพ่ือให*บรรลุวัตถุประสงค'
ข*างต*นก็ยังคงดําเนินต�อไปอย�างต�อเนื่อง โดยสรุปแล*วหัวใจของกระบวนการในการเผยแผ�
พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนั้นอยู�ท่ีเปUาหมายสําคัญ 3 ประการท่ีกล�าวมาแล*วคือการสร*าง
วัดให*เปAนวัดสร*างพระให*เปAนพระ และสร*างคนให*เปAนคนดี ดังจะได*กล�าวเปAนลําดับ 

2.2.5.1 การสร*างวัดให*เปAนวัด 
รูปแบบของการเผยแผ�ความเปAนสัปปายะของวัดในพระพุทธศาสนา เม่ือเปUาหมาย

ในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาเปAนเปUาหมายเดียวกันกับวัตถุประสงค'สามประการข*างต*น กระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนตามมาจึงจําเปAนต*องมีความสอดรับกันอย�างเปAนเนื้อเดียว กล�าวคือ ในการสร*างวัดนั้นคณะ
บุคคลระดับนําของวัด อาทิ คุณยายอาจารย'มหารัตนอุบาสิกาจันทร' ขนนกยูง (อาจารย'ผู*ให*กําเนิดวัด
พระธรรมกาย) พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย'ธมฺมชโย) เจ*าอาวาสวัดพระธรรมกาย 
และพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจ*าอาวาส ฯลฯ จึงได*พยายามอย�าง
เต็มท่ีท่ีจะสร*างให*วัดพระธรรมกายเปAนวัดท่ีแตกต�างไปจากวัดในพุทธศาสนาเถรวาท 

แบบประเพณีด้ังเดิมท่ัวไปโดยไม�นิยมความฟุYมเฟjอยสิ่งก�อสร*างทุกอย�างของวัดต*อง
สอดรับกับแนวคิดประหยัดสุดประโยชน'สูง และมีความคงทนถาวรไม�ก�อให*เกิดภาระต�อเนื่องในการ
ซ�อมแซม ขณะเดียวกันสภาพภูมิทัศน'ภายในวัดจะต*องร�มรื่น สะอาดและเหมาะสมต�อการประพฤติ
ธรรม เจริญสมาธิภาวนา ดังจะเห็นได*จากการท่ีวัดได*ฉีกแนวการก�อสร*างอาคารสําคัญๆ ของวัด เช�น 
อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ' หอฉัน ฯลฯ ให*แตกต�างไปจากรูปแบบเดิมๆ  ท่ีพบได*ในวัดพุทธ
ศาสนาแบบประเพณีท่ัวไปอย�างสิ้นเชิง โดยตัดรายละเอียดปลีกย�อยต�างๆ ออกไปท้ังหมดให*คงไว*แต�
เพียงรูปแบบและโครงสร*างท่ีแข็งแรง ดูแลรักษาได*ง�าย ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาเอกลักษณ'ของ
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สถาปFตยกรรมไทยไว*ด*วย ดังจะพบว�าด*วยแนวคิดดังกล�าว โบสถ'ของวัดพระธรรมกายซ่ึงได*รับรางวัล
สถาปFตยกรรมดีเด�นในปb พ.ศ. 2541 และได*กลายเปAนสัญลักษณ'ท่ีโดดเด�นอย�างหนึ่งของวัด
พระธรรมกายนอกเหนือไปจากมหาธรรมกายเจดีย' และมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซ่ึง
เปAนท่ีรู*จักโดยท่ัวไปด*วย อย�างไรก็ตามในการสร*างวัดให*เปAนวัด ดังกล�าวอาจทําให*วัดพระธรรมกาย
จําต*องลดทอนสิ่งต�างๆ ท่ีไม�จําเปAนลงไปก็จริง หากแต�ได*พยายามคงสาระหลักของความเปAนวัดเอาไว*
อย�างเต็มท่ี 

ในเชิงกายภาพ (Physical) วัดพระธรรมกายมุ�งเน*นไปท่ีความเรียบง�าย ความสะอาด 
ความเปAนระเบียบเรียบร*อย ความร�มรื่นเขียวขจีของพรรณไม*และความเงียบสงบของบรรยากาศเพ่ือให*
เหมาะสมต�อการปฏิบัติธรรม ปฏิเสธท่ีจะให*อาณาบริเวณภายในวัดเปAนสถานท่ีจัดมหรสพ งานรื่นเริง การ
ประกวดทุกประเภท ตลอดจนสิ่งท่ีรกรุงรังไม�เอ้ือต�อการทําใจให*หยุดนิ่งเปAนสมาธิทุกประการ ซ่ึงหากกล�าว
ไปแล*วการกําหนดจุดมุ�งหมายเชิงกายภาพในลักษณะนี้ย�อมเปAนเครื่องช�วยสร*างและรักษาความศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนท้ังท่ีมีอยู�เดิมและท่ีเข*ามาใหม�ได*อย�างดี อีกท้ังเปAนการช�วยลดภาระให*แก�พระภิกษุ
สามเณรในการท่ีจะต*องเข*าไปจัดการความไม�เปAนระเบียบเหล�านั้นอยู�เนืองๆ ด*วย 

วัดพระธรรมกายได*เริ่มการจัดระเบียบท่ีเปAนรูปธรรมครั้งแรกนับต้ังแต�ครั้งท่ีวัดยังมี
สถานะเปAนศูนย'พุทธจักรปฏิบัติธรรม แล*วโดยคุณยายอาจารย'มหารัตนอุบาสิกาจันทร'ขนนกยูงผู*ให*
กําเนิดวัดพระธรรมกายเปAนผู*ริเริ่ม (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, 2551) นอกเหนือไปจากนั้นท้ังการ
ฝRกฝนอบรมเจ*าหน*าท่ีประจําในเรื่องบุคลิกภาพ การวางตัว การอบรมวัฒนธรรมชาวพุทธ (เช�นการ
กราบ การไหว* การเดินผ�านผู*ใหญ� วิธีการสนทนา การประกอบภารกิจส�วนตัวฯลฯ) ตลอดจนการ
รักษาความสะอาดและการรักษาบรรยากาศภายในวัดท้ังหมดล*วนอาศัยแม�แบบจากคุณยายอาจารย'
มหารัตนอุบาสิกาจันทร' ขนนกยูงท้ังสิ้น 

ในเชิงโครงสร*าง (Structural) วัดพระธรรมกายได*พยายามวางโครงสร*างของการ
บริหารจัดการวัดในรูปแบบใหม�เพ่ือให*สามารถตอบสนองต�อความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย�างเห็นได*
ชัด  สิ่งท่ีแตกต�างไปจากโครงสร*างของการบริหารวัดแบบจารีตเดิมๆ คือ ในโครงสร*างชั้นบนสุดของ
การบริหารคือ เจ*าอาวาส รองเจ*าอาวาส และชั้นต�อมาคือ พระลูกวัด สามเณรและแม�ชี (โดยอาจจะมี
กลุ�มเด็กวัดรวมอยู�ด*วย) นอกจากนี้ยังมีส�วนของคณะกรรมการบริหารวัดซ่ึงเปAนฆราวาสท่ีทําหน*าท่ี  
ช�วยเจ*าอาวาส  และรองเจ*าอาวาสในงานท่ีจําเปAนต*องติดต�อประสานงานกับทางโลกอีกส�วนหนึ่งซ่ึงใน
ส�วนนี้จะมีมัคทายกเปAนหัวหน*า ซ่ึงโดยส�วนใหญ�แล*วการมีคณะกรรมการบริหารวัดในลักษณะนี้จะ
เอ้ืออํานวยความสะดวกหลายๆ ประการให*แก�คณะสงฆ'โดยไม�เข*าไปก*าวก�ายในการบริหารจัดการท่ี
สําคัญๆ แต�อย�างใด นอกจากนี้แล*วคณะกรรมการวัดท่ีเปAนฆราวาสนี้ก็มักไม�ได*มีท่ีพักอาศัยอยู�ภายใน
วัด และต�างก็ไม�มีเงินเดือนหรือรับค�าตอบแทนจากวัด ขณะท่ีรูปแบบการแต�งต้ังคณะกรรมการวัด
ดังกล�าวก็อาศัยความสัมพันธ'ส�วนตัวกับเจ*าอาวาสหรือพระผู*ใหญ�ในวัดเปAนส�วนใหญ� การท่ีวัด
พระธรรมกายมีการจัดโครงสร*างในรูปแบบท่ีแตกต�างไปจากวัดท่ัวไปนี้เองท่ีช�วย  ขับเน*น ให*วัด
พระธรรมกายกลายเปAนวัดสมัยใหม�ท่ีมีความแตกต�างกับวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทในเมืองไทยแห�ง
อ่ืนๆ มากยิ่งข้ึน 
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จุดท่ีแตกต�างในการจัดและการบริหารองค'กรของวัดพระธรรมกายประการแรกก็คือ
การท่ีวัดเริ่มการจดทะเบียนเปAนมูลนิธิข้ึนในปb พ.ศ. 2513 หลังจากนั้นอีกราว 15 ปb วัดจึงได*มีการวาง
ระบบในการรับบุคลากรเข*ามาทํางาน มีการกําหนดวัตถุประสงค' วางกฎระเบียบแบบแผนขององค'กร
ให*มีความเปAนทางการเหมือนกับองค'กรขนาดใหญ�มีการแบ�งเปAนแผนก/หน�วยงานต�างๆ คล*ายใน
สํานักงาน มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันเปAนชั้นๆ ท่ีแตกต�างจากมูลนิธิโดยท่ัวไปก็คือ
การผสานกลมกลืนกันของวัดกับมูลนิธิจนเปAนเนื้อเดียวกัน โดยในส�วนบนสุดของโครงสร*างยังมีท�าน
เจ*าอาวาสดํารงฐานะเปAนประธานมูลนิธิธรรมกายด*วย ถัดลงมาคือรองเจ*าอาวาสคณะ
กรรมการบริหารวัด แบ�งฝYายออกเปAนฝYายหลักๆ 4 ฝYายคือ ฝYายการปกครองการศึกษา การเผยแผ� 
และการสาธารณูปการ โดยท่ีมีสํานักงานบริหารและสํานักประสานงานเปAนหน�วยงานประสานการสั่ง
การและการขับเคลื่อนกิจการต�างๆ ของวัด 

ในส�วนของบุคลากรนั้นมีท้ังท่ีเปAนพระภิกษุ เจ*าหน*าท่ีท่ีเปAนฆราวาสซ่ึงทํางานเต็ม
เวลา เจ*าหน*าท่ีประจําเหล�านี้ได*รับปFจจัยสนับสนุนในส�วนของค�าใช*จ�ายส�วนตัวท่ีจําเปAน มีท่ีพักอาศัย
แยกเปAนสัดส�วนภายในวัด มีระเบียบกฎเกณฑ'ท่ีต*องยึดถือปฏิบัติ แม*ปFจจัยสนับสนุน (เงินเดือน) ท่ี
ได*รับจะอยู�ในอัตราราวหนึ่งในสาม (หรือ 1 ใน 5 สําหรับในรายท่ีอยู�ในสาขาวิชาชีพท่ีมีค�าตอบแทนสูง 
เช�นแพทย' วิศวกรผู*ชํานาญการ เปAนต*น) ของอัตราปกติท่ัวไปท่ีได*รับภายนอกแต�เจ*าหน*าท่ีฆราวาส
เหล�านี้ก็เต็มใจเข*ามาทํางานให*กับวัดเนื่องจากการได*รับการปลูกฝFงให*เห็นถึงความสําคัญของ
เปUาหมายและคุณค�าของการทํางานอุทิศตนให*แก�พระศาสนาเจ*าหน*าท่ีประจําทุกคนรักษาศีลแปดเปAน
ประจําทุกวันและทุ�มเทเวลามากกว�าการทํางานทางโลกท่ัวไป เจ*าหน*าท่ีท่ีเปAนฝYายปฏิบัติการจํานวน
มากท่ีไม�ได*เปAนบุคลากรประจําของวัด (เช�น คนขับรถ เจ*าหน*าท่ีฝYายช�างหรือฝYายสนับสนุนอ่ืนๆ) ต*อง
รักษาศีลห*าเปAนอย�างน*อย และเว*นขาดจากการด่ืมสุราเจ*าหน*าท่ีอาสาสมัครท่ีมาจากกลุ�มนิสิต
นักศึกษาท่ีมาช�วยงานวัดในวัดหยุดสุดสัปดาห'ท้ังหมดเต็มใจเข*ามาช�วยงานเพราะถือว�าโอกาสในการ
ช�วยงานพระศาสนานั้นเปAนส�วนหนึ่งของการสร*างบารมีเช�นเดียวกับเจ*าหน*าท่ีประจํา (และส�วนใหญ�
มักได*รับโอกาสให*รับผิดชอบภารกิจใหญ�ๆ ท่ีสําคัญไม�น*อยไปกว�าเจ*าหน*าท่ีประจํา) ท้ังนี้ เปAนท่ีน�า
สังเกตว�าเจ*าหน*าท่ีอาสาสมัครท่ีมีความประสงค'จะทํางานในวัดได*ผ�านการคัดเลือกเข*ามาทํางานใน
ฐานะเจ*าหน*าท่ีประจําจํานวนไม�น*อย เพราะส�วนหนึ่งต*องถือว�าเจ*าหน*าท่ีอาสาสมัครเหล�านี้ได*ถูกฝRก
และมีความคุ*นเคยกับระบบและเนื้องานของวัดอยู�แล*วเปAนเวลาคนละหลายๆ ปb การพัฒนาเจ*าหน*าท่ี
อาสาสมัครให*เข*าเปAนเจ*าหน*าท่ีประจําจึงเปAนอีกระบบหนึ่งของวัดพระธรรมกายท่ีแตกต�างไปจากการ
บริหารจัดการวัดในรูปแบบเดิมๆ ท่ีเคยมีมาในประเทศไทย 

2.2.5.2 การสร*างพระให*เปAนพระ 
รูปแบบในการสร*างและเผยแผ�ความเปAนพระแท*  ให*คงไว*ในพระพุทธศาสนา 

กระบวนการสร*างพระให*เปAนพระนับเปAนอีกกระบวนการหนึ่งท่ีวัดพระธรรมกายพยายามดําเนินการ
เพ่ือให*เปAนไปตามเปUาหมายท่ีต้ังไว*นับแต�ครั้งแรกท่ีสร*างวัด เนื่องจากตระหนักว�าพระภิกษุสงฆ'ใน
พระพุทธศาสนานั้นจําเปAนต*องมีต*นแบบท่ีดี (คือตรงตามพระธรรมวินัย สมบูรณ'ท้ังกระบวนการใน
การบรรพชาอุปสมบท สมบูรณ'ท้ังเปUาหมายในการเปAนพระ และสมบูรณ'ท้ังความประพฤติ ท้ังให*เปAน
ท่ีต้ังแห�งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและชาวโลกด*วย) ความตระหนักดังกล�าวได*ผลักดันให*วัด
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พระธรรมกายพยายามริเริ่ม พัฒนาและให*การสนับสนุนฝRกอบรมพระภิกษุสามเณรผ�านโครงการใน
รูปแบบต�างๆ มากมาย อาทิ โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู�ภาคฤดูร*อนท่ีริเริ่มมาต้ังแต�
ราวปb พ.ศ. 2515 และยังคงดําเนินต�อมาจนถึงปFจจุบันโดยมีการขยายกลุ�มเปUาหมายของการโครงการ
ไปให*ครอบคลุมทุกกลุ�มอายุให*มากข้ึน โครงการบวช 7,000 รูป 7,000 ตําบลท่ัวไทยท่ีดําเนินการ
ต�อเนื่องมาเปAนโครงการบวชพระแสนรูปใน พ.ศ. 2553 การสร*างศูนย'การศึกษาเขาแก*วเสด็จและศูนย'
ฝRกอบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์  เพ่ือใช*เปAนสถานท่ีหล�อหลอมพระภิกษุสามเณรบวชใหม�
ให*อยู�ในแบบแผนเดียวกัน ฯลฯ อย�างไรก็ตามการท่ีวัดพระธรรมกายพยายามสร*างและ ผลิต  พระภิกษุ
สามเณรข้ึนในปริมาณมากๆ นี้มิใช�ว�าจะเปAนเพียงการเพ่ิมประชากรพระภิกษุสงฆ'ในพระพุทธศาสนา
เท�านั้น หากแต�วัดยังพยายามดําเนินการปรับปรุงให*มีหลักสูตรหรือโครงการท่ีเปAนการพัฒนาพระภิกษุ
สามเณรให*มีคุณภาพไปพร*อมกันด*วย 

โครงการอบรมพระกัลยาณมิตรท่ัวประเทศเพ่ือการเผยแผ�พระพุทธศาสนาอย�างเปAน
ระบบ (หรือท่ีรู*จักกันในชื่อ  โครงการอบรมพระกัลยาณมิตร ) เปAนหนึ่งในจํานวนหลายๆ โครงการท่ีจัด
ข้ึนเพ่ือหล�อหลอมพระภิกษุสงฆ'ให*มีเสขิยวัตร มีเปUาหมายในการบวชท่ีชัดเจน ลดละเลิกอบายมุขและ
สิ่งท่ีไม�ดีท้ังหลาย ท้ังยังสามารถเปAนตัวอย�างท่ีดีให*แก�ชุมชนได*พร*อมๆ กันไป (อัชวัน  หงิมรักษา, 
2546) ขณะเดียวกันนี้วัดยังได*พยายามให*การสนับสนุนส�งเสริมพระภิกษุให*เน*นการศึกษาภาษาบาลี
มากข้ึนโดยริเริ่มการจัด  พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรท่ีสอบได*เปรียญธรรม 9 ประโยค  ข้ึน
ต้ังแต�ปb พ.ศ. 2531 และยังคงจัดต�อเนื่องมาจนถึงปFจจุบัน (พ.ศ. 2523) โครงการสร*างพระให*เปAนครู
สอนศีลธรรม โดยจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมข้ึนเปAนครั้งแรกต้ังแต�ปbพ.ศ. 2528 เพ่ือให*เปAนสถานท่ี
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและบาลี (หากในปFจจุบันยังได*ขยายออกไปสู�
สาธุชนท่ัวไปด*วย) จนถึงปFจจุบันมีผู*เข*ารับการศึกษาปริยัติธรรมจากสํานักเรียนวัดพระธรรมกายแล*ว
ท้ังสิ้น 5,890 รูป/คน 

อนึ่ง ไม�เพียงแต�ท่ีวัดจะมุ�งพัฒนาเรื่องการศึกษาของพระสงฆ'ภายในวัดดังท่ีกล�าว
มาแล*วเท�านั้น แม*ในส�วนของการพัฒนาการเทศน'สอนของพระภิกษุในวัด การส�งเสริมเรื่องงานวิจัย
ทางพระพุทธศาสนา และการส�งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางไกล (โดยผ�านมหาวิทยาลัย
ธรรมกายนานาชาติหรือปFจจุบันคือ  สถาบันธรรมชัย  และมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร'เนีย) ก็
ปรากฏว�ามีการสนับสนุนส�งเสริมให*ดําเนินการอย�างต�อเนื่องไม�ขาดโดยต*องถือว�ารองเจ*าอาวาสวัด
พระธรรมกาย (พระภาวนาวิริยคุณ, 2551) เปAนผู*มีบทบาทสําคัญ ส�วนการส�งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาบาลีและการส�งเสริมงานวิจัยทางพระพุทธศาสนารวมท้ังการศึกษาทางไกลนั้นท�านผู*ช�วยเจ*า
อาวาสวัดพระธรรมกาย (พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) นับว�าเปAนผู*มีบทบาทสําคัญเพ่ือให*การมุ�งผล
ในการสร*างครูผู*สอนศีลธรรมดังท่ีวัดต้ังไว*เปAนจริง ท้ังนี้กล�าวเพียงในส�วนของการส�งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาบาลีต้ังแต�ปb พ.ศ. 2535 เปAนต*นมานั้นพบว�าวัดพระธรรมกายมีสถิติการสอบผ�านเปรียญ
ธรรมของพระภิกษุสามเณรมากท่ีสุดเปAนอันดับหนึ่งของประเทศ (พระภาวนาวิริยคุณ, 2551) 

โครงการตอบปFญหาธรรมะ  พระแท*  เปAนอีกโครงการหนึ่งท่ีตอบสนองการ  สร*างพระ
ให*เปAนพระ  ของวัดพระธรรมกายเช�นเดียวกัน โดยเริ่มจัดข้ึนในช�วงระหว�างปb พ.ศ. 2552-2554 มีจัด
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ข้ึนแล*ว 2 ครั้งโดยมีจุดมุ�งหมายในการขยายองค'ความรู*เรื่อง  พระแท*  ท่ีทางวัดได*เรียบเรียงข้ึนใน
ช�วงเวลาเดียวกัน ซ่ึงเนื้อหาสาระของหนังสือครอบคลุมแกนหลักของพระไตรปPฎกมาใช*เปAนหนังสือ
อ*างอิง การสอบตอบปFญหาพระแท*ท้ังสองครั้งนี้มีพระภิกษุ-สามเณรจํานวนประมาณ 100,000 รูปเข*า
ร�วมกิจกรรม ท้ังนี้ทางวัดเห็นว�าการจัดโครงการดังกล�าวข้ึนเปAนการช�วยย้ําเตือนเปUาหมาย และ
อุดมการณ'ของการบวชว�า เปAนไปเพ่ือการทําพระนิพพานให*แจ*ง และปฏิบัติตนให*เปAนพระแท*ตาม
หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปFญญา ซ่ึงนอกจากจะเปAนประโยชน'อย�างยิ่งต�อตนเองแล*ว ยังเปAนต*น
บุญต*นแบบให*ชาวโลกเกิดกุศลจิต อยากทําความดีตามอย�างพระภิกษุสามเณร อันจะนํามาซ่ึงความ
สงบร�มเย็นของตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกสืบไป และโดยเฉพาะภายใต*แนวคิด
หลักท่ีว�า  พระเณรคือหัวใจของโลกและจักรวาล นี่คือสัญญาณของสันติสุขท่ีแท*จริง  

2.2.5.3 การสร*างคนให*เปAนคนดี 
รูปแบบการ เผยแผ� ท่ี มุ� ง ไปสู� การจรรโลงสั งคมและชุมชน ในการเผยแผ�

พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนั้นยังมีอีกกระบวนการหนึ่งท่ีเก่ียวข*องสอดประสานกันกับสอง
กระบวนการข*างต*นดังท่ีกล�าวมาแล*ว นั่นคือกระบวนการ สร*างคนให*เปAนคนดีท้ังนี้รูปแบบของการ
สร*างคนให*เปAนคนดีนั้นมีปรากฏให*เห็นเปAนหลายรูปแบบ อาทิ โครงการสอนธรรมะทุกวันอาทิตย' วัด
พระธรรมกายได*มีการเทศน'สอนธรรมะทุกวันอาทิตย'นับต้ังแต�ก�อต้ังวัดพระธรรมกายข้ึนในปb พ.ศ. 
2513 (ผู*เทศน'สอนคือพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ*าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระภาวนาวิริยคุณ รองเจ*า
อาวาสและพระอาจารย'ท่ีได*รับมอบหมายหลายรูป) ปFจจุบันมีสาธุชนท่ีเดินทางมาฟFงธรรมและปฏิบัติ
ธรรมในวันอาทิตย'ประมาณวันละ 10,000 คน วันอาทิตย'ต*นเดือนประมาณ 30,000 คนเศษ และใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนามากกว�า 200,000 คน 

โครงการธุดงค'สุดสัปดาห' เปAนโครงการท่ีวัดจัดข้ึนเพ่ือเปPดโอกาสให*สาธุชนท่ีมีความ
สนใจในการปฏิบัติธรรมแต�มีเวลาน*อยได*เข*ามาฝRกหัดขัดเกลาตนเองและสร*างความคุ*นเคยในการ
ปฏิบัติธรรม โดยกิจกรรมนี้จัดให*มีข้ึนในทุกสุดสัปดาห'และผู*เข*าร�วมกิจกรรมไม�ต*องเสียค�าใช*จ�ายใดๆ 
โครงการธุดงค'สุดสัปดาห'เปAนหนึ่งในหลายๆ โครงการท่ีช�วยให*ท้ัง ผู*มาใหม�  และสาธุชนท่ีเข*าวัดด้ังเดิม
อยู�แล*วนั้นมีความเข*าใจในรูปแบบและ วิถีของการเปAนชาววัดพระธรรมกาย ได*มากและมากข้ึนเพราะ
การจัดกิจกรรมมีลักษณะท่ีเรียบง�าย มีความเปAนกันเอง (ขณะเดียวกันก็เปAนไปตามแบบแผนของวัด
พระธรรมกายพอสมควร)ซ่ึงทําให*ผู*ท่ีเข*าโครงการนี้สามารถปรับตัวเข*ากับวัฒนธรรมของวัดได*ง�ายข้ึน
ในระยะต�อๆ ไป 

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว�า  โครงการปฏิบัติธรรมผู*นําบุญ ) 
ดังกล�าวนั้นเปAนโครงการท่ีวัดให*ความสําคัญไม�น*อยไปกว�าโครงการเผยแผ�ในรูปแบบอ่ืน (ไม�เพียงแต�ท่ี
จะเปAนการจัดให*แก�สาธุชนท่ัวไปเท�านั้น หากแม*แต�บุคลากรภายในเองก็ได*รับการส�งเสริมให*ได*เข*า
โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษด*วย โดยมีการจัดไว*เปAนส�วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากร 
และจัดไว*ในตารางกิจวัตรประจําวันของทุกๆ อาศรมด*วยอย�างท่ัวถึง) โดยท่ีโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ
ของสาธุชนนั้น จัดให*แก�สาธุชนท่ีมาวัดเปAนประจําและต*องการปฏิบัติธรรมต�อเนื่องเปAนเวลา 7 วัน 
เพ่ือให*สาธุชนมีโอกาสรับประสบการณ'จากการปฏิบัติธรรมเช�นเดียวกับบุคลากรภายใน โดยผู*เข*า
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โครงการจะต*องรักษาศีล 8 และเน*นการปฏิบัติตลอดโครงการหลังจากโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ
เกิดข้ึนได*ทําให*จํานวนของสาธุชนใหม�ๆเข*ามาเรียนรู*และศึกษาวิธีการปฏิบัติธรรมตามแนววิชชา
ธรรมกายมากข้ึน (ซ่ึงหลังจากปb พ.ศ. 2518 เปAนต*นมามีจํานวนสาธุชนท่ีมาวัดในวันอาทิตย'ราว 
2,000-3,000 คน ในวันอาทิตย'ต*นเดือนประมาณ 10,000 คนเศษและในวันบุญใหญ� หรือวันประกอบ
พิธีกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิเช�น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา จํานวนมากกว�า 50,000 คน
ข้ึนไป) นอกจากนี้ผลจากการจัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษยังช�วยให*สาธุชนท่ีมาวัดส�วนใหญ�นั้นเข*าใจ
วัดและมีทัศนคติท่ีดีต�อวัดมากยิ่งข้ึน 

โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับชาวต�างประเทศเปAนโครงการท่ีเริ่มดําเนินการต้ังแต�ปb
พ.ศ. 2539 ภายใต*ชื่อโครงการ Middle Way หรือ  ทางสายกลาง  (โดยจุดเริ่มต*นของโครงการเกิดจาก
การท่ีสาธุชนท่ีสนใจการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายท่ีเปAนชาวต�างประเทศได*ทดลองปฏิบัติธรรม
และเขียนรายงานผลการปฏิบัติธรรมมายังโรงเรียนอนุบาลฝFนในฝFนวิทยาเพ่ือเปAนไขข*อข*องใจของตน
และเม่ือมีพัฒนาการมากข้ึนจึงได*มีการนําข*อเขียนเหล�านั้นมาออกอากาศเปAนวิทยาทาน) ภายหลังจาก
ท่ีเกิดโครงการนี้ข้ึนแล*วได*มีชาวต�างประเทศจํานวนมากเริ่มเข*าร�วมฯ และบางส�วนได*เดินทางมายังวัด
พระธรรมกายประเทศไทย ขณะท่ีอีกกลุ�มหนึ่งก็ได*เข*าร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ีจัดข้ึนในศูนย'การปฏิบัติ
ธรรมหรือในวัดพระธรรมกายในประเทศต�างๆ ท่ัวโลก 

โครงการอบรมข*าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชนโครงการนี้เปAน
โครงการท่ีวัดได*ดําเนินการร�วมกับหน�วยงานต�างๆเพ่ือมุ�งพัฒนาบุคลากรของประเทศมีพ้ืนฐานจิตใจท่ี
ดีงาม มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละเพ่ือหน�วยงาน สังคมและชาติบ*านเมือง อาทิ การ
จัดโครงการฝRกอบรมพนักงานพิทักษ'ปYาท่ัวประเทศ การจัดหลักสูตรพัฒนาผู*บริหารระดับต*น 
ระดับกลาง ระดับสูงร�วมกับหน�วยงานต�างๆ เช�น กรมทางหลวง กรมศุลกากร หน�วยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (เช�น โครงการอบรมข*าราชการตํารวจชั้นประทวนและพลตํารวจ โครงการ
ทบทวนพัฒนาจิตสํานึกและอุดมการณ')โครงการอบรมครูแก*ว โครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรม
ร�วมกับหน�วยงานทางการศึกษาต�างๆ อาทิ หน�วยงานศึกษานิเทศก'ของสถาบันราชภัฏ กรม
อาชีวศึกษา โครงการฝRกอบรมจริยธรรมหลักสูตรผู*พิพากษาหัวหน*าศาล เปAนต*น 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับโครงการ 

นโยบายเปAนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งของหน�วยงานไม�ว�าจะเปAนภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ี
ต*องกระทําภารกิจเพ่ือแก*ไขปFญหาและหรือการพัฒนาในองค'กรท่ีเ ก่ียวข*องท้ังปวงให*บรรลุ
เปUาประสงค'ดังท่ีต้ังไว* แต�อย�างไรก็ตามเนื่องจากความเปAนนโยบาย ซ่ึงโดยความหมายท่ัวไปคือ แนว
ทางการดําเนินการและหรือแนวทางการตัดสินใจ ซ่ึงมิอาจจะระบุลงไปได*ว�าแนวทางการดําเนินการ
หรือการตัดสินใจดังกล�าวมีรูปแบบการดําเนินการหรือไม� เปAนแต�เพียงการบอกไว*ในลักษณะกว*างๆ ยัง
ไม�ได*ลงรายละเอียดไปถึงว�าจะต*องทําอย�างไร (เฉลิมพงศ' มีสมนัย, 2552) ท้ังนี้ แนวทางการ
ดําเนินการท่ีเรียกว�า นโยบาย ต*องอาศัยรูปแบบการดําเนินการท่ีชัดเจน มีแบบแผน และแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีค�อนข*างจะเปAนระบบดังท่ีเรียกว�า แผนงาน นั่นหมายความว�า แผนงาน คือ เครื่องมือท่ีจะ
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แปลงนโยบายท่ีเปAนแนวทางกว*างๆ ให*กลายเปAนแนวทางการปฏิบัติแคบลงเน*นให*เห็นผลเปAนรูปธรรม
เพ่ิมมากข้ึน แม*กระนั้นคําว�า แผนงาน หากพิจารณากันอีกนัยหนึ่งก็ยังไม�สามารถแสดงให*เห็นถึงความ
เปAนรูปธรรมได*มากนัก เพราะในแผนงานนั้นจะต*องอาศัยแนวทางการดําเนินการอีกประการหนึ่งท่ี
เรียกว�า โครงการ เพราะฉะนั้นแผนงานท่ีเปAนผลสืบเนื่องมาจากนโยบายจึงต*องอาศัยรูปแบบของ
โครงการเปAนตัวช�วย เพราะจะได*เห็นเปAนรูปธรรมมากกว�าเดิม โดยรูปแบบของโครงการดังกล�าว จะได*
กล�าวไปตามลําดับหัวข*อต�อไป 

2.3.1 ความหมายของโครงการ 
ความสําเร็จหรือล*มเหลวของการขับเคลื่อนนโยบายท้ังของภาครัฐและเอกชน ย�อมอาศัยการ

จัดทําโครงการรองรับกับการกําหนดนโยบายจากผู*บริหารระดับสูง โครงการจึงถือเสมือนหนึ่งว�า เปAน
วิธีการท่ีองค'การส�วนใหญ� (ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน) ได*นํามาปรับใช*เพ่ือให*บรรลุเปUาหมายตามท่ี
คาดหวังไว* (พิสิษฐ' จันทร'วราสุทธิ์, 2552) จะเห็นได*ว�าหน�วยงานท่ีเก่ียวข*องกับโครงการมิได*จํากัด
เฉพาะแต�หน�วยงานภาครัฐเท�านั้น หน�วยงานอ่ืนๆ เช�น หน�วยงานภาคเอกชน หรือก่ึงหน�วยงาน
ภาครัฐ คือ รัฐวิสาหกิจ ย�อมมีความเก่ียวข*องกับโครงการเสมอ ดังนั้น ขอบเขตของการให*คํานิยาม
ของคําว�า โครงการ จึงมีความเหมือนและความต�างกัน ดังมีนักวิชาการ ผู*บริหาร และผู*ปฏิบัติงาน
โครงการ ท่ีตกผลึกด*านดําเนินการเก่ียวกับโครงการได*ให*คําจํากัดความค�อนข*างหลากหลาย ดัง
รายละเอียดดังนี้ 

นักวิชาการด*านการบริหารจัดการโครงการ คลิฟฟอร'ด เอฟ เกรย' และเอริค ดับเบิลยู ลาร'สัน
(Clifford F. Gray & Erik W. Larson, 2002) ได*กล�าวว�า โครงการ เปAนกิจกรรมการดําเนินงานท่ีมี
ความซับซ*อน ไม�ใช�งานประจําต*องพยายามทําให*สําเร็จภายใต*ความจํากัดของเวลา งบประมาณ 
ทรัพยากร และได*ผลงานตามท่ีผู*รับบริการต*องการ ในขณะเดียวกันบูชนัน และแบดด้ี (Buchanan & 
Baddy, 1992) ได*กล�าวว�า โครงการ เปAนหน�วยหรือกิจกรรมการลงทุนท่ีมีจุดเริ่มต*นและมีจุดสิ้นสุด 
โดยคนเปAนผู*จัดทําเปAนกิจกรรมท่ีมีเปUาหมายชัดเจน มีหน�วยงานของการลงทุน การมีการกําหนด
ระยะเวลาและมีคุณภาพ กล�าวได*ว�า นักวิชาการต�างประเทศท้ังสองท�านอาจจะมีความเห็นในเชิงการ
ให*ความหมายท่ีคล*ายกัน โดยเน*นการให*ความหมายท่ีอิงข*อจํากัดในบางเรื่อง ได*แก� เรื่องความ
ซับซ*อน เรื่องการลงทุน และเรื่องระยะเวลาและคุณภาพของงาน  

ส�วน ลิตเติล และเมอร'ลีส' (Little & Mirrlees) ได*กล�าวว�า โครงการ เปAนแผนงานหรือส�วน
หนึ่งของแผนงานท่ีมีการลงทุนทางด*านทรัพยากร ซ่ึงสามารถทําการวิเคราะห'และประเมินผลได*โดย
อิสระ คือ ถึงแม*ว�ากิจกรรมท่ีเปAนโครงการอาจจะมีความเก่ียวพันกับกิจกรรมต�างๆ ก็ตาม แต�กิจกรรม
ท่ีจะถือว�าเปAนโครงการจะต*องเปAนข้ันตอนการผลิตและการลงทุนท่ีชัดเจนเปAนต*น กล�าวได*ว�า 
โครงการตามการให*ทัศนะของลิตเติล และเมอร'ลีส' ให*ความสําคัญกับข้ันตอนการผลิตและการลงทุน
อย�างชัดเจน ในขณะเดียวกัน อัลเบิร'ต เฮิร'ชแมน (Albert Hirschman) กล�าวว�า โครงการ เปAนเรื่องท่ี
เก่ียวกับการลงทุน โดยเฉพาะจะเปAนการลงทุนชนิดพิเศษท่ีมีลักษณะแจ*งชัดถึงวัตถุประสงค' ขนาด 
สถานท่ีต้ัง มีแนวคิดใหม� และมีผลต�อการพัฒนาต�อไป จะเห็นได*ว�า นักวิชาการท้ังสองท�านมีจุดเน*น
คล*ายกัน เช�น โครงการจะหมายถึง กิจกรรมท่ีจะต*องมีการลงทุน แต�อย�างไรก็ตาม อัลเบิร'ต เฮิร'ชแมน
(Albert Hirschman) ยังมีความเห็นท่ีเพ่ิมเติมเข*ามา คือ โครงการจะต*องมีวัตถุประสงค'ชัดเจน ระบุ
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ขนาดท่ีตั้ง และมีแนวความคิดท่ีใหม�อยู�ตลอดเวลา ท้ังนี้การให*ความหมายของนักวิชาการดังท่ีกล�าวมา
ท้ังหมด ก็คือ การลงทุนในกิจกรรมสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต*องการของผู*ดําเนินการโครงการได*
ตามท่ีกําหนดในด*านของเวลา ความคุ*มค�า ไม�สิ้นเปลืองงบประมาณ ซ่ึงสอดคล*องกับแนวทางการให*
ความหมายของมอริส โซโลมอน (Morris Solomon) กล�าวว�า โครงการเปAนหน�วยกิจกรรมอย�างหนึ่ง
ท่ีมุ�งดําเนินการให*บรรลุเปUาหมายของการพัฒนาตามทีกําหนดไว*ท้ังด*านเวลา งบประมาณ และการ
ดําเนินงาน 

นักวิชาการไทย ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (2545) กล�าวว�า โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ี
เก่ียวกับการใช*ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทน กิจกรรมหรืองานดังกล�าวจะต*องเปAนหน�วยอิสระหนึ่งท่ี
สามารถทําการวิเคราะห' วางแผนและบริหารงานได* พร*อมท้ังมีลักษณะแจ*งชัดถึงจุดเริ่มต*นและ
จุดสิ้นสุด เม่ือวัตถุประสงค'ท่ีมุ�งหวังไว*สําเร็จลง โครงการจึงเปAนกิจกรรมท่ีเก่ียวข*องกับการวางแผน 
การจัดสรรทรัพยากรและการดําเนินงานอย�างมีระเบียบส�วน เฉลิมพล มีสมนัย (2552) กล�าวว�า 
โครงการ หมายถึง กลุ�มของกิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวข*องกับการใช*ทรัพยากรต�างๆเพ่ือหวัง
ผลตอบแทน นั่นคือ จะต*องเปAนกิจกรรมหรืองานท่ีมีการใช*จ�ายเงินหรือท่ีมีการลงทุนเพ่ือผลิตสินค*า
และบริการ ซ่ึงจะทําให*กิจกรรมหรืองานนั้นให*ผลตอบแทนภายในระยะเวลา ค�าใช*จ�ายและผลงาน
ตามท่ีคาดไว* นักวิชาการท้ังสองท�านได*อิงแนวทางการให*ความหมายในลักษณะของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให*เกิดความคุ*มค�ามากท่ีสุด และมีระบบการบริหารจัดการ แต�อย�างไรก็ดี แนวทางการให*
ความหมายของ ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ เน*นท่ีจุดเริ่มต*นและจุดสิ้นสุดของโครงการ นั่นหมายถึง การ
ดําเนินการเก่ียวกับโครงการ ต*องมีจุดเริ่มต*นและจุดสิ้นสุดเสมอ  

แนวทางการให*ความหมายท่ีอิงจุดเริ่มต*นและจุดสิ้นสุดของโครงการดังกล�าว สอดคล*องกับ
สมคิด พรมจุ*ย (2555) กล�าวว�า โครงการ หมายถึง กลุ�มกิจกรรมหรืองานท่ีมีความสัมพันธ'เก่ียวข*อง
กัน แต�ละกิจกรรมมีเปUาหมายเดียวกัน มีเวลาเริ่มต*นและสิ้นสุดของานและมักจะเปAนงานพิเศษต�าง
จากงานประจํา โครงการจะประกอบด*วย งาน (Task) และกิจกรรม (Activity) ในขณะท่ี สมบัติ 
สุวรรณพิทักษ' (2554) กล�าวว�า โครงการ หมายถึงกิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงค'ชัดเจน 
มีจุดเริ่มต*นและจุดสิ้นสุดเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค'ท่ีวางไว* กล�าวได*ว�า แนวทางการให*ความหมาย
ของนักวิชาการท้ังสองท�านนี้ มีความโน*มเอียงในประเด็นอย�างเดียวกัน กล�าวคือ การให*น้ําหนักไปท่ี
กลุ�มงานหรือกิจกรรมท่ีจะต*องมีความสัมพันธ'กันเสมอ และจะต*องมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการด*วยซ่ึงหมายถึงการมีจุดเริ่มต*นท่ีดี และการมีจุดสิ้นสุดท่ีแน�นอน ท้ังนี้ เพ่ือไม�ให*การใช*จ�าย
ทรัพยากรเกินขีดความสามารถไปได* แต�อย�างไรก็ตาม ยังมีแนวทางการให*ความหมายของโครงการท่ี
อาจจะมีประเด็นท่ีเห็นต�างเล็กน*อย ภาสมา สุทธิพงศ' (2553) กล�าวว�า โครงการ หมายถึง กิจกรรม
หรืองานท่ีเก่ียวข*องกับการลงทุน การออกแบบ การปรุงขีดความสามารถ และการวางแผนการ
ดําเนินการต�างๆ โดยมีวัตถุประสงค'และระยะเวลาท่ีกําหนดเอาไว* นักวิชาการท�านนี้ มิได*กล�าวถึง
ลักษณะของโครงการว�าเปAนอย�างไร เพียงแต�กล�าวว�า โครงการ คือ การลงทุนทางด*านทรัพยากรอย�าง
หนึ่ง ซ่ึงในการลงทุนนั้นจะต*องดําเนินการไปตามข้ันตอน ไม�ว�าจะเปAน การออกแบบ การปรับปรุงขีด
ความสามารถ และการวางแผนโครงการ 
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โดยสรุปโครงการ หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวข*องกับการลงทุนเพ่ือให*ได*ผลตอบแทนท่ี
คุ*มค�า และการลงทุนนั้นต*องอาศัยการใช*ทรัพยากรการบริหารเข*ามาเปAนเง่ือนไขในการดําเนินการ ไม�
ว�าจะเปAน ด*านเวลา คน สถานท่ี งบประมาณ การออกแบบ การวางแผน และการประเมินผล ท้ังนี้
จะต*องสามารถระบุได*ว�า มีจุดเริ่มต*นและจุดสิ้นสุดท่ีชัดเจน ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรการบริหาร
จะต*องดําเนินการให*เกิดความสัมพันธ'และมีความต�อเนื่องเพ่ือทําให*กิจกรรมบรรลุเปUาหมายได*อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.3.2 ความสําคัญของโครงการ 
โครงการมิใช�เปAนงานท่ีจะดําเนินงานตามปกติแต�เปAนงานท่ีมีลักษณะพิเศษ ท้ังนี้เปAนเพราะ

การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเทคโนโลยีและตลาด ทําให*โครงสร*างองค'การในรูปแบบเดิม และ
การดําเนินงานไม�สามารถจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล*อมของงานลักษณะพิเศษได* 
หากยังใช*โครงสร*างองค'การและวิธีการดําเนินงานในรูปแบบเดิมมาดําเนินงานท่ีมีลักษณะพิเศษอาจ
ทําให*การดําเนินงานไม�ประสบผลสําเร็จ จึงทําให*นักบริหารองค'การจําเปAนต*องแสวงหาวิธีการบริหาร
จัดการในรูปแบบใหม�โดยเฉพาะการบริหารโครงการซ่ึงสามารถจะดําเนินงานท่ีมีลักษณะพิเศษได*
ดีกว�าอีกท้ังยังตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงขององค'การได*ดีมากกว�าองค'การในรูปแบบเดิม (เฉลิมพล   
มีสมนัย, 2552) ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารท่ีค�อนข*างจะไม�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง หากไม�มีโครงการ
รองรับในฐานะท่ีเปAนเครื่องมือท่ีช�วยแบ�งเบาภาระในมิติของการดําเนินการ แผนงานท่ีเปAนโครงข�าย
หลักของโครงการก็มิอาจจะดําเนินการไปได*มากเท�าท่ีควร  

การบริหารโครงการมักจะมีลักษณะพิเศษแตกต�างจากการบริหารตามบริหาร เพราะข้ึนชื่อว�า 
การบริหาร ก็คือ การดําเนินการต้ังแต�สองคนข้ึนไปเพ่ือดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งให*ประสบ
ผลสําเร็จ ซ่ึงยังไม�ได*ระบุเอาไว*ว�า บริหารอะไร ท่ีไหน และอย�างไร แต�หากเพ่ิมเติมคําว�า โครงการ เข*า
ไป กรอบของการดําเนินการก็จะชัดข้ึน นั่นหมายความว�า ในการบริหารนั้น จะต*องมีกิจกรรมเกิดข้ึน 
คําว�า กิจกรรม คือ นิยามของโครงการ ท่ีถูกสร*างข้ึนมาเพ่ือรองรับกับแผนงานท่ีดูเหมือนว�า ไม�มีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้น หากเติมคําว�า โครงการเข*าไป ย�อมมีความชัดเจนในเปUาหมายและ
วิธีการมากกว�า อย�างน*อยก็จะได*รู*ว�า โครงการมีเปUาหมาย มีข*อจํากัดในเง่ือนไขเวลา บุคคล และ
สถานท่ี ในเม่ือได*ทราบแล*วว�า โครงการมีลักษณะพิเศษอย�างไร โครงการจึงถูกผูกโยงเข*าไปใช*กับงาน
ทุกวงการ เพราะแต�ละวงการต*องมีการจัดทําโครงการ เช�น โครงการในด*านวิศวกร โครงการในด*าน
ผลิตภัณฑ' โครงการในด*านการฝRกอบรมพัฒนาบุคลากร เปAนต*น  

กรณีดังกล�าว เดวิด ไอ คลีแคลน (David I. Cleland, 1876) ได*แสดงทัศนะไว*ว�า ความสําคัญ
ของโครงการได*ถูกแสดงให*เห็นในด*านการนําไปใช*ในด*านต�างๆ เช�น การออกแบบงานด*านวิศวกรรม 
ได*แก� สร*างถนนหนทาง สะพาน อาคาร เปAนต*น การออกแบบและการผลิตในโครงการต�างๆของ
กองทัพ การก�อสร*างพลังงานนิวเคลียร' การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตใหม�ๆ การปรับปรุง
องค'การ ในขณะเดียวกัน ความสําคัญของโครงการยังมุ�งเน*นไปยังด*านธุรกิจอีกด*วย ประเด็นในด*านนี้ 
Kavin Forsberg, Hal Mooz & Howard Cotterman ได*กล�าวถึงความสําคัญของโครงการไว*
เช�นเดียวกัน แต�กล�าวในมิติทางด*านธุรกิจ เช�น 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ'และบริการใหม�ๆ ได*ตรงตาม
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ความต*องการของลูกค*า 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ'ใหม�ๆ ข้ึนมาใช*ในระยะเวลาอันสั้น 3) การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงศักยภาพการทํางาน 4) การสร*างจุดแข็งให*กับองค'การ 

จากท่ีได*กล�าวมานั้นมีข*อสังเกตุประการหนึ่งว�า โครงการจะมีลักษณะเฉพาะท่ีใช*กับงานอย�าง
ใดอย�างหนึ่ง มิอาจจะนํามาปะปนกันได* ยกเว*นในเรื่องของข*อจํากัด อาทิ ข*อจํากัดในด*านของ
ค�าใช*จ�าย เวลา สถานท่ี บุคคล หน�วยงาน ซ่ึงอาจจะมีลักษณะท่ีคล*ายกันบ*าง แต�ในเนื้อหาสาระของ
โครงการท่ีจะดําเนินการย�อมมีความแตกต�างกัน หรือเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า ลักษณะจําเพาะของ
โครงการ แต�ท้ังนี้ ลักษณะจําเพาะดังกล�าว อาจจะถือได*ว�า เปAนความสําคัญของโครงการก็ได* หากจะ
นําเอาโครงการไปใช*ในภารกิจท่ีเก่ียวข*องกับหน�วยงานใด ฉะนั้น จึงเห็นได*ว�า หากจะบริหารงานท่ัวไป
ไม�จําเปAนต*องมีเง่ือนไขบางประการท่ีเปAนเหมือนกับการบริหารงานโครงการ เพราะการนําเอา
โครงการไปสู�รูปแบบการบริหารงานเต็มขีดจํากัด ย�อมมีลักษณะพิเศษจําเพาะมากกว�าอย�างแน�นอน 
แต�ลักษณะพิเศษดังกล�าว มีความสําคัญประการใด ดังจะอธิบายดังต�อไปนี้ (เฉลิมพล  มีสมนัย, 2554) 

2.3.2.1 ประกอบด*วยกิจกรรมย�อยๆ ท่ีเก่ียวข*องและสอดคล*องกันภายใต*วัตถุประสงค'
เดียวกัน 

2.3.2.2 มีการกําหนดวัตถุประสงค' (Objective) ท่ีชัดเจน วัดได* และปฏิบัติได* ท้ังนี้
เพ่ือเปAนแนวทางในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลได* โครงการหนึ่งๆ อาจมีมากกว�าหนึ่ง
วัตถุประสงค'ก็ได* กล�าวคือมีวัตถุประสงค'หลัก และวัตถุประสงค'รองและต*องกําหนดวัตถุประสงค'ท่ี
สามารถปฏิบัติได* มิใช�วัตถุประสงค'ท่ีเลื่อนลอย/เพ*อฝFน หรือเกินความเปAนจริง 

2.3.2.3 มีการกําหนดจุดเริ่มต*นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม (Scheduled Beginning 
and Terminal Points) การเขียนโครงการโดยท่ัวไปจะต*องมีการกําหนดระยะเวลาว�าจะเริ่มต*นเม่ือไร 
และสิ้นสุดเม่ือไรถ*าหากมีการดําเนินกิจกรรมไปเรื่อยๆ ไม�มีการกําหนดขอบเขตของเวลา (Time 
Boundary) ไว*จะไม�ถือว�าเปAนงานโครงการ เพราะมีลักษณะเปAนงานประจํา (Routine) หรืองานปกติ 

2.3.2.4 มีสถานท่ีตั้ง (Location) ของโครงการ ผู*เขียนโครงการต*องระบุให*ชัดเจนว�า
โครงการนี้พ้ืนท่ีดําเนินการหรือทํางานอยู�ท่ีใด เพ่ือสะดวกในการดําเนินงาน ถ*าเลือกสถานท่ีต้ัง
โครงการไม�เหมาะสมแล*วย�อมทําให*เสียค�าใช*จ�ายหรือลงทุนมาก ผลประโยชน'ตอบแทนท่ีได*อาจไม�
คุ*มค�าการติดตามและการประเมินผลโครงการก็อาจทําได*ยาก 

2.3.2.5 มีบุคลากรหรือองค'กรท่ีเฉพาะเจาะจง (Organization) งานโครงการจะต*อง
มีหน�วยงานหลักรับผิดชอบ ส�วนหน�วยงานอ่ืนถือว�าเปAนหน�วยงานเสริมหรือร�วมมือดําเนินงานเท�านั้น 
และควรระบุบุคลากรผู*รับผิดชอบโครงการนั้นให*ชัดเจน เพ่ือเปAนหลักประกันว�าบุคคล/องค'กรนั้นจะ
ปฏิบัติอย�างจริงจังและจริงใจ 

2.3.2.6 มีการใช*ทรัพยากรให*เกิดประโยชน' (Resource) การเขียนโครงการจะต*อง
ระบุแหล�งทรัพยากรโดยเฉพาะแหล�งงบประมาณให*ชัดเจน เช�น งบประมาณแผ�นดิน หรือเงินกู* หรือ
เงินทุนสํารองหรือเงินบริจาค ฯลฯ และจะต*องระบุเงินท่ีใช*ว�าเปAนหมวดวัสดุ หมวดค�าใช*สอย หมวด
ค�าตอบแทนหมวดค�าครุภัณฑ' หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร*าง ฯลฯ ท้ังนี้จะทําให*ง�ายในการดําเนินการ
และควบคุมตรวจสอบการใช*งบประมาณให*เกิดประโยชน'สูงสุดได* 
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นอกจากนี้ความสําคัญของโครงการยังมีขอบข�ายท่ีแสดงให*เห็นถึงในฐานะท่ีเปAน
เครื่องมือช�วยให*การกิจกรรมและหรือองค'ประกอบภายในกิจกรรมบรรลุเปUาประสงค'ตามท่ีวางเอาไว* 
โดยใช*ระยะเวลาท่ีกําหนดไว*อย�างมีคุณค�า เพราะฉะนั้น ในอีกแนวทางหนึ่งความสําคัญของโครงการมี
อีกนัยหนึ่ง ดังนี้ (สมบัติ สุวรรณพิทักษ', 2554) 

1) ช�วยชี้ให*เห็นถึงปFญหา และภูมิหลังของการทํางาน 
2) ช�วยให*การปฏิบัติงาสตามแผนและโครงการเปAนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
3) ช�วยให*แผนงานมีความชัดเจนโดยบุคคลท่ีเก่ียวข*องมีความเข*าใจและรับรู*

ถึงปFญหาร�วมกัน 
4) ช�วยให*แผนงานมีทรัพยากรใช*อย�างเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพปฏิบัติ

จริง เพราะมีรายละเอียดการใช*ทรัพยากรท่ีชัดเจน 
5) ช�วยให*แผนงานมีความเปAนไปได*สูงเพราะมีผู*รับผิดชอบและมีความเข*าใจ

ในการดําเนินงาน 
6) ทําให*มีการกําหนดขอบเขตในการทํางานท่ีแน�นอนและมีความชัดเจน 
7) ทําให*การดําเนินการขององค'กรบรรลุผลตามเปUาหมายท่ีปรารถนา 
8) ช�วยลดความขัดแย*งและขจัดความซํ้าซ*อนในหน*าท่ีความรับผิดชอบของ

หน�วยงาน 
9) ช�วยให*ผู*บริหารสามารถเตรียมรับสถานการณ'ท่ีไม�แน�นอนและความ

ยุ�งยากท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตตลอดจนปUองกันการขัดแย*งท่ีอาจเกิดข้ึนในหน�วยงาน 
10) โครงการเปAนเครื่องมือในการบริหารงานของผู*บริหาร เพ่ือให*การ

ดําเนินงานประสบความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลาและทรัพยากร 
11) โครงการจะช�วยให*เกิดการประสานสัมพันธ'ภายในองค'การ ทําให*การ

ปฏิบัติเปAนไปด*วยความราบรื่นและสามารถตรวจสอบความสําเร็จของงานได*  
กล�าวโดยสรุปคือ ลักษณะและความสําคัญของโครงการจึงเปAนงานท่ีมีลักษณะ

แตกต�างจากงานประจําท่ัวไป ซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการกําหนดวัตถุประสงค'ท่ีชัดเจน วัดได*
และปฏิบัติได*มีการกําหนดจุดเริ่มต*นและสิ้นสุดของกิจกรรม มีการประชุมพิจารณาร�วมกันของ
บุคลากรหรือองค'กรท่ีเฉพาะเจาะจง โดยใช*ทรัพยากรให*เกิดประโยชน'สูงสุด สามารถแก*ไขปFญหาของ
หน�วยงานหรือองค'กรได*อย�างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย*ง และมีวิธีการติดตามและประเมินผลได*
อย�างชัดเจน 

2.3.3 ประเภทของโครงการ 
โครงการสามารถจําแนกประเภทได*หลายวิธี การจําแนกประเภทของโครงการของแต�ละ

องค'การอาจแตกต�างกันไปตามวัตถุประสงค'ของการจําแนก และแนวทางการจําแนกนั้นไม�ตายตัวอาจ
มีการจําแนกท่ีแตกต�างและหลายหลายไปกว�าท่ีแสดงตัวอย�างไว* และโครงการหนึ่งๆ อาจสามารถเข*า
ข�ายหลายประเภท โครงการสามรรถจําแนกประเภทได* ดังนี้ (ภาสมา สุทธิพงศ', 2552) 

2.3.3.1 จําแนกตามขนาด การจําแนกประเภทตามขนาดนี้ยังสามารถแยกออกได*
หลายแนวทาง เช�น ตามขนาดของจํานวนเงินท่ีลงทุน จํานวนคนท่ีเก่ียวข*องในโครงการ เวลาท่ีใช*ใน
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การดําเนินงาน ขนาดพ้ืนท่ีของโครงการ หรืออาจเปAนส�วนผสมของท้ังหมดท่ีกล�าวมาข*างต*น ซ่ึงอาจ
แบ�งเปAน 3 ประเภท เช�น โครงการขนาดใหญ� โครงการขนาดกลาง โครงการขนาดเล็ก แต�อย�างไรก็
ตามไม�มีเกณฑ'กําหนดแน�นอนข้ึนอยู�กับแต�ละองค'การจะกําหนดโครงการขนาดใหญ�ขององค'การ
ขนาดเล็ก อาจเปAนโครงการขนาดเล็กขององค'การขนาดใหญ� 

2.3.3.2 จําแนกตามผู*ลงทุน อาจจําแนกโครงการได*เปAน 3 ประเภท ได*แก� โครงการ
ภาครัฐ โครงการภาคเอกชน และโครกงารร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน 

2.3.3.3 จําแนกตามการลงทุน เปAนการจําแนกตามการลงทุนตามความสัมพันธ'กับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู�เดิม ซ่ึงโดยท่ัวไปมี 3 ประเภท ได*แก� โครงการลงทุนใหม� เปAนการลงทุนท่ี
มุ�งให*เกิดผลผลิตใหม�ซึ่งไม�เก่ียวพันกับกระบวนการผลิตเดิม โครงการขยาย เปAนการลงทุนทํากิจกรรม
เช�นเดิม หรือขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู�เดิม ได*ผลผลิตเหมือนเดิมโดยกระบวนการผลิตเดิม 
และโครงการปรับปรุง เปAนการลงทุนเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนองค'ประกอบบางอย�างในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยไม�เปลี่ยนแปลงผลผลิตมากนัก 

2.3.3.4 จําแนกตามลําดับความสําคัญหรือความเร�งด�วน นอกจากจะลําดับตาม
ความสําคัญมากน*อยแล*ว โครงการยังอาจสามารถแบ�งประเภทได*ตามความต*องการ เช�น โครงการท่ีมี
ความสําคัญเร�งด�วนต�อองค'การ โครกงารท่ีมีความสําคัญเร�งด�วนต�อลูกค*า โครงการท่ีมีความสําคัญ
เร�งด�วนตามความต*องการของตลาด 

2.3.3.5 จําแนกตามความเสี่ยง อาจจําแนกโครงการได*เปAน 3 ประเภทได*แก� 
โครงการท่ีมีความเสียงสูง โครงการท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง โครงการท่ีมีความเสี่ยงตํ่า 

2.3.3.6 จําแนกตามกระแสเงินหมุนเวียน อาจจําแนกโครงการได*เปAน 3 ประเภท 
ได*แก� โครงการท่ีมีระยะการคืนทุนอย�างรวดเร็ว โครงการท่ีมีระยะเวลาการคืนทุนปานกลาง โครงการ
ท่ีมีระยะเวลาคืนทุนยาวนาน 

2.3.3.7 จําแนกตามระดับของเทคโนโลยี อาจจําแนกได*เปAนโครงการท่ีใช*เทคโนโลยี
ตํ่า โครงการท่ีใช*เทคโนโลยีปานกลาง และโครงการท่ีใช*เทคโนโลยีสูง 

2.3.3.8 จําแนกตามประสบการณ'ในการดําเนินโครงการ เปAนการแบ�งโครงการเปAน
ประเภทต�างๆ ตามประสบการณ'ในการดําเนินโครการประเภทนั้นๆ เช�น เปAนโครงการท่ีเคย
ดําเนินการมาแล*ว ตัวอย�างเช�น ส�วนขยายของโครงการเดิมในสถานท่ีเดิม โครงการท่ีเคยดําเนินการ
มาก�อนแต�ดําเนินการใหม�ในสถานท่ีอ่ืน เปAนโครงการท่ีไม�เคยดําเนินการมาก�อน ตัวอย�างเช�น เปAน
โครงการท่ีเคยดําเนินการมาก�อนแต�มีงานบางส�วนท่ีเปAนงานท่ีไม�เคยดําเนินการมาก�อน หรือโครงการ
ท่ียังไม�เคยดําเนินการมาก�อนท้ังโครงการ 

2.3.3.9 จําแนกตามวัตถุประสงค'หรือเปUาหมาย เปAนการจําแนกเปAนประเภทต�างๆ 
ตามวัตถุประสงค'ของโครงการต�อองค'การ เช�น โครงการตามแผนกลยุทธ' โครงการท่ีเปAนส�วนหนึ่งของ
แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

2.3.3.10 จําแนกตามประเภทของผลผลิต เปAนการจําแนกโครงการเปAนประเภท
ต�างๆ ตามผลผลิตหรือผลิตภัณฑ'ท่ีผลิตโดยโครงการ เช�น โครงการผลิตสิ้นค*าหรือผลิตภัณฑ' โครงการ
ด*านบริการ โครงการผลิตสินค*าและบริการ เปAนต*น 
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2.3.3.11 จําแนกตามลักษณะงาน เปAนการจําแนกประเภทโครงการตามลักษณะ
ของโครงการ เช�น โครงการวิจัยและพัฒนา โครงการก�อสร*าง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องค'การ โครกงารนวัตกรรมสิ้นค*าและวัสดุต*นแบบ 

กล�าวโดยสรุป โครงการถูกจําแนกตามหลักเกณฑ'ต�างๆ ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับว�าจะใช*เกณฑ'
วัดเปAนตัวชี้วัดให*สอดคล*องกับหน�วยงานท่ีกําลังดําเนินโครงการ แต�อย�างไรก็ดีโดยท่ัวไปแล*วประเภท
ของโครงการจะมีเกณฑ'การแบ�งได*แก� จําแนกตามขนาด จําแนกตามการลงทุน จําแนกตาม
ความสําคัญหรือเร�งด�วน จําแนกตามความเสี่ยง จําแนกตามกระแสเงินหมุนเวียน จําแนกตามขนาด
เทคโนโลยี จําแนกตามประสบการณ'การดําเนินการ จําแนกตามวัตถุประสงค'หรือเปUาหมาย จําแนก
ตามประเภทของผลผลิต และจําแนกตามลักษณะของงาน  

2.3.4 วงจรโครงการ 
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ(2546) ได*ให*ทัศนะเก่ียวกับวงจรของโครงการต*องประกอบไปด*วย ข้ัน

กําหนดหลักการ ข้ันกําหนดโครงการ ข้ันวิเคราะห'และประเมินโครงการ ข้ันอนุมัติโครงการ ข้ัน
ปฏิบัติการ ข้ันติดตามและรายงานผลการปฏิบัติการ เปลี่ยนเปAนงานบริหารปกติ และข้ันประเมินผล 
จากข้ันตอนดังกล�าวนําเสนอเปAนรูปภาพได*ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 แสดงวงจรโครงการในรูปข้ันตอนต�างๆ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (2546) การวิเคราะห'และการประเมินผลโครงการ  
 

1. ข้ันกําหนดหลักการ 

8. ข้ันประเมินผล 

7. ข้ันเปลี่ยนเปAนงานบรหิารปกต ิ

6. ขั้นติดตามและรายงานผลการปฏิบัติการ 

5. ข้ันปฏิบัติการ 

2. ข้ันกําหนดโครงการ 

3. ข้ันวิเคราะห'และประเมินโครงการ 

4. ข้ันอนุมัติโครงการ 
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จากแผนภูมิข*างต*น วิวัฒน' เอ่ียมไพรวัน (2552) ได*อธิบายเพ่ิมเติม โดยกล�าวถึงวงจร
โครงการเปAนเหมือนกระบวนการ และมีมิติของการศึกษา ซ่ึงเปAนแบบเฉพาะ โดยสาระสําคัญของมิติ
การศึกษาได*ถูกอธิบายไปตามลําดับแต�ละประเด็นดังต�อไปนี้ 

2.3.4.1 ข้ันกําหนดหลักการ หมายถึง การบรรยายให*เข*าใจถึงสภาพการณ'ท่ีพึง
ปรารถนา หรือสิ่งท่ีต*องการให*บรรลุผลสําเร็จในทศนะของหน�วยงานเจ*าของเรื่อง ในทางปฏิบัติเนื้อหา
สาระของการกําหนดหลักการพึงอธิบายให*เห็นถึงเหตุผลและความจําเปAนของการจัดทําโครงการนั้นๆ  

2.3.4.2 ข้ันการกําหนดโครงการ หมายถึงการจัดทําโครงการให*มีองค'ประกอบครบ
ทุกประการ 

2.3.4.3 ข้ันการวิเคราะห'และประเมินผลโครงการ หมายถึง การวิเคราะห'เพ่ือศึกษา
ความเปAนไปได*ของโครงการ โดยมุ�งพิจารณาว�าโครงการนั้นๆ มีความเหมาะสมในประเด็นของความ
คุ*มค�าและมีความเปAนไปได*ในการนําไปปฏิบัติอย�างไร เพียงใด ซ่ึงมักจะทําการศึกษาวิเคราะห'
โครงการโดยกลุ�มผู*เชี่ยวชาญในด*านต�างๆ ในเชิงของสหวิทยาการ ซ่ึงเทคนิคในการวิเคราะห'โครงการ 
ได*แก� โดยการเปรียบเทียบข*อดีและข*อเสียของโครงการซ่ึงอาจใช*เทคนิคการประเมินโครงการต*นทุน-
กําไร  (Cost-Benefit Analysis)  หรือ เทคนิคการประเ มินโครงการต*นทุน-ผลลัพธ'  (Cost-
Effectiveness Analysis) แล*วแต�กรณีตามลักษณะของโครงการ นอกจากนี้ยังอาจศึกษาวิเคราะห'
ความเปAนไปได*ในมิติอ่ืนๆ เช�น มิติทางการเมือง มิติทางสังคม มิติสภาพแวดล*อม มิติทางเศรษฐกิจ 
และมิติทางการบริหารประกอบด*วยก็ได* 

2.3.4.4 ข้ันอนุมัติโครงการ หมายถึง การตัดสินใจเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเพ่ือ
ทําการอนุมัติโครงการนั้นๆ ซ่ึงจะต*องผ�านการศึกษาวิเคราะห'ความเปAนไปได* 

2.3.4.5 ข้ันปฏิบัติการ หมายถึง การนําโครงการท่ีได*รับการอนุมัติโดยผู*มีอํานาจตาม
กฎหมายเพ่ือนําไปปฏิบัติ (Implementation) โดยการปฏิบัติการกิจกรรมต�างๆ ตามท่ีโครงการได*
กําหนดไว*ตามกรอบระยะเวลาเพ่ือให*บังเกิดผลท่ีมุ�งหวังตามวัตถุประสงค'ของโครกงารต�อไป 

2.3.4.6 ข้ันติดตามและรายงานผลการปฏิบัติการ หมายถึง การสํารวจตรวจสอบโดย
การติดตามการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ของโครงการว�าเปAนไปตามวัตถุประสงค'และกําหนดระยะเวลา
ของโครงการท่ีได*กําหนดไว*แล*วหรือไม�อย�างไร หากพบข*อผิดพลาด อุปสรรค ปFญหาและความล�าช*าก็
จะได*รายงานสภาพและสาเหตุต�างๆ ของปFญหานั้นแก�หน�วยงานเจ*าของโครงการเพ่ือหาทางแก*ไข
ปรับปรุงอย�างรวดเร็วทันการ ท้ังนี้ต*องระลึกอยู�เสมอว�าการดําเนินการตามโครงการก็คือ การทําให*
กิจกรรมต�างๆ ของโครงการท่ีได*ระบุไว*ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค'และเปAนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด ซ่ึงต*องอาศัยความร�วมมือ การประสานงานระหว�างหน�วยงานต�างๆ ซ่ึงเปAนภารกิจของ
หน�วยงานเจ*าของโครงการท่ีจะต*องประสาน ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติการให*บรรลุตาม
เปUาหมายและวัตถุประสงค'ต�างๆ ของโครงการ ข้ันตอนนี้จึงเปAนข้ันตอนของการศึกษาผลของการ
ดําเนินการนั่นเอง โดยการกระทําในรูปของการรายงาน (Reporting) อย�างไรก็ดี ในบางกรณีการ
รายงานผลการปฏิบัติการอาจมิการกระทําเปAนข้ันสุดท*ายของโครงการนั้นๆ บางโครงการอาจ
กําหนดให*มีการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามผล (Monitoring) การดําเนินการของโครงการนั้นๆ อีกด*วย 
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2.3.4.7 ข้ันเปลี่ยนเปAนงานบริหารปกติ หมายถึง เม่ือโครงการสิ้นสุดการดําเนินการ
ในข้ันติดตามและรายงานผลการปฏิบัติการแล*ว การดําเนินการโครงการก็จะแปรสภาพกลายเปAนงาน
บริหารปกติ (Routine Work) โดยอัตโนมัติ 

2.3.4.8 ข้ันประเมินผล หมายถึง ข้ันท*ายสุดของการดําเนินการโครงการเพ่ือ
ตรวจสอบประเมินผลและวิเคราะห'ว�า ผลและผลลัพธ'ท่ีเกิดข้ึนของโครงการมีลักษณะอย�างไร บรรลุ
วัตถุประสงค'และเปUาหมายของโครงการอย�างไรบ*าง มีความสอดคล*องกับเปUาหมายและวัตถุประสงค'
ของแผนงาน และนโยบายสาธารณะเพียงใด ซ่ึงเปAนข้ันตอนท่ีประเมินผลโดยรัฐสภาและหรือ
หน�วยงานท่ีได*รับมอบหมาย 

โดยสรุป วงจรโครงการมีลักษณะเปAนกระบวนการอันประกอบด*วยข้ันตอนการ
กําหนดหลักการ ข้ันกําหนดโครงการ ข้ันวิเคราะห'และประเมินโครงการ ข้ันอนุมัติโครงการ ข้ัน
ปฏิบัติการ ข้ันติดตามและรายงานผลการปฏิบิการ ข้ันเปลี่ยนเปAนงานบริหารปกติ และข้ันประเมินผล 

2.3.5 องค'ประกอบของโครงการ 
การท่ีนโยบายสาธารณะประกอบด*วยแผนงานต�างๆ เปAนจํานวนหลายแผนงานนั้น ในแต�ละ

แผนงานก็อาจประกอบด*วยโครงการต�างๆ อย�างน*อยสองโครงการ ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค'ของ
แผนงานและนโยบายสาธารณะนั้นๆ ในทางปฏิบัติ โครงการก็คือ แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมย�อย
ต�างๆ ท่ีเก่ียวกับแผนงานท้ังหลายในโครงการนั้น มักจะระบุว�าเปAนโครงการอะไรมีวัตถุประสงค'
อย�างไร จะดําเนินการท่ีไหน โดยวิธีการอย�างไร และจะเริ่มต*นดําเนินการเมืองใด และสิ้นสุดเม่ือใด 
และโครงการนั้นๆ มีเหตุผลอย�างบ*าง 

โครงการจึงเปAนกิจกรรมต�างๆท่ีเก่ียวข*องกับแผนงาน ในแต�ละแผนงานอาจมีวัตถุประสงค'
เฉพาะด*านท่ีแตกต�างกันไป เม่ือเปAนดังนี้ แผนงานหนึ่งจึงอาจมีโครงการอย�างน*อยสองโครงการ โดย
แต�ละโครงการมีการกําหนดวัตถุประสงค'หลักเฉพาะโครงการนั้นๆ ท้ังนี้โครงการท้ังหมดเม่ือนํา
วัตถุประสงค'มาศึกษาพิจารณารวมกันก็จะพบว�าวัตถุประสงค'ของโครงการท้ังนั้นล*วนสนองตอบ
วัตถุประสงค'เฉพาะด*านของแต�ละแผนงานนั้นเอง จะเห็นได*ว�าโครงการจึงเปAนเอกสารท่ีแสดงกิจกรรม
ย�อยต�างๆ ท่ีเก่ียวข*องสัมพันธ'กันกับแผนงานในแต�แง�ของวัตถุประสงค'และการดําเนินการ เม่ือเปAน
เช�นนี้ในการดําเนินการขอโครงการต�างๆ จึงมุ�งเน*นความสําเร็จของการดําเนินการภายใต*พ้ืนฐานของ
ความร�วมมือและการประสานงานร�วมกันเปAนอย�างดี 

โครงการแสดงถึงกระบวนการในการดําเนินการท่ีเปAนระบบ กล�าวคือ โครงการโดยรวมต*อง
แสดงถึงสภาวะการดําเนินการในลักษณะท่ีเปAนระบบ (System) ซ่ึงประกอบด*วยปFจจัยนําเข*า
(Inputs) ซ่ึงหมายถึง ปFจจัยการผลิตอันเปAนต*นทุนของโครงการท้ังในส�วนของกําลังคน (Men) 
งบประมาณค�าใช*จ�าย (Money) วัสดุอุปกรณ' (Materials) และการจัดการ (Management) 
กระบวนการแปรรูป (Conversion Process) ซ่ึงหมายถึงกระบวนการผลิตท่ีทําหน*าท่ีแปรรูปปFจจัย
นําเข*าท้ังหลายให*กลายเปAนผลผลิต (Productivity) ซ่ึงหมายถึง ปFจจับนําออก (Outputs) ในรูปของ
ผลการดําเนินการท่ีเปAนสินค*าและบริการสาธารณะ (Public Goods and Services) และในส�วนของ
ระบบการประเมินและติดตามผล ซ่ึงหมายถึง ผลสะท*อนกลับ (Feedback) 
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ในการจัดทําโครงการ ผู*ออกแบบโครงการควรรู*องค'ประกอบต�างๆ ของโครงการ เพ่ือให*การ
จัดทําโครงการมีความถูกต*อง คือ  

2.3.5.1 โครงการต*องกําหนดชื่อและเจ*าของโครงการ กล�าวคือ ชื่อของโครงการมักมี
ลักษณะเฉพาะและมีกรอบท่ีมาของการระบุชื่อท่ีสอดคล*องกับแผนงานและนโยบายสาธารณะ ส�วน
เจ*าของโครงการหมายถึง หน�วยงานหลักท่ีเปAนผู*รับผิดชอบโครงการนั้นท้ังหมด ท้ังนี้อาจมีการระบุ
หน�วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวข*องด*วย 

2.3.5.2 โครงการต*องแสดงถึงหลักการและเหตุผล กล�าวคือ เนื่องจากโครงการมี
ความสัมพันธ'กับแผนงานและนโยบายสาธารณะในประเด็นสําคัญท่ีสุดก็คือ วัตถุประสงค' ในการจัดทํา
โครงการจึงต*องระบุหลักการและเหตุผลอันเปAนท่ีมาขอโครงการนั้นๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติผู*จัดทําโครงการ
สามารถพิจารณาวิเคราะห'ได*จากวัตถุประสงค'ของแผนงานและนโยบายสาธาณณะซ่ึงเปAนกรอบท่ีมา
ของโครงการ 

2.3.5.3 โครงการต*องมีการกําหนดวัตถุประสงค'และเปUาหมาย กล�าวคือ เม่ือได*
อธิบายให*เห็นถึงหลักการและเหตุผลอันเปAนท่ีมาขอดครงการแล*ว องค'ประกอบสําคัญท่ีสุดของ
โครงการ ก็คือ การกําหนดวัตถุประสงค'และเปUาหมายในทางท่ีเปAนจริง วัตถุประสงค'ของโครงการต*อง
สอดคล*องกับวัตถุประสงค'ของแผน แผนงานและนโยบายสาธารณะ และน�าจะสะท*อนให*เห็นถึง
สภาวะของความเปAนรูปธรรมท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนด*วย หลังจากกําหนดวัตถุประสงค'แล*ว โครงการต*องมี
เปUาหมายของโครงการอีกด*วย เปUาหมายมีลักณะของตัวเลขเชิงปริมาณท่ีสามารถวัดค�าได*อย�างเปAน
รูปธรรม เปUาหมายจึงเปAนตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีสําคัญในเชิงรูปธรรมท่ีชัดเจนของโครงการ เช�น 
นโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงค'สําคัญในด*านการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
วัตถุประสงค'ของแผน ก็คือ การเพ่ิมผลผลิตข*าวของเกษตรกรท่ัวประเทศ วัตถุประสงคฺของแผนงานก็
คือ การเพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิตข*าวของเกษตรกร การเพ่ิมปริมาณผลผลิตข*าวของเกษตรกร วัตถุประสงค'
ของโครงการก็คือ การจัดสรรท่ีดินดินให*แก�เกษตรกร การจัดหาปุ�ยอินทรีย'ให*แก�เกษตรกร เปUาหมาย
ของโครงการก็คือ การจัดสรรท่ีดินทํากินให*แก�เกษตรกรเพ่ือการปลูกข*าวครัวเรือนละ 10 ไร� การ
จําหน�ายปุ�ยอินทรีย'ราคาถูกให*แก�เกษตรกรในราคาต*นทุนการผลิต 

2.3.5.4 โครงการต*องแสดงถึงกิจกรรมต�างๆ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค'และเปUาหมาย 
กล�าวคือ โครงการแต�ละโครงการต*องกําหนดกิจกรรมต�างๆ หรือกลุ�มของกิจกรรมย�อยของแผนงานเพ่ือการ
บรรลุภารกิจในอนาคตโดยการทําให*กิจกรรมต�างๆ เหล�านั้นบังเกิดผลตามเปUาหมายและวัตถุประสงค'  

2.3.5.5 โครงการต*องระบุถึงระยะเวลาและพ้ืนท่ีในการดําเนินการท่ีแน�ชัด กล�าวคือ 
การดําเนินการกิจกรรมต�างๆ ของโครงการมักเปAนเรื่องริเริ่มใหม� เรื่องด�วน มีสาระเก่ียวข*องกับการ
พัฒนาและมุ�งตอบสนองความต*องการของประชาชนผู*เปAนผู*รับบริการ เม่ือเปAนเช�นนี้ องค'ประกอบ
สําคัญของโครงการจึงต*องกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่องของจุดเริ่มต*นและสิ้นสุดของ
โครงการ รวมท้ังพ้ืนท่ีในการดําเนินการโครงการท่ีเก่ียวข*องกับกลุ�มเปUาหมายของโครงการให*ชัดเจน 

2.3.5.6 โครงการต*องระบุถึงงบประมาณท่ีใช*ในการดําเนินการและผลท่ีคาดว�าจะ
ได*รับจากการดําเนินการตามโครงการ กล�าวคือ โครงการต*องแสดงถึงค�าใช*จ�ายรูปของงบประมาณอัน
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เปAนต*นทุน (Cost) ของโครงการและประเมินอัตราของผลตอบแทนและค�าใช*จ�ายอันเปAนต*นทุนของ
โครงการ และยังทําให*สามารถเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนในลักษณะเดียวกันได*อีกด*วย 

โดยสรุปองค'ประกอบของโครงการ มีความจําเปAนท่ีจะผนวกเข*ากันและดําเนินการ
ไปตามข้ันตอนทีละลําดับ หากจะดําเนินการเพียงอย�างใดอย�างหนึ่งโดยไม�ครบองค'ประกอบ การ
ดําเนินการโครงการนั้นๆ ก็จะไม�เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง โครงการไม�
บรรลุวัตถุประสงค'นั่นเอง ซ่ึงการจะทําให*โครงการถูกขับเคลื่อนไปอย�างถูกต*องและมีทิศทางอย�างท่ี
ควรจะเปAน จะต*องประกอบด*วยองค'ประกอบสําคัญ ได*แก� การกําหนดชื่อและเจ*าของโครงการ การ
แสดงหลักการและเหตุผลของการจัดทําโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค'และเปUาหมายของการทํา
โครงการ การแสดงกิจกรรมต�างๆ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค'และเปUาหมาย การระบุระยะเวลาและ
พ้ืนท่ีดําเนินการ และการระบุถึงกรอบงบประมาณอย�างชัดเจน รวมถึงผลท่ีคาดว�าจะได*รับจากการ
ดําเนินการโครงการนี้ 

2.3.6 ลักษณะโครงการท่ีดี 
โครงการเปAนลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปมากกว�านโยบาย หรือกล�าวอีกอย�างหนึ่ง โครงการ

เปAนเรื่องท่ีจัดลําดับชั้นย�อยลงมาจากนโยบาย เพ่ือท่ีจะแบ�งเบาภาระของนโยบายท่ีใช*ในวงกว*างให*
แคบลงโดยเล็งเห็นผลจะเกิดข้ึนอย�างชัดเจนมากกว�า แต�อย�างไรก็ตามโครงการแม*จะมีลักษณะท่ี
หลากหลาย แต�ก็มีเกณฑ'สําคัญท่ีจะบ�งบอกว�าอะไรคือลักษณะของโครงการท่ีดีดังเช�น สมพร แสนสุข
(2552) ได*กล�าวไว*ว�า เกณฑ'การวัดว�าลักษณะของโครงการท่ีดี ประกอบด*วย  

2.3.6.1 สามารถแก*ไขปFญหาของหน�วยงานหรือองค'กรได*อย�างมีประสิทธิภาพ 
2.3.6.2 มีวัตถุประสงค'และเปUาหมายท่ีชัดเจน สามารถดําเนินงานและปฏิบัติได* 
2.3.6.3 รายละเอียดของโครงการต*องสอดคล*องและสัมพันธ'กัน กล�าวคือ วัตถุประสงค'ของ

โครงการต*องสอดคล*องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต*องสอดคล*องกับวัตถุประสงค' เปAนต*น 
2.3.6.4 รายละเอียดของโครงการสามารถเข*าใจได*ง�าย สะดวกต�อการดําเนินงานตาม

โครงการ 
2.3.6.5 เปAนโครงการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได* สอดคล*องกับแผนงานหลักขององค'กรและ

สามารถติดตามประเมินผลได* 
2.3.6.6 รายละเอียดของโครงการต*องเข*าใจง�ายมีการใช*ภาษาท่ีเข*าใจกันท่ัวไป 
2.3.6.7 โครงการต*องได*รับการสนับสนุนในด*านทรัพยากร และงบประมาณ 
2.3.6.8 โครงการต*องมีระยะเวลาในการดําเนินงาน คือ ต*องระบุวันเวลาท่ีเริ่มต*น 

และสิ้นสุดโครงการ 
2.3.6.9 มีวิธีการประเมินผลท่ีชัดเจน 
จะเห็นได*ว�าการต้ังเกณฑ'การวัดลักษณะของโครงการท่ีดีควรจะเปAนอย�างไรของสม

พร แสนสุข สะท*อนให*เห็นประเด็นสําคัญว�า โครงการท่ีเกิดข้ึนไม�ว�าจะเปAนของภาครัฐหรือภาคเอกชน
เปAนผู*ดําเนินการ เปUาหมายสําคัญคือ การแก*ไขหรือตอบสนองความต*องการของประชาชนได* ในส�วน
ของภาครัฐคือประชาชนได*ประโยชน'จากโครงการคือ โครงการสาธารณะนั่นเอง ส�วนโครงการท่ีริเริ่ม
จากเอกชนคือ กําไร แต�ต*องมีความรับผิดชอบต�อสังคม ในขณะเดียวกันเนื้อหาสาระ รายละเอียด 
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และทรัพยากรการดําเนินการต*องถึงพร*อมด*วย มิฉะนั้น โครงการก็ไม�อาจจะถูกผลักดันให*ประสบ
ผลสําเร็จได* นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกท�านหนึ่งคือ หทัยรัตน' ลิ่มอรุณวงศ' (2552) ได*กล�าวถึง
ลักษณะท่ีดีของโครงการมีลักษณะดังต�อไปนี้ 

1) เปAนโครงการท่ีสามารถแก*ปFญหาของท*องถ่ินได* 
2) มีรายละเอียดเนื้อหาสาระครบถ*วน ชัดเจน และจําเพาะเจาะจง โดย

สามารถตอบคําถามดังต�อไปนี้  
- โครงการอะไร หมายถึง ชื่อโครงการ  
- ทําไมต*องทําโครงการนั้น หมายถึง หลักการและเหตุผล  
- ทําเพ่ืออะไร หมายถึง วัตถุประสงค'  
- ทําในปริมาณเท�าได หมายถึง เปUาหมาย 
- ทําอย�างไร หมายถึง วิธีดําเนินการ 
- ทําเม่ือใดและนานเท�าใด หมายถึง ระยะเวลาดําเนินการ 
- ใช*ทรัพยากรอะไร หมายถึง งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  
- ใครทํา หมายถึง ผู*รับผิดชอบโครงการ 
- ต*องทํากับใคร หมายถึง หน�วยงานหรือบุคคลท่ีให*การสนับสนุน 
- ทําได*บรรลุวัตถุประสงค'และเปUาหมายหรือไม� หมายถึง การ

ประเมินผลเกิดอะไรข้ึน 
- เม่ือสิ้นสุดโครงการ หมายถึง ผลท่ีคาดว�าจะได*รับ 
- มีปFญหาอุปสรรคหรือไม� หมายถึง ข*อเสนอแนะ 

3) รายละเอียดของโครงการดังกล�าว ต*องมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ'กัน เช�น 
วัตถุประสงค'ต*องสอดคล*องกับหลักการและเหตุผล วิธีดําเนินการต*องเปAนทางท่ีทําให*บรรลุ
วัตถุประสงค'ได* เปAนต*น 

4) โครงการท่ีริเริ่มข้ึนมาต*องมีผลอย�างน*อยท่ีสุดอย�างใดอย�างหนึ่งในหัวข*อ
ต�อไปนี้ สนองตอบ สนับสนุนต�อนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายส�วนรวมของประเทศ ก�อให*เกิด
การพัฒนาท้ังเฉพาะส�วนและการพัฒนาโดยส�วนรวมของประเทศ แก*ปFญหาท่ีเกิดข้ึนได*ตรงจุดตรง
ประเด็น 

5) รายละเอียดในโครงการมีพอท่ีจะเปAนแนวทางให*ผู*อ่ืนอ�านแล*วเข*าใจ และ
สามารถดําเนินการตามโครงการได* 

6) เปAนโครงการท่ีปฏิบัติได*และสามารถติดตามและประเมินผลได* 
โดยสรุป ลักษณะท่ีดีของโครงการ หมายถึง โครงการท่ีมีเกณฑ'การวัด โดยพิจารณา

จากลักษณะสําคัญทุกหน�วยงานได*ดําเนินการมาเปAนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงประกอบด*วยเกณฑ'ท่ี
สําคัญ ได*แก� เปAนโครงการท่ีสามารถนําไปสู�การแก*ไขปFญหาได* มีวัตถุประสงค' เปUาหมายและ
รายละเอียดภายในโครงการชัดเจนและครบถ*วน ท้ังนี้รายละเอียดของโครงการต*องมีความสัมพันธ'กับ
วัตถุประสงค'และเปUาหมายขององค'การ นอกจากนี้ รายละเอียดของโครงการจะต*องใช*ภาษาท่ีเข*าใจ
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ง�าย ซ่ึงโยงเข*าสู�หลักการและเหตุผลได*อย�างตรงประเด็น และท่ีสําคัญ ต*องเปAนโครงการท่ีมีการระบุถึง
ท่ีมาของงบประมาณและระบุวันเวลาในการจัดทําโครงการไว*อย�างชัดเจน  
 
2.4 แนวคิดการบริหารโครงการ 

ปFจจุบันองค'การโดยท่ัวไปได*เผชิญหน*ากับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับการดําเนินงานอยู�
ตลอดเวลา เช�น สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจําหน�ายไม�เปAนไปตามเปUาหมายเกิด
การแข�งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง เปAนต*น ซ่ึงส�งผลให*องค'การจําเปAนต*องมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง
เพ่ือความอยู�รอดอยู�เสมอ สําหรับแนวทางท่ีมีความสําคัญในการปรับตัวขององค'การ ได*แก�องค'การ
จะต*องปรับตัวให*ทันกับการแข�งขัน การปรับปรุงและพัฒนาด*านคุณภาพของการบริหารจัดการภายใน
องค'การ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข*ามาใช*งาน เปAนต*น เพราะฉะนั้น องค'การจําเปAนต*องมี
การประสานกิจกรรมการดําเนินงานด*านต�างๆ ภายในองค'การดังกล�าวข*างต*นให*เกิดประสิทธิภาพท้ัง
ในด*านการเงิน ด*านการผลิต ด*านบุคลากร ด*านการตลาด เปAนต*น ซ่ึงเปAนกิจกรรมท่ีต*องดําเนินการ
ควบคู�กันไป ส�วนเปUาหมายท่ีสําคัญของการบริหาร คือ การบรรลุวัตถุประสงค'ขององค'การอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การนําแนวคิดทางการบริหารโครงการมาดําเนินการได*สร*างประโยชน'อย�างสูงต�อท้ังสังคม
และองค'การท่ีมีบทบาทเปAนเครื่องมือท่ีทําให*องค'การสามารถพัฒนาความสามารถให*สูงข้ึน อาทิ ด*าน
การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุมกิจกรรมของโครงการ รวมท้ังการใช*งบประมาณอย�างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอีกด*วย การท่ีโครงการมีขนาดท่ีใหญ�มากข้ึนจากในอดีตนั้นทําให*องค'การและสังคม
เกิดการพัฒนาตามไปด*วย ในเบื้องต*นการท่ีผู*บริหารโครงการจะนําการบริหารโครงการมาใช*ใน
องค'การ ผู*บริหารโครงการควรมีความรู*และความเข*าใจในด*านความเปAนมาของโครงการ ความหมาย 
ความแตกต�างระหว�างการบริหารโครงการกับการบริหารท่ัวไป ประโยชน'และความสําเร็จท่ีต*องการ
จากการบริหารโครงการ เปAนต*น จึงจะทําให*การบริหารโครงการสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค'และเปUาหมาย ดังนั้น เพ่ือให*เกิดความเข*าใจในสาระสําคัญของการบริหารงานโครงการ 
ผู*วิจัยจะได*นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานโครงการตามลําดับ  

2.4.1 ความเปAนมาของการบริหารโครงการ  
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในช�วง ค.ศ. 1750-1850 ไม�ได*ส�งผลต�อการบริหารงานของผู*บริหาร

มากนัก หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง ผู*บริหารส�วนใหญ�ในขณะนั้นยังไม�เห็นความสําคัญของการบริหาร
โครงการมาใช*โดยตรง สาเหตุอันเนื่องมาจากองค'การท่ีมีขนาดใหญ�สามารถดําเนินงานให*บรรลุ
วัตถุประสงค'ได*ท้ังหมด โดยการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงท่ีถูกกําหนดขอบเขตให*เปAนภารกิจของ
ผู*เชี่ยวชาญทางเทคนิคและทางการบริหารภายในองค'การ ต�อมาเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเปAนผลมา
จากการพัฒนาเทคโนโลยีและการติดต�อสื่อสาร องค'การขนาดใหญ�จึงถูกมองว�าเปAนองค'การท่ีมี
ความสามารถท่ีจํากัดในการตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล*อม 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงด*านสภาวะแวดล*อมท่ีสามารถส�งผลกระทบต�อการบริหาร และ
กระตุ*นให*องค'การจําเปAนต*องนําแนวทางการบริหารโครงการมาใช*ในการดําเนินงาน ได*เกิดความนิยม
ข้ึนต้ังแต�ช�วงปb 1960 ท่ีเกิดจากปFญหาด*านต*นทุนท่ีสูงข้ึนและกําไรท่ีลดลงจนสามารถส�งผลกระทบต�อ
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การผลิตสินค*าและการให*บริการอย�างต�อเนื่อง จึงทําให*องค'การจําเปAนต*องหาแนวทางหรือกลยุทธ'ใน
การเพ่ิมรายได*โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ'ใหม�ข้ึน แต�เนื่องจากการคิดค*นและพัฒนาผลิตภัณฑ'ใหม�ไม�
อาจปฏิบัติได*ในกระบวนการผลิตท่ีใช*การบริหารท่ัวไปท่ีมีการผลิต โดยใช*กระบวนการของการบริหาร
ท่ัวไปท่ีมีความเหมาะสมและมีความสอดคล*องกับสถานการณ'ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน*อย 

ในระยะเวลาต�อมาได*เกิดการแข�งขันทางธุรกิจมีมากข้ึนส�งผลทําให*เกิดการผลิตสินค*าและ
บริการท่ีสูงข้ึน ผู*ใช*ผลิตภัณฑ'ยิ่งมีความต*องการให*องค'การตอบสนองความต*องการของตนมากข้ึน
องค'การจึงต*องมีการปรับปรุงการดําเนินงาน ได*แก� กลยุทธ' โครงสร*าง และวัฒนธรรมขององค'การให*
มีความยืดหยุ�น มีความคล�องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได* มิฉะนั้นแล*วองค'การอาจ
ต*องเลิกดําเนินกิจการไป จึงส�งผลทําให*ระบบการวางแผนและการบริหารงานในลักษณะโครงการได*
ถูกนํามาใช*เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังสนับสนุนและส�งเสริมการวางแผนและการควบคุม
การดําเนินงานท่ัวไป ตลอดจนทําให*องค'การบรรลุวัตถุประสงค'ภายใต*เวลาและงบประมาณท่ีจํากัด 

อย�างไรก็ตามการบริหารงานท่ีมุ�งเน*นคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ'ทําให*เกิด
การเปลี่ยนแปลงข้ึนและเปAนสาเหตุทําให*มีการนําการบริหารโครงการมาใช*อย�างแพร�หลาย เช�นมีการ
คิดค*นสิ่งประดิษฐ'ใหม�ๆ เกิดเทคโนโลยีระดับสูง และมีการนําเทคโนโลยีมาใช*กันอย�างกว*างขวางทําให*
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ'ต�างๆ สั้นลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารในอย�างรวดเร็วการ
บริหารโครงการจึงถูกนํามาใช*เพ่ือให*สอดคล*องกับสถานการณ'ดังกล�าว อย�างไรก็ตามโครงการมักจะ
เปAนกิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานเพียงครั้งเดียวแต�มีกิจกรรมย�อยๆ ท่ีเก่ียวข*องท้ังในด*านเวลา และการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือให*บรรลุวัตถุประสงค'ท่ีองค'การต*องการ นอกจากนี้วัตถุประสงค'ของโครงการ
จากกิจกรรมท่ีมีความสลับซับซ*อนจึงมีความจําเปAนท่ีผู*บริหารต*องให*ความสําคัญมากยิ่งข้ึนอีกด*ว 

2.4.2 ความหมายของการบริหารโครงการ 
การจัดการ (Management) และการบริหาร (Administration) พบว�า การจัดการมักนิยม

ใช*ในด*านธุรกิจ โดยจะเปAนการจัดการตามนโยบายท่ีองค'การได*กําหนดไว* ส�วนการบริหารมักนิยมใช*
ในด*านการบริหารราชการท่ีมุ�งเน*นในเรื่องของการบริหาร ท้ังนี้ ไม�ว�าจะเปAนการจัดการและการ
บริหาร ท*ายท่ีสุดแล*ว ก็คือ การดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีมุ�งสู�ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามเปUาหมายท่ี
กําหนดไว* เพียงแต�ว�า เปUาหมายสูงสุดนั้นจะใช*ในบริบทใด หากเปAนบริบทของรัฐ เปUาหมายสูงสุดก็
มักจะเปAนประชาชน แต�ถ*าเปUาหมายสูงสุดใช*ในบริบทของเอกชน แน�นอนว�า กําไรต*องมาก�อนเสมอ แต�
อย�างไรก็ตาม คําว�า การจัดการและการบริหาร สามารถนํามาใช*ทดแทนกันได* หรืออาจจะรวมกันเปAน
คําเดียวกันให*สอดคล*องกับการบริหารงานยุคใหม�ท่ีเรียกว�า NPM (New Public Management)   
(เทพศักด์ิ บุญรัตพันธุ', 2553) ดังนั้น เพ่ือให*เข*าใจความหมายของการบริหารโครงการอย�างสมบูรณ' จึง
ต*องมีการแยกการให*ความหมายการบริหารกับโครงการออกก�อน แล*วนํามาให*ความหมายรวมกันดังนี้ 

นักวิชาการไทย ศิริวรรณ เสรีรัตน' (2538) ได*กล�าวว�า การจัดการหรือการบริหารเปAน
กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใช*ให*บรรลุวัตถุประสงค'ตามข้ันตอนการบริหาร คือ การ
วางแผน การจัดองค'การ การชักนํา และการควบคุม ส�วนนักวิชาการต�างประเทศอาจจะมีประเด็นการ
บริหารจัดการเพ่ิมเติมเข*ามา เช�น โจนส'และจอร'จ (Jones & George, 2003) ได*กล�าวถึงการบริหาร
จัดการในความหมายของการจัดโครงสร*างองค'การ การควบคุมทรัพยากรอ่ืนๆ ให*บรรลุเปUาหมายอย�างมี
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ประสิทธิภาพเข*าไปด*วย ดังสาระสําคัญท่ีว�า การจัดการ คือ การวางแผนการจัดโครงสร*างองค'การ การนํา
และการควบคุมในด*านบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ ในการบรรลุเปUาหมายอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังขยายคําว�า ทรัพยากรขององค'การรวมถึงสินทรัพย' เช�น เครื่องจักร วัตถุดิบ 
เงินทุน เทคโนโลยี ได*แก� คอมพิวเตอร' สารสนเทศ บุคลากร ได*แก� ทักษะความรู* เปAนต*น 

ส�วนคุกและฮันสาเกอร' (Cook & Hunsaker, 2001) มีความเห็นว�า การจัดการ ควรจะมี
ความหมายท่ีบ�งบอกถึงการดําเนินการด*านการสั่งการ การจัดองค'การ และการพัฒนาบุคลากร 
เทคโนโลยี และเงินทุนสนับสนุน ซ่ึงเปAนการให*ความหมายท่ีมีลักษณะคล*ายกับนักวิชาการท้ังสองท�าน
ท่ีได*ให*ความหมายไปแล*ว เพียงแต�ว�านักวิชาการท�านนี้ ได*ชี้ประเด็นให*เห็นว�า การบริหารหรือการ
จัดการต*องมีการสั่งการให*ดําเนินการเปAนตัวนําเสมอ มิฉะนั้น การกระทําจักไม�เกิด แต�อย�างไรก็ตาม 
ความหมายของนักวิชาการท�านนี้ อาจจะมีบางประเด็นท่ีแตกต�างจากนักวิชาการท้ังสองท�านท่ีกล�าว
มา ประเด็นแห�งความแตกต�าง ก็คือ การขยายผลของการดําเนินการไปสู�ผู*อ่ืน ไม�ว�าจะดําเนินการ
อย�างไรสุดท*ายก็คือการจัดระบบการดําเนินงานท่ีมีการให*บริการและส�งมอบความต*องการสาธารณะ
ไปยังผู*อ่ืนอยู�เสมอ 

เพราะฉะนั้นจากท่ีมีนักวิชาการได*ให*ความหมายของการบริหารหรือการจัดการไว*หลายๆ นัย
โดยแต�ละนัยล*วนแต�มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาสรุปให*เกิดความเข*าใจในความหมายของการบริหาร/
การจัดการ ดังนั้น ผู*วิจัยมีความเห็นของการบริหาร/การจัดการ หมายถึง การดําเนินงานหรือ
กระบวนการการทํางานร�วมกันของคนในองค'การอย�างมีศิลปะรวมท้ังมีการประสมประสานทรัพยากร
ต�างๆ เพ่ือให*การดําเนินงานเปAนไปเพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดไว* อย�างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ในขณะเดียวกันการให*ความหมายของคําว�า การบริหาร/การจัดการ ยังไม�เปAนการเพียงพอ 
เพราะหัวข*อหลักของการวิจัยคือการบริหารงานโครงการ ซ่ึงความหมายของการบริหาร/จัดการได*ถูก
อธิบายไปแล*ว แต�ก็ยังไม�ถือว�าเปAนท่ียุติหรือเข*าใจได*ว�า การบริหารโครงการ คือ อะไร เพราะ
ความหมายของโครงการท่ีจะนํามาเชื่อมต�อกับการบริหาร ยังไม�ได*ถูกอธิบายให*เห็นถึงประเด็น
ความสําคัญ เพราะฉะนั้น เพ่ือให*ความหมายของการบริหารโครงการมีความสมบูรณ'ยิ่งข้ึน ผู*วิจัยจะได*
ขยายความหมายของคําว�า โครงการ เพ่ิมเติม เพ่ือให*ได*ความหมายท่ีกระชับ พร*อมท้ังการนํา
ความหมายของโครงการมาเชื่อมต�อกับการบริหารงานให*เกิดความกระจ�างมากยิ่งข้ึน ดังมีนักวิชาการ
ให*ความหมายของของโครงการ ดังนี้ 

สุพาดา สิริกุตตา และคนอ่ืนๆ (2543) กล�าวว�า โครงการ หมายถึง กลุ�มกิจกรรมท่ีมีจุดเริ่มต*น
และจุดสิ้นสุด หรือเปAนกลุ�มของกิจกรรมและงานท่ีมีลักษณะท่ีมีวัตถุประสงค'ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะต*อง
ทําให*สําเร็จภายในเง่ือนไขท่ีกําหนดไว* มีจุดเริ่มต*นและจุดสิ้นสุดของเวลา มีขอบเขตด*านการเงินท่ีใช* 
มีการกําหนดทรัพยากรท่ีใช* เช�น เงิน บุคคล และอุปกรณ' 

ประชุม รอดประเสริฐ (2549) กล�าวว�า โครงการเปAนแผนงานท่ีจัดทําข้ึนอย�างมีระบบโดย
ประกอบด*วยกิจกรรมย�อยหลายกิจกรรมท่ีต*องใช*ทรัพยากรในการดําเนินงาน และคาดหวังท่ีจะได*รับ
ผลตอบแทนอย�างคุ*มค�า แผนงานนี้จะต*องมีจุดเริ่มต*นและจุดสิ้นสุดในการดําเนินงานจะต*องมี
วัตถุประสงค'หรือจุดมุ�งหมายอย�างชัดเจน จะต*องมีพ้ืนท่ีในการดําเนินงานเพ่ือให*บริการและสนอง
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ความต*องการของกลุ�มบุคคลในพ้ืนท่ีนั้น และจะต*องมีบุคคลหรือหน�วยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน 

เทอร'เนอร' (Turner, 1993) กล�าวว�า โครงการ หมายถึง การดําเนินงานด*วยความพยายามท่ี
มีลักษณะพิเศษเพ่ือก�อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างใดอย�างหนึ่งภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ
ภายใต*กรอบของวัตถุประสงค' วัตถุประสงค'ของโครงการมักมีลักษณะผสมผสานระหว�างคุณภาพ
ต*นทุนและทรัพยากร ในการดําเนินงานโครงการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค'ท้ังสามด*านต*องเก่ียวข*องกับ
ผู*ปฏิบัติงานในทุกส�วนขององค'การ และเปAนการบริหารจัดการข*ามอํานาจหน*าท่ีขององค'การ ซ่ึงทําให*
การดําเนินงานโครงการแตกต�างจากการบริหารงานท่ัวไปท่ีมีลักษณะเปAนงานประจํา 

จากการท่ีมีผู*ให*ความหมายดังกล�าวข*างต*นผู*วิจัยมีความเห็นว�า การบริหารโครงการ (Project 
Management) หมายถึง กระบวนการในการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีมีความพิเศษและ
ไม�ซ้ําซ*อนกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีมีอยู�ในปFจจุบัน โดยกลยุทธ'หรือแนวทางท่ีมีความแตกต�าง
ออกไปจากการบริหารงานประจําหรือการบริหารท่ัวไป เพ่ือให*บรรลุวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดไว*ภายใต*
กรอบด*านงบประมาณ บุคลากรและเวลา เปAนต*น 

2.4.3 ความสําคัญของการบริหารโครงการ 
การบริหารโครงการมีความสําคัญต�อองค'การหลายประการด*วยกันคือ (ไตรรัตน' โภคพลากร, 2552) 

2.4.3.1 องค'การสามารถปรับตัวให*เข*ากับสภาพแวดล*อม กล�าวคือ การบริหาร
โครงการเปAนแนวคิดทางการบริหารแนวคิดหนึ่งท่ีได*พัฒนาข้ึนมาเพ่ือต*องการให*องค'การปรับตัวให*
สอดคล*องกับสภาพแวดล*อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกับงานท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เช�น 
งานท่ีมีลักษณะเสี่ยง ใช*ระยะเวลาไม�นานนัก มีความสลับซับซ*อน ต*องใช*เทคโนโลยีสูง เปAนต*น จึงได*มี
การนําแนวคิดการบริหารโครงการมาประยุกต'ใช*ให*เกิผลตามต*องการ ซ่ึงแนวคิดการจัดการแบบ
ด้ังเดิมไม�สามารถแก*ไขปFญหาและตอบสนองต�อสภาพแวดล*อมได*ดีเท�ากับแนวคิดเการบริหารโครงการ  

2.4.3.2 เกิดความคล�องตัวในการทํางาน คนท่ีปฏิบัติงานในลักษณะงานแบบโครงการจะมี
ระยะเวลาในการทํางานท่ีกําหนดไว*แน�นอน จะล�าช*าแบบองค'การระบบราชการมิได* ดังนั้น ผู*ปฏิบัติงาน
จะต*องมีความกระตือรือร*นและคํานึงถึงวัตถประสงค'หรือเปUาหมายของงานเปAนสําคัญ 

2.4.3.3 ก�อให*เกิดการประสานงานท่ีรวดเร็ว การใช*บุคคลจากหน�วยงานต�างๆ ท่ีมี
ความรู*ความชํานาญเฉพาะด*านทําให*การประสานงานและความร�วมมือเปAนไปได*อย�างรวดเร็ว ช�วย
ขจัดปFญหาของการติดต�อสื่อสารระหว�างหน�วยงานท่ีจะต*องผ�านข้ันตอนต�างๆ ของแต�ละหน�วยงาน
ออกไป 

2.4.3.4 ส�งเสริมให*เกิดความรู*สึกภูมิใจและรับผิดชอบในผลงาน คนสามารถใช*
ความสามารถของตนเองมากกว�าการทํางานในองค'การระบบราชการ ส�งเสริมให*เกิดความภาคภูมิใจ
ในผลสําเร็จอันเกิดจากการปฏิบัติงานและมีขวัญกําลังใจในการทํางานต�อไป นอกจากนี้เม่ือบุคคลจาก
หน�วยงานต�างๆ ได*รับการไว*วางใจให*เข*าร�วมเปAนทีมงานโครงการ ก็จะทําให*เกิดความรู*สึกรับผิดชอบ
ในการท่ีได*รับมอบให*ลุล�วงตามวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดในฐานะเปAนสมาชิกของทีมงาน  

2.4.3.5 ช�วยประหยัดค�าใช*จ�ายและมีการใช*ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ โครงการมี
ลักษณะงานท่ีมีจุดเริ่มต*นและสิ้นสุด ทรัพยากรท่ีนํามาใช*ในการดําเนินการโครงการมักจะมาจากการ
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สนับสนุนของหน�วยงานตามหน*าท่ีจึงเท�ากับมีการใช*ทรัพยากรร�วมกันระหว�างโครงการกับหน�วยงานตาม
หน*าท่ี นอกจากนั้นแล*ว เม่ือโครงการประหยัดค�าใช*จ�ายและมีการใช*ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.4.3.6 องค'การสามารถตอบสนองความต*องการของผู*รับบริการได*ดียิ่งข้ึน การบริหาร
โครงการจะทําให*องค'การสามารถดําเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค'เพ่ิมข้ึน องค'การจึงสามารถตอบสนอง
ความต*องการของผู*รับบริการได*ดีประชาชนในชนบทในหน*าแล*งให*มีงานทําได* แต�ถ*าใข*วิธีการบริหาร
โครงการ จะสามารถช�วยเหลือประชาชนในชนบทให*มีงานทําในหน*าแล*งได*มากยิ่งข้ึน เปAนต*น 

โดยสรุป ความสําคัญของการบริหารโครงการ เปAนตัวสะท*อนให*ทราบถึงพัฒนาการ
ด*านการปรับตัวขององค'การให*สอดคล*องกับสภาพแวดล*อมท่ีเปAนอยู� เกิดความคล�องตัวในการทํางาน 
ก�อให*เกิดการประสานงานอย�างรวดเร็ว ช�วยให*องค'การเกิดความประหยัด อันนํามาซ่ึงความรู*สึกภูมิใจ
ในผลของการบริหารโครงการอย�างเปAนระบบ 

2.4.4 กระบวนการบริหารงานโครงการ 
โครงการมีลักษณะพิเศษสําคัญประการหนึ่ง คือ การมีกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานท่ี

ชัดเจน มีลักษณะเปAนงานชั่วคราว มีเวลาเสร็จสิ้นแน�นอน หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งได*ว�า เปAนการ
ดําเนินการท่ีมีจุดเริ่มต*นและจุดสิ้นสุด จึงสามารถจัดทํากําหนดการดําเนินการได* จากลักษณะดังกล�าว
จะเห็นได*ว�า โครงการก็เหมือนกับสิ่งท่ีมีชีวิต มีการเกิด มีการเจิรญเติบโต มีการดํารงอยู� และมีการยุติ
ลงเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ผู*บริหารจึงสามารถใช*ลักษณะพิเศษของวงจรชีวิตของโครงการมากําหนดเปAน
ข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารโครงการ 

กระบวนการบริหารโครงการจึงเปAนเรื่องท่ีน�าสนใจตรงท่ีว�า ในการบริหารโครงการจําเปAนต*อง
ดําเนินการอย�างเปAนกระบวนการ โดยมีการระบุถึงจุดเริ่มต*นท่ีแน�นอน มีรายละเอียดของการดําเนินการ
และการสรุปถึงผลสุดท*ายของกระบวนการ ในการนี้นักวิชาการ ชาร' มาร'ติน (Charies C. Martin, 
1976) ได*กล�าวถึงการบริหารโครงการว�า แท*จริงแล*วในการบริหารโครงการจําเปAนต*องมีกระบวนการ 
หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง ดําเนินการตามข้ันตอนให*ถูกต*อง ซ่ึงสามารถอธิบายจากภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงกระบวนการบริหารโครงการของมาร'ติน (Martin) 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ไตรรัตน' โภคพลากร (2552) การบริหารงานโครงการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 
 

จากแผนภาพข*างบนดังกล�าว ไตรรัตน' โภคพลากร (2552) ได*อธิบายว�า กระบวนการบริหาร
โครงการ จะต*องแสวงหาความต*องการของผู*รับบริหารให*ได*ว�า ความต*องการของผู*รับบริการนั้นคือ 
อะไร และจําต*องดําเนินการประชาสัมพันธ' ติดต�อกับผู*รับบริหารอย�างต�อเนื่องด*วย ในขณะเดียวกัน 
ไม�ควรเพิกเฉยถึงการวางแผนโครงการ การอํานวยการ การจัดการ การประเมินผล การปรับปรุง การ
รายงาน ซ่ึงชุดคําอธิบายดังกล�าว สามารถอธิบายไปตามประเด็นดังต�อไปนี้ 

2.4.4.1 หาความต*องการของผู*รับบริการ (Customer Requirements) เปAนข้ันแรก
ท่ีจะต*องหาว�า ความต*องการท่ีแท*จริงของผู*รับบริการคืออะไร เพ่ือจะได*นํามากําหนดโครงการ 
วัตถุประสงค' และยุทธศาสตร'ได*ถูกต*อง 

2.4.4.2 การประชาสัมพันธ'ผู*รับบริการ (Customer Liaison) จะต*องมีการติดต�อกับ
ผู*รับบริการ โดยจะต*องมีการกําหนดในลักษณะเบื้องต*นว�า ลักษณะของโครงการเปAนอย�างไร อะไรคือผลผลิต
ข้ันสุดท*าย เงินทุนจะต*องใช*เท�าไหร� เพ่ือให*ผู*เก่ียวข*องรับรู*และมีส�วนร�วม เพ่ือให*เกิดการยอมรับโครงการ 

2.4.4.3 การวางแผนโครงการ (Project Planning) ข้ึนนี้ประกอบด*วยข้ันตอนท่ีสําคัญ 3 
ข้ัน ได*แก� การกําหนดวัตถุประสงค' ผลผลิตข้ันสุดท*าย เกณฑ'การตัดสินใจ ข*อจํากัด รวมถึงทรัพยากรท่ี

การดําเนินการโครงการ 

การรายงานผล

โครงการ 

หาความต*องการของ
ผู*รับบริการ 

การประชาสัมพันธ'ผู*รับบริการ 

การวางแผนโครงการ 

การอํานวยการโครงการ 

การประเมินผลโครงการ 

การปรับปรุง

โครงการ 
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จะต*องใช*ในการดําเนินการตามโครงการ การแตกรายละเอียดโครงการออกเปAนงานท่ีจะต*องทําตาม
วัตถุประสงค'ของโครงการ การกําหนดแผนปฏิบัติการในรายละเอียด 

2.4.4.4 การอํานวยการโครงการ (Project Directing) จะต*องกําหนดผู*รับผิดชอบ
ในการบริหารโครงการหรือผู*จัดการโครงการ ซ่ึงผู*จัดการโครงการควรจะต*องมีอํานาจหน*าท่ี
อํานวยการโครงการอย�างเพียงพอ เพ่ือให*โครงการประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

2.4.4.5 การจัดการโครงการ (Project Execution) หลังจากได*มีการวางแผนโครงการ
แล*ว ก็จะต*องกําหนดงานต�างๆ เพ่ือจะกําหนดบุคคลหรือหน�วยงานให*รับผิดชอบรวมกันในการ
ดําเนินงานตามโครงการ ภายใต*เง่ือนไขด*านเวลา งบประมาณ และลักษณะงาน 

2.4.4.6 การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เพ่ือดูความสําเร็จของโครงการ 
โดยเปรียบเทียบระหว�างวัตถุประสงค'กับผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง มีการระบุสิ่งท่ีเบี่ยงไปจากสิ่งท่ีต*องการ 

2.4.4.7 การปรับปรุงโครงการ (Reprogramming) หลังจากได*มีการประเมินผลแล*ว 
จะต*องมีการปรับปรุงโครงการไม�ว�าจะเปAนแผนงาน ทรัพยากรท่ีจะต*องใช* หรือปรับวัตถุประสงค'ของ
โครงการ เพ่ือให*การดําเนินการเปAนไปตามท่ีต*องการ 

2.4.4.8 การรายงานโครงการ (Project Reporting) จะต*องมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานท้ังท่ีเปAนลายลักษณ'อักษรและโดยทางวาจา เก่ียวกับปFญหาและอุปสรรค เพ่ือนํามาใช*เปAน
ฐานข*อมูลสําหรับโครงการอ่ืนต�อไป 

จะเห็นได*ว�าชุดคําอธิบายของไตรรัตน' โภคพลากร นับว�ามีความละเอียดพอสมควร 
โดยได*กล�าวถึงกระบวนการบริหารงานของโครงการว�า มีจุดเริ่มต*นเปAนอย�างไร และจุดสิ้นสุดของ
กระบวนการเปAนอย�างไร ซ่ึงในการบริหารโครงการนั้น ต*องดําเนินการเปAนกระบวนการ โครงการท่ีถูก
กําหนดไว*ดีแล*ว จึงจะประสบผลสําเร็จลงได* แต�อย�างไรก็ดี ยังมีความเห็นของนักวิชาการต�างประเทศ
อีกท�านหนึ่ง ได*แก� ฮาร'วี่ เมย'เลอร' (Harvey Mayler, 1897) ได*กล�าวเพ่ิมเติมกระบวนการการบริหาร
โครงการไว*ได*อย�างน�าสนใจ โดยสาระสําคัญของนักวิชาการท�านนี้ เน*นท่ีชุดของคําอธิบายท่ีมีลักษณะ
ของความง�ายและมุ�งสู�ความเข*าใจเปAนประการสําคัญ ชุดคําอธิบายท่ีมีชื่อเสียงของนักวิชาการท�านนี้
ได*แก� กระบวนการบริหารโครงการ 3Ds คือ 

1) ข้ันการออกแบบหรือ Design it หมายถึง การกําหนดความต*องการท่ีทํา
ให*ต*องมีโครงการ การกําหนดตัวแบบ (Model) ท่ีแสดงถึงวิธีการตอบสนองความต*องการเหล�านั้น 
การประเมินผลกระบวนการต�างๆ ท่ีเปAนไปได*ดีท่ีสุดสําหรับการดําเนินการและการลดความเสี่ยง 

2) ข้ันการลงมือดําเนินการ หรือ Do it ซ่ึงก็คือ การลงมือดําเนินการโครงการ
ตามตัวแบบหรือแผนท่ีกําหนดไว* 

3) ข้ันการพัฒนา หรือ Develop it เปAนเรื่องเก่ียวกับการปรับปรุงแผนและ
กระบวนการ การประเมินผลทุกข้ันตอน เพ่ือปรับปรุงโครงการให*สําเร็จตามต*องการและนําไปใช*เปAน
แนวทางสําหรับโครงการต�อไป 

กล�าวได*ว�า กระบวนการบริหารโครงการท้ัง 3 ประการ มีความสําคัญไม�ยิ่ง
หย�อนไปกว�ากัน ทุกข้ันตอนล*วนมีความเสมอเหมือนกันหมด โดยจะขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งไปเสีย
มิได* นอกจากนี้ ข*อสังเกตุอีกประการหนึ่งก็คือ หากพิจารณาดูอย�างละเอียดจะพบว�า ข้ันตอนท้ัง 3 
นั้น จะมีความสัมพันธ'ในลักษณะลูกโซ� (Chain) ทําหน*าท่ีประสานสัมพันธ'กันอย�างกลมกลืนอีกด*วย 
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โดยสรุป การบริหารโครงการจะประสบผลสําเร็จได* ต*องดําเนินการอย�างเปAน
กระบวนการ หรือเปAนข้ันตอนท่ีเห็นชัดได*อย�างเปAนรูปธรรม โดยกระบวนการนั้นต*องแสวงหาความ
ต*องการของกลุ�มบุคคลท่ีจะไปพัฒนาก�อน แล*วจึงประชาสัมพันธ'ในสิ่งท่ีต*องการพัฒนา คือ โครงการท่ี
จะนําไปสู�การพัฒนาในกลุ�มประชากรและในแหล�งพ้ืนท่ีนั้นๆ ต�อจากนั้นจึงวางแผนโครงการ หรือ
กล�าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การออกแบบโครงการ เพ่ือเปAนแผนนําไปสู�การลงมือดําเนินการ ได*แก� การ
อํานวยการ การดําเนินการ และประเมินผลโครงการ ซ่ึงเปAนข้ันตอนท่ีสรุปให*เห็นภาพ ว�าโครงการมี
สัมฤทธิ์ผลมากน*อยเพียงใด จึงนําไปสู�การพัฒนาในส�วนท่ีดีอยู�แล*ว หรือนําไปสู�การปรับปรุงแก*ไขใน
จุดอ�อนหรือข*อบกพร�องในระหว�างการประเมินผลโครงการ 

2.4.5 วัตถุประสงค'การบริหารงานโครงการ 
การดําเนินการในปFจจุบันต*องอยู�ภายใต*สภาพแวดล*อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลาและ

ค�อนข*างรวดเร็วท้ังจากภายในและจากภายนอกองค'การ ซ่ึงในอดีตแล*วเม่ือมีปFญหาเกิดข้ึน ผู*บริหาร
มักจะแก*ไขปFญหาองค'การโดยวิธีการต�างๆ โดยอาศัยแนวทางต�างๆ เช�น พยายามลดต*นทุนค�าใช*จ�าย 
กําหนดมาตรฐานการทํางานของตําแหน�งต�างๆ ให*สูงข้ึน เปAนต*น ซ่ึงเปAนการเพ่ิมแรงกดดันให*ผู*บริหาร
ระดับต�างๆ และพนักงานในองค'การให*เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให*สูงข้ึนโดยใช*ทรัพยากรให*น*อย
ท่ีสุด แต�ในสภาพปFจจุบันและอนาคตท่ีมีความแตกต�างอย�างมากวิธีการแก*ปFญหาในอดีตโดยอาศัย
มาตรการต�างๆ เช�น การลดกําลังคน การนําเครื่องจักรแบบใหม�มาใช* การลงทุนเพียงลําพัง เปAนต*น 
บางครั้งไม�ใช�เปAนคําตอบท่ีดีท่ีสุด แต�น�าจะมีทางเลือกอ่ืนอีกในการแก*ไขปFญหาในรูปของโครงการ จึง
ต*องมีการบริหารโครงการเพ่ือให*สําเร็จผลตามต*องการ 

สําหรับวัตถุประสงค'ของการบริหารโครงการ คือ การบริหารให*บรรลุผลสําเร็จ คือ ตรงตาม
กําหนดเวลาภายในวงเงินงบประมาณ ได*ผลงานตามต*องการ กล�าวคือ ให*อยู�ภายในกรอบของ
สามเหลี่ยม ABC ในแผนภาพด*านล�าง 

 
 
 
           C 
 
 
 
 
 
 
     
        A         B 
       เวลาท่ีกําหนด    งบประมาณ 
 

ภาพท่ี 2.6 แสดงวัตถุประสงค'ของการบริหารโครงการ 
ท่ีมา: ไตรรัตน' โภคพลากร (2552) 

ผลงาน 

เวลา ค�าใช*จ�าย 

ทรัพยากร 

(เงิน คน เทคโนโลย)ี 
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จากภาพท่ี 2.6 อธิบายได*ว�าวัตถุประสงค'ของการบริหารโครงการแบ�งออกเปAน 3 ด*าน ได*แก� 
โครงการสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด (A) ใช*งบประมาณตามท่ีกําหนด (B) และได*ผลงานตรงตามท่ีระบุไว* 
(C) กล�าวคือ ภายในกรอบของสามเหลี่ยม ABC เปAนเกณฑ'ประเมินความสําเร็จของการบริหาร
โครงการโดยพิจารณาจากเวลาท่ีใช*ดําเนินการ ค�าใช*จ�ายท่ีเกิดข้ึน และผลงานของโครงการว�าตรงตาม
วัตถุประสงค'หรือไม� โดยให*อยู�ในกรอบ ABC 

ในบางครั้งการดําเนินการต�างๆ อาจจะต*องตัดสินใจเลือกเพราะสภาพการณ'มักจะ
เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีความสลับซับซ*อนมากข้ึน และมีความเสี่ยงสูงข้ึน อาจจะส�งผลให*การ
บริหารโครงการไม�สามารถบรรลุผลได*ครบตามวัตถุประงค'ท้ัง 3 ประการได* เช�น ค�าใช*จ�ายสูงข้ึนจนทํา
ให*เกินวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดไว*ได* หรืออาจจะจําเปAนต*องเร�งการดําเนินการให*เร็วมากข้ึน โดยมี
ค�าใช*จ�ายสูงข้ึน หรือการควบคุมการใช*จ�ายงบประมาณจนทําให*ผลงานไม�ตรงตามมาตรฐานท่ีต*องการ
ได*เปAนต*น ดังนั้น ผู*บริหารโครงการจึงอาจจะต*องมีการภาวะการตัดสินใจ แบบ Dilemma คือ จะต*อง
เลือกหรือให*น้ําหนักว�าจะต*องการได*วัตถุประสงค'ใด แล*วยอมสละหรือสูญเสียวัตถุประสงค'ข*ออ่ืนไป
บ*างเพ่ือให*โครงการสามารถดําเนินการจนแล*วเสร็จ 

2.4.6 สภาพแวดล*อมการบริหารงานโครงการ 
การบริหารงานโครงการ หาใช�ว�าจะดําเนินการได*ทุกสภาพแวดล*อมเสมอไปไม� แต�จะต*องดูด*วยว�า 

การบริหารงานโครงการอยู�ภายใต*สภาพแวดล*อมเช�นใด โดยผู*บริหารโครงการตลอดจนบุคลกรท่ีทําหน*าท่ีใน
ส�วนต�างๆ ของโครงการ จะต*องรู*ว�า สภาพแวดล*อมท่ัวไป ไม�ว�าจะเปAนพ้ืนท่ี ประชาชน วัฒนธรรม
องค'การ และอ่ืนๆ เอ้ือต�อการบริหารงานโครงการให*ประสบผลสําเร็จหรือไม� เพราะไม�เช�นนั้นแล*ว 
โครงการท่ีคิดจะทํา และหรือกําลังดําเนินการอยู�อาจจะล�มสลายไปก็ได* เพราะฉะนั้น สภาพแวดล*อม
ของการบริหารงานโครงการ จึงหมายถึง สภาพหรือบริบทท่ีเหมาะสมต�อการนําแนวคิด หลักการ และ
เหตุผลของการบริหารงานโครงการไปใช* เพ่ือนําไปสู�การแก*ไขปFญหาอันเกิดจากตัวของโครงการ 
บุคลากร และสภาพพ้ืนท่ี  

อย�างไรก็ดี สภาพแวดล*อมในการบริหารงานโครงการท่ีเหมาะสมนั้นมีหลักการดังท่ี ฮาร'วี 
เมย'เลอร' (Harvey Maylor, 1897) แสดงทัศนะไว*ว�าการบริหารโครงการจะต*องเก่ียวเนื่องกับปFจจัย
แวดล*อม 4 Cs ได*แก� ความสลับซับซ*อน (Complexity) ความเรียบร*อย (Completeness) การ
แข�งขัน (Competitiveness) และความต*องการของลูกค*า (Customer Focus) ซ่ึงจะอธิบายอย�าง
ละเอียดทีละประเด็น ดังนี้ (วิวัฒน' เอ่ียมไพรวัน, 2552) 

2.4.6.1 ความสลับซับซ*อน (Complexity) ในสภาพปFจจุบันมักจะต*องดําเนินการ
ภายใต*ปFจจัยท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีความเก่ียวข*องกับตัวแปรเหตุหลายประการ มิได*มองแต�เพียงมิติเดียว 
ผู*บริหารจะต*องมองถึงมิติท่ีหลากหลาย เพ่ือให*การพิจารณามีความวิจารณญาณท่ีครอบคลุม 
รอบคอบ มิติความสลับซับซ*อนในการบริหารโครงการ เช�น จํานวนคน หน�วยงาน องค'การและ
ประเทศ ส�งผลให*องค'การมีความสลับซับซ*อนมากข้ึน ในขณะทีจํานวนทรัพยากร เง่ือนของเวลา 
เงินทุนและวิธีการดําเนินการ การนํานวัตถกรรมมาใช*เพ่ือสร*างความได*เปรียบในเชิงการแข�งขัน ก็
ส�งผลให*เกิดความสลับซับซ*อนทางเทคโนโลยีด*วย 
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2.4.6.2 ความเรียบร*อย (Completeness) หมายถึง การบูรณาการ (Integration) 
ปFจจัยต�างๆ ท้ังภายในและภายนอก ปFจจัยภายนอกส�งผลกระทบต�อองค'การ เปAนท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไปว�า ปFจจัยภายในเปAนปFจจัยท่ียกต�อการควบคุมหรืออาจจะควบคุมไม�ได*เลยก็ได* ซ่ึงปFจจัย
เหล�านี้ มักจะสร*างปFญหาและความเสี่ยงให*กับองค'การมีลักษณะท่ีเปลี่ยนได*อย�างฉับพลันและ
ตลอดเวลา การสร*างความเรียบร*อยหรือบูรณาการปFจจัยต�างๆ เปAนภารกิจท่ีไม�อาจจะหลีกเลี่ยงได* 
การดําเนินการก็จะต*องทําให*ครบวงจร พิจารณาให*ทะลุว�ามีปFจจัยอะไรบ*างโดยเฉพาะปFจจัยภายนอก 
ท้ังปFจจัยเศรษฐกิจ ปFจจัยทางสังคม ปFจจัยทางการเมือง ปFจจัยทางเทคโนโลยี ปFจจัยจากต�างประเทศ
และอ่ืนๆ 

2.4.6.3 การแข�งขัน (Competitiveness) ในปFจจุบันและอนาคตโลกจะเปAนหนึ่ง
เดียวภายใต*บริบทของโลกาภิวัตน' ดังนั้น จะมีการแข�งข้ันอย�างรุนแรงมากข้ึน มีผู*ประกอบการราย
ใหม�เข*ามา โดยใช*กลยุทธ'ต�างๆ สภาพการแข�งข้ันจะเกิดข้ึนท้ังในแนวด่ิงและแนวนอน ภายในองค'การ
ประเภทเดียวกัน คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และรัฐวิสาหกิจและระหว�างองค'การดังกล�าว สภาพการแข�ง
ข้ันเปAนผลให*องค'การต*องปรับตัวให*ทันการณ' มิเช�นนั้น แล*วจะอยู�รอดได*อย�างยากลําบาก 

องค'การในปFจจุบัน ต�างก็มีการนําแนวคิดการบริหารกลยุทธ'มาใช* เพ่ือพยากรณ'และ
วิเคราะห'สภาพแวดล*อมท้ังภายในและภายนอกองค'การ เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน' (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และหา S W O T นั่นคือ ปFจจัยภายใน อันได*แก� จุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน (Weakness) 
และปFจจัยภายนอก คือ โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคามหรือข*อจํากัด (Threat) เพ่ือนํามาใช*
กําหนดยุทธศาสตร' (Strategy) ทําให*เกิดความได*เปรียบในการแข�งขัน 

2.4.6.4 ความต*องการของลูกค*า (Customer Needs) เปAนท่ียอมรับกันว�าในสภาพ
ปFจจุบันและอนาคต ลักษณะของตลาดจะเปAนตลาดของผู*บริโภคหรือลูกค*า ไม�ใช�ของผู*ผลิตอีกต�อไป 
ลูกค*ามีอิทธิพลมากข้ึนในการกําหนดกลไกต�างๆ ในภาครัฐนั้น ประชาชนสามารถเข*ามามีส�วนร�วมผ�าน
กลไกต�างมากข้ึน อันเปAนผลมาจาก รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีการรับฟFงความ
ต*องการของประชาชน และสร*างกลไกตอบสนองความต*องการของประชาชน เช�น โครงการอําเภอยิ้ม 
ของกรมการปกครอง เปAนต*น การดําเนินการต�างๆ จะต*องศึกษาและวิเคราะห'หาความต*องการของ
ประชาชน เพ่ือนํามาใช*เปAนฐานในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร' 

2.4.7 การวางแผนการบริหารงานโครงการ 
การวางแผนโครงการเปAนกิจกรรมหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญและเปAนกิจกรรมเริ่มแรกของการบริหารท่ี

จะต*องจัดทําก�อนดําเนินการตามข้ันตอนอ่ืนๆ การวางแผนโครงการมิได*หมายถึงเฉพาะการจัดลําดับ
ก�อนหลังและกําหนดการของงานอย�างท่ีคนโดยท่ัวไปเข*าใจเท�านั้น แต�รวมถึงกิจกรรมท่ีสําคัญ ได*แก� การ
แปลงความคิดมาเปAนโครงการ การกําหนดวิธีการดําเนินการและควบคุมโครงการ และการจัดหาวิธีการ
ปUองกันถ*าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีอุปสรรคต�างๆ ในการดําเนินการ (E.L. Harrison, 1985) 

ในการวางแผนโครงการท่ีสมบูรณ'และถูกต*องรวมถึงการคิดวิเคราะห'และกําหนดแผนเปAน
หลักประกันท่ีสําคัญในความสําเร็จของโครงการ การวางแผนโครงการมีประโยชน'ต�อการดําเนินการ
ตามโครงการหลายอย�างด*วยกัน คือ ฮาโรว' เคซเนอร' (Harold Kerzner, 1984) 
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2.4.7.1 จํากัดลดความไม�แน�นอนลง ซ่ึงถ*าเกิดความแน�นอนมากและสูงจะเปAนอันตราย
ต�อการดําเนินการตามโครงการ การวางแผนโครงการจะช�วยแก*ไขข*อผิดพลาดได* 

2.4.7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การวางแผนโครงการเปรียบเสมือนการ
กําหนดทิศทางในการดําเนินงาน ซ่ึงจะช�วยให*การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

2.4.7.3 ทําให*เข*าใจในวัตถุประสงค'มากยิ่งข้ึน การวางแผนเก่ียวข*องกับการตัดสินใจ
เลือกสิ่งท่ีต*องการบรรลุผลในอนาคต การวางแผนโครงการท่ีดีควรมีลักษณะเปAนระบบ มีการวิเคาะห'
ทางเลือกแต�ละทางเลือกเพ่ือให*ได*ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับสถานการณ' การวิเคราะห'ทางเลือก
จะต*องพิจารณาวัตถุประสงค'ประกอบด*วย วัตถุประสงค'จะเปAนตัวประสานทุกสิ่งหรือทุกกิจกรรมใน
องค'การให*สอดคล*องในแนวทางเดียวกัน 

2.4.7.4 กําหนดหลักเบื้องต*นในการควบคุมและติดตามผลงาน รวมถึงวัตถุประสงค'
และผลงานท่ีต*องการในอนาคต การวางแผนโครงการจึงเปAนหลักเบื้องต*นให*กับผูเบริหารระดับสูงและ
ผู*จัดการโครงการในการควบคุมและติดตามผลการดําเนินการโครงการ 

การวางแผนเพ่ือการบริหารโครงการเพ่ือให*การดําเนินโครงการสําเร็จผลตาม
ต*องการนั้น จะต*องมีการนําเทคนิคทางด*านการวางแผนต�างๆ เช�น เทคนิคการวิเคราะห'ข�ายงาน มา
ประยุกต'ใช*อย�างจริงจัง เนื่องจากลักษณะงานท่ีนําวิธีการบริหารโครงการมาใช*นั้นมักจะเปAนงานท่ี
สลับซับซ*อน สําคัญต�อชื่อเสียงขององค'การหรืออ่ืนๆ ถ*างานเหล�านี้ประสบความล*มเหลวก็จะส�งผล
กระทบในทางลบต�อองค'การ ในข้ันการวางแผนเพ่ือการบริหารโครงการจึงมักจะนําเทคนิคต�างๆ มา
ใช*เพ่ือเปAนเครื่องมือและหลักประกันในความสําเร็จของโครงการ ในการวางแผนโครงการนิยมใช*การ
วางแผนในหลายลักษณะ เช�น การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปAนเรื่องเก่ียวกับการกําหนดรายละเอียดว�า
ในปbงบประมาณหรือรอบระยะเวลาของแผนนั้นจะดําเนินโครงการอะไรบ*าง จะดําเนินการเม่ือไหร� 
หน�วยงานใดเปAนผู*รับผิดชอบและอ่ืนๆ 

โดยสรุป การวางแผนการบริหารโครงการ เปAนกิจกรรมหนึ่งของการบริหารโครงการ
ท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการดําเนินการตามเปUาหมายท่ีกําหนดไว* โดยการบริหารงานโครงการให*
สําเร็จลงได* ย�อมต*องมีการวางแผนอย�างเปAนระบบและตอบสนองต�อวัตถุประสงค'ของโครงการได* 
เพราะในการวางแผนการบริหารโครงการไว*ล�วงหน*า ย�อมช�วยลดความไม�แน�นอนให*ลดลง อีกท้ังยัง
ช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให*ดีกว�าเดิม ในขณะเดียวกัน ในการวางแผนการบริหารโครงการ 
ส�วนสําคัญอยู�ท่ีการวิเคราะห'อย�างเปAนระบบ การวิเคราะห'ทางเลือก การวิเคราะห'สถานการณ' ท้ังนี้
ต*องดําเนินการไปให*สอดคล*องกับวัตถุประสงค'เสมอ ซ่ึงจะทําให*ได*ข*อสารสนเทศท่ีเก่ียวกับสภาพ
ปFญหา กระบวนการดําเนินการ กระบวนการประเมินผล และการสรุปผลได*อย�างแม�นยําในท่ีสุด 

2.4.8 การควบคุมการบริหารงานโครงการ 
การควบคุมก็คือสิ่งท้ังหลายท่ีจะบอกให*ทราบว�าการกระทําได*เกิดข้ึนตามแผน หลักการและ

คําสั่งท่ีกําหนดไว*หรือไม� การควบคุมยังช�วยให*เห็นจุดอ�อนและข*อบกพร�อง เพ่ือการแก*ไขและปUองกัน
มิให*เกิดข้ึนอีก การควบคุมจึงครอบคลุมท้ังบุคคล สิ่งของ และการปฏิบัติงานในองค'การ ในการ
บริหารโครงการ จําเปAนท่ีจะต*องมีการควบคุมการดําเนินงานโครงการด*วย โดยจะต*องมีการ
เปรียบเทียบระหว�างผลงานท่ีทําได*กับแผนงานท่ีวางไว*หรืองบประมาณท่ีประมาณไว* รวมถึงการแก*ไข
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ข*อบกพร�องท่ีทําให*การปฏิบัติงานเบี่ยงเบนไปจากแผนท่ีกําหนดไว*กระบวนการปฏิบัติงานของ
โครงการเปAนเรื่องท่ีจําเปAนต*องมีการควบคุม และเปAนหน*าท่ีของผู*จัดการโครงการท่ีจะต*องกระทํา 
(P.J. Berman, 1972) ในขณะเดียวกันจอร'น เอส บูมการ'ดเนอร' (John S. Baumgartner, 1969) ได*
กล�าวถึงองค'ประกอบของการควบคุมการบริหารโครงการไว* 3 ประเภท ได*แก� การควบคุมให*งานเสร็จ
ตามกําหนดเวลา การควบคุมค�าใช*จ�ายให*เปAนไปตามท่ีกําหนดไว* และการควบคุมให*ผลการปฏิบัติงาน
เชื่อถือได*และได*มาตรฐาน 

ในการควบคุมการดําเนินการโครงการเพ่ือให*บรรลุวัตถุประสงค' ท่ีต*องการอย�างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดนั้นมีสิ่งท่ีจําเปAนต*องควบคุมอยู� 3 ประการ คือ (John M. Stewart, 1969)  

2.4.8.1 การควบคุมเวลา (Time Control) เนื่องจากโครงการเปAนงานท่ีมีจุดเริ่มต*น
และสิ้นสุด ในการดําเนินการโครงการจึงต*องให*แล*วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด ถ*าไม�เสร็จภายในเวลา
ท่ีกําหนดแล*วก็จะส�งผลกระทบต�อองค'การ เช�น เสียค�าใช*จ�ายมากข้ึน องค'การเสียชื่อเสียง เปAนต*น 
ดังนั้น จึงอาจจะถูกตําหนิหรือถูกปรับเงิน (ในกรณีการรับจ*างเปAนท่ีปรึกษา) จากหน�วยงานท่ีว�าจ*าง
ดําเนินการ เวลาถือได*ว�าเปAนทรัพยากรท่ีมีคุณค�าท่ีสําคัญ ดังนั้น ผู*รับผิดชอบควรจะให*ความสําคัญกับ
เรื่องนี้อย�างจริงจัง และควรจะดําเนินการภายใต*กรอบของเวลาอย�างเคร�งครัดจึงจําเปAนท่ีจะต*องมีการ
ควบคุมเรื่องเวลาในการดําเนินการโครงการให*แล*วเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยพยายามควบคุม
การดําเนินโครงการให*เปAนไปตามข้ันตอนและความเก่ียวพันกัน ซ่ึงอาจใช*เทคนิคเชิงบริหารเปAน
เครื่องมือ เช�น การวิเคราะห'ข�ายงาน เปAนต*น 

2.4.8.2 การควบคุมค�าใช*จ�าย (Cost Control) ค�าใช*จ�ายในการดําเนินงานโครงการ
ก็จําเปAนต*องควบคุมเช�นเดียวกับการควบคุมเวลา เนื่องจากโครงการมักจะเปAนงานท่ีสลับซับซ*อนมี
ความเสี่ยง จึงต*องอาศัยค�าใช*จ�ายในการดําเนินการมากเปAนพิเศษเพ่ือให*การดําเนินการโครงการ
บรรลุผล ในการควบคุมค�าใช*จ�ายนั้น สามารถใช*ระบบงบประมาณและเทคนิคเชิงบริหาร เช�น เทคนิค
การวิเคราะห'ข�ายงาน เปAนต*น เปAนเครื่องมือในการควบคุมค�าใช*จ�ายของโครงการได* 

ในการควบคุมค�าใช*จ�ายนั้น ตามแนวคิดของระบบเปPดหรือการบริหารจัดการภาครัฐ
ในแนวใหม�จะต*องพิจารณาให*รอบด*าน โดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกับภาคประชาชน ท้ังภาคธุรกิจและ
ประชาชนเอง ดังนั้นต*นทุนหรือค�าใช*จ�ายของการบริหารโครงการประกอบด*วย 2 ส�วน ได*แก� 

1) ค�าใช*จ�ายของโครงการ หมายถึง ค�าใช*จ�ายของหน�วยงานท่ีดําเนินการท่ี
ใช*เพ่ือดําเนินการตามโครงการ การวัดในเรื่องค�าใช*จ�ายนี้จะพิจารณาจากอัตราส�วนร*อยละของ
ค�าใช*จ�ายท่ีหน�วยงานใช*ไปในการบริหารโครงการต�อจํานวนคนท่ีเปAนกลุ�มเปUาหมาย ค�าใช*จ�ายในการ
บริหารโครงการต�อจํานวนเจ*าหน*าท่ีดําเนินการเปAนต*น ซ่ึงเม่ือพิจารณาในมิตินี้แล*ว หากอัตราส�วนใน
เรื่องนี้ต่ําหรือน*อยมากเท�าไร�นั่นย�อมหมายความว�า การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2) ค�าใช*จ�ายของบุคคลหรือหน�วยงานท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการบริหาร
โครงการ เปAนค�าใช*จ�ายต�างๆ ของผู*เสียประโยชน'จากการดําเนินการตามโครงการท่ีจะต*องเสียไปอัน
เนื่องจากการดําเนินโครงการ (อาจจะเปAนค�าใช*จ�ายทางสังคมหรือ Social Costs หรือผลกระทบ
ภายนอก (Externality) เช�น ในการบริหารโครงการฝRกอบรม ค�าใช*จ�ายของบุคคลหรือหน�วยงานท่ี
เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการบริหารการฝRกอบรม เปAนค�าใช*จ�ายต�างๆ ของผู*เข*ารับการฝRกอบรมหรือ
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หน�วยงานต*นสังกัดท่ีจะต*องเสียไปเพ่ือการฝRกอบรม ซ่ึงค�าใช*จ�ายประเภทนี้จะไม�รวมค�าใช*จ�ายในการ
ลงทเบียนเพ่ือการฝRกอบรม เปAนค�าใช*จ�ายท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการเข*ารับการฝRกอบรม เช�น 
ค�าลงทะเบียนในการฝRกอบรม เปAนต*น ค�าใช*จ�ายอ่ืนๆ อีกด*วย ได*แก� ค�าเดินทางไปฝRกอบรม ค�าท่ีพัก 
ค�าเบี้ยเลี้ยง เปAนต*น นอกจากนี้ยังรวมถึงค�าใช*จ�ายทางอ*อมอีกด*วย อันเปAนค�าใช*จ�ายท่ีเกิดข้ึนกับผู*เข*า
รับการฝRกอบรม เช�น ค�าใช*จ�ายท่ีผู*เข*ารับการฝRกอบรมจัดเก็บกันเองเพ่ือดําเนินการภายในกลุ�มของผู*
เข*ารับการฝRกอบรม เปAนต*น และค�าใช*จ�ายท่ีเกิดข้ึนกับหน�วยงานต*นสังกัดของผู*เข*ารับการฝRกอบรม 
เช�น เค�าล�วงเวลาของพนักงานคนอ่ืนท่ีมาทดแทนการปฏิบัติงาน ค�าเสียเวลาของผู*รับบริการท่ีไม�
สามารถใช*บริการจากพนักงานได*หรือค�าเสียโอกาสอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากพนักงานคนนั้นๆ ไปเข*ารับ
การฝRกอบรม เปAนต*น ในการดําเนินการฝRกอบรมจะต*องมีค�าใช*จ�าย ค�าใช*จ�ายจะมีการกําหนดไว*อย�าง
แน�นอนว�าในการฝRกอบรมแต�ละครั้งจะมีการใช*จํานวนมากน*อยเพียงใด ผู*บริหารการฝRกอบรมจึงต*องมี
การควบคุมให*เปAนไปตามค�าใช*จ�ายท่ีกําหนด 

ในการฝRกอบรมท่ีจะต*องใช*เทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด*าน หรือ
การฝRกอบรมท่ีใช*ระยะเวลานาน ย�อมมีโอกาสท่ีจะก�อให*เกิดค�าใข*จ�ายประเภทนี้สูง ยิ่งเปAนภาระของ
องค'การหรือหน�วยงานต*นสังกัดตามมาอย�างหลีกเลี่ยงมิได* แม*ว�าค�าใช*จ�ายบางประเภทจะไม�สามารถ
คิดคํานวณออกมาให*เปAนตัวเงินได*อย�างชัดเจนแน�นอนได*ท้ังหมด แต�ก็ถือได*ว�าเปAนค�าใช*จ�ายท่ีควรจะ
พิจารณาเม่ือต*องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารการฝRกอบรม 

ตามหลักการแล*ว ค�าใช*จ�ายท้ังสองประการดังกล�าวมีความสัมพันธ'กันอย�าง
มาก กล�าวคือ ระบบการบริหารการฝRกอบรมอาจจะทําให*เกิดการผลักภาระค�าใช*จ�ายท้ังสองประเภท 
ระหว�างหน�วยงานท่ีดําเนินการฝRกอบรมกับผู*เข*ารับการฝRกอบรมและหน�วยงานต*นสังกัด ท้ังนี้วิธีการ
ผลักภาระค�าใช*จ�ายให*ผู*เข*ารับการฝRกอบรมรับภาระแทนสามารถดําเนินการได*โดย เช�น ให*ผู*เข*ารับ
การฝRกอบรมหรือหน�วยงานต*นสังกัดรับผิดชอบค�าใช*จ�ายท้ังหมด โดยถือว�าเปAนนโยบายของส�วนราชการ
นั้นๆ หรือเปAนการทําความตกลงซ่ึงกันและกันระหว�างหน�วยจัดการฝRกอบรมและหน�วยงานต*นสังกัด 

ในค�าใช*จ�ายท้ังสองประเภทนี้ คนโดยท่ัวไปมักจะพิจารณาการบริหารการ
ฝRกอบรมเฉพาะในมิติค�าใช*จ�ายท่ีเกิดข้ึนกับหน�วยงานท่ีดําเนินการฝRกอบรมเท�านั้น ในขณะท่ีมีการ
กล�าวถึงกันอน*อยมากหรืออาจจะละเลยท่ีจะกล�าวถึงค�าใช*จ�ายอ่ืนอันเกิดจากการเข*ารับการฝRกอบรมของ
ผู*เข*ารับการฝRกอบรมและค�าใช*จ�ายของหน�วยงานต*นสังกัด ซ่ึงตามหลักการแล*วจะต*องพิจารณาในเชิง
องค'รวม ไม�สามารถพิจารณาแบบแยกส�วนได* จึงต*องพิจารณาค�าใช*จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ
ฝRกอบรมท้ังหมด (Total Training Administration Costs) ระบบการบริหารการฝRกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพจะต*องมีค�าใช*จ�ายของหน�วยงานท่ีดําเนินการฝRกอบรมตํ่า และเปAนภาระแก�ผู*เข*ารับการ
ฝRกอบรมรวมถึงหน�วยงานต*นสังกัด ท้ังค�าใข*จ�ายในทางตรงและทางอ*อมไม�สูงมากจนเกินไปนัก 

3) การควบคุมผลงาน (Performance Control) หมายถึง การควบคุมผลการ
ปฏิบัติงานของผู*ปฏิบัติงานในโครงการให*ได*คุณภาพและปริมาณตามท่ีต*องการ ซ่ึงการควบคุมผลงานหรือ
ผลลัพธ'นี้อาจกล�าวได*ว�ามีความสําคัญท่ีสุดต�อโครงการ เพราะถ*าการดําเนินโครงการเสร็จภายในเวลาท่ี
กําหนดและเสียค�าใช*จ�ายน*อย แต�งานท่ีได*มา ผลงานขาดปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานท่ีต*องการก็
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ไม�ให*ประโยชน'อย�างแท*จริง การควบคุมผลงานส�วนมากเปAนงานท่ีเก่ียวกับเทคนิควิชาการ การกําหนดและ
บังคับให*เปAนไปตามมาตรฐานและรายละเอียดท่ีจําเปAนของการดําเนินโครงการ 

จากท่ีกล�าวมาจะเห็นได*ว�า การควบคุมการดําเนินโครงการเปAนสิ่งจําเปAนท่ี
จะต*องกระทําเพ่ือให*การดําเนินงานบรรลุตามต*องการ การควบคุมการดําเนินการโครงการเปAนหน*าท่ี
และความรับผิดชอบของผู*จัดการโครงการโดยตรงท่ีจะต*องควบคุมเจ*าหน*าท่ีผู*ปฏิบัติงานในโครงการ
ให*ปฏิบัติงานโครงการภายใต*เง่ือนไขท่ีกําหนดไว* อย�างไรก็ตามการควบคุมโครงการมักจะถูกพิจารณา
ในเชิงลบมากกว�าเชิงบวก คือ เจ*าหน*าท่ี ผู*ปฏิบัติงานโครงการมักจะเปAนว�าเปAนการจับผิดในการ
ปฏิบัติมากกว�า จึงทําให*มีการต�อต*านการควบคุม ดังนั้น ผู*จัดการโครงการจึงควรมีวิธีการปUองกันให*
เกิดการต�อต*านน*อยท่ีสุดได*ด*งวิธีการดังต�อไปนี้ (David I. Cleland & William R. King, 1897) 

1) การกําหนดแผนผังการทํางาน โดยมีการระบุหน*าท่ีและความ
รับผิดชอบของแต�ละหน�วยงานและเจ*าหน*าท่ีแต�ละคนให*ทราบถึงกิจกรรมต�างๆ ท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบของตน ข้ันตอนการทํางาน ระยะเวลาการทํางาน ซ่ึงจะทําให*ทราบว�ากิจกรรมตรงจุดเกิด
บกพร�อง ใครหรือหน�วยงานใดเปAนผู*รับผิดชอบและปUองกันการหลีกเลี่ยงการทํางานท่ีได*รับมอบหมาย 

2) มีการร�วมปรึกษาระหว�างผู*จัดการโครงการกับเจ*าหน*าท่ีผู*ปฏิบัติงาน 
ผู*รับบริการและหน�วยงานตามหน*าท่ีท่ีสนับสนุน การดําเนินโครงการ การร�วมปรึกษาหารือจะทําให*ทุก
ฝYายท่ีเก่ียวข*องยอมรับและปฏิบัติตามโครงการ 

3) การสร*างบรรยากาศความเชื่อถือและไว*วางใจ ผู*จัดการโครงการ
จะต*องสร*างบรรยากาศของความเชื่อถือและไว*วางใจ เพ่ือให*เจ*าหน*าท่ีผู*ปฏิบัติงานโครงการสนับสนุน
การดําเนินโครงการ และมิให*เห็นว�าผู*จัดการโครงการไปจับผิดการทํางาน 

4) สร*างความสัมพันธ'แบบไม�เปAนทางการข้ึนภายในองค'การ เพ่ือสร*าง
ขวัญและกําลังใจ ความจงรักภักดี การติดต�อสื่อสาร และผลผลิตให*เพ่ิมข้ึนในผู*ปฏิบัติงานโครงการ 

5) พัฒนาช�องทางการติดต�อสื่อสารในระดับต�างๆ ของโครงการเพ่ือให*
เปAนเครื่องควบคุมการดําเนินโครงการผู*จัดการโครงการไม�อาจจะอาศัยการติดต�อสื่อสารของข�าวสารแบบ
เปAนทางการเพียงอย�างเดียว เนื่องจากข�าวสารอาจถูกกลั่นกรอง บิดเบือน และขาดหายไปโดยเฉพาะใน
องค'การขนาดใหญ� เช�น องค'การแบบราชการท่ีประกอบด*วยระดับของบุคลากรหลายระดับ การ
ติดต�อสื่อสารจึงอาจเกิดข*อบกพร�องได* ผู*จัดการโครงการสามารถแก*ไขจุดนี้ได*โดยพัฒนาการติดต�อสื่อสารใน
ระดับต�างๆ ของโครงการ ท้ังท่ีเปAนแบบทางการและแบบไม�เปAนทางการ แบบท่ีไม�ทางการสามารถทําได* เช�น 
การตรวจเยี่ยม การดําเนินงานโครงการ การสอบถามผู*ปฏิบัติงานจริงๆ ในโครงการว�าได*ทําไปถึงไหนแล*ว 
เปAนต*น ซ่ึงจะทําให*การทํานายโครงการในอนาคตได*ดีและถูกต*องยิ่งข้ึน  
 
2.5 แนวคิดการประเมินผลการบริหารโครงการ 

การประเมินโครงการนับว�าเปAนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของการดําเนินโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการท่ีก�อให*เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศ
ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การจัดการประเมินโครงการเพ่ือให*ทราบว�า โครงการนั้น
บรรลุผลตามเปUาหมายท่ีกําหนดไว*เพียงใด (อรทัย ศักด์ิสูง, 2550) การประเมินโครงการโดยท่ัวไป
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มักจะมีวัตถุประสงค'หลักคือ การแสวงหาแนวทางตัดสินใจต�อการดําเนินงานโครงการหรือจะดําเนิน
โครงการว�า ควรจะดําเนินการหรือไม�ตามวัตถุประสงค'ท่ีต้ังไว* และศึกษาว�าระหว�างดําเนินการมี
ปFญหาอะไรท่ีควรปรับปรุงแก*ไข หรือเม่ือสิ้นสุดโครงการแล*ว ผู*เก่ียวข*องกับโครงการได*เรียนรู*
อะไรบ*าง เกิดผลกระทบต�อผู*เก่ียวข*องหรือสิ่งแวดล*อมอย�างไร และท้ังนี้การประเมินโครงการ
จําเปAนต*องมีข้ันตอน และวิธีการท่ีค�อนข*างเปAนวิทยาศาสตร' อาศัยเกณฑ'การตัดสินท้ังด*านปริมาณ 
คุณภาพ กลุ�มเปUาหมาย ห*วงเวลา สถานท่ี และบริบทท่ีเก่ียวข*อง มิใช�เปAนการตัดสินกันท่ี “ใจ” 
(Subjective) แต�ควรเปAนการตัดสินตามเกณฑ'ท่ีสามารถวัดได* และสอดคล*องกับวัตถุประสงค'ท่ีวางไว* 
(Objective) (อนุรักษ' ปFญญานุวัฒน', 2550) ดังนั้น ในเรื่องของการประเมินผลโครงการ จึงนับเปAน
ส�วนสําคัญท่ีจะทําให*ทราบถึงความก*าวหน*าของโครงการท่ีได*ลงมือกระทําไปแล*ว อย�างไรก็ดี ก�อนท่ี
จะทราบถึงหลักการสําคัญของการประเมินผลโครงการเปAนอย�างไร ต*องทราบถึงประเด็นท่ีเปAน
รายละเอียดสําคัญดังจะกล�าวไปตามลําดับ 

2.5.1 ความหมายการประเมินผลโครงการ 
ความหมายของการประเมินผลโครงการนับว�า มีความสําคัญอย�างยิ่ง เพราะก�อนท่ีจะทราบ

ถึงข้ึนตอนการประเมินผล ต*องรู*ให*ได*ก�อนว�า ความหมายของการประเมินผลโครงการ คือ อะไร เพ่ือ
จะได*นําไปสู�การกําหนดทิศทางตามคํานิยามสําคัญ สําหรับความหมายของการประเมินผลโครงการ
นั้น ได*มีนักวิชาการให*ความหมายไว*หลายท�าน ซ่ึงการให*ความหมายต�างก็มีฐานคติสําคัญในการแสดง
ทัศนะอันเปAนประโยชน'ต�อการประเมินผลโครงการ ดังเช�น 

กู*ด (Good, 1973) กล�าวไว*ว�า การประเมินผลโครงการ คือ การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับผลท่ีคาดว�าจะได*รับ มีความแตกต�างเพียงใด ส�วนรอบบินส' (Robbins, 1973) เสนอ
ความเห็นไว*ว�า การประเมินผล เปAนกระบวนการของการดูแลติดตามเพ่ือท่ีจะดูว�า องค'กรหรือ
หน�วยงานได*รับ และใช*ทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานให*บรรลุตามวัตถุประสงค'ของโครงการอย�างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด ความเห็นของนักวิชาการสองท�าน จะให*ความสําคัญแตกต�าง
กันเล็กน*อย โดยความเห็นของนักวิชาการท�านแรก กู*ด (Good) เน*นการประเมินผลโครงการในแนว
ทางการเปรียบเทียบ ในขณะท่ีนักวิชาการท�านท่ีสอง คือ รอบบินส' (Robbins) ได*ชี้ประเด็นไปว�า การ
ประเมินผลโครงการ ต*องเปAนกระบวนการตรวจสอบ กํากับ ดูแล จากตัวบุคคล หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล*องกับความเห็นซัคแมน (Suchman, 1977) ได*กล�าวว�า การประเมินผล
โครงการ เปAนการใช*กระบวนการทางวิทยาศาสตร' หรือการใช*เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร' เพ่ือ
หาข*อมูลท่ีเปAนจริง และเชื่อถือได*เก่ียวกับโครงการ เพ่ือการตัดสินใจว�าโครงการดังกล�าว ดีหรือไม�ดี
อย�างไร หรือเปAนการค*นหาว�าผลท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรม เปAนไปตามความต*องการ หรือวัตถุประสงค' 
หรือความมุ�งหมายของโครงการหรือไม� แต�อย�างไรก็ตาม ความเห็นของ ซัคแมน (Suchman) ก็ยังถือ
ว�า มีความแตกต�างจาก รอบบินส' (Robbins) เล็กน*อย ประเด็นท่ีมีความเห็นแตกต�าง ได*แก� การเน*น
ไปแนวทางวิทยาศาสตร' จะสังเกตุจาก การประเมินผลโครงการ จะต*องกระทําเปAนกระบวนการและ
การดําเนินการไปตามกระบวนการ ก็คือ การดําเนินการตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร'นั่นเอง 

นอกจากนี้ นักวิชาการอีกท�านหนึ่งท่ีให*ความหมายของการประเมินผลโครงการท่ีให*
ความสําคัญกับเปUาหมายเปAนเกณฑ'ได*แก� ไบรอันและไวท' (1976) ได*กล�าวว�าการประเมินผลโครงการ
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เปAนความพยายามท่ีจะค*นหาว�า แผนหรือโครงการ ก�อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร เปAนไปตามท่ี
คาดหมายไว*หรือไม�เพียงใด ซ่ึงอาจจะต�างกับความเห็นของนักวิชาการอีกท�านหนึ่ง คือ ฟรีแมน 
(Freeman, 1982) ได*เน*นถึงแนวทางระบบเปAนตัวต้ัง โดยสาระสําคัญของความหมายมีว�า การ
ประเมินผลโครงการเปAนการพิจารณาว�า ปFจจัยนําเข*า ได*รับการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว*หรือไม� 
และเพ่ือกําหนดว�าโครงการก�อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขยายผลไปในทิศทางใด สอดคล*องกับ
ความต้ังใจหรือไม� มองในแง�นี้ การประเมินผลแบบรวบยอด จึงเปAนการวิจัยประเมินผลท่ีมีความหมาย
ครอบคลุมท้ังการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation) อันหมายถึงการท่ีนโยบายได*รับการดําเนินการตามแผนงานข้ันตอนท่ีวางไว*หรือไม�และ
นโยบายเปAนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของวัตถุประสงค'ท่ีพึงประสงค'หรือไม�อย�างไร กล�าว
ได*ว�า ความเห็นของนักวิชาการสองท�านมีจุดเน*นท่ีให*ความสําคัญแตกต�างกัน แต�เปUาหมายมีลักษณะ
อย�างเดียวกัน คือ ต*องการจะทราบว�า โครงการท่ีได*ดําเนินการไป บรรลุวัตถุประสงค'มากน*อยเพียงใด 

นักวิชาการไทยท่ีมีชื่อเสียงเก่ียวกับเรื่องของการประเมินผล ก็ได*ให*ความเห็นไว*เช�นเดียวกัน 
ซ่ึงอาจจะมีความเห็นท่ีเหมือนหรือต�างกันในบางประเด็น เช�นเดียวกับการให*ความเห็นของนักวิชาการ
ต�างประเทศท่ีกล�าวมา สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ' (2547) ได*กล�าวว�า การประเมินผลโครงการ เปAน
กระบวนการศึกษาแสวงหาความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับการดําเนินโครงการว�าเปAนไปตามหลักเกณฑ' 
และข้ันตอนต�างๆ ท่ีได*กําหนดไว*หรือไม� มีปFญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเปUาหมาย ท่ี
ต*องการหรือไม� มีผลกระทบในแง�มุมต�างๆ อย�างไรท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ซ่ึงเปAนแนวทางเดียวกันกับ
การให*ความเห็นของ วินัย นาคปาน (2550) ได*ให*ทัศนะการประเมินผลโครงการ เปAนกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร'เพ่ือหาข*อมูลท่ีเปAนจริง เก่ียวกับโครงการโดยการเก็บรวบรวมข*อมูลเก่ียวกับ
วัตถุประสงค' การวางแผน การดําเนินการ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปAนการกําหนดคุณค�าหรือ
ข*อดีของโครงการดังกล�าวว�าดีหรือไม� อย�างไร หรือเปAนการพิสูจน'ว�าโครงการได*ผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ' (Outcome) ตามท่ีคาดหมายหรือไม� มากน*อยเพียงใด มีปFญหาอุปสรรคในเรื่องอะไรบ*าง 
ประเด็นสําคัญจากความเห็นนักวิชาการท้ังสองท�าน ได*เน*นถึงกรอบการแสวงหาความรู*ท่ีเปAนข้ันตอน
ทางด*านวิทยาศาสตร' แต�ในกรณีนี้เปAนกรอบความคิดเห็นท่ีเปAนแนวทางวิทยาศาสตร'เชิงสังคม เพ่ือหา
คําตอบในการบริหารงานโครงการ โดยเฉพาะกระบวนการรวบรวม กระบวนการดําเนินการ และ
เปUาหมายท่ีสําคัญของการดําเนินการโครงการ 

นอกจากนี้ เยาวดี รางชัยกุล (2546) ได*ชี้ให*เห็นถึงประเด็นสําคัญเพ่ิมเติมของกระบวนการ
ประเมินผลท่ีอิงแนวทางวิทยาศาสตร' โดยความเห็นนั้นมีสาระสําคัญว�า การประเมินผลโครงการเปAน
กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห'ข*อมูลอย�างเปAนระบบเพ่ือสรุปผลว�าโครงการนั้นๆ ได*บรรลุ
วัตถุประสงค'/เปUาหมายและมีประสิทธิภาพเพียงใด ในขณะเดียวกัน ประธาน สุวรรณมงคล (2550) 
อาจจะมีความเห็นท่ีแย*งกับเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย'ศรี (2546) ในประเด็นท่ีว�า ก�อนท่ีเก็บรวบรวม 
วิเคราะห'ข*อมูลได*อย�างเปAนระบบ จะต*องวิเคราะห'สภาพปFญหา อุปสรรคก�อนท่ีจะรู*ประเด็นในการ
วิเคราะห' ดังนั้น ความเห็นของประธาน สุวรรณมงคล (2550) จึงมีสาระสําคัญ ได*แก� การประเมินผล
โครงการ คือ การวิเคราะห'สภาพท่ีเปAนปFญหาอุปสรรค ความก*าวหน*าหรือความสัมฤทธิ์ผลของ 
โครงการ ตลอดจนผลกระทบท่ีสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติโครงการท้ังทางตรงและทางอ*อม สําหรับ
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นํามาเปAนข*อมูลย*อนกลับในการใช*ปรับปรุงแก*ไขปFญหา อุปสรรคท่ีพึงเกิดข้ึนจากการปฏิบัติโครงการ 
และใช*เปAนเครื่องมือสําหรับการบริหารของผู*บังคับบัญชาในการตัดสินใจท่ีจะดําเนินโครงการใน ระยะ
ต�อไปหรือเปPดโครงการใหม�ท่ีมีผลเก่ียวเนื่องกับโครงการท่ีปฏิบัติในปFจจุบัน  

ความหมายของการประเมินผลโครงการท่ีไม�ได*เน*นความสําคัญในเรื่องของการวิเคราะห' 
ปFญหาและอุปสรรค คือ สมหวัง พิริยานุวัฒน' (2544) ได*กล�าวว�า การประเมินผลโครงการ เปAน
กระบวนการท่ีก�อให*เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ ซ่ึงสอดคล*องกับความเห็นของอรทัย ศักด์ิสูง (2550) ได*ให*ความหมายท่ีใกล*เคียงกัน 
สาระสําคัญ คือ การประเมินผลโครงการ เปAนกระบวนการท่ีก�อให*เกิดสารนิเทศในการปรับปรุง
โครงการ และสารนิเทศในการ ตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การจัดการประเมินโครงการเพ่ือให*
ทราบว�า โครงการนั้นบรรลุผลตามเปUาหมายท่ีกําหนดไว*เพียงใด มีปFญหาอุปสรรคอย�างไร จะได*เปAน
ข*อมูลในการปรับปรุงโครงการ กล�าวได*ว�า ความหมายจากนักวิชาการท้ังสองท�าน ไม�ได*สนใจการ
วิเคราะห' ปFญหา และอุปสรรคท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการใดๆ ท้ังสิ้น ประเด็นท่ีสนใจ คือ 
ผลลัพภ'สุดท*ายท่ีได*ข*อสารสนเทศท่ีเกิดจากการบริหารโครงการ  

จากความหมายการประเมินผลโครงการดังท่ีนักวิชาการได*ให*ความหมายไป ซ่ึงผู*วิจัยสรุปได*
ว�า การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการศึกษาแสวงหาความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับการ
ดําเนินโครงการ เพ่ือให*ได*ข*อสนเทศเก่ียวกับปFญหาอุปสรรค ความก*าวหน*าหรือความสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ ตลอดจนผลกระทบท่ีสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติโครงการท้ังทางตรงและทางอ*อม พร*อมกัน
นั้นนํามาสู�การวิเคราะห' การประมวลผลอย�างเปAนระบบตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร' ซ่ึงเปAนข*อมูล
ประกอบการตัดสินใจว�าโครงการดังกล�าว ดีหรือไม�ดีอย�างไร ควรจะดําเนินการต�อไปหรือควรจะ
ปรับปรุงแก*ไข หรือการยกเลิกข้ันตอนกระบวนการท้ังหมด 

2.5.2 ประเภทการประเมินผลโครงการ 
การประเมินโครงการเปAนกระบวนการท่ีสามารถทําได*เกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของโครงการ 

เพ่ือให*ได*สารสนเทศท่ีสามารถใช*ในการพิจารณาการดําเนินงาน ซ่ึงจะทําให*การดําเนินงานเปAนไปได*
อย�างมีประสิทธิภาพ (วินัย นาคปาน, 2550) เพราะฉะนั้นการจะทราบถึงการบริหารโครงการได* 
จําเปAนต*องทราบการแบ�งประเภทการประเมินโครงการ ซ่ึงมีเกณฑ'หลายชนิดมาจําแนกประเภท เช�น 
ใช*เวลา วัตถุประสงค' วิธีการ และ รูปแบบการประเมินมาบ�งบอกถึงประเภทของการประเมิน 
(อนุรักษ' ปFญญานุวัฒน', 2550) ในการจัดประเภทของการประเมินผลโครงการ ผู*วิจัยแบ�งการจัด
ประเภท ออกเปAน 4 ประเภท ได*แก� (ไตรรัตน' โภคพลากร, 2550) 

2.5.2.1 การประเมินก�อนเริ่มดําเนินโครงการ (Pre - Implementation Evaluation)
เปAนการประเมินเพ่ือวางแผนโครงการ นับต้ังแต�การกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค' 
เปUาหมาย และวิธีดําเนินโครงการ แต�ท้ังนี้ ต*องทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปFจจัยปUอน ความ
เหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดว�าจะนํามาใช*ในการบริหารจัดการโครงการ ปFญหา อุปสรรค ความ
เสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ' หรือประสิทธิผลท่ีคาดว�าจะได*รับ ซ่ึงประเด็นศึกษาท่ีได*มีการ
กําหนดไว*นี้ โดยสรุปแล*ว ก็คือ การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล*อม (Contest Evaluation) ซ่ึง
เปAนการประเมินถึงความต*องการ และความจําเปAนเพ่ือกําหนดโครงการ อาจจะเปAนการประเมินว�า
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โครงการท่ีจะดําเนินการสอดคล*องกับนโยบายกลยุทธ'หรือไม� ผลของการประเมินจะสะท*อนให*เห็นถึง
ความจําเปAน ความเหมาะสมของวัตถุประสงค'และเปUาหมายของโครงการซ่ึงจะนําไปสู�การตัดสินใจ
เลือกหรือกําหนดวัตถุประสงค'และเปUาหมายของโครงการ ในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่ง ได*แก� การ
ประเมินปFจจัยปUอน (Input Evaluation) ซ่ึงถือได*ว�า เปAนการตรวจสอบความพร*อมท้ังด*านปริมาณ 
(ความเพียงพอ) และคุณภาพ (ความเหมาะสม) ของทรัพยากรท่ีจะใช*ในการดําเนินโครงการผลของ
การประเมินจะนําไปสู�การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมหรือไม� นอกจากนั้นยังช�วยให*
ตัดสินใจได*ว�า โครงการมีความเหมาะสมหรือไม� และเม่ือนําไปปฏิบัติจะทําให*วัตถุประสงค'/เปUาหมาย
ของโครงการบรรลุผลหรือไม� 

ในทํานองเดียวกัน อนุรักษ' ปFญญานุวัฒน' (2550) ได*กล�าวถึงการประเมินก�อนเริ่ม
ดําเนินโครงการ (Pre-Implementation Evaluation) เพ่ิมเติมไว*ว�าในการประเมินผลโครงการ
ดังกล�าว จะต*องพิจารณาถึงประเด็นสําคัญได*แก� การประเมินผลกระทบด*านสังคม การประเมินผล
กระทบด*านนิเวศ การประเมินผลกระทบด*านการเมือง การประเมินผลกระทบด*านเทคโนโลยี การ
ประเมินผลกระทบด*านประชากร การประเมินผลกระทบด*านนโยบาย การประเมินผลกระทบ
ทางด*านเศรษฐกิจ การประเมินผลในประเด็นศึกษาเหล�านี้  แท*จริงแล*วก็คือการประเมิน
สภาพแวดล*อมท่ีเปAนบริบทหลักๆ ของการบริหารโครงการนั่นเอง แต�อย�างไรก็ตาม การประเมินผล
กระทบเชิงกว*างในประเด็นศึกษาดังท่ีกล�าวมา จะมีเพียงบางประเด็นเท�านั้น ท่ีจะต*องพิจาณาเปAน
พิเศษ เพราะมีผลกระทบในเชิงกว*าง เช�น ความเห็นของ กล*า ทองขาว (2550) มองว�า ในการ
ประเมินผลการบริหารงานโครงการ ควรจะเน*นการประเมินผลไปในประเด็นหลักๆ ได*แก� การ
ประเมินผลกระทบด*านการเมือง นโยบาย และเศรษฐกิจ ความเห็นดังกล�าว นับว�า เปAนประเด็นท่ีจะต*อง
พิจารณาอย�างยิ่ง  

2.5.2.2 การประเมินระหว�างดําเนินโครงการ (Formative/on going Evaluation) 
เปAนการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) อาจจะจําแนกเปAนในห*วงเวลาเริ่มต*นโครงการ 
(Inception Study) และระหว�างดําเนินโครงการท่ีผ�านพ*นช�วงแรกไปแล*ว (Formative Evaluation) 
ท้ังนี้ จะต*องเก่ียวข*องกับประเด็นท่ีว�า วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนท่ีได*วางไว*เปAนอย�างไร 
ความก*าวหน*าของโครงการเปAนอย�างไร กิจกรรมท่ีจัดทําให*บรรลุวัตถุประสงค'ของโครงการท่ีกําหนด
ไว*หรือไม� หรือเกิดประสิทธิผลมากน*อยเพียงใด มีปFญหาอุปสรรคใดเกิดข้ึนอย�างไร ผลของการ
ประเมินนําไปสู�การตัดสินใจ ปรับปรุงกิจกรรม วิธีการ หรือกระบวนการดําเนินงานหรือไม� (จุมพล 
หนิมพาณิชย', 2550) ผลท่ีได*จากการประเมินดังกล�าวนี้จะช�วยปรับปรุงท้ังปFจจัยปUอน กระบวนการ
บริหารจัดการ และแม*แต�วัตถุประสงค'และเปUาหมายของโครงการให*เปAนไปตามความเหมาะสมให*เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีชื่อเรียกการประเมินแบบนี้อีก เช�น การประเมินความก*าวหน*า 
(Progress Evaluation) และการประเมินการดําเนินการ (Implementation Evaluation) เปAนต*น
(อนุรักษ' ปFญญานุวัฒน', 2550) 

2.5.2.3 การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง
ว�า การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Summative Evaluation) มักใช*หลังสิ้นสุดโครงการใหม�ๆ เพ่ือ
ค*นหาประสิทธิผลของการดําเนินโครงการว�าบรรลุเปUาหมายตามท่ีกําหนดไว*หรือไม�อย�างไร หรือ
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ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการว�า ประสบความสําเร็จหรือล*มเหลวประการใด การประเมินผล
ประเภทรวมสรุปนี้ ดํารง วัฒนา (2549) ได*นําเสนอมิติของห*วงระยะเวลามาเปAนส�วนประกอบสําคัญ 
ได*แก�ประการแรก การประเมินทันทีท่ีสิ้นสุดโครงการ เปAนการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) หรือ
ผลลัพธ'ของโครงการ โดยมุ�งตอบคําถามว�าโครงการประสบความสําเร็จตามแผนท่ีวางไว*หรือไม� 
ผลผลิตของโครงการเปAนไปตามวัตถุประสงค'/เปUาหมายหรือไม�คุ*มค�าเพียงใด ประการท่ีสอง การ
ประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการแล*วช�วงระยะเวลาหนึ่ง เปAนการประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation) ของโครงการอันเปAนผลท่ีเกิดข้ึนต�อเนื่องจากผลผลิตของโครงการ หรือผลผลิตของ
โครงการก�อให*เกิดผลอ่ืนๆ ตามมา ซ่ึงเปAนผลท่ีมิได*ระบุไว*ในวัตถุประสงค'หรือเปUาหมายของโครงการ 
กล�าวได*ว�า ดํารง วัฒนา ได*ใช*มิติของห*วงระยะเวลา เปAนแนวทางการประเมินผลข้ันสรุป กล�าวคือ มี
การประเมินทันทีและการประเมินผลในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีมีความเหมาะสม อย�างไรก็ดี อนุรักษ' 
ปFญญานุวัฒน' (2550) ก็มีความเห็นท่ีสอดคล*องด*วยเช�นกัน ในประเด็นช�วงระยะเวลา โดยท่ีประเด็น
นําเสนอ คือ การประเมินผลอาจจะมีการสรุปผลในแต�ละช�วง เช�น ระหว�างดําเนินการ แต�ท้ังนี้ ต*อง
เปAนการประเมินผลในโครงการระยะยาวเสมอ 

2.5.2.4 การประเมินผลกระทบของโครงการ เปAนการตรวจสอบผลกระทบท่ี เกิดข้ึน
จากการดําเนินงานในแต�ละโครงการ และภาพรวมของผลกระทบท้ังหลายเช�น ผลกระทบด*านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศ หรือสิ่งแวดล*อม เทคโนโลยี ประชากร และด*านนโยบาย ท้ังนี้ข้ึนอยู�
กับเปUาหมายของการประเมินผลกระทบนั้นว�าต*องการเน*นด*านใดเปAนสําคัญ แต�อย�างไรก็ตาม
ผู*รับผิดชอบโครงการจําเปAนต*องศึกษาดูว�า ในเชิงนิติศาสตร'แล*วจะต*องมีการประเมินผลกระทบด*าน
ใดบ*าง อย�างไรก็ตามหากคํานึงถึงการใช*เวลามาเปAนเกณฑ'การประเมินร�วมกับการจําแนกการประเมิน
แล*ว การประเมินผลกระทบของโครงการอาจจะพิจารณาได*เปAน 2 นัยคือ การประเมินผลกระทบใน
บริบทของการศึกษาความเปAนไปได*เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ และการประเมินผลกระทบใน
บริบทของหลังช�วงระยะสิ้นสุดโครงการไปแล*ว แต�นักประเมินผลบางท�านก็อาจโต*แย*งได*ว�าสามารถทํา
การประเมินผลกระทบของโครงการได*ทุกระยะ ไม�ว�าจะเปAนก�อนเริ่มโครงการ ระหว�างดําเนิน
โครงการ เม่ือสิ้นสุดโครงการ หรือมองภาพรวมของโครงการท้ังหมด 

2.5.3 รูปแบบการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลให*เกิดผลได*อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุ*มค�า สอดคล*องกับ

ความต*องการของผู*รับประโยชน'จากการบริหารงานโครงการ จําเปAนอย�างยิ่งท่ีจะต*องมีรูปแบบการ
ประเมินผล ซ่ึงมีลักษณะเปAนตัวแบบ หรือเปAนกรอบแนวคิดสําคัญอันจะช�วยให*ผู*ประเมินผลมีทิศ
ทางการดําเนินการ และวิเคราะห'องค'ประกอบแวดล*อมสําคัญของการประเมินผลโครงการได*อย�าง
ถูกต*องครบถ*วน ฉะนั้น การประเมินผลโครงการ จะต*องมีรูปแบบไว*คอยเปAนทิศทางการดําเนินการ 
และรูปแบบหรือแบบจําลองการประเมินโครงการมีหลายแบบข้ึนอยู�กับผู*ประเมินจะเลือกใช*แบบใด 
แต�ท้ังนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู*วิจัยได*เลือกใช*รูปแบบการประเมินผลโครงการ โดยอาศัยเกณฑ'การแบ�ง
ตามเนื้อหา ได*แก� อนุรักษ' ปFญญานุวัฒน' (2550) 1) รูปแบบการประเมินของไทเลอร' 2) รูปแบบการ
ประเมินของทาบา 3) รูปแบบการประเมินของสเตค 4) รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด' 5) 
รูปแบบการประเมินของโพรวัส 6) รูปแบบการประเมินแบบซิป ดังจะกล�าวไปตามลําดับ  
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2.5.3.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร' 
ไทเลอร'เปAนผู*วางรากฐานในการประเมินมาต้ังแต� ค.ศ. 1930 โดยให*องค'ประกอบใน

การจัดการศึกษาไว* 3 อย�าง คือ จุดมุ�งหมายของการจัดการศึกษา ประสบการณ'ในการเรียนรู*และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาว�าผู*เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ีได*ต้ังจุดมุ�งหมายไว*
หรือไม� โดยเน*นการการกําหนดวัตถุประสงค'ของโครงการให*อยู�ในรูปของวัตถุประสงค'เชิงพฤติกรรม 
แล*วประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงค'เหล�านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว�า แบบจําลองท่ียึด
ความสําเร็จของจุดมุ�งหมายเปAนหลัก ดังภาพท่ี ตัวแบบด*านล�าง  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 แสดงตัวแบบการประเมินผลของไทเลอร' (อนุรักษ' ปFญญานุวัฒน', 2550) 
 

2.5.3.2 รูปแบบการประเมินของทาบา  
ทาบา (TabaHanda, 1962) ได*เสนอรูปแบบพัฒนาหลักสูตรโดยให*ชื่อว�า “A 

Conceptual Framework for Curriculum Design” ซ่ึงมีลักษณะคล*ายกับของไทเลอร'มากแต�เพ่ิม
การประเมินทางด*านเนื้อหาวิชาเข*าไปด*วย ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 แสดงตัวแบบการประเมินผลของทาบา (Taba, 1962) 
 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสบการณ'การเรียนรู* 

จุดมุ�งหมายของการศึกษา 

จุดมุ�งหมายของการศึกษา 

จุดมุ�งหมายของการศึกษา จุดมุ�งหมายของการศึกษา 

จุดมุ�งหมายของการศึกษา 
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2.5.3.3 รูปแบบการประเมินของสเตค 
เปAนโมเดลท่ีเน*นความแตกต�างระหว�างสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังโดยนําไป

เทียบกับมาตรฐานเพ่ือใช*ในการตัดสินใจโดยท่ีโรเบิร'ต อี สเตค (Robert E. Stake) ได*พัฒนารูปแบบ
การประเมินโดยใช*แนวคิดของ ครอนบาค และสคริฟเว�น เปAนพ้ืนฐานในการปฏิบัติรูปแบบการ
ประเมินของสเตค ถือได*ว�าเปAนรูปแบบหนึ่งท่ี นักประเมินนามาประยุกต'ได*อย�างกว*างขวางในการ
ประเมินโครงการ การประเมินตามความคิดเห็นของสเตค หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวกับการ
บรรยายและการตัดสินคุณค�าของโครงการ หรือเปAนกระบวนการท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข*อมูล 
และการวิเคราะห'ข*อมูลเพ่ือนาไปสู�การตัดสินใจ จุดมุ�งหมายของการประเมินมี 2 ประการคือ เพ่ือ
ต*องการได*ข*อมูลต�างๆ ท่ีนํามาบรรยายเก่ียวกับโครงการนั้น และเพ่ือต*องการได*ข*อมูลต�างๆ ท่ีสามารถ
นํา มาใช*ในการตัดสินคุณค�าของโครงการ 

สเตคได*เสนอโครงสร*างของรูปแบบการประเมินเคาน'ทิแนนซ' (Countenance Model) 
ซ่ึงตามโครงสร*างของรูปแบบนี้ได*จําแนกข*อมูลการประเมินออกเปAน 2 ส�วน คือ เมตริกซ'บรรยาย 
(Description Matric) และเมตริกซ'การตัดสินคุณค�า (Judgement Matric) และได*เสนอว�าก�อนบรรยาย 
หรือตัดสินคุณค�าของโครงการใดๆ นักประเมินควรทําการวิเคราะห'หลักการและเหตุผลของโครงการนั้นๆ 
ด*วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค ผู*ประเมินจะต*องรวบรวมข*อมูลท่ีแท*จริงให*ได* เนื่องจาก
แหล�งข*อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บข*อมูลก็มีหลายวิธี ข*อมูลท่ีต*องการคือข*อมูลท่ีนํามาใช*เพ่ือการอธิบาย 
และการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้ได*จําแนกสิ่งท่ีต*องพิจารณาในการประเมินออกเปAน 3 ส�วน คือ 
1) สิ่งนําหรือปFจจัยเบื้องต*น (Antecedents) หมายถึง สภาพเง่ือนไขหรือปFจจัยต�างๆ ในการดําเนินโครงการ 
2) กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดําเนินตามกิจรรมท่ีปฏิบัติ พฤติกรรม
ระหว�างบุคคล ปฏิสัมพันธ'ระหว�างครูกับอาจารย' นักเรียนกับนักเรียน เปAนต*น 3) ผลลัพธ'หรือผลการ
ดําเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตท่ีได*จากโครงการ 

ในการเก็บข*อมูลผู*ประเมินต*องบันทึกข*อมูลท้ังสามชนิดนี้ แบ�งออกเปAน 4 ประเภท 
คือ 1) ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งท่ีคาดหวังจําแนกเปAนความคาดหวังเก่ียวกับ
ปFจจัยเบื้องต*น การปฏิบัติ และผลการดาเนินงานโครงการ 2) สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง (Observations) 
หมายถึง สภาพท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงจําแนกเปAนสภาพการณ'ท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกับปFจจัยเบื้องต*น การ
ปฏิบัติและผลการดําเนินงาน 3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดําเนิน งาน 
คุณลักษณะท่ีควรจะมี ควรจะทํา หรือควรจะได*รับ เก่ียวกับปFจจัยเบื้องต*น การปฏิบัติและผลการ
ดําเนินงาน 4) การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง ผลการพิจารณาการตัดสินใจ เปAนการพิจารณา
สรุปเก่ียวกับปFจจัยเบื้องต*น การปฏิบัติ และผลการดําเนินงาน 

ในการประเมิน ผู*ประเมินต*องพิจารณาข*อมูลเพ่ือการบรรยายก�อน คือ ต*องมี
การศึกษาความสอดคล*องระหว�างความคาดหวังกับสิ่งเกิดข้ึนจริง และความสัมพันธ'ระหว�างปFจจัย
เบื้องต*น การปฏิบัติและผลลัพธ' เม่ือได*ผลอย�างไรแล*วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว*และ
มาตรฐานท่ีคาดว�าจะให*เกิดข้ึนแล*วตัดสินใจ แนวคิดของสเตคแสดงได*ดังแผนภาพท่ี 2.9 
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สิ่งนํา  
(Antecedents) 
 
 
ปฏิบัติการ 
(Transactions) 
 
ผลลัพธ' 
(Outcome) 
 
   
    

 
 
    เมตริกซ'การบรรยาย        เมตริกซ'การตัดสินใจ 
    = ความสอดคล*อง      = ความสัมพันธ' 
       
ภาพท่ี 2.9 โครงสร*างรูปแบบการประเมินผลของสเตค 
 

2.5.3.4 รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด' 
แฮมมอนด' ได*เสนอโครงสร*างรูปแบบการประเมินในลักษณะ 3 มิติ คือ 

มิติท่ี 1 ด*านการสอน ได*แก� ตัวแปรท่ีเก่ียวข*องกับนวัตกรรมการศึกษา เช�น การ
จัดระบบชั้นเรียน การจัดตารางสอน เนื้อหาวิชา วิธีสอน สิ่งอํานวยความสะดวก และค�าใช*จ�ายต�างๆ เปAนต*น 

มิติท่ี 2 ด*านสถาบัน ได*แก� นักเรียน ครู ผู*บริหาร ผู*เชี่ยวชาญ ครอบครัว 
ชุมชน เปAนต*น 

มิติท่ี 3 ด*านพฤติกรรม ได*แก� ความรู*ความคิด (Cognitive) ความรู*สึก
ทัศนคติ (Affective) และทักษะ (Psychomotor) 

ผู*ประเมินควรจะต*องมองทีเดียวท้ัง 3 มิติ มิใช�มองทีละมิติ เช�น ถ*าใช*วิธีสอน 
(มิติท่ี 1) และทําให*นักเรียน (มิติท่ี 2) เกิดความรู* ทักษะ (มิติท่ี 3) ตามท่ีต*องการหรือไม� ดังนั้น ข*อมูลในมิติ
ท่ี 1 และ 2 จึงเปAนส�วนท่ีให*ข*อมูลเชิงอธิบายเก่ียวข*องกับปFจจัยเบื้องต*น กระบวนการ และสภาพทางสังคม 
ส�วนมิติท่ี 3 เปAนจุดมุ�งหมายของโครงการในการประเมินจึงต*องประเมินท้ัง 3 มิติเสมอ 

หลักการ
และ 

เหตุผล 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

  

ผลท่ี
คาดหวัง 

ผลท่ีเกิดข้ึน
จริง 

มาตรฐานท่ี
ใช* 

ท่ีมาของการ
ตัดสินใจ 
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2.5.3.5 รูปแบบการประเมินของโพรวัส 
โพรวัส (Malcolm Provas) ได*เสนอรูปแบบการประเมินท่ีใช*ชื่อว�า การวิเคราะห'

ความไม�สอดคล*อง (The Discrepancy Evaluation) คือ วิเคราะห'ความไม�สอดคล*องระหว�างความ
คาดหวังกับการปฏิบัติจริงในโครงการ ข้ันตอนต�างๆ ในโครงการท่ีจะนํามาวิเคราะห' โพรวัสแนะนําว�า 
ควรจะทําการวิเคราะห'ใน 5 ข้ันตอนด*วยกัน คือ  

ข้ันท่ี 1 การกําหนดโครงการ (Program Definition) เปAนการพิจารณา
คุณภาพของสิ่งต�างๆ ท่ีเก่ียวข*องกับโครงการ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ'ของโครงการ สิ่งท่ีจะพิจารณา
ในข้ันนี้มี 3 ประการ คือ 1) วัตถุประสงค'ของโครงการ 2) คุณลักษณะของครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ' 
ฯลฯ 3) กิจกรรมของนักเรียนและครูท่ีจะทําให*บรรลุวัตถุประสงค' 

ข้ันท่ี 2 ประเมินการเอาโครงการลงในพ้ืนท่ี (Program Installation) เปAน
การประเมินกิจกรรมต�างๆ ท่ีใช*ในการดําเนินโครงการว�าเหมาะสมกับมาตรฐานท่ีต้ังไว*เพียงใด การ
ประเมินในข้ันนี้ทําให*ทราบความแตกต�างระหว�างสิ่งท่ีคาดหวังในข้ันตอนท่ี 1 กับสิ่งท่ีเปAนจริง 

ข้ันท่ี 3 การประเมินกระบวนการในโครงการ (Program Process) เปAนการ
ประเมินข้ันตอน วิธีการ ในการดําเนินงานตามโครงการ การประเมินในข้ันนี้มุ�งหาคําตอบว�าโครงการ
ได*บรรลุวัตถุประสงค'ย�อยท่ีจะนําไปสู�วัตถุประสงค'สุดท*ายเพียงใด ท้ังนี้เพ่ือการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินต�อไป 

ข้ันท่ี 4 การประเมินผลผลิตของโครงการ (Program Product) เปAนการ
ประเมินผลข้ันสุดท*ายท่ีเกิดจากโครงการ เปAนการประเมินท่ีมุ�งหาคําตอบท่ีว�าโครงการได*บรรลุ
วัตถุประสงค'ข้ันสุดท*ายหรือไม� 

ข้ันท่ี 5 การวิเคราะห'ค�าใช*จ�าย (Cost-BenefitAnalysis) เปAนการวิเคราะห'
ว�า โครงการดังกล�าวได*ผลตอบแทนคุ*มค�ากับการลงทุนมากน*อยเพียงใด ซ่ึงการประเมินข*อนี้อาจจะมี
หรือไม�มีก็ได* 

ท้ัง 5 ข้ันตอนของการประเมินจะมีการเปรียบเทียบระหว�างมาตรฐานกับการ
ปฏิบัติจริงว�า สอดคล*องหรือไม� ถ*าไม�สอดคล*องหรือมีความแตกต�างมาก ก็จะนําไปสู�การตัดสินใจ ต�อไปนี้ 

1) ดําเนินการต�อไป 
2) ดําเนินการข้ันเดิมซํ้า จนกว�าจะได*ตามเกณฑ'มาตรฐาน 
3) ดําเนินการเริ่มต*นในข้ันท่ี 1 ใหม� 
4) สิ้นสุดโครงการ 

2.5.3.6 รูปแบบการประเมินแบบซิป 
แดเนียล แอล สตัฟเฟPลบีม และคณะ (Daniel L. Stufflebeam, 1967) ได*เสนอ

แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการประเมินเรียกว�า ซิปโมเดล (CIPP Model) เปAนการประเมินท่ีเปAน
กระบวนการต�อเนื่องโดยมีจุดมุ�งเน*นท่ีสําคัญคือ ใช*ควบคู�กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข*อมูล
ประกอบการตัดสินใจอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค'ของการประเมิน คือการให*สารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้นจึงจําเปAนอย�างยิ่งท่ีจะต*องมีรายละเอียดท่ีเปAนประโยชน'ต�อการตัดสินใจ คําว�า 
CIPP เปAนคําท่ีย�อมากจาก Context, Input, Process, และ Product 
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สตัฟเฟPลบีม ได*ให*ความหมายว�า การประเมินเปAนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บ
ข*อมูล การวิเคราะห'ข*อมูลข�าวสาร เพ่ือนําข*อมูลไปใช*ประโยชน'ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงในการประเมินเพ่ือให*ได*สารสนเทศท่ีสําคัญมุ�งประเมิน 4 ด*าน คือ การประเมินสภาพแวดล*อม (Context 
Evaluation) การประเมินปFจจัยเบื้องต*น (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประเภทของการประเมินและลักษณะการ
ตัดสินใจตามกรอบความคิดของรูปแบบการประเมินซิป แสดงได*ดังภาพท่ี 2.10  

 

  ประเภทของการประเมิน      ลักษณะการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10 ความสัมพันธ'ระหว�างการประเมินกับการตัดสินใจในแบบจําลองซิป 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก เฉลิมพงศ' มีสมนัย (2550) 

 
จากภาพท่ี 2.10 กล�าวคือ เปAนการเชื่อมโยงการประเมินผลโครงการในแต�ละประเภทกับ

ลักษณะการตัดสินใจ หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งโครงการแต�ละประเภทมีความสัมพันธ'กับการตัดสินใจท้ังสิ้น 
ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับว�าผู*ประเมินผลจะใช*บริบทของการตัดสินใจประเภทใดในการประเมินผล แต�อย�างไรก็ดี
แผนภาพดังกล�าวข*างต*นนั้นเปAนการเชื่อมโยงให*เห็นเปAนแผนผังเท�านั้น ซ่ึงยังมิได*มีการอธิบายให*เกิดความ
กระจ�างมากนัก เพราะฉะนั้นชุดคําอธิบายแผนภาพดังกล�าวมีดังต�อไปนี้ 

1) การประเมินด*านบริบทหรือประเมินเนื้อความ (Context Evaluation) เปAน
การศึกษาปFจจัยพ้ืนฐานท่ีนําไปสู�การพัฒนาเปUาหมายของโครงการ ได*แก� บริบทของสภาพแวดล*อม 
นโยบาย วิสัยทัศน' ปFญหา แหล�งทุน สภาพความผันผวนทางด*านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจน
แนวโน*มการก�อตัวของปFญหาท่ีอาจจะเปAนอุปสรรคต�อการดําเนินโครงการ เปAนต*น 

2) การประเมินปFจจัยปUอน เพ่ือค*นหาประสิทธิภาพขององค'ประกอบท่ี
นํามาเปAนปFจจัยปUอน ซ่ึงในด*านการท�องเท่ียวอาจจะจําแนกเปAนบุคคล สิ่งอํานวย-ความสะดวก 

(1) ประเมินภาวะแวดล*อม 
ของโครงการ (Context Evaluation) 

เลือก/ปรับวัตถุประสงค' 
ของโครงการ 

(2) ประเมินปFจจัยเบื้องต*น 
(Input Evaluation) 

เลือกแบบ/กิจกรรม/ 
ปรับเปลี่ยนปFจจัยเบื้องต*น 

(3) ประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

(4) ประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

ปรับปรุงแนวทาง หรือ 
กระบวนการทางาน 

ปรับปรุง/ขยาย 
ล*มเลิก/ยุติโครงการ 
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เครื่องมือ อุปกรณ' ครุภัณฑ' ศักยภาพการบริหารงาน ซ่ึงแต�ละปFจจัยก็ยังจําแนกย�อยออกไปอีก เช�น 
บุคคล อาจพิจารณาเปAน เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 
ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ' ความรู* คุณวุฒิทางการศึกษา ถ่ินท่ีอยู� และลักษณะ
กระบวนการกลุ�ม เปAนต*น 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปAนการศึกษาต�อจาก
การประเมินบริบทและปFจจัยปUอนว�า กระบวนการเปAนไปตามแผนท่ีวางไว* เปAนการศึกษาค*นหา
ข*อบกพร�อง จุดอ�อน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการท่ีจะนําโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค'ท่ีวางไว*ว�ามีประสิทธิภาพมากน*อยเพียงใด 

4) การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) คือการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะความสอดคล*องระหว�างวัตถุประสงค'กับผลลัพธ'ท่ีได*แล*วนําเกณฑ'
ท่ีกําหนดไว*ไปตัดสิน เกณฑ'มาตรฐานนั้นอาจจะกําหนดข้ึนเองหรืออาศัยเกณฑ'ท่ีบุคคลหรือหน�วยงาน
อ่ืนกําหนดไว*ก็ได* ซ่ึงในท่ีนี้ผู*เขียนจะกล�าวในตอนต�อไป 

2.5.4 กระบวนการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการเปAนเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งต�อการนําข*อมูลไปใช*ประโยชน'ในการ

ปฏิบัติงาน การประเมินผลโครงการมีกระบวนการท่ีไม�ซับซ*อนมากนัก สามารถทําความเข*าใจได*ง�าย 
สําหรับกระบวนการประเมินผลโครงการนี้จะขอนําเสนอกระบวนการท่ีเข*าใจได*ง�าย 2 แบบ ได*แก� 
การพิจารณาการประเมินผลโครงการในการเชิงวงจรและการพิจารณาการประเมินผลโครงการเชิง
ข้ันตอนเปAนลําดับดังต�อไปนี้  

2.5.4.1 การประเมินผลโครงการเชิงวงจร เม่ือพิจารณาการประเมินผลโครงการใน
เชิงกระบวนการแล*วจะทําให*การศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการง�ายและเข*าใจได*มากยิ่งข้ึน 
รวมถึงจะเปAนประโยชน'เม่ือถึงเวลาลงมือปฏิบัติ ในเรื่องของกระบวนการประเมินผลโครงการนั้น ซัส
แมน (Suchman, 1986) ได*นําเสนอวงจรหรือวัฎจักรของการประเมินผล ดังภาพท่ี 2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
ภาพท่ี 2.11 แสดงวงจรการประเมินผลโครงการซัสแมน 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ไตรรัตน' โภคพลากร (2550)  
 

จากภาพท่ี 2.11 แสดงถึงวงจรการประเมินผลโครงการท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อ
การวัดและประเมินผลให*เกิดความเท่ียงตรงและความเชื่อถือได* แต�อย�างไรก็ตาม วงจรการประเมินผล
ดังภาพยังมิได*ถูกอธิบายให*เห็นถึงความสัมพันธ'ระหว�างกัน ดังนั้น จึงต*องมีการอธิบายกันในแต�ละ
ประเด็นในลักษณะของชุดคําอธิบายดังต�อไปนี้ (ไตรรัตน' โภคพลากร, 2550)  

1) การกําหนดคุณค�า เปAนข้ันแรกท่ีเก่ียวข*องกับคุณค�าของการดําเนินการ
ประเมินผล นั่นคือ กําหนดสิ่งท่ีต*องการท่ีจะได*รับรับจากการประเมินผล เช�น นํามาใช*เพ่ือพัฒนา
บุคลากร การปรับปรุงโครงสร*างค�าตอบแทน การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน�ง เปAนต*น  

2) การวิเคราะห'วัตถุประสงค' เปAนการศึกษาวัตถุประสงค'ของโครงการ ซ่ึง
ควรจะกําหนดความหมายหรือสอบถามผู*เก่ียวข*องกับวัตถุประสงค'อันจะทําให*รู*เหตุผลของโครงการ 
รวมถึงบริบทของโครงการอีกด*วย 

 

การกําหนด

คุณค�า 

 

การวิเคราะห'

ข*อมูล 

การเก็บ

รวบรวมข*อมูล 

 

การวางแผน

ดําเนินงาน 

 

วัตถุประสงค' 

 

ตัวชี้วัด 
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3) การกําหนดเกณฑ'และตัวชี้วัด เปAนการใช*กฎเกณฑ'ทางวิชาการในการ
แปลวัตถุประสงค'ของโครงการรวมท้ังคุณค�าท่ีต*องการออกมาเปAนข*อความเพ่ือแสดงถึงความสําเร็จ
ของโครงการ 

4) การวางแผนดําเนินงาน คือ การพิจารณาแผนในการประเมินผลโดยจะ
เก่ียวข*องกับ ประเด็นสําคัญ ได*แก� วัตถุประสงค'ของการประเมินผล ประเด็นท่ีต*องการประเมินผล 
การกําหนดรูปแบบการประเมินผล การสร*างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข*อมูล การวางแผน
ปฏิบัติการ การประสานขอความร�วมมือ  

5) การรวบรวมข*อมูล อาจจะเก็บข*อมูลจากแหล�งปฐมภูมิหรือทุติยภูมิก็ได* 
ซ่ึงโดยท่ัวไปก็จะมีการสร*างเครื่องมือเพ่ือบันทึกข*อมูล ทําให*ม่ันใจได*ว�าข*อมูลท่ีได*รับมีความทันสมัย 
ถูกต*อง เท่ียงตรง และน�าเชื่อถือ 

6) การวิเคราะห'ข*อมูล เพ่ือจะได*ข*อมูลท่ีเปAนประโยชน'ต�อการบริหารงาน 
ซ่ึงอาจจะมีการวิเคราะห'ท้ังข*อมูลเชิงปริมาณและข*อมูลเชิงคุณภาพ หรืออาจจะใช*สถิติวิเคราะห'ด*วยก็
ได* โดยข*อมูลท่ีได*จากการวิเคราะห'จะสะท*อนให*เห็นถึงคุณค�าของการประเมินผล  

2.5.4.2 การพิจารณาการประเมินผลโครงการในเชิงข้ันตอน เปAนอีกกระบวนการประเมินผล
โครงการท่ีน�าสนใจ นอกจากกระบวนการประเมินผลโครงการในเชิงของวงจรดังกล�าวมาแล*วเพราะเหตุท่ีว�า 
กระบวนการประเมินผลในลักษณะเช�นนี้ค�อนข*างจะมีข้ันตอนท่ีละเอียดสมกับชื่อของการประเมินและเหมาะ
กับการประเมินผลโครงการท่ีมีความสลับซับซ*อน นอกจากนี้สาระสําคัญของกระบวนการประเมินผลลักษณะ
นี้ ยังมีบางประเด็นท่ีคล*ายคลึงกับกระบวนการประเมินผลในเชิงวงจร เพราะฉะนั้นเพ่ือให*เห็นอย�างชัดเจนว�า 
กระบวนการประเมินผลโครงการในเชิงของข้ันตอนเปAนอย�างไร ดังภาพท่ี 2.12  
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ภาพท่ี 2.12 แสดงข้ันตอนการประเมินผล 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สุวิมล ติรกานันท' (2545)  
 

กล�าวโดยสรุป กระบวนการประเมินผลโครงการทุกประเภทจะต*องประกอบด*วย
กิจกรรมหลัก ได*แก� การกําหนดสิ่งท่ีต*องการจะได*รับจากการประเมิน การวิเคราะห'วัตถุประสงค' 
รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดสําคัญท่ีจะประเมินผล การกําหนดเกณฑ'ตัวชี้วัดหรือการพัฒนาตัวชี้วัด

ศึกษารายละเอียดของสิ่งถูกประเมิน ศึกษาความต*องการของผู*ใช*ผล 

กําหนดประเด็นสําคัญในการประเมิน 

กําหนดตัวช้ีวัด 

พัฒนาตัวช้ีวัด 

1. กําหนดแหล�งข*อมูล 

2. กําหนดเครื่องมือ 

3. กําหนดเกณฑ'หรือมาตรฐานตัวช้ีวัด 

ออกแบบการประเมิน 

1. ออกแบบการสุ�มตัวอย�าง 

2. ออกแบบการวิเคราะห'ข*อมูล 

3. ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน 

เก็บรวบรวมข*อมูล 

1. สร*างเครื่องมือ 

2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3. เก็บข*อมูล 

การวิเคราะห'ข*อมลู 

การแปลและสรุปผล 

การเขียนรายงาน 
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สําคัญ การวางแผนดําเนินงานหรือการออกแบบการประเมินผล การเก็บรวบรวม การวิเคราะห'ข*อมูล 
การแปลผลและการสรุปผล  

2.5.5 การวางแผนการประเมินผลโครงการ 
ระบบการประเมินผลโครงการเปAนระบบท่ีมีการปUอนข*อมูลกลับเพ่ือทําให*เกิดการควบคุม 

การดําเนินงานอย�างใกล*ชิด ถ*าโครงการไม�มีระบบการประเมินผลท่ีเปAนระบบแล*ว การดําเนิน
โครงการ อาจจะไม�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค'ก็ได* ดังนั้นระบบการประเมินผลจึงต*องมีการ
วางแผน เปAนอย�างดี ข*อมูลท่ีได*รับจะต*องมีความน�าเชื่อถือ เครื่องมือในการประเมินต*องสามารถวัดผล
การปฏิบัติงานได* และการตัดสินคุณค�าของโครงการได*ไม�ควรใช*ความรู*สึกในการประเมินผล ข*อสรุป 
ของการประเมินจึงจําเปAนท่ีจะต*องมีความถูกต*อง เปAนต*น ดังนั้น ระบบการประเมินผลจึงมี
ความสําคัญ ต�อการดําเนินโครงการเปAนอย�างยิ่ง สําหรับแหล�งสําคัญของข*อมูลจะได*จากการปUอนกลับ
จากการประเมินผลโครงการ สําหรับการประเมินผลโครงการจะเริ่มต*นโดยผู*ประเมินจะต*อง
ทําการศึกษาข*อมูลในประเด็นต�างๆ เช�น ความเปAนมาของโครงการ วัตถุประสงค'ของโครงการ วิธีการ
ดําเนินงานผู*สนับสนุนโครงการ ลักษณะของผู*ปฏิบัติ เปAนต*น หลังจากทราบข*อมูลดังกล�าวแล*วผู*
ประเมิน จะต*องตัดสินใจว�าจะทําการประเมินผลหรือไม� ถ*าจะทําการประเมินก็อาจจะตัดสินใจว�าจะ
ทําการ ประเมินอย�างไรหรือเม่ือใด เปAนต*นสําหรับกระบวนในการวางแผนเพ่ือการประเมินผล
โครงการมีข้ันตอนท่ีสําคัญ 6 ข้ันตอน ดังนี้ (มยุรี อนุมานราชธน, 2548) 

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดผู*ท่ีเก่ียวข*องกับโครงการ โดยผู*ท่ีเก่ียวข*องกับโครงการท้ังผู*ท่ี
ได*รับ ผลประโยชน'หรือผู*ท่ีได*รับผลกระทบจากการประเมินผล เช�น ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียจากโครงการ 
ประเภทและจํานวนของผู*รับบริการเปAนต*น จะต*องระบุให*ชัดเจน ได*แก� ผู*ปฏิบัติงานในโครงการ 
ผู*รับบริการ ผู*สนับสนุนโครงการ เปAนต*น นอกจากนี้ผู*ประเมินควรทราบภูมิหลัง ความสนใจ ทัศนคติ 
ชื่อเสียงของผู*ท่ีเก่ียวข*องกับโครงการให*มากท่ีสุด ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับประเภทของโครงการและลักษณะของ
การประเมิน เช�น มหาวิทยาลัยจะประเมินจากผู*รับบริการ ได*แก� นักศึกษาผู*ปกครอง ผู*ประกอบการ 
เปAนต*น รวมท้ังข้ึนอยู�กับการประเมินว�าจะมุ�งเน*นกลุ�มเปUาหมายหรือครอบคลุมผู*ท่ีเก่ียวข*องเพ่ือทราบ
ผลกระทบจากโครงการอย�างไร สําหรับผู*ท่ีเก่ียวข*องกับโครงการ เช�น ผู*ปฏิบัติงาน ในโครงการก็ต*อง
เข*ามามีส�วนร�วมต้ังแต�ข้ันตอนการวางแผนประเมินผล นอกจากนี้ผู*ประเมินควรทราบ ถึงความสัมพันธ'
ระหว�างผู*บริหารโครงการกับผู*ปฏิบัติงานในโครงการ เพ่ือจะได*รับความช�วยเหลือ และความร�วมมือ
ด*านต�างๆ ขณะทําการวางแผนประเมินผลอีกด*วย 

ข้ันตอนท่ี 2 จัดการประชุมเบื้องต*น ก�อนท่ีจะตัดสินใจทําการประเมินและกําหนด
รายละเอียด ของโครงร�างการประเมินผล ผู*ประเมินควรจัดการประชุมเบื้องต*นก�อนเพ่ือพบปะบุคคลท่ี
เก่ียวข*อง กับโครงการและรวบรวมข*อมูลด*านต�างๆ เช�น โครงการเปAนประเภทใด ต*องการผลการ
ประเมินด*านใด 

ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความสามารถท่ีจะรับการประเมิน เปAนการวิเคราะห'และ
พิจารณาข*อมูล เก่ียวกับสถานการณ'ของโครงการว�า มีความพร*อมท่ีจะรับการประเมินหรือไม� 
หลังจากผู*ประเมินได* ทําความเข*าใจกับผู*ท่ีเก่ียวข*องกับโครงการเพ่ือรวบรวมข*อมูลเก่ียวกับท่ีมา และ
ความสําคัญของ โครงการ วัตถุประสงค'และทรัพยากรของโครงการ เพ่ือทําการตัดสินใจว�าจะทําการ
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ประเมินหรือไม� โครงการท่ีสามารถประเมินได*ควรจะเปAนโครงการท่ีมีความสัมพันธ'ตามหลักเหตุผล 
ระหว�างสิ่งท่ี คาดหวังว�าจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ทรัพยากรจะต*องได*รับการ
จัดสรรเพ่ือ ทําการประเมินอย�างเพียงพอ และผู*สนับสนุนโครงการต*องการให*ผู*ปฏิบัติงานได*รับการ
ประเมิน เม่ือโครงการได*เกิดผลลัพธ'ตามวัตถุประสงค'ของโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข*องกับโครงการ ผู*ประเมินท่ีมีประสบการณ'ใน 
การประเมินผลโครงการหลายๆ สาขาจะคุ*นเคยกับการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข*อง ส�วนผู*ประเมินท่ี
เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาจะพัฒนาความรู*ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะท่ีจะช�วยพัฒนาทฤษฎีในด*านนั้นๆ 
ได* ส�วนผู*ประเมินท่ีขาดประสบการณ'ในการประเมินเฉพาะด*าน อาจต*องใช*เวลาศึกษาเนื้อหาของเรื่อง
นั้น ระเบียบวิธีวิจัยจากเอกสารท่ีเก่ียวข*องและศูนย'ข*อมูลต�างๆ ก�อนท่ีจะเสนอรูปแบบการประเมิน
และ สร*างเครื่องมือในการประเมินผล ในการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข*องผู*ประเมินควรสนใจประเด็น
สําคัญ เช�น เคยมีการประเมินผลโครงการแบบนี้หรือไม�และทําการประเมินรูปแบบใดเครื่องมือหรือ
มาตรวัด ได*ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช*ในการประเมินผลหรือไม� เครื่องมือดังกล�าวมีความเชื่อม่ันและมีความ
เท่ียงตรง เพียงใด ใช*สถิติประเภทใดและเหมาะสมกับการวิเคราะห'หรือไม� เปAนต*น 

ข้ันตอนท่ี 5 กําหนดระเบียบวิธีวิจัย หลังจากทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข*องแล*วผู*
ประเมินก็พร*อมท่ีจะตัดสินใจเลือกระเบียบวิธีวิจัย ได*แก� กลยุทธ'และการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและ กลุ�มตัวอย�าง กลุ�มควบคุมและกลุ�มทดลอง การเลือกวิธีการวัด การเก็บรวบรวมข*อมูล 
การเลือกใช* สถิติและการรายงานผลฉบับสมบูรณ' ตามลําดับ ในด*านกลยุทธ'การประเมินผลถูก
กําหนดโดยประเภท การประเมิน เช�น การประเมินผลด*านประสิทธิผล ผู*ประเมินสามารถทําการ
ประเมินมากกว�า 1 ประเภท นอกจากนี้การออกแบบการประเมินผลจะถูกกําหนดด*วยตัวแปรต�างๆ 
ได*แก� การเก็บรวบรวมข*อมูล 

ข้ันตอนท่ี 6 การนําเสนอโครงร�างผลการประเมินผลท่ีเปAนลายลักษณ'อักษร หลังจาก
ได* ดําเนินการตามข้ันตอนต�างๆ แล*ว ผู*ประเมินต*องเตรียมจัดทําร�างผลการประเมินท่ีเปAนลายลักษณ'
อักษร หรือเอกสารรายงานผลสําหรับนําเสนอต�อผู*บริหารโครงการและผู*บริหารระดับสูง โครงร�างนี้
ควรได*รับความเห็นชอบร�วมกันระหว�างผู*ประเมินและผู*ปฏิบัติ ในประเด็นเก่ียวกับลักษณะและ
ประเภทของการประเมินผล วัตถุประสงค'ของการประเมินผล มาตรวัดวัตถุประสงค'ของโครงการ 
ความพร*อมท่ีจะให*ทําการประเมินผล เปAนต*น 

การวางแผนและการออกแบบการประเมินผลโครงการตามแนวคิดของ ไตรรัตน' โภคพลากร
(2550) ได*กําหนดข้ึนมาเพ่ือชี้ให*เห็นว�า ในการประเมินผลโครงการ หาใช�จะมีการประเมินผลอย�างไม�เปAน
ระบบไม� หรือการประเมินผลโครงการจะกระทําได*ทุกกรณีไม� ซ่ึงมีข*อยกเว*นอยู�บ*างในแต�ละสถานการณ' 
แต�อย�างไรก็ดี ในการประเมินผลโครงการทุกกรณีต*องมีการวางแผนและออกแบบให*สอดคล*องกับ
วัตถุประสงค' ความสนใจและความต*องการของผู*ประเมินผลโครงการ ฉะนั้น ตามทัศนะของไตรรัตน' โภค
พลากร จึงแบ�งข้ันตอนการวางแผนและการออกแบบการประเมินผลไว* 6 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การจําแนกผู*เก่ียวข*องกับโครงการ โดยพยายามแบ�งว�ามีกลุ�มบุคคล
ใดบ*างท่ีให*ความสนใจต�อแผนดังกล�าวอย�างจริงจัง มีกลุ�มใดบ*างท่ีได*รับผลกระทบจากการประเมินผล 
การจําแนกนั้นควรจะพิจารณาจากผู*มีส�วนได*เสียกับโครงการ ท้ังในระดับผู*มีส�วนได*เสียปฐมภูมิและผู*
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มีส�วนได*เสียทุติยภู มิ ดังนั้น อาจจะแบ�งผู* ท่ี เ ก่ียวข*อได*  6 ประเภทหลัก ซ่ึงประกอบไปด*วย 
ผู*ดําเนินการประเมินผล ผู*ต*องการนําผลการประเมินผลไปใช* ผู*ได*รับผลกระทบทางด*านบวกและด*าน
ลบ ผู*ให*ทุนสนับสนุนการประเมินผล ผู*ถูกประเมินผล ผู*บริหารของหน�วยงาน 

ข้ันตอนท่ี 2 การเตรียมการเบื้องต*นเพ่ือการประเมินผล เปAนเรื่องของการศึกษาและ
วิเคราะห'ในเรื่องต�างๆ เช�น ใครเปAนผู*ต*องการประเมินผล ต*องการการประเมินผลประเภทใด ทําไมจึง
ต*องการการประเมินผล ต*องการประเมินผลเม่ือใด ความพร*อมท่ีจะเอ้ืออํานวยต�อการประเมินผลมี
อะไรบ*าง  

ข้ันตอนท่ี 3 การตัดสินว�าควรจะมีการประเมินผลโครงการหรือไม�โดยพิจารณาจาก
บริบทของโครงการ ถ*าพบว�า มีความไม�พร*อมก็อาจจะต*องเลื่อนเวลาการประเมินผลไปก�อน เพ่ือให*มี
สถานการณ'ท่ีเหมาะสมกว�าโดยเฉพาะในสถานการณ'ท่ีมีลักษณะ 1) แผนงาน/โครงการไม�ได*ระบุ
ชัดเจนถึงเปUาหมายของการดําเนินการรวมท้ังมิได*ระบุสิ่งท่ีแผนงาน/โครงการคาดว�าจะได*รับ 2) ขาด
ความเชื่อมโยงระหว�างหลักการและเหตุผลกับสิ่งท่ีคาดหวังกับผลผลิตท่ีปรากฎเม่ือสิ้นสุดแผนงาน/
โครงงาน 3) ขาดระบบการจัดการท่ีดี ผู*รับผิดชอบไม�มีสิทธิ์หรือไม�สามารถประเมินผลได*  

ข้ันตอนท่ี 4 การทบทวนวรรณกรรม ผู*ประเมินผลก็ต*องแสวงหาและทบทวนความรู*
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข*องกับโครงการ โดยควรจะต*องศึกษามาอย�างรอบคอบโดยเฉพาะผู*ประเมินผล
หน*าใหม�หรือโครงการท่ียังไม�คุ*นเคย โดยจะต*องค*นคว*าหาความรู*จากบทความเอกสารงานวิจัยรวมท้ัง
หนังสือทางวิชาการ จนกระท่ังเกิดความเข*าใจในบริบทของโครงการและภูมิหลังของหน�วยงาน รวมถึง
ผู*เก่ียวข*องกับการประเมินผลท้ังหลาย 

ข้ันตอนท่ี 5 การเลือกวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสม หลังจากได*ทบทวนวรรณกรรม
แล*ว ผู*ประเมินผลย�อมจะมีความพร*อมท่ีจะเลือกวิธีการประเมินผลมาใช*ให*เหมาะสม สําหรับวิธีการ
ประเมินผลอาจจะแบ�งได* 2 รูปแบบ ได*แก� การประเมินผลท่ีเปAนระบบ (Systematic Evaluation) 
และการประเมินผลท่ีไม�เปAนระบบหรือไม�เปAนทางการ (Information Evaluation)  

ข้ันตอนท่ี  6  การนําเสนอโครงร�างของรายงานการประเมินผล เพ่ือเสนอต�อ
ผู*รับผิดชอบท่ีประสงค'จะให*มีการประเมินผล เช�น ผู*สนับสนุนงบประมาณ หรือผู*บริหารของหน�วยงาน 
เพ่ือให*ความเห็นชอบร�วมกันโดยเฉพาะเปUาหมาย หรือวัตถุประสงค' ตัวชี้วัด ประเด็นท่ีประเมินผล 
เปAนต*น เพ่ือเสริมสร*างความไว*วางใจและก�อให*เกิดความร�วมมือท่ีดีต�อกัน สําหรับโครงร�างของรายงาน
การประเมินผลประกอบด*วย ความเปAนมาและความสําคัญ วัตถุประสงค' ตัวชี้วัด ประโยชน'ท่ีได*รับ 
วิธีการหรือตัวแบบประเมินผล ขอบเขตการประเมินผล แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา งบประมาณ และ
เง่ือนไขและข*อจํากัด 

จะเห็นได*ว�าทัศนะของมยุรี อนุมานราชธน (2548) และไตรรัตน' โภคพลากร (2550) 
มีประเด็นการลําดับข้ันตอนท่ีเหมือนและแตกต�างกันบ*างในบางข้ันตอน สําหรับประเด็นการจัด
ข้ันตอนท่ีคล*ายกัน ได*แก� การกําหนดหรือการจําแนกผู*ท่ีเก่ียวข*องกับโครงการ การเตรียมความพร*อม
หรือการจัดประชุมกันเพ่ือตัดสินใจในการดําเนินการ การทบทวนวรรณกรรมหรือการตรวจสอบ
เอกสาร การออกแบบการประเมินหรือการออกแบบการวิจัย และการยกร�างหรือนําเสนอโครงการ ใน
ขณะเดียวกัน ประเด็นการจัดข้ันตอนท่ีมีความแตกต�างกันของนักวิชาการท้ังสองท�าน ได*แก� ข้ันตอนท่ี 
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3 โดยความเห็นของมยุรี อนุมานราชธน เน*นไปท่ีการแสวงหาคนท่ีมีความสามารถเข*ามาขับเคลื่อน
โครงการ แต�ความเห็นของไตรรัตน' โภคพลากร มองถึงการตัดสินใจประเมินผลมากกว�าท่ีจะเน*นตัว
บุคคล ซ่ึงเปAนการมองต�างคนละประเด็น แต�อย�างไรก็ดี การวางแผนหรือการออกแบบการประเมินผล
โครงการ ไม�ว�าจะเปAนหน�วยงานใดท่ีดําเนินการ ต*องมีการวางแผนท่ีเก่ียวข*องกับข้ันตอน 6 ประการนี้ 

โดยสรุปการวางแผนการบริหารงานโครงการ เปAนกําหนดข้ันตอนการบริหารโครงการอย�าง
เปAนระบบ มีข้ันตอนของการดําเนินการท่ีละเอียด ชัดเจน ตอบสนองเปUาหมายของการบริหาร
โครงการได* ซ่ึงประกอบด*วย การกําหนดหรือจําแนกให*รู*ว�า ใครเปAนผู*มีส�วนเก่ียวข*องการโครงการนี้
บ*าง การเตรียมความพร*อมไว*รองรับกับโครงการท่ีจะมาถึงอาจจะมีการประชุมกันเพ่ือวิเคราะห'ความ
เปAนไปได*และตัดสินใจดําเนินการ ในขณะเดียวกันก�อนท่ีจะทําการตัดสินใจได*อย�างถูกต*อง เปAนลําดับ
ของการหาคนท่ีมีความรู* ความสามารถเข*ามาประเมินสถานการณ' และการจะประเมินสถานการณ'ได*
อย�างแม�นยํา ต*องอาศัยข*อมูลพ้ืนฐานท่ีถูกต*องแม�นยํา ซ่ึงเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมหรือการ
รวบรวมข*อมูลทุติภูมิ แล*วจึงนํามาสู�การเลือกรูปแบบการประเมิน อันหมายถึง การออกแบบการ
ระเบียบวิธีการดําเนินการ และข้ันตอนสุดท*ายจึงกลายเปAนรูปแบบการนําเสนอโครงร�างของโครงการ  
 
2.6 การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์  

2.6.1 ความเปAนมาของการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: RBM) มีความเปAนมาคือ

ในช�วงทศวรรษท่ี 1980 เปAนต*นมา รัฐบาลของประเทศท่ีพัฒนาท้ังในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และอส
เตรเลีย ได*เร�งปฏิรูประบบราชการท้ังนี้เนื่องจากประเทศเหล�านั้นประสบปFญหาด*าน เศรษฐกิจท้ังใน
เรื่องการแข�งขันการค*าระหว�างประเทศ การใช*จ�ายของรัฐท่ีมีสัดส�วนสูงเม่ือเทียบกับรายจ�ายรวมท้ัง
ประเทศ ปFญหาการขาดดุลของงบประมาณภาครัฐและปFญหาเรื่องความล�าช*าในการบริการ ประชาชน 
รัฐบาลของประเทศเหล�านั้นจึงต*องการท่ีจะปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการ ให*มีความทันสมัย 
ขจัดความไม�คล�องตัวทางการบริหารตลอดจนได*เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน'การบริหาร แบบเดิมท่ี
มุ�งเน*นให*ความสําคัญต�อปFจจัยนําเข*าและกฎระเบียบมาใช*วิธีการ บริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์  เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐกิจให*มีลักษณะเปAนอย�างภาคธุรกิจเอกชน (ทศพร  ศิริสัมพันธ', 2543) 
โดยมุ�งเน*นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานกําหนดยุทธศาสตร' วัตถุประสงค'และ
เปUาหมายขององค'กร พร*อมท้ังต*องสร*างตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได* 

ความหมายและแนวความคิดของการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ มักจะมีชื่อเรียกท่ีแตกต�างกัน
ไป เช�น การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค' (Management by Objective: MBO) หรือการบริหาร
ผลการดําเนินงาน (Performance Management) ซ่ึงมีแนวความคิดหลักเหมือนกัน แม*ว�าจะ
แตกต�างกันไปบ*างในราย ละเอียด การบริหารแบบมุ�งสัมฤทธิ์ได*มีผู*ให*ความหมายไว*ดังต�อไปนี้ 

Canadian International Development Agency; CIDA (1999) กล�าวว�า การบริหาร
แบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ เปAนวิธีการในการปรับปรุงการบริหารให*เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) และ
โปร�งใสสามารถตรวจสอบได* (Accountability) โดยท่ีผู*มีส�วนได*ส�วนเสียเข*ามามีส�วนร�วมในการ
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กําหนดเปUาหมาย ประเมินความเสี่ยง กํากับติดตามกระบวนการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุผลตาม
เปUาหมายท่ีกําหนดไว* รวมถึงการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจทางบริหารและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ทศพร  ศิริสัมพันธ' (2543) กล�าวว�า การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ เปAนการบริหารท่ีเน*นการ
วางแผน การกําหนดวัตถุประสงค' เปUาหมาย และกลยุทธ'การดําเนินงานแบบมีส�วนร�วม ผู*บริหารใน
แต�ละระดับขององค'การต*องยอมรับและคํานึงถึงผลงาน รวมท้ังต*องให*ความสําคัญกับการจัดวาง
ระบบการตรวจสอบผลงานและการให*รางวัล ตอบแทนผลงาน (Performance Related) 

ทิพาวดี  เมฆสวรรค' (2543) ได*ให*ความหมาของการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ว�าเปAนการ
บริหารโดยมุ�งเน*นท่ีผลลัพธ'หรือความสัมฤทธิ์ผลเปAนหลัก ใช*ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวบ�งชี้
เปAนตัวสะท*อนผลงานให*ออกมาเปAน รูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให*ดี
ยิ่งข้ึนและแสดงผลงานต�อ สาธารณะ 

จากท่ีกล�าวมาสามารถสรุปได*ว�า การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์  (Results Based 
Management: RBM) เปAนการบริหารท่ีให*ความสําคัญต�อผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็จ
ในการ ดําเนินงานขององค'การ ท้ังในแง�ของปFจจัยนําเข*า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ'ซ่ึงจะต*องมี
การกําหนดตัวบ�งชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) รวมท้ังการกําหนด
เปUาหมาย (Targets) และวัตถุประสงค' (Objectives) ไว*ล�วงหน*า โดยอาศัยการมีส�วนร�วมระหว�าง
ผู*บริหาร สมาชิกขององค'การ และตลอดถึงผู*ท่ีมีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มต�างๆ (Stakeholders) ท่ีเก่ียวข*อง
กับการปฏิบัติงานขององค'การ 

การบริหารงานของภาครัฐในอดีตจะเน*นท่ีการบริหารปFจจัยนําเข*า (Inputs) ซ่ึงได*แก� 
ทรัพยากรต�างๆ ท่ีรัฐจะนํามาใช*ในการปฏิบัติงาน คือ เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ'ต�างๆ โดยเน*นการทํางาน
ตามกฏ ระเบียบ และความถูกต*องตามกฎหมาย  และมาตรฐาน แต�การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์จะ
เน*นท่ีผลลัพธ' (Outcomes) ของงาน โดยจะให*ความสําคัญท่ีการกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงค'ของ
โครงการ / งาน เปUาหมายท่ีชัดเจน การกําหนดผลผลิตและผลลัพธ'ท่ีต*องการของทุกโครงการใน
องค'การให*สอดคล*องเปAน ไปในทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค'ขององค'การ มีการกําหนดตัวบ�งชี้
วัดผลการทํางานหลัก (Key Performance Indicators - KPI) ไว*อย�างชัดเจน เปAนท่ีเข*าใจของทุกคน
ในองค'การ การวัดความก*าวหน*าของการปฏิบัติงานโดยใช*ตัวบ�งชี้วัดดังกล�าว การยืดหยุ�นทางการ
บริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก�ผู*บริหารระดับล�างอย�าง เหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการให*ค�าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนางานให*มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึน เพ่ือให*สามารถสนองตอบต�อปFญหาและความต*องการของประชาชนในฐานะ
ผู*รับบริการ จากองค'กรของรัฐได*เปAนอย�างดี 

ปFจจัยหลักพ้ืนฐานท่ีทําให*การบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ประสบความสําเร็จคือ การมีระบบข*อมูลท่ี
เท่ียงตรงเชื่อถือได* ไม�ว�าจะเปAนระบบข*อมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือให*ทราบความคืบหน*าของ
การฏิบัติงาน หรือระบบการเงินและบัญชีท่ีสามารถให*ข*อมูลแยกรายโครงการเพ่ือให*ทราบต*นทุน
ค�าใช*จ�ายในแต�ละงาน การได*รับข*อมูลท่ีถูกต*องจะช�วยให*ผู*บริหารทุกระดับตัดสินใจได*อย�างถูกต*อง 
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สรุปได*ว�า การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: RBM) จึงเปAนการ
บริหารเพ่ือการจัดหาให*ได*ทรัพยากรการบริหารมาอย�างประหยัด (Economy) เน*นใช*ทรัพยากรอย�าง
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได*ผลงานท่ีบรรลุเปUาหมายขององค'การ (Effectiveness) 

กระบวนการของการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด*วยข้ันตอนท่ีสําคัญๆ 4 ข้ันตอน 
(อ*างถึงใน วีระยุทธ  ชาตะกาญจน', 2547) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

1. การวางแผนกลยุทธ'ขององค'การ ซ่ึงองค'การจะต*องทําการกําหนดทิศทางโดยรวม
ว�า ต*องการท่ีจะทําอะไรอย�างไร ซ่ึงเปAนเรื่องของการวางยุทธศาสตร'หรือวางแผนกลยุทธ' เพ่ือทําการ
วิเคราะห'สภาพแวดล*อมท้ังภายนอกและภายในองค'การ (SWOT Analysis) และให*ได*มาซ่ึง
เปUาประสงค'สุดท*ายท่ีต*องการขององค'การหรือวิสัยทัศน' (Vision) อันจะนําไปสู�การกําหนดพันธกิจ 
(Mission) วัตถุประสงค' (Objective) เปUาหมาย (Target) และกลยุทธ'การดําเนินงาน (Strategy) 
รวมท้ังพิจารณาถึงปFจจัยสําคัญแห�งความสําเร็จขององค'การ (Critical Success Factors) และสร*าง
ตัวบ�งชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ในด*านต�าง ๆ 

2. การกําหนดรายละเอียดของตัวบ�งชี้วัดผลการดําเนินงาน เม่ือผู*บริหารขององค'การ
ได*ทําการตกลงร�วมเก่ียวกับตัวบ�งชี้วัดผลการดําเนินงานแล*ว จะเริ่มดําเนินการสํารวจเพ่ือหาข*อมูล
หลักฐานเก่ียวกับสภาพในปFจจุบัน (Baseline Data) เพ่ือนํามาช�วยในการกําหนดความชัดเจนของตัว
บ�งชี้ดังกล�าว ท้ังในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความ
ครอบคลุม (Place) อันเปAนเปUาหมายท่ีต*องการของแต�ละตัวบ�งชี้ 

3. การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผู*บริหารจะต*องจัดให*มีการตรวจสอบ
และรายงานผลการดําเนินงานของแต�ละตัวบ�ง ชี้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว* เช�น รายเดือน รายไตรมาส 
รายปb เปAนต*น เพ่ือแสดงความก*าวหน*าและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานว�าเปAนไปตามเปUาหมาย ท่ี
ต*องการหรือไม� อย�างไร นอกจากนี้ในบางกรณีอาจจะจัดให*มีคณะบุคคลเพ่ือทําการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน เปAนเรื่องๆ ไปก็ได* 

4. การให*รางวัลตอบแทน หลังจากท่ีได*พิจารณาผลการดําเนินงานแล*ว ผู*บริหาร
จะต*องมีการให*รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได*ตกลงกันไว* นอกจากนี้อาจจะมีการให*
ข*อเสนอแนะหรือกําหนดมาตรการบางประการเพ่ือให*มีการ ปรับปรุงผลงานให*เปAนไปตามเปUาหมายท่ี
กําหนดไว* 

2.6.2 ลักษณะขององค'การท่ีบริหารงานแบบมุ�งเน*นผลสัมฤทธิ์ 
องค'การท่ีได*ใช*ระบบการบริหารงานแบบมุ�งเน*นผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะท่ัวๆ ไปดังต�อไปนี้ 

(ทิพาวดี เมฆสวรรค', 2543) 
1. มีพันธกิจ วัตถุประสงค'ขององค'การท่ีชัดเจน และมีเปUาหมายท่ีเปAนรูปธรรม โดย

เน*นท่ีผลผลิตและผลลัพธ' ไม�เน*นกิจกรรมหรือการทํางานตามกฎระเบียบ 
2. ผู*บริหารทุกระดับในองค'การต�างมีเปUาหมายของการทํางานท่ีชัดเจน และ

เปUาหมายเหล�านั้นสั้นกระชับ ไม�คลุมเครือ และเปAนเปUาหมายท่ีมีฐานมาจากพันธกิจขององค'การนั้น 
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3. เปUาหมายจะวัดได*อย�างเปAนรูปธรรมโดยมีตัวบ�งชี้ท่ีสามารถวัดได* เพ่ือให*สามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงานได* และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค'กรอ่ืนท่ีมีลักษณะงานท่ี
เทียบเคียงกันได* 

4. การตัดสินในการจัดสรรงบประมาณให*หน�วยงานหรือโครงการต�างๆ จะพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ของงานเปAนหลัก ซ่ึงจะสอดคล*องกับการให*ค�าตอบแทน สวัสดิการและรางวัลแก�
เจ*าหน*าท่ีท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเปAนหลัก 

5. เจ*าหน*าท่ีทุกคนรู*ว�างานท่ีองค'การคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค'การจะคิดเสมอ
ว�างานท่ีตนทําอยู�นั้นเพ่ือให*เกิดผลอย�างไร ผลท่ีเกิดข้ึนจะช�วยให*บรรลุเปUาหมายของโครงการและ
องค'การอย�างไร ทุกคนรู*สึกรับผิดชอบต�อผลงานท่ีได*กําหนดไว*อย�างเหมาะสมกับกําลังความ สามารถ
ของแต�ละคน 

6. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สู�หน�วยงานระดับ
ล�างเพ่ือให*สามารถทํางานบรรลุผลได*อย�างเหมาะสม เปAนการเปPดโอกาสให*ผู*บริหารระดับต*นและ
ระดับกลาง ซ่ึงเข*าใจปFญหาเปAนอย�างดีได*เปAนผู*แก*ปFญหาและสะสมประสบการณ'เพ่ือก*าว สู�ผู*บริหาร
ระดับท่ีสูงข้ึนไป ซ่ึงนอกจากช�วยลดข้ันตอนในการทํางาน แก*ปFญหาการทํางานท่ีล�าช*าแล*ว ยังเปAนการ
เพ่ิมความยืดหยุ�นและประสิทธิภาพในการทํางานอีกด*วย 

7. มีระบบสนับสนุนการทํางาน ในเรื่องระเบียบการทํางาน สถานท่ี อุปกรณ'ในการ
ทํางาน เช�น มีระเบียบท่ีสั้นกระชับในเรื่องท่ีจําเปAนเท�านั้น มีสถานท่ีทํางานท่ีสะอาด เปAนระเบียบ และ
มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนให*สามารถตัดสินใจบนฐานข*อมูลท่ีถูกต*อง และให*บริการได*อย�าง
รวดเร็ว ทันเวลา 

8. มีวัฒนธรรมและอุดมการณ'ร�วมกันเพ่ือการทํางานท่ีสร*างสรรค' เปAนองค'การท่ี
มุ�งเน*นจะทํางานร�วมกันเพ่ือให*บรรลุเปUาหมายท่ีกําหนดไว* เปAนองค'การเอ้ือการเรียนรู*ท่ีเปPดกว*างต�อ
ความคิดและความรู*ใหม�ๆ สามารถปรับตัวให*เข*ากับสถานการณ'ต�างๆ ได*ดี 

9. เจ*าหน*าท่ีมีขวัญและกําลังใจดี เนื่องจากมีโอกาสปรับปรุงงาน และได*ดุลยพินิจใน
การทํางานท่ีกว*างขวางข้ึน ทําให*ผู*รับบริการได*รับความพึงพอใจ ส�วนเจ*าหน*าท่ีผู*ปฏิบัติงานเองก็จะได*
การตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
บริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 

การวัดผลการปฏิบัติงานเปAนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการกําหนดเปUาหมาย ตัวบ�งชี้วัดผลสําเร็จของ
กิจกรรม การจัดเก็บข*อมูลและเปรียบเทียบผลงานกับเปUาหมายท่ีกําหนดไว*ล�วงหน*า การวัดผลการ
ปฏิบัติงานจะช�วยให*องค'การ / ผู*ปฏิบัติงานได*รับข*อมูลและสารสนเทศย*อนกลับท่ีแสดงถึงผลสําเร็จ
ของการ ดําเนินงานปFญหาหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสู�การแสดงถึงการมีพันธะ หน*าท่ีและ
ความรับผิดชอบต�อสาธารณะ ผู*กําหนดนโยบาย แหล�งสนับสนุนงบประมาณ ฯลฯ การเสริมสร*างการ
เรียนรู*ให*แก�บุคลากรและองค'การเพ่ือนําไปสู�การปรับปรุง การบริหารการพัฒนาองค'การ การ
ออกแบบ / ทบทวนโปรแกรม กระบวนการดําเนินงานขององค'การหรือของทีมงานท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรมการดําเนินงาน รวมท้ังช�วยให*การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานให*  
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เปAนไป อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การวัดผลการปฏิบัติงานเปAนกระบวนการท่ีพึงต*องดําเนินการ
คู�ขนานหรือเปAน ส�วนหนึ่งของกระบวนการจัดการผลงาน  

การกําหนดผลลัพธ' (ตัวบ�งชี้วัดผลงานและมาตรฐาน) ซ่ึงเปAนข้ันตอนแรกของการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ผู*ดําเนินการ / องค'การจะต*องระบุหรือคัดเลือกกิจกรรมหลักท่ีมีความสัมพันธ'กับ
วัตถุประสงค' และพันธกิจขององค'การ พร*อมท้ังระบุหรือกําหนดตัวบ�งชี้วัดผลงานและมาตรฐานท่ี
ต*องการบรรลุถึงของ แต�ละกิจกรรม การกําหนดตัวบ�งชี้วัดผลงานเพ่ือดําเนินการวัดผลการปฏิบัติงาน
จะดําเนินการภาย ใต*กรอบของระบบการดําเนินงานท่ัวไป  โดยมีจุดเน*นในการดําเนินการสรุปได*ตาม
แผนภาพต�อไปนี้ 

การวัดผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปจะมีจุดเน*นของการดําเนินการ 3 ด*าน ได*แก� 
1) ความประหยัด (Economy) หมายถึงการใช*ทรัพยากรน*อยท่ีสุดในการผลิตหรือ

การดําเนินกิจกรรม 
2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการสร*างผลผลิตในระดับท่ีสูงกว�า

ปFจจัยนําเข*า ความมีประสิทธิภาพสามารถวัดได*โดยนําปFจจัยนําเข*าจริงหารด*วยผลผลิตจริง หากได*ค�า
น*อยแสดงว�ามีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกว�าการเพ่ิมข้ึนของปFจจัยนําเข*า ซ่ึงหมายถึงการดําเนินกิจกรรม / 
องค'กรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงระดับการบรรลุวัตถุประสงค'ท่ี
กําหนดไว*ล�วงหน*าว�าได*ก�อให*เกิดผล ผลิต ผลลัพธ'ตามวัตถุประสงค'ท่ีตั้งไว*มากน*อยเพียงใด 

ตัวชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ จะประกอบด*วยตัวชี้ท่ีสําคัญ 5 
ประการ ดังต�อไปนี้ (ทิพาวดี เมฆสวรรค', 2545) 

1) ตัวชี้วัดปFจจัยนําเข*า (Input Indicators) ได*แก� จํานวนทรัพยากรโดยรวมท่ีใช*ใน
การดําเนินกิจกรรมหรือบริการ เพ่ือก�อให*เกิดผลผลิตผลลัพธ' เช�น จํานวนเงินท่ีใช* จํานวนบุคลากรท่ี
จําเปAนในการให*บริการ จํานวนวัตถุดิบและอุปกรณ'การผลิต เปAนต*น 

2) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) เปAนตัวบ�งชี้ท่ีแสดงถึงปริมาณ จํานวน
สิ่งของท่ีผลิตได*จากการดําเนินกิจกรรม เช�น จํานวนผู*เข*ารับอบรมการพัฒนาอาชีพ จํานวนนักเรียนท่ี
รับเข*าเรียน จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาเปAนต*น 

3) ตัวชี้วัดผลลัพธ' (Outcome Indicators) หมายถึงตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรม เช�น จํานวนผู*จบการศึกษาท่ีมีงานทํา จํานวนกิโลเมตรของทางด�วนท่ีมีสภาพอยู�ในเกณฑ'
ดี และยังรวมถึงตัวบ�งชี้วัดผลลัพธ'คุณภาพของการบริการ (Quality Indicators) เช�น จํานวนสินค*าท่ี
บกพร�อง จํานวนใบแจ*งหนี้ท่ีผิดพลาด จํานวนหนี้ค*างชําระ ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อ
การทํางานขององค'การ เปAนต*น 

4) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) หมายถึงตัวบ�งชี้วัดผลงานท่ีแสดง
ค�าใช*จ�ายต�อหน�วยของผลผลิต หรือระยะเวลาในการให*บริการต�อรายการ เช�น ค�าใช*จ�ายต�อหัวของ
นักเรียนสําเร็จการศึกษา เวลาการทํางานในการปรับสภาพพ้ืนฐานผิวถนน 1 กิโลเมตร 

5) ตัวชี้สารสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) หมายถึง ข*อมูลท่ี
อธิบายถึงองค'ประกอบท่ีมีผลกระทบต�อผลการปฏิบัติงานขององค'การ ซ่ึงอาจจะอยู�ภายใต*หรืออยู�
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นอกเหนือการควบคุมขององค'การก็ได* เช�น อัตราส�วนของนักเรียนต�อครู อายุการใช*งานของอุปกรณ'
ท่ีใช*ในการซ�อมถนน ร*อยละของนักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ เปAนต*น 

ในกระบวนการบริหารงานแบบมุ�งเน*นผลสัมฤทธิ์ การวัดผลการปฏิบัติงานจะมีวัตถุประสงค'
หลักอยู�ท่ีการทําให*ได*มาซ่ึงข*อมูล สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู*บริหารเพ่ือนําไปสู�การ
ปรับปรุงการปฏิบัติ งานขององค'การให*มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ระบบการวัดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีจึงควรเปAนระบบท่ีสามารถผลิตข*อมูลสารสนเทศ ท่ีแสดงถึงความก*าวหน*าของผลการ
ดําเนินงานท่ีมีความครอบคลุม  ครบถ*วน  สมบูรณ'และทันกาล 

2.6.3 ปFจจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ปFจจัยสําคัญท่ีจะทําให*
การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ประสบความสําเร็จอยู�ท่ี ความเข*าใจแนวคิด วิธีการและประโยชน'ของ
วิธีการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของเจ*าหน*าท่ีผู* ปฏิบัติงานรวมถึงความรู*ความสามารถของเจ*าหน*าท่ี
ทุกระดับท่ีจะสามารถปรับ ตัวและสามารถทํางานภายใต*ระบบงานท่ีจะต*องรับผิดชอบต�อการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เง่ือนไขความสําเร็จท่ีสําคัญมีดังต�อไปนี้ (ทิพาวดี  เมฆสวรรค', 2543) 

1. ผู*บริหารระดับสูงมีความเข*าใจและสนับสนุน การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์จะ
ประสบความสําเร็จก็ต�อเม่ือผู*บริหารระดับสูง มีความเข*าใจและให*การสนับสนุนอย�างเต็มท่ี คือ
สนับสนุนในการจัดทําระบบวัดผลการปฏิบัติงาน การใช*ข*อมูลผลการวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรร
งบประมาณ การสร*างสิ่งจูงใจเพ่ือให*เจ*าหน*าท่ีทํางานโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบต�อผลการ ปฏิบัติงาน 

1.1 การกําหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ'ท่ีชัดเจน ผู*บริหารขององค'การ
จะต*องให*ความสําคัญและเข*าไปมีส�วนร�วมในกระบวนการ กําหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ' 
วัตถุประสงค'และเปUาหมายของโครงการเพ่ือให*เกิดผล 

1.2 การใช*ข*อมูลผลการปฏิบัติงานในการบริหาร ผู*บริหารจะต*องระลึก
เสมอว�าการวัดผลไม�ได*ทําให*ผลการปฏิบัติงานดีข้ึนโดย อัตโนมัติ แต�ข*อมูลจากการวัดผลการ
ปฏิบัติงานจะเปAนข*อมูลท่ีจะช�วยให*ผู*บริหาร สามารถปรับปรุงเกณฑ'มาตรฐานในการทํางานให*ดียิ่งข้ึน 
แก*ปFญหาได*ถูกต*องมากข้ึน ดังนั้นผู*บริหารจึงต*องเอาข*อมูลท่ีได*มาวิเคราะห'อย�างรอบคอบเพ่ือกําหนด 
มาตรการท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให*ดีข้ึนต�อไป 

2. การจัดระบบข*อมูลผลการปฏิบัติงาน การจัดทําระบบข*อมูลผลการปฏิบัติงาน
จะต*องคํานึงเสมอว�า ระบบข*อมูลนั้นสามารถท่ีจะแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ'สู�เปUา 
หมายขององค'การได* ซ่ึงจะต*องจัดทําเพ่ิมเติมข้ึนจากระบบข*อมูลเดิม ท่ีเน*นปFจจัยนําเข*าและกิจกรรม
เพ่ือให*ผู*บริหารมีข*อมูลในการตัดสินใจได* ดีข้ึน 

2.1 การพัฒนาตัวบ�งชี้ การเลือกตัวบ�งชี้ท่ีจําเปAนต�อการให*บริการและการ
ตัดสินใจนั้น จะต*องเลือกตัวบ�งชี้ให*ครอบคลุมความต*องการของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท่ี เก่ียวข*อง ซ่ึง
จะต*องพัฒนาโดยผู*ท่ีมีประสบการณ'ในงานด*านนั้นๆ กับผู*มีส�วนได*เสียกับงานนั้นๆ ด*วย โดยตัวบ�งชี้
จะมีท้ังส�วนของปFจจัยนําเข*า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ' รวมถึงตัวบ�งชี้ท่ีแสดงความพึงพอใจของ
ผู*รับบริการ แต�ควรจะให*มีตัวบ�งชี้ในจํานวนเท�าท่ีจําเปAน  โดยคํานึงถึงความคุ*มค�าของการจัดทําและ
รักษาระบบข*อมูลนี้ด*วย 
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2.2 การวางระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข*อมูลและประมวลผลข*อมูล
ผู*พัฒนาระบบจะ ต*องมีความเข*าใจเนื้อหาสาระของโครงการหรืองานท่ีจะวัดผลการปฏิบัติงาน โดย
ต*องคํานึงถึงการจัดทํารายงานผลซ่ึงจะแยกเปAน 2 ส�วน คือ ส�วนท่ีจะรายงานเปAนช�วงเวลาตามกําหนด
ทุกครึ่งปbหรือหนึ่งปb เพ่ือประโยชน'ในการกําหนดนโยบายและวางแผนหรือการจัดทํางบประมาณ
ประจําปb และส�วนท่ีเปAนการรายงานเฉพาะกิจท่ีสามารถเรียกดูข*อมูลตัวบ�งชี้ได*ทันใน กรณีท่ีเกิด
ปFญหาข้ึน  ซ่ึงความสําเร็จในการจัดทําระบบข*อมูลผลการปฏิบัติงานท่ีใช*ประโยชน'ได* จึงอยู�ท่ีการ
จัดทําข*อมูลท่ีสะท*อนผลงานจริง ทันเวลา และมีปริมาณข*อมูลท่ีเหมาะสม โดยมีค�าใช*จ�ายท่ีประหยัด 

3. การพัฒนาบุคลากรและองค'การ ผู*บริหารทุกระดับถือได*ว�ามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานโครงการต�างๆ ให*บรรลุเปUาหมายภายใต*ระบบการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นจึง
จําเปAนท่ีจะต*องการพัฒนาผู*บริหารไว*ล�วงหน*าให*สามารถปฏิบัติ งานท่ีต*องรับผิดชอบต�อผลสัมฤทธิ์
ของงาน ภายใต*สภาวะท่ีมีความคล�องตัวและมีอํานาจในการบริหารเพ่ิมข้ึน ผู*บริหารทุกคนจะต*องมี
ความรู*ในการวางแผนกลยุทธ' การวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช*ข*อมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตัดสินใจในการทํางานประจําวัน ในขณะเดียวกันจะต*องมีระบบการพัฒนาและฝRกอบรมเจ*าหน*าท่ี
ผู*ปฏิบัติงานให* มีความชํานาญท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือให*มีศักยภาพท่ีจะสับเปลี่ยนบทบาทหน*าท่ีได*
ในยุคท่ีมีความเปลี่ยนเปลงอย�างรวดเร็ว และเข*าใจเรื่องการวัดและการใช*ข*อมูลผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานประจําวันด*วย 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

2.7.1 งานวิจัยเก่ียวกับวัดพระธรรมกาย 
สุจิตรา  พูนพิพัฒน' (2539) ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของวัดพระธรรมกายในสังคมไทย

ปFจจุบันพบว�า วัดพระธรรมกายเปAนทางเลือกหนึ่งสําหรับคนในสังคมบางกลุ�มท่ีกําลังแสวงหา โดยท่ี
วัดจะมีลักษณะสัมพันธ'หรือใกล*ชิดกับสังคมของคนเมืองหลวงมากกว�า นอกจากนี้ยังเปAนสถานท่ีให*
ประชาชนได*รับความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 

ด*านการบริหารและกิจกรรมของวัด วัดมีการจัดองค'กรอย�างเปAนทางการซ่ึงแตกต�างจากวัด
อ่ืนท่ีการบริหารแบบไม�เปAนทางการ ใช*ประสบการณ'ทํางานบริหารภายในวัด ผูกขาดโดยเจ*าอาวาส 
มัคทายก หรือกลุ�มเอกชน ในขณะท่ีวัดพระธรรมกายเจ*าอาวาสจัดการบริหารแบบกระจายอํานาจ มี
การกําหนดนโยบาย และการปฏิบัติงานโดยลําดับ มีการประชุม การวางแผนแต�มีการปฏิบัติงานท่ี
รวดเร็ว ไม�ซับซ*อนมีการจัดสายงานการบังคับบัญชาและมีการแจ*งข�าวให*สมาชิกทราบอย�างท่ัวถึงสุจิ
ตราสรุปว�าด*วยลักษณะดังกล�าว เนื่องจากเจ*าอาวาสมีลักษณะของผู*นําสูงมีความรู* มีการศึกษามี
ลักษณะวิสัยทัศน'ท่ีชัดเจนยอมรับและเข*าใจในการนําเทคโนโลยีร�วมสมัยเข*ามาปรับใช*ในงานเผยแผ�
พระพุทธศาสนา 

อภิญญา  เฟjeองฟูสกุล (2541) ทําการศึกษาเรื่อง ศาสนทัศน'ของชุมชมเมืองสมัยใหม�:ศึกษา
กรณีวัดพระธรรมกายอภิญญาศึกษาโดยมุ�งท่ีเหตุผลและแรงบันดาลใจทางสังคมเบื้องหลังขบวนการท่ี
หลากหลายจากการศึกษาพบว�า “วัดได*ใช*การจัดพ้ืนท่ีภายในวัด ในการโน*มน*าวความศรัทธาได*อย�าง
ชาญฉลาด มีการแบ�งเขตพุทธาวาส ธัมมาวาส และสังฆาวาส แสดงว�าวัดต้ังใจจะทําให*เปAน          
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“วัดมวลชน” โดยแท*วัดให*ความสําคัญแก�บุคลากรเห็นได*จากความพิถีพิถันในการคัดเลือกคน  
พระภิกษุจึงมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท�าเนื่องจากวัดมีกิจกรรมมากพระภิกษุวัด
พระธรรมกายจะไม�รับกิจนิมนต'โดยท่ัวไปเหมือนพระวัดอ่ืนภารกิจส�วนใหญ�จะเปAนการทํากิจกรรมของ
วัดร�วมกับเจ*าหน*าท่ีฆราวาส ด*านการฝRกพระ และเจ*าหน*าท่ีฆราวาสให*เปAนผู*เผยแพร�ธรรมะในโลก
สมัยใหม� วัดได*จัดวิชาเสริมความรู*และทักษะโดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาสอนท้ังพระและเจ*าหน*าท่ี อีกสิ่ง
หนึ่งท่ีวัดเน*นเปAนพิเศษในการฝRกคนก็คือเรื่องของมารยาทและการแสดงออกท่ีสํารวม สาเหตุท่ีเน*น
ส�วนหนึ่งเปAนเพราะการรับวัฒนธรรมระบบซีเนียริตี้ซ่ึงเข็มแข็งมากในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' และ
อีกส�วนหนึ่งคือความเชื่อว�ามารยาทและการแสดงออกท่ีสุภาพนอบน*อมเปAนสิ่งจําเปAนสําหรับ
บุคลิกภาพของผู*ท่ีจะออกไปเผยแพร�ธรรมแก�สาธุชนวัดมีโครงการประจําปbต�างๆ มีหลายลักษณะ 
ประเภทแรก เปAนโครงการท่ีเน*นการสอนสมาธิตามแนวของวัดและฝRกการใช*ชีวิตรวมกลุ�มอย�างมีวินัย
และเอ้ือเฟjkอผู*อ่ืนความเข็มงวดท่ีเรียกร*องจากผู*เข*าโครงการจะมีระดับแตกต�างกัน ท่ีเข*มงวดท่ีสุดคือ 
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู�ภาคฤดูร*อนส�วนท่ีผ�อนปรนให*มากข้ึนได*แก� โครงการ
ส�งเสริมคุณธรรมแก�เยาวชนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

นอกจากนี้มีการอบรมข*าราชการและพนักงานวัดมีความสามารถในการระดมมวลชนของวัด
ท่ีมิใช�เจ*าหน*าท่ีมาช�วยงาน อาสาสมัครเหล�านี้ได*แก�นักศึกษานักเรียนญาติโยมท่ีเปAนสมาชิกวัดผู*วิจัย 
(อภิญญา) เชื่อว�าเคล็ดลับของการระดมคนนี้ข้ึนอยู�กับความสามารถในการสร*าง การรักษาและขยาย
เครือข�ายความสัมพันธ'ระหว�างบุคคล กลไกตรงนี้มีหัวใจอยู�ท่ีการจัดกลุ�มสมาชิกฆราวาส “กลุ�ม
กัลยาณมิตร” นอกจากนั้นในหมู�นิสิตนักศึกษาก็เปAนฐานเครือข�ายท่ีสําคัญยิ่งยุทธศาสตร'เชิงรุกท่ี
น�าสนใจ ในบริบทเมืองสมัยใหม� โดยท่ัวไปพระภิกษุจะไม�เปAนฝYายเผยแพร�ธรรมด*วยการ “เข*าหา” 
ญาติโยม แต�วัดมีเจ*าหน*าท่ีประจําท่ีเปAนฆราวาส ไปเผยแพร�และบอกบุญตามบ*านต�างๆ การรับ
เจ*าหน*าท่ีฆราวาสจะมีเง่ือนไขคือ จะต*องมีการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรี, อนุปริญญา หรือเทียบเท�า 
อายุไม�เกิน 35 ปb เปAนโสด เม่ือเปAนเจ*าหน*าท่ีจะต*องมาอาศัยประจําอยู�ในวัดและถือศีล 8 นั่นหมายถึง
พร*อมท่ีจะสละวิถีชีวิตทางโลกระดับหนึ่ง 

ในด*านจัดต้ังองค'กรอภิญญาสรุปว�าชุมชนฆราวาสของวัดมิใช�ชุมชนท่ีเกิดตามธรรมชาติ แต�
เปAน “ชุมชนจัดต้ัง” ซ่ึงผูกกันไว*ด*วยพิธีทําบุญ และพิธีทําบุญ เปAนความสัมพันธ'เชิงแลกเปลี่ยน เปAน
ช�องทางท่ีวัดจะได*รับการอุปถัมภ'ด*านปFจจัยสี่และวัตถุธรรมอ่ืนๆ จากฆราวาส พิธีบุญจึงเปAนช�องทาง
ดึงทรัพยากรเข*าวัด พิธีกรรมของวัดเปAนการสร*างปFจเจกภาพแบบธรรมกายวัดสามารถดึงเอาศรัทธา
จากสมาชิกแต�ละคน ผนวกกับระเบียบวินัย และระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มาจัดสรรระบบ
การแบ�งงานใหญ�ๆ ในขณะทํางานก็ให*นึกถึงบุญไปด*วยจะเห็นได*ว�าวัดประสบความสําเร็จในการสร*าง 
“จริยธรรมของการทํางาน” (Work Ethic) ท่ีขมวดเอาศรัทธาและระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
เข*าไว*ด*วยกันความสําเร็จในการสร*างปFจเจกภาพดังกล�าวเปAนกุญแจของความสําเร็จของวัดผู*วิจัยเชื่อ
ว�าผู*ท่ีเคยสัมผัสชาวธรรมกายมักเกิดคําถามคล*ายกันว�า ทําไมพวกเขาดูกระตือรือล*นเหลือเกิน ทําไม
คนท่ีมีการศึกษาสูงๆ จึงได*เข*าไปทํางานให*วัดอย�างเอาเปAนเอาตาย อะไรผูกเขาไว*กับวัดขบวนการ
เคลื่อนไหวทางศาสนาและการเมืองใดๆ ก็ตามจะประสบความสําเร็จได*ก็ต�อเม่ือสามารถสร*างและ
ผลิตซํ้าปFจเจกภาพของกลุ�มซ่ึงก็คือพลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีสุด 
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อภิญญาสรุปว�ากระบวนการผสมผสานทางวาทกรรมของวัดพระธรรมกาย จะเห็นเปAนส�วนท่ี
เปAนองค'ประกอบของวัฒนธรรมทุนนิยมบริโภคแสดงตัวผ�านรูปแบบการจัดและบริหารองค'กร
สมัยใหม�การรับเทคโนโลยีมาใช*เปAนกลไกสําคัญของการเผยแผ�ธรรมและการสร*างภาพลักษณ' แม*ภาพ
ปรากฏจะทําให*ดูเหมือนว�าวัดเปAนต*นแบบของวัดท่ีทันสมัยทว�าในอีกด*านหนึ่งวัดยังคงเลือกสงวน
รักษาและสืบทอดจารีตท่ีเปAนมรดกของ วัฒนธรรมศักดินาบางประการซ่ึงแสดงออกมาในรูปของ
ความสัมพันธ'ระหว�างบุคคล ได*แก�การปกครองด*วยระบบอาวุโส การมีสายงานการบังคับบัญชา และ
ระบบความสัมพันธ'แบบมีช�วงชั้น (Hierarchical Structure) นอกจากนั้นยังเลือกวางท�าทีต�อข้ัว
อํานาจในสังคมท้ังรัฐ และมหาเถรสมาคม วัดใช*ยุทธศาสตร'ของการสร*างสัมพันธ'ในระบบอุปถัมภ'โดย
เลือกเข*าหาผู*ใหญ�ในจังหวะท่ีเหมาะสม 

จุดโดดเด�นของข*อเสนอในการปฏิรูปของวัดอยู�ตรงท่ีการให*ความชอบธรรมอย�างเปPดเผยแก�
การผสานองค'ประกอบของวัฒนธรรมทุนนิยมบริโภค ในแง�ท่ีเปAนการปรับตัวท่ีจําเปAนของพุทธศาสนา
ในโลกสมัยใหม�  และเปAนการเรียกร*องให*ทบทวนจารีตของเส*นแบ�งระหว�างการอยู�ในโลก และการอยู�
พ*นโลก อันเปAนกรอบความประพฤติของสงฆ'เสียใหม� ข*อเสนอดังกล�าวมีจุดแข็งตรงท่ีเปAนยุทธศาสตร'
ของการดึงธรรมให*เข*ามาใกล*ในโลกประจําวันของสมาชิกมากข้ึน เปAนการตอบสนองความต*องการ
ของผู*คนท่ีเคยชินกับความเปAนระบบสะดวกสบาย การบริการ และการมีกลุ�มย�อยมีสายการคุมแบบ
ค�อนข*างแนบแน�นยังช�วยกระตุ*นความสมานฉันท'และความรู*สึกผูกพันต�อชุมชนของกลุ�มย�อย นับว�าวัด
สนองตอบท้ังรสนิยมของวัฒนธรรมบริโภคนิยมรวมท้ังสร*างความผูกพันระหว�างวัดกับชุมชนซ่ึงขาด
หายไปในสังคมเมืองใหญ� ด*วยความสําเร็จดังกล�าวจึงทําให*สามารถเพ่ิมจํานวนสมาชิกได*มากข้ึนและ
รวดเร็วปFญหาเรื่อง “ขนาด” ด*านหนึ่งเปAนการสร*างบารมีท่ีดึงดูด แต�อีกด*านหนึ่งก็ต*องอาศัยระดมทุน
มหาศาล ทําให*ต*องพ่ึงอํานาจรัฐในโครงการใหญ� และต*องพ่ึงนายทุนรายใหญ� ทําให*วัดมีแนวโน*มของ
การประนีประนอมกับอํานาจและค�านิยมทางโลกในระบบ เปAนอันตรายท่ีอาจถูกค�านิยมดังกล�าว
ครอบงํา ซ่ึงท่ีสุดก็จะทําให*เสียสมดุลในการพ*นโลกไป 

นาตยา แก*วใส และผะอบ พวงน*อย (2542) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทวัด
พระธรรมกายในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผ�พระพุทธศาสนาท่ัวโลกพบว�าวัดเลือกใช*
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต�างๆ ในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาท่ัวโลก โดยใช*ระบบโทรศัพท'
ทางไกลผ�านระบบอินเตอร'เน็ต มีการผลิตสื่อธรรมะในระบบมัลติมีเดียการเผยแผ�ธรรมะทางวิทยุ และ
เสียงตามสายการใช*โทรทัศน'วงจรปPดในงานพิธีกรรมท่ีมีคนจํานวนมากทําให*การพัฒนาบุคลากรของ
วัด เพ่ือรองรับงานต*องดําเนินอย�างเปAนระบบบุคลากรหลักท่ีสําคัญมี 3 กลุ�มใหญ�ๆ คือ พระภิกษุ 
อุบาสก และอุบาสิกามีอายุในช�วง 25-45 ปb มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ'การทํางาน
เปAนส�วนใหญ�มีระยะการทํางานให*กับวัด เกินกว�า 5 ปbข้ึนไปมีความเข*าใจในหน*าท่ีของงานและ
ลักษณะการทํางานเผยแผ�พระพุทธศาสนาของวัดเปAนอย�างดีทุกคนอยู�ภายใต*ระเบียบปฏิบัติท่ี  
รอบคอบ และรัดกุมขององค'กรบนพ้ืนฐานการพัฒนาตัวเอง หมู�คณะทุกคนจะต*องมีชั่วโมงการปฏิบัติ
ธรรม (นั่งสมาธิ) ในแต�ละวันอย�างสมํ่าเสมออย�างน*อยวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเปAนอย�างตํ่าและต*อง
รักษาศีลอย�างเคร�งครัดตามสถานะของตนคือศีล 227 ข*อสําหรับพระภิกษุศีล 10 สําหรับสามเณร ศีล
8 สําหรับอุบาสก และอุบาสิกา ศีล 5 สําหรับพนักงานท่ัวไป เช�น คนงานบุคลากรมีการหล�อหลอมท่ีดี
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ในการสืบทอดวัฒนธรรมคือ รู*จักหน*าท่ีของตนเองและเปUาหมายขององค'กร เนื่องจากบุคลากรมีศูนย'
รวมใจอยู�ท่ีคุณยายอุบาสิกาจันทร'ขนนกยูง พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ�อธัมมชโย) และพระภาวนา
วิริยคุณ (หลวงพ�อทัตตชีโว) ในฐานะต*นแบบทางธรรม 

อัชวัน  หงิมรักษา (2546) ทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและพัฒนา
บุคลากรของวัดพระธรรมกายวัตถุประสงค'ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคม
และพัฒนาบุคลากรภายในของวัดพระธรรมกาย ได*แก�พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และ
บุคคลภายนอกได*แก�ประชาชนและเยาวชนในด*านการสรรหา การพัฒนา การธํารงรักษา และการใช*
ประโยชน'นอกจากนี้เพ่ือวิเคราะห'ว�ากระบวนการดังกล�าวมีหลักพระธรรมวินัยเปAนพ้ืนฐานหรือไม�
อย�างไรผลการวิจัยพบว�า 

1. ในด*านการสรรหาหรือการท่ีบุคลากรรู*จักวัดนั้น ส�วนใหญ�รู*จักวัดด*วยวิธีการท่ี
เหมือนกันคือมีคนรู*จัก หรือญาติพ่ีน*อง ชวนเข*าวัดส�วนสื่อประชาสัมพันธ' นั้นมีส�วนในการทําให*รู*จัก
วัดในวงกว*างส�วนเหตุผลท่ีสนใจเข*าวัดเพ่ือต*องการนั่งสมาธิ หรือต*องการแสวงหาความสงบในด*าน
จิตใจ ท้ังพระภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกา รวมท้ังประชาชนกล�าวได*ว�า การท่ีบุคคลต*องอยู�กับ
ชีวิตประจําวัน การงาน หรือครอบครัว เปAนระยะเวลาท่ียาวนาน นับวันยิ่งทําให*บุคคลต*องการ
แสวงหาความสุข ความสงบในชีวิตมากข้ึน 

สําหรับสามเณรจะมีความแตกต�างในด*านความสนใจในการมาวัดเพราะต*องการ
ศึกษาต�อ เพ่ือละท้ิงอัตลักษณ'ของตนเองจากการเปAนผู*ท่ีมีความคุ*นเคยใกล*ชิดพระพุทธศาสนาได*บวช
ในวัยเด็กและเกิดแรงบันดาลใจอยากศึกษาต�อ จึงเลือกวัดพระธรรมกายตามคําแนะนําของผู*ใกล*ชิด  
มากกว�าความรู*สึกศรัทธาหรือการมีเปUาหมายบวชอย�างม่ันคง เช�นในวัยผู*ใหญ� 

2. โครงการต�างๆ ท่ีวัดจัดข้ึนยังเปAนทางมาของการสนองความต*องการของบุคคลท่ี
จะหันเข*าหาพระพุทธศาสนา เช�น โครงการอบรมธรรมทายาท สนองต�อผู*ท่ีต*องการบวชเพ่ือทดแทน
พระคุณพ�อแม� โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ สนองความต*องการสําหรับผู*อยากปฏิบัติธรรม ฉะนั้น
กิจกรรมท่ีวัดจัดข้ึนจึงทําให*บุคคลได*โอกาสท่ีละท้ิงวิถีชีวิตแบบเดิม เช�นพักผ�อนในวันอาทิตย' กลับมา
วัดในวันอาทิตย' พักร*อนด*วยการพักผ�อนตากอากาศ ด*วยการใช*เวลาปฏิบัติธรรมในระยะสั้น เปAนต*น 

3. การขัดเกลาพระภิกษุ จะแตกต�างจากอุบาสก อุบาสิกาเนื่องจากบทบาทของ
ความเปAนพระทําให*พระภิกษุมีระยะเวลาในการอบรมนานกว�าเพราะจําเปAนต*องเรียนรู*
พระพุทธศาสนาท้ังภาคปริยัติ และปฏิบัติรวมท้ังยังจําเปAนต*องมีบทบาทในการเทศน' การค*นคว*าพระ
ไตรปPฏก พระภิกษุ จึงใช*เวลา 2 ปb และแบ�งการอบรมเปAนพระนวกะ 1 และ พระนวกะ 2 ในขณะท่ี
อุบาสก อุบาสิกา ซ่ึงมีการขัดเกลาท่ีเหมือนกันของอุบาสก และอุบาสิกา จะใช*เวลาประมาณ 6 เดือน
หรือ 1 ปb และเน*นบทบาทของการทําหน*าท่ีแบบฆราวาส คือการทําหน*าท่ีกัลยาณมิตร และการ
พัฒนาทักษะงานในด*านต�างๆ เม่ือบทบาทในการทํางานจริงต�างกัน ข้ันตอนการขัดเกลาใหม� และการ
พัฒนาจึงแตกต�างกันไปด*วยแต�อย�างไรก็ตามหลักการอบรมท่ีเหมือนกันในทุกเพศภาวะ คือการรักษา
ศีล ทําสมาธิ และการศึกษาธรรมจากการรับฟFงโอวาทของครูบาอาจารย'ในเรื่องเปUาหมายการสร*าง
บารมี การบวชให*ได*ตลอดรอดฝFeงหรือการทํางานภายในวัดให*ได*ตลอดไปรวมท้ังการฝRการใช*อุปกรณ'
ในชีวิตประจําวันคือปFจจัย 4 วัดมีระบบการฝRกท่ีเหมือนกันทุกเพศภาวะ 
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สําหรับสามเณรมีการขัดเกลาท่ีแตกต�างจากพระภิกษุ หรืออุบาสก อุบาสิกา  
เนื่องจากสามเณรยังอยู�ในวัยเด็กจึงมีความเข็มงวดในการดําเนินชีวิตแต�ละวัน อยู�บนพ้ืนฐานของวินัย 
และมีการเน*นการศึกษาเปAนหลักกล�าวได*ว�าเม่ืออยู�ในวัยต*องเรียน วัดเน*นการพัฒนาด*านการศึกษา
ของสามเณร ท้ังการศึกษาภาคบังคับคือ นักธรรม เปรียญธรรม หรือ กศน.และวิชาความรู*พิเศษอ่ืนๆ 
แสดงให*เห็นว�าวัดเน*นการเรียนตามวุฒิภาวะของเด็กอย�างเหมาะสม เพ่ือเปAนฐานท่ีจะก*าวสู�ความเปAน
พระต�อไป 

4. สําหรับประชาชนนั้น วัดเน*นให*การอบรมเปAนประจําสมํ่าเสมอเหมือนทําให*วัด
เปAนศูนย'กลางในการศึกษา และปฏิบัติธรรม เพ่ือรองรับมวลชนจํานวนมาก โดยวัดจัดกิจกรรมอย�าง
สมํ่าเสมอในวันอาทิตย' หรือในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีการให*ความรู*ธรรมะปฏิบัติ และลงมือ
ฝRกปฏิบัติจริง หากท�านใดต*องการความก*าวหน*าในการปฏิบัติธรรม ต*องการผู*แนะนําประสบการณ'
การนั่ง วัดมีโครงการรองรับคือโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษซ่ึงได*ผลดีสําหรับผู*ผ�านในโครงการดังกล�าว 
ส�วนเยาวชนนั้นวัดส�งเสริมการอบรมด*านธรรมท้ังของสถาบันการศึกษา และของครอบครัวซ่ึงเปAน
โครงการท่ีทําให*เด็กได*สนใจธรรมปฏิบัติ หรือคุ*นเคยกับการฟFงธรรม 

กล�าวได*ว�าความแตกต�างระหว�างการพัฒนาบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก 
ได*แก�ระยะเวลาของการฝRก ข้ันตอนของการฝRกวิธีการฝRกซ่ึงการเปAนบุคลากรภายในเข*าในสถาบัน
จําเปAนต*องเตรียมความพร*อมท้ังเรื่องเปUาหมายของตนเองในการใช*ชีวิตภายในวัดการขัดเกลาท่ีจะต*อง
อยู�รวมกับคนหมู�มาก และการพัฒนาความรู*ความสามารถเพ่ือทําประโยชน'ให*กับสถาบันวัด ในขณะท่ี
การอบรมบุคลากรภายนอก ไม�จําเปAนต*องเข็มงวด หรือมีหลักสูตรเช�นนั้น เพราะบุคลากรภายนอกวัด
มุ�งเปUาให*มีความรู*ธรรมเพ่ือใช*ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีหลักในการดําเนินชีวิตได*อย�างถูกต*อง 

5. หลักสําคัญในการสอนของวัดแก�บุคลากรทุกประเภทคือ การปฏิบัติธรรมเพ่ือเปAน
การชําระใจให*สงบวัดเน*นการรักษาศีล เพ่ือไม�สร*างความเดือดร*อน หรือเบียดเบียนสัตว'อ่ืนๆ หรือ
บุคคลอ่ืนผู*ท่ีมาวัดทุกคนท้ังบุคลากรภายในและภายนอก ทุกคนอย�างน*อยรักษาศีล 5 หรือรักษาศีล 8 
ท้ัง ศีล สมาธิทําให*ผู*ปฏิบัติเกิดปFญญาท่ีจะเข*าใจความรู*ในพระพุทธศาสนา เช�น เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา
และวัดเรียกสิ่งต�างๆ ท่ีวัดเน*นว�า คือการสร*างบารมีเพ่ือการมีเปUาหมายของการเกิดมาเปAนมนุษย'จึงมี
คํานิยามติดปากกับผู*ท่ีมาวัดหรือคนในวัดว�า “เราเกิดมาสร*างบารมี”เราเปAนนักสร*างบารมีนั่นก็คือการ
ทําความดีในฐานะชาวพุทธคือ การทําความดี ละเว*นความชั่ว ทําใจให*ผ�องใส   

พระสมบัติ  สมฺมาผโล (2548) ทําการศึกษาเรื่อง ผลของโครงการตอบปFญหาธรรมะ “ทาง
ก*าวหน*า” ท่ีมีต�อพฤติกรรมเชิงศีลธรรมของเยาวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค'เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
เชิงศีลธรรมของนักเรียนท่ีเข*าร�วมโครงการและนักเรียนท่ีไม�ได*เข*าร�วมโครงการตอบปFญหาธรรมะ 
“ทางก*าวหน*า” และเพ่ือศึกษาลักษณะการเลี้ยงดูของบิดามารดาหรือผู*ปกครองของนักเรียนท่ีเข*าร�วม
โครงการและนักเรียนท่ีไม�ได*เข*าร�วมโครงการ กลุ�มตัวอย�างท่ีใช*ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสมัครเข*าร�วมโครงการฯ “ทางก*าวหน*า” ครั้งท่ี 23 ประจําปb พ.ศ. 2547 และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไม�ได*สมัครเข*าร�วมโครงการ โดยสุ�มเลือกในแต�ละภูมิภาค
จํานวน 9 โรงเร ียน จํานวนนักเรียน ทั้งหมด 534 คน ใช*วิธีการสุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง ใช*
แบบสอบถามเปAนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข*อมูล ผลการศึกษาวิจัยสรุปได*ดังนี้ 
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1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข*าร�วมโครงการและนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไม�ได*เข*าร�วมโครงการมีพฤติกรรมเชิงศีลธรรม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข*าร�วมโครงการและท่ีไม�ได*เข*าร�วมโครงการ
ท่ีได*รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบเข*มงวดกวดขันและแบบปล�อยละเลยมีพฤติกรรม
เชิงศีลธรรมแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเข*าร�วมโครงการและ
นักเรียนท่ีไม�ได*เข*าร�วมโครงการท่ีได*รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีพฤติกรรมเชิงศีลธรรม
มากกว�านักเรียนท่ีเข*าร�วมโครงการและนักเรียนท่ีไม�ได*เข*าร�วมโครงการท่ีได*รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เข*มงวดกวดขันและแบบปล�อยปละละเลย 

สนธยา  ชมพู (2552) ทําการศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร'การเผยแผ�ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน' 
กรณีศึกษาวัดพระธรรมกายและวัดหนองปYาพง เปAนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข*อมูลโดยการ
สอบถามเชิงลึกจากบุคคลผู*ให*ข*อมูลหลัก 24 ท�าน ผลการวิจัยพบว�า ประสิทธิภาพและความสําเร็จใน
การเผยแผ�ธรรมของวัดพระธรรมกาย ข้ึนอยู�กับการสร*างสภาพแวดล*อมท่ีดีให*เกิดข้ึนในวัด วัด
พระธรรมกายยึดหลักการท่ีมีอยู�แล*วในพระไตรปPฏกนั่นคือ หลักปฏิรูปเทส 4 อย�าง มาเปAนแบบแผน
ในการจัดการบริหารวัดให*ทันสมัย และการท่ีวัดประสบความสําเร็จได*นั้นเพราะมีผู*นําองค'กรซ่ึงเปAน
ผู*นําทางจิตวิญญาณท่ีเข*มแข็ง วัดพระธรรมกายได*สร*างความสัมพันธ'กับสังคมฆราวาส โดยใช*สื่อ
เทคโนโลยี เชื่อมต�อไปยังประชาชนเพ่ือให*ประชาชนได*รับทราบว�า ทางวัดจัดกิจกรรมอะไร นอกจากนี้
แล*ว ทางวัดยังได*สร*างความสัมพันธ'กับองค'กรปกครองคณะสงฆ'แห�งประเทศไทยโดยอาราธนาพระ
มหาเถระมาเปAนประธานในพิธีของทางวัด และการสร*างเครือข�ายกับวัดในต�างจังหวัด โดยส�งบุคลากร
ของทางวัดไปช�วยงานวัดในส�วนภูมิภาคและท*องถ่ิน 

สิริพิชญ'เตชะไกรศรี (2549) ทําการศึกษาเรื่องการเผยแผ�เชิงรุกตามวิถีพุทธ: ศึกษาเฉพาะ
กรณี การจัดกิจกรรมธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร. 9 ผลการวิจัยพบว�า  

1. คุณสมบัตินักเผยแผ�ลีลาการสอนและหลักคําสอนเปAนสิ่งสําคัญเบื้องต*นท่ีดึงดูด
ผู*ฟFงการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ*าต้ังแต�เริ่มประกาศพระศาสนาใช*วิธีเผยแผ�แบบเชิงรุก
คือการเสด็จเข*าไปหาผู*นําทางศาสนาการเมืองและทางเศรษฐกิจการเสนอคําสอนท่ีเปAนแก�นแท*ของ
พระพุทธศาสนาการเยี่ยมเยียนตามบ*านเรือนต�างๆ การบริการชุมชนให*คําแนะนําการดํารงชีวิตอย�าง
มีความสุขการปรับพระองค'ให*เข*ากับวัฒนธรรมท*องถ่ินเปAนต*นจึงทําให*การเผยแผ�ประสบความสําเร็จ
ในยุคสมัยของพระองค' 

2. ผู*เข*าร�วมโครงการธรรมะในสวนณสวนหลวง ร.9 มีความรู*ความเข*าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยู�ในระดับมากเม่ือพิจารณาในรายละเอียดผู*เข*าร�วมโครงการฯมี
ความรู*ความเข*าใจในระดับปานกลางในเรื่องการพูดโกหกการด่ืมของมึนเมาความละอายและความ
กลัวต�อบาปส�วนเรื่องท่ีผู*เข*าร�วมโครงการฯมีความรู*ความเข*าใจอยู�ในระดับน*อยได*แก�หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีความสําคัญต�อวิถีชีวิตของชาวพุทธเท�านั้นสําหรับเรื่องอ่ืนๆ ผู*เข*าร�วมโครงการฯมี
ความรู*ความเข*าใจอยู�ในระดับมากทุกเรื่อง 
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3. ภายหลังท่ีได*เข*าร�วมโครงการธรรมะในสวนณสวนหลวง ร.9 แล*วผู* ท่ีได*เข*าร�วม
โครงการฯจะมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึนกว�าเดิมกล�าวคือสิ่งใดท่ีควรปฏิบัติ
ผู*เข*าร�วมโครงการฯก็จะปฏิบัติมากข้ึนอยู�ในระดับปฏิบัติเปAนประจําและสิ่งท่ีใดท่ีควรงดเว*นการปฏิบัติ
ผู*เข*าร�วมโครงการฯก็จะงดเว*นการปฏิบัติมากยิ่งข้ึนหรือปฏิบัติผู*ในระดับน*อยมากหรือไม�ปฏิบัติเลย 

4. ภายหลังท่ีได*เข*าร�วมโครงการธรรมะในสวนแล*วผู*เข*าร�วมโครงการฯปฏิบัติตน
แตกต�างจากก�อนเข*าร�วมโครงการฯอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และ .05 เกือบทุกเรื่องยกเว*นเรื่อง
การเว*นจากการด่ืมสุราของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดความพึงพอใจในคู�ครองของตนความต้ังใจทําหน*าท่ี
การงานด*วยความขยันม่ันเพียรไม�ท*อถอยการปฏิบัติตนตามคําแนะนําของครูอาจารย'และการดูแลเอา
ใจใส�ซึ่งกันและกันต�อภรรยาหรือสามี 

พระปลัดสุชาติ ชิหม่ือแปร (สุวฑฺฒโก) (2553) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ�
พระพุทธศาสนาในกลุ�มชาติพันธุ'กะเหรี่ยง ในอําเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� มีวัตถุประสงค'เพ่ือ 1)
เพ่ือศึกษาวิธีการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาฯและพระธรรมจาริกในหมู�บ*านของชาติ
พันธุ'กะเหรี่ยงอําเภอแม�แจ�มจังหวัดเชียงใหม� 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของ
พระบัณฑิตอาสาฯและพระธรรมจาริกในกลุ�มชาติพันธุ'กะเหรี่ยงอําเภอแม�แจ�มจังหวัดเชียงใหม�การวิจัย
ครั้งนี้ผู*วิจัยกําหนดเก็บข*อมูลกับกลุ�มตัวอย�าง ได*แก� หมู�บ*าน 7 หมู�บ*าน จํานวน 123 คน โดยการเก็บ
ข*อมูลจากแบบสอบถามการสัมภาษณ'การสังเกตการณ' และการจัดประชุมกลุ�มย�อยจากการศึกษาในครั้ง
นี้พบว�าการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสา และพระธรรมจาริกในกลุ�มชาติพันธุ'กะเหรี่ยงท่ี
ผ�านมามีรูปแบบวิธีการท่ีหลายหลากสิ่งท่ีค*นพบใหม�จากการไปศึกษาวิจัย คือชาวบ*านมีความรักและหวง
แหนในหน*าท่ีในการพิทักษ'พระพุทธศาสนามากข้ึน จากเดิมงานวิจัยท่ีผ�านมาชาวบ*านชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
ถือว�าหน*าท่ีของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาและการดูแลศาสนสถานเปAนหน*าท่ีของพระสงฆ'เปAนส�วนมาก
ชาวบ*านเพียงแต�ให*ความร�วมมือในการร�วมกิจกรรมทางศาสนาเท�านั้น 

ต�อมามีการพัฒนาวิธีการในการเผยแผ�มากข้ึนโดยการสนับสนุนให*ชุมชนแต�ละชุมชนเลือกคน
ท่ีมีศักยภาพเปAนท่ีเคารพนับถือของชาวบ*านให*เปAนแกนนําชาวพุทธ นอกจากนั้นมีการจัดต้ังเครือข�าย
ยุวชนธรรมจาริกท่ีจะทําหน*าท่ีช�วยเหลืองานพระศาสนาขบวนการเรียนรู* พระพุทธศาสนาในรูปแบบท่ี
หลากหลายมีการประชุมระดมความคิดเห็นถึงสภาพปFญหาของแต�ละชุมชนพร*อมท้ังหาสาเหตุแนว
ทางการจัดการปFญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยใช*หลักพุทธธรรมเปAนแกนกลาง กิจกรรมท่ีปรากฏเด�นชัด
คือ การจัดกิจกรรมบุญสัญจรการทําวัตรสัญจรการประชุมแกนนําสัญจรการจัดรายการผ�านวิทยุ
ชุมชน การเยี่ยมผู*ปYวยและผู*สูงอายุการเปAนท่ีปรึกษาปFญหาในการดําเนินชีวิตการรื้อฟjkนวัฒนธรรม
ประเพณีด*านการแต�งกาย ภาษาเขียน การสร*างความสัมพันธ'ระหว�างเครือข�ายและต�างชุมชน
กระบวนการทํางานเน*นเชิงรุกมากกว�าเชิงรับออกเยี่ยมเยียนชาวบ*านสามารถท่ีเข*าถึงกลุ�มเปUาหมาย
ทุกเพศทุกวัย 

จากการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาและพระธรรมจาริกท่ีมีกระบวนการ
รูปแบบท่ีหลากหลาย ดังกล�าว พบว�า ได*สร*างความสนใจให*ท้ังเด็กและผู*ใหญ�ในการเข*าร�วมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีจัดข้ึนของแต�ละอาศรม ข*อบ�งชี้ถึงผลฤทธิ์ของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาท่ีเห็น
เด�นชัดหลายประการ เช�น ชุมชนร�วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย�างสมํ่าเสมอมีความรู*ความเข*าใจ
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ถึงหลักธรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถท่ีจะนําไปใช*ในการดําเนินชีวิตได*อย�าง
เหมาะสม มีความรักและความรู*สึกเปAนเจ*าของในศาสนสถานและมีแกนนําชาวพุทธท่ีเปAนตัวแทนจาก
แต�ละชุมชนเข*ามามีบทบาทในการสนับสนุนการทํางานเผยแผ�พระพุทธศาสนา รวมท้ังรู*จักปกปUอง
พระพุทธศาสนาด*วยโดยในพ้ืนเปUาหมาย ท้ัง 7 หมู�บ*าน มีจํานวนประชากร ท้ังสิ้น 606 ครอบครัว
จํานวน 426 ครอบครัว คิดเปAนร*อยละ 71 เข*าพิธีกรรมแสดงตนเปAนพุทธมามกะยึดม่ันในพระ
รัตนตรัยพุทธพระธรรมและพระสงฆ'ตลอดชีวิต 

พระประเสริฐศักด์ิรตนญาโณ (ตันติชุฬา) (2554) ทําการศึกษาการเผยแผ�พระพุทธศาสนา
ของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก�น แห�งท่ี 1 ผลการศึกษาพบว�า  

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก�นแห�งท่ี 1 ได*แบ�งบทบาทและหน*าท่ีของบุคลากรใน
การเผยแผ�พระพุทธศาสนาออกเปAน 9 แผนกซ่ึงบุคลากรท่ีเปAนพระวิปFสสนาจารย'มีหลักวิธีการสอน 2
ลักษณะคือการบรรยายธรรมและการให*การอบรมซ่ึงการบรรยายธรรมก็แบ�งลักษณะของการบรรยาย
ธรรมได* 3 ลักษณะคือการบรรยายเชิงวิชาการการบรรยายแบบท่ัวไป แบบเทศนาธรรมส�วนด*านการ
ให*การอบรมจะเปAนลักษณะการจัดกิจกรรม โดยการอบรมในโครงการปฏิบัติธรรมในการสอนมีท้ัง
ปริยัติและปฏิบัติซ่ึงมีระเบียบข้ันตอนของการฝRกอบรมและหลักสูตรท่ีชัดเจนเปAนรูปธรรมเช�นการจัด
ฐานเรียนรู* 4 ฐาน คือ ฐานวิชาสารคดีเชิงพุทธมีเนื้อหาในการอบรม คือพุทธประวัติอนุพุทธนิทาน
ชาดก และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฐานศาสนพิธี มีเนื้อหาในการอบรม คือ ทานพิธี กุศลพิธี 
บุญพิธี และการเชื่อมโยงความสัมพันธ'ระหว�างพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากับประเพณีสิบสองเดือน
ฐานธรรมคีตะเนื้อหามีบทสวดมนต'พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและบทสวดมนต'พิเศษต�างๆ และฐาน
ปฏิบัติธรรม มีเนื้อหาศึกษาเรียนรู*ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐานมีหลักและกระบวนการปฏิบัติ
เบื้องต*น “สมาธิ” ตามแนวพุทธแบบสติปFฏฐาน 4  

ศึกษาความสัมพันธ'ของศีลสมาธิ และปFญญาศึกษาเครื่องขวางก้ันการปฏิบัติธรรมในด*านอาคาร
สถานท่ีลานธรรมลานโพธิ์ศาลาโพธิสาร 72 และอุโบสถได*ถูกออกแบบสร*างข้ึนเพ่ือใช*ประโยชน'ในการเผย
แผ�ท้ังทางตรงและทางอ*อม ทางตรง คือ เปAนท่ีศึกษาฝRกหัดปฏิบัติธรรมเปAนท่ีประกอบกิจกรรมพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ทําวัตรสวดมนต'เจริญจิตภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมเปAนท่ีพักเปAนท่ีประชุมเปAนท่ี
เสวนากลุ�มย�อยของวัดบ*านโรงเรียน และประโยชน'ทางอ*อมเปAนสถานท่ีศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอีสาน    
มีภาพปริศนาธรรมประกอบปรัชญา หรือผญาอีสานมีคติธรรมให*ได*ศึกษาเปAนท่ีพักผ�อนเจริญจิตภาวนาก็
ใช*ประโยชน'ในการเผยแผ� และรูปแบบได*ปรับให*เหมาะแก�การปฏิบัติธรรมและรองรับในการเผยแผ�
พระพุทธศาสนาท้ังเชิงรุก และเชิงรับท่ีออกไปสู�สังคมมากข้ึน คือ การเผยแผ�พระพุทธศาสนาท่ีออกไปสู�
สังคมโดยอาศัยสื่อต�างๆ เช�น สื่อทางวิทยุสื่อทางอินเตอร'เน็ตหนังสื่อธรรมซีดีธรรมปฏิทินธรรมจุลสารใต*
ร�มโพธิสารเปAนต*นส�วนรูปแบบในเชิงรับท่ีประชาชนท่ัวไปและหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
สามารถเข*ามาศึกษาในสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก�นแห�งท่ี 1 ได*แก�สื่อทางศิลปะหรืออุทยาน
ในการศึกษา เช�น รูปปFkนปฏิมากรรมรอบศาลาโพธิสาร 72 เปAนภาพปริศนาธรรมและคําผญาอีสานให*ได*
ศึกษาพิพิธภัณฑ'หลวงปูYโพธิสารคุณ พุทธสุภาษิตต*นไม*พูดธรรมและการจัดอบรมกิจกรรมตามวัฒนธรรม
ประเพณีประจําเดือนต�างๆ เปAนต*น 



151 

ตามทัศนะของกลุ�มบุคคลต�างๆ ในสังคมเห็นว�าการเผยแผ�ของสํานักปฏิบัติธรรมมีบุคลากร   
ท่ีมีความรู*ความสามารถมีทักษะในการสอน มีข*อวัตรปฏิบัติอันงดงามน�าศรัทธาเลื่อมใสวางตัวได*
เหมาะสมเปAนแบบอย�างท่ีดีมากมีวิธีการสอนท่ีเหมาะดีใช*สื่อเทคโนโลยีได*เข*ามาประกอบการบรรยาย
ได*ดีและแนะนําการปฏิบัติได*ดีเข*าใจง�าย อธิบายให*ความรู*ได*ละเอียดลึกซ้ึงสามารถให*การอบรม
วิปFสสนากัมมัฏฐานท้ังคนไทยและชาวต�างชาติ มีความเปAนกันเองทําให*บรรยายในการเข*าอบรมไม�น�า
เบื่อมีรูปแบบการเผยแผ�ด*านสื่อทางวิทยุ ถือว�าประโยชน'มากจัดรายการเวลาได*เหมาะสมดีทางด*านสื่อ
ทางอินเตอร'เน็ต ก็มีการเชื่อมโยงสามารถให*ผู*ฟFงได*ฟFงคลื่นวิทยุของวัดโพธิ์บ*านโนนทันให*ชัดเจนท่ัว
โลก และประโยชน'จากสื่อซีดีธรรมะท่ีออกมาเผยแผ�ให*ผู*สนใจได*ศึกษาถือว�าดีมากด*านสื่อหนังสือ
ธรรมะ ถือว�ามีประโยชน'มากโดยเฉพาะเนื้อหาธรรมะท่ีหลากหลาย เช�น วิปFสสนาวิถีการเมืองใหม�วิถี
พุทธและมีจุลสารใต*ร�มโพธิสารซ่ึงออกเปAนรายเดือนมีเนื้อหาธรรมะถือว�าเหมาะสมดีส�วนสถานท่ี
ปฏิบัติธรรมทําวัตรสวดมนต'นั่งสมาธิเดินจงกรมได*ดีทําพิธีกรรมต�างๆ ของสงฆ'ใช*จัดอบรมประชุมทาง
วิชาการเปAนท่ีศึกษาศีลปะวัฒนธรรมภาพปริศนาธรรมมีคติธรรมสอนแนวปฏิบัติธรรมท่ีดี ถือว�ามี
ประโยชน'มากในการใช*งานในการเผยแผ�พระพุทธศาสนา ส�วนลานธรรมลานโพธิ์มีความเหมาะสมดี
มากสะอาดเรียบร*อยสวยงามร�มรื่นมีความเปAนธรรมชาติเหมาะแก�การปฏิบัติธรรมถือว�าเหมาะสม 

ดังนั้น จะเห็นได*ว�า การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก�น
แห�งท่ี 1 ได*มีการพัฒนาการไปตามยุคสมัยโดยปรับให*เหมาะกับสภาพสังคมจวบจนปFจจุบัน จนเปAนท่ี
ยอมรับและรู*จักของผู*คนในสังคมจึงถือได*ว�าการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของสํานักปฏิบัติธรรมยังคง
เปAนสิ่งท่ีทรงคุณค�า และมีประโยชน'สําหรับพุทธศาสนิกชนและยังเปAนต*น แบบในการเผยแผ�ท่ีมีระบบ
การทํางานเผยแผ�ให*แก�สํานักปฏิบัติธรรมอ่ืนๆ ท่ีได*ดําเนินงายเผยแผ�พระพุทธศาสนาเพ่ือเปAนกําลัง
ม่ันคงสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป 

พระมหาปฐมพงษ' พัดพาน (2550) ได*ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการฝRกอบรม
หลักสูตรวิชาการเทศนาขององค'การเผยแผ� วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร รุ�นท่ี 13 
ผลการวิจัย พบว�า 1) ด*านความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับหลักการวิชาการเทศนา ผู*เข*าอบรมส�วนมากมี
ความรู*ความเข*าใจอยู�ในระดับสูง 2) ด*านความคิดเห็นของผู*เข*ารับการอบรมต�อกระบวนการฝRกอบรม 
มีค�าเฉลี่ยโดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง โดยด*านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด*านสิ่งอํานวยความสะดวก 
3) ด*านความคิดเห็นของผู*เข*ารับการฝRกอบรมท่ีมีต�อประโยชน'ท่ีได*รับหลังจากการฝRกอบรมมีค�าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นโดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง  

พระอรุณ ยางงาม (2549) ได*ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการครูพระสนองศีลธรรมใน
โรงเรียน: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว�า ความคิดเห็นของครูพระต�อความเหมาะสมของ
ปFจจัยนําเข*าในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นของครูพระต�อปFจจัยด*านกระบวนการโดย
ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจของผู*ปฏิบัติงานโครงการในภาพรวมอยู�ในระดับมาก 
ความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาในภาพรวมอยู�ในระดับมาก นักเรียนและนักศึกษามีความรู*
ความเข*าใจในหลักคําสอนว�าด*วยหน*าท่ีในสังคมตามหลักพระพุทธศาสนาในภาพรวมอยู�ในระดับมาก 
อย�างไรก็ตาม จากคําถาม พบว�า ความรู*ความเข*าใจของนักเรียนเก่ียวกับ หน*าท่ีของบุตรธิดาท่ีพึง
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กระทําต�อบิดามารดา ความสําคัญของครู คุณธรรมว�าด*วยเรื่อง ความละอายแก�ใจ ความเกรงกลัวต�อ
บาปตามหลักพระพุทธศาสนา นักเรียนยังมีความเข*าใจไม�ลึกซ้ึง 

พระธงชัย จูมแก*ว (2549) ได*ศึกษาเรื่องการประเมินผลการอบรมโครงการค�ายคุณธรรม
จริยธรรม (ค�ายพุทธบุตร): กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปbท่ี 6 โรงเรียนเพชรถนอม เขต
ลาดพร*าว กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว�า 1) ความคิดเห็นต�อโครงการค�ายคุณธรรมจริยธรรม 
ภาพรวมของการอบรมโครงการค�ายคุณธรรม มีความเหมาะสมในระดับดีทุกด*าน ได*แก� ด*านปFจจัย
นําเข*า (Input) ด*านกระบวนการในการอบรม (Process) และด*านผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการอบรม
สิ้นสุดแล*ว (Output) 2) ด*านปFจจัยนําเข*า (Input) มีความเหมาะสมอยู�ในระดับดี เรียงลําดับความ
คิดเห็นได*แก� สิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ี และระยะเวลาการอบรม 3) ด*านกระบวนการอบรม
(Process) มีความเหมาะสมอยู�ในระดับดี เรียงลําดับความคิดเห็น ได*แก� พระวิทยากร วิธีการ
ฝRกอบรม และเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการอบรม 4) ด*านผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการอบรมสิ้นสุดแล*ว
(Output) มีความเหมาะสมอยู�ในระดับดี เรียงลําดับความคิดเห็น ได*แก� ประโยชน'ต�อการดํารงชีวิต 
ประโยชน'ต�อตนเอง ผลท่ีเกิดจากการฝRกอบรมในโครงการและประโยชน'ต�อผู*อ่ืน 

พระมหามนัส กิตฺติสาโร (สุภาพ) (2554) ได*ศึกษาประสิทธิภาพวิธีเผยแผ�ธรรมของพระนักจัด
รายการวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว�า ประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ�ธรรมของพระนัก
จัดรายการวิทยุธรรมในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มต*นท่ีพ้ืนฐานความรู*ทางด*านหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา การได*ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น และความรู*เก่ียวกับเทคนิคการออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง ในการนําเสนอเนื้อหาต*องยึดหลักองค'แห�งธรรมกถึก คือ การนําเสนอไม�ขาดตอน
และไม�ขาดความ แสดงเหตุผลและตัวอย�างเพ่ิมเติมให*ผู*ฟFงเข*าใจชัดเจน มีจิตเมตตามุ�งหวังให*เกิด
ประโยชน'สูงสุดต�อผู*ฟFง ไม�สื่อนัยให*ผู*ฟFงนําลาภสักการะมาถวายแก�ตน และไม�กล�าวกระทบกระท่ัง
ผู*อ่ืนแล*วยกย�องตน ในส�วนเนื้อหานั้นต*อง เปAนเรื่องจริง เรื่องแท* ไม�ใช�ความคิดเห็นของตน ทันต�อ
เหตุการณ' เรื่องเปAนท่ีชื่นชอบของผู*ฟFง เปAนเรื่องท่ีมีประโยชน'ต�อส�วนตนและส�วนรวมและสามารถ
นํามาใช*ในการดําเนินชีวิตได*จากนั้นพระนักจัดรายการวิทยุธรรมต*องมีความรู*และความสามารถใน
หลักวิชาการจัดรายการวิทยุและเลือกสถานีวิทยุท่ีมีกําลังส�งท่ีดีมีประสิทธิภาพด*วย 

ปFจจัยท่ีสนับสนุนประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ�ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุธรรมในเขต
กรุงเทพมหานครข้ึนอยู�กับระบบการทํางานเปAนองค'กร มีนโยบาย มีแผน มีการประเมินผล และมีการ
ปรับปรุงแก*ไข โดยคํานึงถึง ต*นทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลา และวิธีการ องค'ประกอบท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่งก็คืองบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถได*มาจากภาครัฐและเอกชนผ�านฝYาย
จัดหาทุนสนับสนุน องค'ประกอบประการสุดท*ายก็คือภาษาในการสื่อสารสําหรับการออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง พระนักจัดรายการวิทยุต*องใช*ให*ภาษาท่ีถูกต*อง เหมาะสมกับผู*ฟFงและลักษณะของ
รายการเปAนภาษาท่ีกะทัดรัด เข*าใจง�าย ไม�ใช*ภาษาตลาด ไม�พูดภาษาไทยปนภาษาต�างประเทศ และ
ยังต*องมีจิตวิทยาในการโน*มน*าวให*ปฏิบัติตามด*วย 

สําหรับปFญหาของประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ�ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุในเขต
กรุงเทพมหานครนั้นมีอยู� 2 ด*านได*แก� ด*านปFญหาผู*จัดรายการไม�ได*คุณภาพและปFญหาระบบการ
บริหารจัดการไม�ดี ซ่ึงปFญหาท้ัง 2 ด*านนี้เชื่อมโยงระหว�างองค'กรเผยแผ�ของพระสงฆ'กับหลักสูตร
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เสริมสร*างบุคลากรให*มีเชี่ยวชาญเฉพาะด*านทางการจัดรายการวิทยุ ในส�วนแนวทางการพัฒนานั้น
เริ่มต*นท่ีการสร*างองค'กรให*เพ่ือจัดการกับปFญหาท่ีกล�าวข*างต*นก�อน จากนั้นก็พัฒนาไปถึงข้ันการ
จัดสร*างสถานีวิทยุกลางของพระพุทธศาสนาข้ึน 

องค'ความรู*ท่ีได*จากการวิจัยเก่ียวกับ “รูปแบบประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ�ธรรมของพระนัก
จัดรายการวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร” คือ รูปแบบการบูรณาการระหว�างพระนักจัดทรายการวิทยุท่ี
มีคุณภาพทางด*านความรู*หลักธรรมและหลักการจัดรายการวิทยุ คุณภาพทางด*านการทํางานเปAน
องค'กร มีงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ คุณภาพทางด*านการใช*ภาษาท่ีเหมาะสม และคุณภาพของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง เรียกว�า DJM=QKCOR MODEL 

2.6.2 งานวิจัยต�างประเทศ 
ยาโนmะ โยชิตาเกะ (Yano Yoshitake, 2539) ทําการศึกษาเรื่อง ศาสนาประจําชาติของไทย

ปFจจุบันท่ีเปลี่ยนไป Yano ได*ศึกษาพัฒนาการของกลุ�มท่ีเกิดข้ึนได*แก� สันติอโศก วัดพระธรรมกาย 
และพุทธทาส ในช�วงปb พ.ศ. 2539 โดยมีรากฐานการศึกษาจากประวัติศาสตร'พุทธศาสนาในประเทศ
ไทย และหลักธรรมท่ีเปAนศาสนาประจําชาติ พบว�า ท้ัง 3 กลุ�มมีการเคลื่อนไหวทางศาสนาท่ีเน*นการ
อธิบายคําสอนในพระพุทธศาสนาแบบใหม� หรือการปฏิบัติธรรมแบบใหม� และมีการเคลื่อนไหวใน
เมืองหลวงเปAนศูนย'กลาง และได*ส�งผลกระทบเปAนคลื่น ไม�เฉพาะในวงการพระพุทธศาสนาเท�านั้น แต�
ส�งผลรวมต�อสังคมไทย ซ่ึงเรียกว�า “พุทธชุมชนเมือง”  

การเกิดข้ึนของกลุ�มความเคลื่อนไหวใหม�ทางศาสนา ส�วนใหญ�วิจารณ'กันว�าเนื่องจากสังคม
เปลี่ยนเปAนอุตสาหกรรมอารยธรรมตะวันตกเข*ามาในช�วงนี้ และการค*าก็เปAนแบบทุนนิยม แต�อิทธิพล
ท่ีเกิดข้ึนจริงๆ คือ จากความมีจิตสํานึกในศาสนาพุทธเปAนศาสนาประจําชาติ ความคิดนี้เข*ามาอยู�ใน
กลุ�ม 3 กลุ�มนี้ซึ่งมีสํานึกของพุทธเถรวาทโดยไม�รู*ตัว อีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากแนวคิดพุทธชุมชนเมืองท่ี
เกิดได*เนื่องจากระบบสงฆ'มีการควบคุมไว*อย�างหลวมๆ ซ่ึงเปAนหน�อท่ีทําให*เกิดกลุ�มต�างๆ คือหาก
ควบคุมแบบเคร�งครัดทุกอย�างจะเหมือนกันหมดท่ัวประเทศ และกลุ�มธรรมกายท่ีเน*นการปฏิบัติธรรม
ก็เกิดข้ึนได*เพราะสาเหตุนี้ 

กลุ�มธรรมกาย ได*สอนสมาธิท่ีมีรูปแบบใหม� ได*พยายามเผยแผ�พระพุทธศาสนาไปอย�าง
กว*างขวาง ได*สมาชิกใหม�ๆ จํานวนมากจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต�างๆ ซ่ึงทําให*เกิดการต่ืนตัวใน
การปฏิบัติสมาธิซึ่งธรรมกายมีจุดยืนกับพระพุทธศาสนาตามพุทธจารีต ตามประเพณี ไม�ว�าจะเปAนการ
ยอมรับกฎแห�งกรรม การเวียนว�ายตายเกิด ภพภูมิ นรกสวรรค' และคนท่ีเข*ามาสัมผัสสิ่งเหล�านี้ได*ด*วย
การปฏิบัติธรรมเพราะวัดมีการจัดกิจกรรมท่ีแน�นอนไว*อย�างสมบูรณ' รวมท้ังพัฒนาสิ่งแวดล*อม ได*แก�
การทําวัดท่ีสะอาด ความเปAนระเบียบเรียบร*อย สอดคล*องและดึงดูดความต*องการของชนชั้นกลาง
เหล�านี้ และนําไปสู�การฟjkนฟูพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปAนลักษณะเฉพาะตัวของวัดข้ึนมา 

ในด*านการทําสมาธิของวัดนี่เองได*ช�วยเชื่อมเรื่องทางขอบเขตอภิปรัชญา ซ่ึงปรกติแล*วเข*ากัน
ไม�ค�อยได* กับทรรศนะเรื่องโลกเชิงเหตุผลเช�นเรื่องนรก สวรรค' บุญ บาปแต�ผลจากประสบการณ'การ
ปฏิบัติสมาธิทําให*สามารถเชื่อมโยงเรื่องของอภิปรัชญานี้กับชนชั้นกลางในเมืองได* เพราะโดยปรกติชน
ชั้นกลางชอบความเปAนเหตุเปAนผล ไม�ค�อยยอมรับเรื่องท่ีอธิบายไม�ได* แต�ในกรณีของธรรมกาย การ
ปฏิบัติธรรมทําให*ผู*ปฏิบัติเกิดประสบการณ'ตรงของแต�ละคน และทําให*มีความเชื่อในเรื่องอภิปรัชญา 



154 

เช�นเรื่องนรก สวรรค' บุญ บาป ว�ามีจริงเปAนไปได*จริงอาศัยการปฏิบัติธรรมนี่เองท่ีเชื่อมความรู*พุทธ
ศาสนาเชิงปรัชญา กับคนในเมืองหลวงให*เข*ากันได*สนิท 

ยาโนmะ โยชิตาเกะ (Yano Yoshitake, 2543) ทําการศึกษาเรื่อง การเคลื่อนไหวของพุทธ
ศาสนาในประเทศไทยปFจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปฏิบัติสมาธิศึกษาเรื่องวัด
พระธรรมกายด*านสมาธิและสังคมโดยเฉพาะและได*วิเคราะห'การก�อตัวของวัดพระธรรมกาย พบว�า 
ในสภาพของการเปลี่ยนแปลงเปAนโลกาภิวัตน'การเปลี่ยนไปเปAนสังคมบริโภคนิยมและมาตรการทาง
ศาสนาในยุคเริ่มต*นของไทยนั้นคือกระบวนการทําให*พุทธศาสนาในประเทศไทยปFจจุบันเปAนระบบ
(ศาสนาพุทธ ในฐานะศาสนาประจําชาติ: ผู*วิจัย) ทําให*เกิดพุทธจารีตกระแสหลักขณะเดียวกันก็เกิด
จารีตกระแสรองข้ึนถ*าจะแสดงสัญลักษณ'ง�ายๆ พุทธยุคใหม� กล�าวได*ว�าเปAนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนของ 
2 ฝYาย คือ ฝYาย A และ ฝYาย A+หรือ ~A แนวความคิดของหลวงพ�อสดเปAนแบบหลัง นอกจากนี้ฝYาย 
A จารีตกระแสหลักและฝYาย A+, ~ A(การผสมผสานระหว�างกระแสหลัก และไม�ใช�กระแสหลัก)มี
ความเปAนไปได*ในการดํารงอยู�แต�ว�าสิ่งนี้ก็อาจกล�าวได*ว�าเปAนแสงสว�างและมุมมืดท่ีเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกัน 

วัดพระธรรมกายมุ�งเน*นการขยายไปยังชนชั้นกลางมีพระสงฆ'เกือบ 1,000 รูป มีการทํางาน
อย�างเปAนระบบปFจจุบันมีสาขาอยู�ในต�างประเทศ 10 ประเทศ ผู*ท่ีเปAนศูนย'รวมขององค'กรและวัดนั้น
คือ แม�ชีอุบาสิกาจันทร'ขนนกยูงเจ*าอาวาส และรองเจ*าอาวาสสาธุชนโดยท่ัวไปของวัดกล�าวกันว�าเปAน
ชนชั้นกลาง แต�ตรงจุดนี้มีส�วนหนึ่งเท�านั้นถ*ามองบุคลากรภายในท่ีทํางานส�วนหนึ่งเปAนคนเมืองท่ีมี
การศึกษาไม�สูง หรือสามเณรในชนบทท่ีมาบวชก็มีจํานวนมากสาธุชนโดยท่ัวไปมีเปUาหมายมุ�งสู�
นิพพานโดยการฝRกฝนท้ังศีล สมาธิและความเชื่อท่ีเน*นผลของการทําทานในชาติปFจจุบันความศรัทธา
ของสาธุชนมี 2 เรื่อง คือพลังคุ*มครองซ่ึงกลายเปAนจุดเน*นของวัดและศรัทธาต�อพิธีกรรมสถานท่ีการ
รักษาศีล และการเจริญภาวนา  

อัตลักษณ'ทางศาสนาของวัดพระธรรมกาย เกิดจากพลังคุ*มครองท่ีได*รับการปฏิบัติสมาธิไม�ใช�
เปAนพลังคุ*มครองประเภทท่ีต*องพ่ึงพลังของพระสงฆ' แต�ด*วยการเปลี่ยนพลังศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู�ในตัวของแต�
ละคน ด*วยการปฏิบัติสมาธิและด*วยวิธีนี้เองจึงเกิดเปAนตัวตนเชิงพุทธศาสนาท่ีแตกต�างจากท่ีอ่ืนเปAน
ตัวตนเฉพาะ มี 2 รูปแบบ คือ 

1. ตัวตนเชิงศาสนาแบบธรรมกาย พัฒนาด*วยความเชื่อเรื่อง “ทาน” ซ่ึงก�อให*เกิด
ความสัมพันธ'ทางสังคม โดยการปลูกฝFงเรื่องการสั่งสม ทาน ศีล ภาวนา มีตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธ
เจ*า เช�น พระพุทธปฏิมา หรือสถานท่ีท่ีศักด์ิสิทธิ์ รูปแบบการสร*างความสัมพันธ'ทางสังคมแบบนั้นเปAน
รูปแบบท่ีสืบทอดมาโดยมี “บุญ” ร�วมอยู�ด*วย แต�ในกรณีของวัดพระธรรมกาย ความสัมพันธ'ทาง
สังคมแบบนั้นเปAนความสัมพันธ'ทางอ*อม ความสัมพันธ'โดยตรงทําให*สมบูรณ'ด*วยการสัมผัสโดยตรง
จากผลของสมาธิ 

2. ตัวตนเชิงศาสนาแบบธรรมกาย พัฒนาโดยความเชื่อเรื่อง “ศีล” และ “ภาวนา” 
ก�อให*เกิดกายใจ ท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในองค'กร ท�ามกลางสังคมบริโภคนิยมภายนอกจุดมุ�งหมาย
ของเหล�าศาสนิกคือการมุ�งนิพพาน หากมองในระดับอัตวิสัย การทําให*จุดมุ�งหมายนี้เปAนจริงเปAนสิ่งท่ี
ทวนกระแสกับสังคมบริโภคนิยม หากมองในระดับภววิสัยพูดได*ว�าเปAนสิ่งท่ีถูกฝFงรากอยู�ในสังคม
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บริโภคนิยม และประเด็นนี้กลายเปAนข*อวิพากวิจารณ'ของกลุ�มปFญญาชนจํานวนมาก ท่ีคิดว�าวัดมุ�ง
หลักบริโภคนิยม 

เอ็ดวิน ซีร'เนอร' Edwin Zehner (1990) ทําการวิจัยเรื่อง Reform Symbolism of aThai 
Middle-class: The Growth and Appeal of the Thammakai Movementโดย Zehner ได*
เสนอว�า ยังไม�มีงานชิ้นไหนท่ีเสนอการอธิบายขยายความ ความเคลื่อนไหวของธรรมกาย ซ่ึงอาศัยฐาน
การสังเกตและเข*าไปมีส�วนเก่ียวกับกิจกรรม และการสัมภาษณ'ผู*มาร�วมกิจกรรม งานของเขาจะเติม
ช�องว�างตรงนั้น ซ่ึงจะมีการค*นหาการตีความเคลื่อนไหวในด*านสังคมวิทยา และด*าน “ความหมาย”
การรับรู* การซึมซาบของผู*ท่ีเข*าร�วมกิจกรรมจากการศึกษาพบว�า 

ความเคลื่อนไหวของธรรมกายภายในประเทศไทยได*เปAนท่ีนิยมมากในช�วงท่ีผ�านมา  
ธรรมกายได*เชื่อมบุคคลในรัฐบาลไทยกองทัพไทย และธุรกิจความสามารถของวัดท่ีอยู�ชานเมืองท่ีทํา
ให*มีสาธุชนมาวัด 50,000 คนในแต�ละปbท่ีมาเข*าร�วมกิจกรรมทางศาสนาซ่ึงไม�เคยมีแบบอย�างมาก�อน
ในประวัตศาสตร'ด*านศาสนาของประเทศไทยผู*นําของธรรมกายมองดูตนเองว�าเปAนประตูสําหรับความ
เคลื่อนไหวของพุทธศาสนาปฏิรูปท่ีจะพัฒนาชีวิตของผู*มีศรัทธาในพุทธศาสนา ทําให*ศาสนาแข็งแกร�ง
และมีแนวทางไปสู�ความเปAนชาติแต�ด*วยการทําดังกล�าวก็มีผลวิพากษ'วิจารณ'เรื่องการสอนสมาธิ การ
ใช*เทคนิคการสะกดจิตเพ่ือควบคุมใจของผู*ปฏิบัติการไม�เห็นด*วยต�ออัตราการจ�ายเงินเพ่ือสร*าง
สิ่งก�อสร*าง และเทคนิคการระดมทุน และในขณะเดียวกันผู*สังเกตการณ'ชาวไทย ผู*ท่ีศรัทธาหรือผู*ท่ีไป
วัดให*ข*อสังเกตว�าทักษะท่ีธรรมกายใช*คือใช*มุ�งทิศทางท่ีดีต�อประเทศชาติ และสัญลักษณ'ทางศาสนาใน
การประชาสัมพันธ'ความสามารถของวัดท่ีจะนํานักเรียน หรือเยาวชนชุมชนเมืองมาช�วยงาน  และ
กิจกรรมและทักษะต�างๆ ก็เห็นได*ชัดในท่ีสาธารณะ 

ความเคลื่อนไหวของธรรมกายเปAนไปในเชิงศาสนา และการจัดการท่ีเก่ียวกับศาสนา เปAนการ
แสดงออกทางความรู*สึกนึกคิดทางสังคมการเพ่ิมข้ึนจากฐานของชุมชนเมืองชั้นกลางเนื่องจากเขาใช*
สัญลักษณ'ของการเปลี่ยนแปลงความก*าวหน*าความบริสุทธิ์ และทักษะ หรือความสามารถพิเศษด*าน
จิตวิญญาณ ซ่ึงเปAนเหตุผลอย�างแข็งแกร�งกับชนชั้นกลางท่ีเข*าไปมีส�วนร�วม ความเคลื่อนไหวท่ีรวมกัน
เข*าไว*อย�างแน�น จะเห็นได*จากกิจกรรมประจําปb จากการเข*าไปสังเกตการณ'แบบมีส�วนร�วมในพิธีกรรม
ของวัดท่ีมีการกระทําอย�างพร*อมเพรียงกัน พบว�าผู*ท่ีมาร�วมกิจกรรม จะแสดงเอกลักษณ' อัตลักษณ'ใน
ฐานะพุทธศาสนิกชาวไทยอุปมาเหมือนว�าในอนาคตพุทธศาสนิกชนชาวไทยควรทํา หรือควรจะทํา
แบบอย�างเหล�านี้ 

ในด*านการพัฒนาของกระบวนการความเคลื่อนไหวท่ีมีการเพ่ิมจํานวนมากข้ึนนั้น 
เนื่องมาจากชนชั้นกลาง ซ่ึงมาจากชนชั้นปFญญาชน นักธุรกิจและคนท*องถ่ิน คนเหล�านี้ได*รับการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย และคุ*นเคยกับการเรียนฉะนั้นในด*านศาสนาพุทธ เขาจึงทํากันตามประเพณีท่ี
ปูYย�าตายายสืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นความเชื่อทางศาสนาท่ีจะสนองตอบชนชั้นกลางท่ีดีท่ีสุดคือการ
แสดงบทบาทปฏิรูปในคําสอนให*เปAนท่ีนิยม เปAนเหตุผลท่ียอมรับได*ท่ีมุ�งขยายสู�ผู*มีการศึกษา ได*แก�
หนังสือของพุทธทาสพระเทพเวทีพระปFญญานันทะธรรมรักษา และประเวศ วะสี 

ขณะท่ีกลุ�มคนใหม�อีกกลุ�มหนึ่งมีแนวโน*มท่ีคิดว�า การอ�านหนังสือไม�พอเพียงจะนําไปสู�ความ
เข*าใจด*านศาสนาพุทธศาสนิกชนสมัยใหม�เห็นพ*องกันว�า การเรียนต*องผ�านประสบการณ' โดย
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ประสบการณ'การรับรู*ด*านศาสนาหมายถึงการปฏิบัติสมาธิและการตระหนักในการกระทําดีการทุ�มเท
ฝRกวินัย ฝRกฝนตนเองหรือการปฏิบัติทางศาสนาแต�ละคนจะได*รับความรู*จากประสบการณ'ท่ีพระสัมมา
สัมสัมพุทธเจ*าสอนไว*ซ่ึงปรากฏในความเคลื่อนไหวของธรรมกายปFจเจกบุคคลจะถูกโน*มน*าวให*มี
ประสบการณ'ทางศาสนา 

การขยายตัวอย�างมากของธรรมกายและโครงการต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนชี้ให*เห็นถึงความสําเร็จแต�ใน
ทรรศนะของธรรมกายพบว�า เหตุผลท่ีสามารถขยายงานได*เนื่องมาจากความเปAนผู* มีบารมี 
(Charisma) ของผู*นําสามารถสอนแล*วคนยอมรับ ผู*นําเปAนผู*ท่ีทุ�มเท (ในกรณีของคนไทย charisma 
หมายถึงผู*มีบุญ มีบารมี โดยดูจากบุคลิกลักษณะอ่ืนๆ) 

เม่ือเข*าไปศึกษาภาคสนามท่ีวัดพระธรรมกาย พบว�า  
ภาพลักษณ'ของวัดผู*ท่ีมาวัดครั้งแรกจะพูดถึงความสะอาด ความสงบ ความเปAนระเบียบ 

ธรรมกายจัดการสิ่งเหล�านี้อย�างต้ังใจ   
ความสะอาดของวัดเปAนการแสดงอย�างชัดเจน ของชนชั้นกลางสมัยใหม�และรูปแบบนี้เปAน

รูปแบบใหม�ท่ีทําให*คนเคารพวัดในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปAนแบบอย�างให*วัดอ่ืนๆ ได*   
ส�วนอีกด*านหนึ่งคือคนไทยส�วนใหญ�สนใจเก่ียวกับเรื่องไสยศาสตร' คิดว�าเปAนพิธีกรรมท่ี

ถูกต*อง ธรรมกายมองตนเองว�าตัวเองจะทําให*เรื่องเหล�านี้กระจ�าง เพ่ือทําให*ความรู*ในพระพุทธศาสนา
บริสุทธิ์ข้ึน 

ความสงบผู*สังเกตการณ'พบว�าการปฏิบัติธรรมท่ีแม*มีคนจํานวนมากแต�สามารถรักษาความ
สงบได*“ความสงบ”ส�วนใหญ�ชาวตะวันตกคิดว�าคือการไม�ส�งเสียงดัง แต�แท*จริงคือ เปAนสถานะของ
สติปFญญาและอารมณ'ท่ีสงบ และสภาพร�างกายและบรรยากาศโดยรอบท่ีจะเข*าถึงความสงบนั้น ผู*ท่ีมี
ประสบการณ'ท่ีก*าวหน*าสามารถเข*าใจโดยผ�านการฝRกสมาธิ และฝRกฝนตนเอง 

ชาวพุทธส�วนใหญ�มีจุดมุ�งหมายของการปฏิบัติ ได*แก�การทําบุญ การทําสมาธิ การศึกษาหลัก
คําสอนจะนําไปสู�ประสบการณ'อีกข้ันหนึ่งดังนั้นพุทธศาสนิกชนท่ีดีโดยปกติเม่ือปฏิบัติ แล*วจะมีผลต�อ
ความสงบ ความสุภาพ และความม่ันใจ ผลเช�นนี้ในแต�ละคนจะเกิดความรู*สึกของความสงบส�วนความ
สงบในกรณีของธรรมกายคือการได*ผลของการฝRกสมาธิท่ีเรียกว�า “ใจสงบ” เม่ือแต�ละคนได*รับ
ประสบการณ'นี้ สิ่งนี้เปAนแรงขับให*คนเหล�านั้นมาวัดกันอย�างต�อเนื่อง นี่คือนัยยะสําคัญของความสงบ
อาจจะแสดงออกแทนท่ีด*วยการลดความเครียด การมีจิตใจม่ันคง มีทัศนคติท่ีดีต�อครอบครัว และ
โกรธน*อยลง ทําให*ความกระวนกระวายในความเครียดน*อยลง ความสงบ (ภายใน) นําไปสู�ความเปAน
ระเบียบเรียบร*อย และนี่คือผลท่ีดีของการเคลื่อนไหวแบบนี้ 

ความเปAนระเบียบจะเห็นได*จากภาพต�างๆ เช�น การบิณฑบาตของพระเปAนแถว เปAนแนว ซ่ึง
มีการจัดถ�ายภาพ  หรือการนั่งสมาธิในชุดขาวของฆราวาส เหมือนลัทธิฟาสซิสต'แต�สําหรับคนไทย
ความเปAนระเบียบเปAนภาพพจน'ท่ีแสดงออกอย�างถูกต*อง ในขณะท่ีคนไทยบางคนบอกว�าเปAน
คอมมูนิสต'มากกว�า ฟาสซิสต'เพราะว�าเปAนท่ีนิยมของนักศึกษา แต�คนไทยส�วนมากเห็นว�าการแต�งกาย
ชุดขาวเปAนสัญลักษณ'ของศาสนา มีผู*มาวัดท�านหนึ่งพูดว�าผู*นําของวัดพระธรรมกาย สอนและทํา
กิจกรรมให*เกิดความเปAนระเบียบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชน  
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การจัดพิธีกรรมอย�างเปAนระเบียบ การจัดท่ีนั่งให*เปAนระเบียบสําหรับคนจํานวนมาก การใช*
สัญลักษณ'เรื่องธงในการประกอบพิธีกรรม และการมีอาสาสมัครจัดงานจํานวนมากท่ีกล�าวมาท้ังหมด
ก็สามารถชี้ได*ว�ารูปแบบธรรมกายเปAนท่ียอมรับ และเปAนความเคลื่อนไหวเชิงปฏิรูป 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข*องกับวัดพระธรรมกาย จะเห็นว�าโดยภาพลักษณ'แล*ว วัด
พระธรรมกายถูกมองว�าเปAนองค'กรทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการบริหารงานแบบสมัยใหม� มีการ
กิจกรรมบุญท่ีรวมสาธุชนได*ครั้งละ ต้ังแต�หลักหม่ืนถึงหลักแสนคนท่ีโดดเด�นคือมีการนําสื่อและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช*ในการเผยแผ� โดยมีเปUาหมายว�า จะเผยแผ�พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไป
ท่ัวโลก แต�เม่ือพิจารณาอย�างลึกซ้ึงท่ีเหนือกว�าภาพลักษณ'คือ นอกจากสิ่งท่ีกล�าวข*างต*นแล*ว วัด
พระธรรมกายยังเน*นการปลูกฝFงให*บุคลากรภายใน สาธุชน และเยาวชน รักในการให*ทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนา รักการฝRกฝนตนเอง รักการสร*างบารมี มีความเคารพอ�อนน*อม และรักในการทําหน*าท่ี
กัลยาณมิตร อีกท้ังยังมีการบริหารจัดการด*านสถานท่ีท่ีเน*นความสะอาด เปAนระเบียบและมีการจัด
พิธีกรรมท่ีเปAนระบบระเบียบ และมีโครงการต�างๆ เกิดข้ึนท่ีเปAนไปเพ่ือการเผยแผ�พระพุทธศาสนาใน
ระดับมวลชนจํานวนมาก มีการขับเคลื่อนโครงการในระดับประเทศ 
 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู*วิจัยได*รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข*องท้ัง
ภายในประเทศและต�างประเทศ จากเอกสาร ตํารา วารสาร และสื่ออิเล็คโทรนิค (E-book) ท่ี
เก่ียวเนื่องสัมพันธ'กันในเชิงเนื้อหาและในเชิงข*อเท็จจริงของการบริหารงานโครงการของหน�วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีพอจะนํามาเปรียบเทียบกับการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกายได* ซ่ึงจากการรวบรวม
เรียบเรียงสาระสําคัญของแนวคิด ทฤษฎีดังกล�าว ทําให*ทราบได*ว�า มีตัวแปรสําคัญหลากหลายท่ีพอจะ
นํามากําหนดเปAนประเด็นสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรแต�ละอย�างนั้น ล*วนแต�ผ�านการทดสอบ วิจัย
ในรูปแบบการวิจัยหลายรูปแบบ ไม�ว�าจะเปAนการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงรูปแบบ
การวิจัยท้ังสองประการนั้น เปAนเครื่องยืนยันได*ชัดถึงความเท่ียงตรงในด*านเนื้อหา ด*านการมาตราวัด
และด*านผลการวิจัยท่ีจะใช*ในการตอบโจทย'วัตถุประสงค'ของปFญหา นอกจากนี้ ผู*วิจัยยังได*สังเคราะห'
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวเนื่องกันจากตําราไม�น*อยกว�า 50 เล�ม และวารสาร บทความทางวิชาการไม�น*อย
กว�า 20 เล�มเช�นเดียวกัน โดยสกัดเอาสาระสําคัญท่ีคาดว�า จะเปAนตัวแปรสําคัญท่ีใช*ในการวิจัยครั้งนี้ 
เข*ามาเปAนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพท่ี 2.13 
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ภาพท่ี 2.13 กรอบแนวคิดท่ีใช*ในการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะ

วัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน% 

1. ด*านศาสนธรรม 

2. ด*านศาสนบุคคล 

3. ด*านศาสนพิธีกรรม 

4. ด*านศาสนสถาน 

 

กระบวนการบริหารโครงการ 
1.  สภาพแวดล*อมการบริหารโครงการ 
2. วัตถุประสงค'ของการบริหารโครงการ 
3. การวางแผนการบริหารโครงการ 
4. การอํานวยการการบริหารโครงการ 
5. การดําเนินการบริหารโครงการ 
6. การควบคุมการบริหารโครงการ 

หลักธรรมท่ีใช�ในการอบรม 
1. คุณธรรม 3 
2. นิสัยพ้ืนฐาน 5 ประการ 
3. ทิศ 6 
4. สังคหวัตถุ 4 
5. ฆราวาสธรรม 
6. กัลยาณมิตตธรรม 
7. มงคลชีวิต 38 ประการ 

ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต�อโครงการ
เผยแผ� 
1. การสนับสนุนจากทุกภาคส�วน 
2. การมีส�วนร�วมจากประชาชน 
3. การเข*าร�วมปฏิบัติธรรม 
4. การมีเครือข�ายกัลยาณมิตร 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน'”  
ในครั้งนี้ ผู,วิจัยได,กําหนดแนวทางในการวิจัยไว,เป2น 2 ส�วน โดยส�วนแรกจะกล�าวถึงระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ และส�วนท่ีสองจะกล�าวถึงระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณ ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินการวิจัย
เป2นไปอย�างมีระบบ ผู,วิจัยจะดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ตามวิธีการดังต�อไปนี้ 

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
3.3 นิยามศัพท'เชิงปฏิบัติการ 
3.4 ดัชนีชี้วัดตัวแปรสําคัญ 

 
3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะทําให,ได,ข,อมูลเชิงลึก (In- Depth) ท่ีมีรายละเอียดชัดเจนสามารถ
นํามาอุปมานวิเคราะห' (Analytic Induction) และสามารถขยายองค'ความรู,โดยอาศัยการวิเคราะห'
ตรรกะ เพ่ือขจัดช�องว�างของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู,วิจัยจะทําการเก็บรวบข,อมูลการ
สัมภาษณ'เจาะลึก (In- Depth Interview) และทําการวิเคราะห'ข,อมูล ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 พ้ืนท่ีการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู,วิจัยได,เลือกพ้ืนท่ีในการทําวิจัย โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเด�นในการ

บริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย โดยพิจารณาจากจํานวนผู,ท่ีเข,าร�วมโครงการ ผู,ให,
การสนับสนุน ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู,นําท,องถ่ิน ผู,นําองค'กรในจังหวัด ใน
การนี้ ผู,วิจัยได,พิจารณา โดยใช,เกณฑ'ดังกล�าว เป2นตัวชี้วัด ในการท่ีจะเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัย ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ี
ได,เลือกนั้น จะเป2นตัวแทนในการให,ข,อมูลท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณได,ดีท่ีสุด และตอบประเด็น
ปWญหาสําคัญของงานวิจัยในครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน วิธีในการเลือกพ้ืนท่ีวิจัยนี้ ผู,วิจัยได,เลือกโดยใช,
ระบบตัวแทนของพ้ืนท่ีการวิจัยท่ีดีท่ีสุดในแต�ละภาคของประเทศไทย โดยในแต�ละภาคนั้น จะต,องมี
จังหวัดท่ีได,รับการคัดเลือกมาอย�างละ 2 จังหวัด ซ่ึงประกอบไปด,วย ภาคเหนือ ได,แก� จังหวัดเชียงใหม� 
จังหวัดแพร� ภาคกลาง ได,แก� จังหวัดนครสวรรค' จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได,แก� จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต, ได,แก� จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต รวมท้ังหมด จํานวน 8 
จังหวัดตัวแทนในแต�ละภาค ซ่ึงผู,วิจัยจะได,ให,เหตุผลว�า ทําไมจึงเลือก 8 จังหวัดตัวแทนในแต�ละภาค
ดังกล�าว ดังจะอธิบายจุดเด�นของการบริหารโครงการใน 8 จังหวัด ดังต�อไปนี้ 

1) จังหวัดเชียงใหม� ธุดงค'สถานล,านนาเป2นอีกศูนย'ปฏิบัติธรรมอีกแห�งหนึ่งท่ีถือว�ามี
ความสําคัญต�อการเผยแผ�ธรรมะในรูปแบบโครงการต�างๆ ของวัดพระธรรมกาย เพราะเหตุท่ีว�า ธุดงค'
สถานแห�งนี้ เป2นสถานท่ีเก�าแก�ในยุคบุกเบิกเริ่มต,นของวัดพระธรรมกาย เริ่มต้ังเป2นธุดงค'สถานในป[ พ.ศ. 
2529 ด,วยเนื้อท่ีกว,างใหญ�ประมาณ 33 ไร� ผู,มอบถวายสถานท่ีแห�งนี้ได,แก� คุณอุบลศรี ป^อมเผือก ต�อมา
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วัดพระธรรมกายศูนย'ใหญ�ท่ีจังหวัดปทุมธานี โดยความดําริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ 
(ไชยบูลย' ธมฺมชโย) ในสมัยนั้นต,องการจะขยายพ้ืนท่ีให,กว,างยิ่งข้ึนกว�าเดิมเพราะเล็งเห็นว�า ต�อไปใน
ภายภาคหน,าจะมีประชาชนเข,ามาร�วมปฏิบัติเป2นจํานวนมาก หากไม�มีการริเริ่มดําเนินการขยับขยาย
ต้ังแต�บัดนี้เป2นต,นไป ก็จะทันต�อการรองรับประชาชนท่ีมีจํานวนมากข้ึน จุดเด�นของสถานท่ีแห�งนี้ คือ 
ต้ังอยู�ในท�ามกลางเขา บรรยากาศสดชื่น แวดล,อมไปด,วยต,นไม,นานาพันธุ' อยู�ห�างจากมหาวิทยาลัยแม�โจ, 
ประมาณ 1 กิโลเมตร ต้ังอยู�เลขท่ี 155 หมู� 8 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม� จาก
สถิติผู,เข,าร�วมปฏิบัติในป[ พ.ศ. 2555 พบว�า มีจํานวนท้ังสิ้น 3,250 คน ซ่ึงถือว�าเป2นจํานวนท่ีมาก 
และเป2นการพิสูจน'ให,เห็นว�า เป2นธุดงค'สถานท่ีคงความเป2นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมดีท่ีสุดใน
เขตภาคเหนือ  

2) จังหวัดแพร�ศูนย'อบรมเยาวชน อยู�ท่ีตําบลแม�ป^าง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� เป2น
ศูนย'การอบรมเยาวชนท่ีต้ังข้ึนใหม�เพ่ือรองรับกับการอบรมเยาวชนประจําจังหวัด ภายในศูนย'อบรม
เยาวชนแห�งนี้ มีสภาพภูมิศาสตร'ท่ีสวยงาม ด,วยขนาดพ้ืนท่ีกว,างใหญ� ร�มรื่นไปด,วยปcาไม, ไม�ไกลจาก
ตัวอําเภอมากนัก การคมนาคมไปมาสะดวก ประชาชนท่ีอาศัยในอําเภอวังชิ้นต�างให,การสนับสนุน
ศูนย'อบรมเยาวชนแห�งมาด,วยดี ในขณะเดียวกัน สถานศึกษาในอําเภอก็ให,การสนับสนุนให,ครูและ
นักเรียนได,ช�วยเหลือท้ังกําลังกายและกําลังทรัพย' และได,เข,าร�วมในโครงการอยู�เป2นประจํา ซ่ึง
โครงการท่ีครูอาจารย'และนักเรียนได,เข,ามาร�วมกันทางศูนย' เช�น โครงการครูดีศรีตําบล โครงการ
ปฏิบัติธรรม 3 วัน 7 วัน เป2นต,น โดยในแต�ละเดือนจะมีครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปเข,าร�วมกัน
อย�างต�อเนื่อง จากสถิติของการร�วมในโครงการของศูนย'ปฏิบัติธรรมแห�งนี้ มีจํานวนประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพจํานวนท้ังสิ้น 1,924 คน  

3) จังหวัดนครสวรรค' ชื่อศูนย'กัลยาณมิตจังหวัดนครสวรรค' สถานท่ีต้ังบนท�ามกลาง
เนื้อท่ี 1 ไร�ในสมัยก�อน แต�ปWจจุบันนี้มีเนื้อท่ีประมาณ 4 ไร� มูลเหตุสําคัญของการจัดต้ังสถานท่ีแห�งนี้
เป2นสถานท่ีปฏิบัติธรรม เพราะข,อจํากัดในเรื่องของสถานท่ี แต�ก�อนท่ีแห�งนี้เป2นโชว'รูมรถเก�า ประกอบ
กับกัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค'ต,องการหาท่ีเพ่ือต้ังเป2นศูนย'การปฏิบัติธรรม ซ่ึงทําให,เป2นสาขาหนึ่ง
ของวัดพระธรรมกาย จึงตกลงกันซ้ือทีบริเวณดังกล�าว หลังจากนั้นก็มีการขยายพ้ืนท่ีและสร,างอาคาร
ปฏิบัติเพ่ิมเติม เป2นตัวอาคาร 3 ชั้น จุดเด�นของศูนย'ปฏิบัติธรรมแห�งนี้ คือ มีห,องปฏิบัติธรรมท่ี
สะดวกสบาย ภายในห,องเป2นแอร' จัดโซนเป2นสัดส�วน อยู�ท�ามกลางเมือง มีสถานท่ีจอดรถสะดวก 
ถนนหนทางกว,างขวาง ด,านหลังศูนย'ปฏิบัติธรรมติดกับแม�น้ําเจ,าพระยา มีญาติโยมเข,ามาปฏิบัติธรรม
ได,ง�าย ศูนย'ปฏิบัติธรรมแห�งนี้สร,างมาแล,วเป2นระยะเวลา 5 ป[ มีผู,เข,าร�วมปฏิบัติธรรมในแต�ละป[
ประมาณ 2,240 คนสํารวจจากมูลพ้ืนฐานของศูนย'กัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค'(สัมภาษณ' พระบุญ
ชนะ ปุfฺญชโน; ประธานประสานงานศูนย'นครสวรรค'; วันท่ี 24 มีนาคม 2556) 

4) จังหวัดราชบุรี ศูนย'อบรมผาสุกวนิช เป2นศูนย'การอบรมสาขาย�อยของวัดพระธรรมกาย    
อีกแห�งหนึ่ง ต้ังอยู� หมู� 5 ตําบลคุ,งน้ําวน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อท่ีประมาณ 36 ไร� จุดเด�น
ของศูนย'การอบรมแห�งนี้ ไม�ห�างจากตัวเมืองจังหวัดราชบุรีมากนัก โดยห�างจากตัวเมืองประมาณ 14 
กิโลเมตร และไม�ไกลจากกรุงเทพมหานครฝWiงตะวันตก สภาพบริเวณภายในศูนย'ร�มรื่น แวดล,อมไป
ด,วยต,นไม, มีอาคารสถานท่ีดูเป2นสัดส�วน และการจัดโซนสถานท่ีปฏิบัติธรรมค�อนข,างเป2นระเบียบ เม่ือ
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เข,ามาภายในศูนย'แห�งนี้จะสัมผัสได,เลยว�า เกิดความร�มเย็นภายในจิตใจ ซ่ึงสอดคล,องตามหลักการ
อาวาสสัปปายะ มีอาวาสอันเหมาะสมร�มรื่น เหมาะแก�การประพฤติและปฏิบัติธรรม พิสูจน'ได,จาก
จํานวนประชาชนท่ีเข,าร�วมในโครงการปฏิบัติธรรมในแต�ละเดือน มีจํานวนไม�น,อยกว�า 200 คนข้ึนไป 
และยิ่งรวบรวมเป2นสถิติซ่ึงเก็บจากเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะพบว�า มีจํานวนประชาชนท่ีเข,าร�วม
ท้ังสิ้น 2,356 คน เพราะฉะนั้น ศูนย'อบรมผาสุกวนิชจึงเป2นสถานท่ีท่ีน�าใจในการทําวิจัย เพราะถือว�า 
เป2นตัวแทนศูนย'การอบรมท่ีครบวงจรและสมบูรณ'แบบ     

5) จังหวัดอุบลราชธานี เป2นสถานท่ีปฏิบัติธรรมอีกแห�งหนึ่งท่ีน�าสนใจ ซ่ึงเป2นสาขา
ย�อยของวัดพระธรรมกาย มีชื่อเรียกว�า ธุดงสถานจังหวัดอุบลราชธานี ด,วยทําเลท่ีต้ังอยู�ใกล,ชิดกับ
ประชาชน แม,ว�าในขณะนี้จะเป2นเพียงการเริ่มต,นบุกเบิก แต�ก็ได,รับความสนใจจากประชาชนไม�น,อย 
ความสนใจท่ีว�านี้ ก็คือ การเข,าร�วมกันสร,างพัฒนาสถานท่ีจากท่ีเคยเป2นปcารกชัฎ แต�ในขณะนี้เริ่มเห็น
ความเป2นระเบียบข้ึนมา ด,วยจุดเด�นด,านพ้ืนท่ีของธุดงค'สถานท่ีแห�งนี้มีความกว,างพอสมควร จนต,อง
ถูกแบ�งออกเป2น 2 ส�วน ส�วนแรกจะเป2นพ้ืนท่ีอบรมเยาวชน ส�วนท่ีสองจะเป2นศูนย'ปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนท่ัวไป หรือท่ีเรียกกันว�า โซนปฏิบัติธรรมธรรมชัย ภายในบริเวณธุดงค'สถานเป2นรมนียสถาน 
แวดล,อมไปด,วยต,นไม,นานาพันธ' มีเสนาสนะ เช�น กุฏิ สถานท่ีปฏิบัติธรรม เหมาะสมกับจํานวนคนท่ี
เข,ามาร�วมปฏิบัติธรรม แต�อย�างไรก็ดี เป2นท่ีคาดว�า การพัฒนาธุดงค'สถานแห�งนี้ จะไม�หยุดแต�เพียง
เท�านี้ ยังต,องมีการสร,างเพ่ิมเติมอีก เพราะประชาชนเริ่มเข,าร�วมปฏิบัติมากข้ึนทุกป[ ประกอบกับ
ประธานศูนย' คือ พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต เปรียญธรรม 9 ประโยค ก็เป2นคนพ้ืนถ่ิน จึงเป2น
ศักยภาพสําคัญท่ีจะช�วยกันผลักดันให,โครงการเผยแผ�ธรรมะของธุดงสถานแห�งนี้ประสบผลสําเร็จ พึง
พิจารณาได,จากสถิติคนท่ีเข,ามาร�วมโครงการในรอบป[ พ.ศ. 2555 ทําการสํารวจในช�วงเดือน 
พฤษภาคม-ตุลาคม พบว�า จํานวนประชาชนท่ีเข,าร�วมในแต�ละโครงการมีจํานวนท้ังสิ้น 2,768 คน  

6) จังหวัดนครราชสีมา ศูนย'อบรมเยาวชนนครราชสีมา ต้ังอยู�บ,านเลขท่ี 100 หมู� 
11 ตําบลปWกธงชัย อําเภอปWกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป2นอีกหนึ่งศูนย'แห�งความภาคภูมิใจของวัด
พระธรรมกาย ซ่ึงได,ต้ังเป2นศูนย'การอบรมเผยแผ�ธรรมะแก�เยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา อาจจะมี
ศูนย'ปฏิบัติธรรมหลายแห�งท่ีทํากิจกรรมในลักษณะคล,ายกันกับวัดพระธรรมกาย แต�ศูนย'แห�งนี้ มี
วัตถุประสงค'ท่ีชัดเจนในเรื่องการพัฒนาเยาวชน ซ่ึงอาจจะกล�าวได,ว�า จุดเด�นของศูนย'แห�งนี้ คือ ใช,
เป2นสถานท่ีอบรมธรรมะตามโครงการต�างๆ ของพระธรรมกาย วัดพระธรรมกายศูนย'ใหญ�มีโครงการ
สําคัญอะไร ศูนย'อบรมเยาวชนแห�งนี้ ก็ดําเนินการไปตามโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย
ศูนย'ใหญ� บริเวณภายในสถานท่ีแห�งนี้มีขอบเขตเนื้อท่ีกว,างใหญ� มีเสนาสนะ ท่ีพํานักพระสงฆ' สถานท่ี
ปฏิบัติธรรมของประชาชนและเยาวชนเพียงพอ และการคงความเป2นสภาพปcาธรรมชาติได,ดี การ
คมนาคมสัญจรไปมาสะดวก ไม�ห�างไกลจากตัวเมืองและไม�ติดกับชุมชนมากจนเกินไป ประชาชนใน
อําเภอ สถานศึกษาและหน�วยงานปกครองส�วนท,องถ่ิน (อบต.) (เทศบาล) ให,การสนับสนุนพอสมควร 
จะเห็นได,จากการเข,าร�วมโครงการอบรมศาสนทายาท เช�น โครงการครูดีศรีตําบล โครงการอุบาสิกา
หน�อแก,ว โครงการนักเรียนดีศรีตําบล โครงการปฏิบัติธรรม 3 วัน 7 วัน และอ่ืนๆ เป2นต,น ซ่ึงได,รับ
ความร�วมมือจากทุกภาคส�วนเป2นอย�างดี พึงพิจารณาได,จากข,อมูลทางสถิติท่ีทําการสํารวจในช�วงป[ 
พ.ศ. 2555 พบว�า มีจํานวนประชาชนเข,าร�วมเป2นจํานวนท้ังสิ้น 2,954 คน  
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7) จังหวัดภูเก็ต ชื่อศูนย'ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต ต้ังอยู�เลขท่ี 97/353 หมู�ท่ี 4 ถนน
วิรัชหงษ'หยก 7/2 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดกับสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ เป2น
สถานท่ีปฎิธรรมท่ีวัดพระธรรมกายมีดําริในเบื้องต,นท่ีจะก�อต้ังข้ึนมาในโซนทางภาคใต, โดยเฉพาะ
จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป2นจุดยุทธศาสตร'สําคัญ เพราะมีสภาพพ้ืนท่ีเป2นเกาะและมีแหล�งท�องเท่ียวสวยงาม
ประกอบกับมีแหล�งอบายมุขมากมาย จึงเป2นเหตุผลสําคัญของวัดพระธรรมกายท่ีจะต้ังศูนย'ปฏิบัติใน
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือท่ีจะฟopนฟูศีลธรรมในท�ามกลางสภาพแวดล,อมท่ีไม�พึงปรารถนา อย�างน,อยก็เป2นการ
โน,มน,าวศรัทธาของประชาชนภายในจังหวัดให,เป2นผู,มีศีลธรรมมากข้ึน ยิ่งเป2นเมืองท่ีเต็มไปด,วยแหล�ง
บันเทิง ยิ่งต,องมีการศูนย'การฝqกอบรมทางพระพุทธศาสนามากข้ึนไปด,วย เพ่ือจะเป2นการช�วยให,คนไม�หลง
ผิด ไม�ตกไปสู�อบายปากทางแห�งความเสื่อม จะเห็นได,ว�า หลังจากการก�อต้ังศูนย'ปฏิบัติธรรมแห�งนี้
จนกระท่ังปWจจุบัน ได,รับเสียงตอบรับจากประชาชนในจังหวัดเป2นอย�างมาก จากการจัดทําสถิติผู,เข,าร�วม
โครงการ พบว�า มีประชาชนเข,าร�วมปฏิบัติธรรมตามโครงการต�างๆ ของวัด จํานวนท้ังสิ้น 1,548 คน 
(สัมภาษณ' พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต ประธานศูนย'ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต; วันท่ี 24 มีนาคม 2556) 

8) จังหวัดชุมพร สถานท่ีปฏิบัติธรรมสาขาวัดพระธรรมกาย มีชื่อเรียกว�า ธุดงค'สถาน
จังหวัดชุมพร แม,จะดูเหมือนว�า จังหวัดชุมพร เป2นจังหวัดเล็กๆ ประชาชนจะมีจํานวนไม�มาก แต�จาก
การสํารวจดูจากจํานวนผู,เช,าร�วมปฏิบัติธรรมตามโครงการต�างๆ นับว�า น�าสนใจอย�างมาก เพราะเม่ือ
ทราบข,อมูลลักษณะเช�นนี้แล,ว ทําให,ตีความได,ว�า ประชาชนในจังหวัดชุมพร น�าจะเป2นผู,มีใจใฝcในการ
ประพฤติและปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้น จึงเป2นท่ีมาของการต้ังเป2นธุดงค'สถาน ซ่ึงเกิดจากการลงพ้ืนท่ี
สํารวจดูความเหมาะสมและองค'ประกอบแวดล,อมหลายประการ จึงตัดสินใจต้ังเป2นธุดงค'สถานอีก
แห�งหนึ่งในภาคใต, ความจริงเป2นดําริเบื้องต,นของวัดพระธรรมกายท่ีต,องการจะสร,างธุดงค'สถานให,
ครบทุกจังหวัด แต�ท้ังนี้ต,องดูท่ีเกณฑ'การต้ังท่ีเหมาะสมเป2นเครื่องประกอบ ธุดงค'สถานของจังหวัด
ชุมพรจึงเกิดข้ึน มีทําเลท่ีต้ัง หมู� 4 ตําบลขุนกระทิง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริเวณภายในธุดงค'
สถานร�มรื่น มีต,นไม,และปcาไม,ท่ียังคงความเป2นสภาพปcาอยู�เช�นเดิม สถานท่ีปฏิบัติธรรมกว,างขวาง มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบถ,วน การคมนาคมไปมาสะดวก ประชาชนให,การสนับเป2นอย�างดี จากข,อมูลสถิติใน
เบื้องต,น พบว�า ธุดงค'สถานท่ีแห�งนี้มีประชาชนเข,าร�วมเป2นจํานวนท้ังสิ้น 1,753 คน สํารวจเม่ือป[ พ.ศ. 
2555 (พระประยูร อตฺถลทฺโธ ประธานศูนย'ธุดงค'สถาน; วันท่ี 26 กุมภาพันธ' 2556) 

3.1.2 การสัมภาษณ'แบบเจาะลึก (In- depth Interviews)  
ในการสัมภาษณ'แบบเจาะลึกเพ่ือให,ข,อมูลสําหรับการวิเคราะห'อย�างเท่ียงตรงและน�าเชื่อถือ

นั้น อาจจําแนกลักษณะการสัมภาษณ'ออกเป2น 3 แนวทาง ดังนี้ (Patton, 1987) 
1) การสัมภาษณ'แบบการสนทนาอย�างไม�เป2นทางการ (The Informal Conventional 

Interview) แนวทางการสัมภาษณ'แบบนี้ผู,ทําการสัมภาษณ'จะต,องมีทักษะหรือความชํานาญในการ
สัมภาษณ'เป2นพิเศษ กล�าวคือ สามารถเริ่มบทสัมภาษณ'โดยการสนทนาท่ัวไปแล,วนําเข,าสู�สาระสําคัญ
ของประเด็นท่ีต,องการสัมภาษณ' โดยผู,ให,สัมภาษณ'หรือประชากรตัวอย�างไม�รู,ตัวว�า กําลังถูกสัมภาษณ' 
ลักษณะการสัมภาษณ'แบบนี้จะไม�มีการกําหนดคําถามไว,ล�วงหน,า โดยผู,ทําการสัมภาษณ'จะต,อง
กําหนดประเด็นคําถามจากความรู,ความเข,าใจท่ีได,เตรียมศึกษามา ส�วนจะถามประเด็นใดบ,างข้ึนอยู�
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กับบทบาทของประชากรตัวอย�างท่ีเก่ียวข,องกับประเด็นท่ีผู,ทําการสัมภาษณ'สนใจจะได,ข,อมูลสําหรับ
การรวิเคราะห' 

คําถามท่ีใช,ในการสัมภาษณ'จะไม�มีการเรียงลําดับก�อนหลัง เนื่องจากมิได,กําหนด
คําถามไว,ล�วงหน,าดังได,กล�าวแล,ว เพราะฉะนั้นประชากรตัวอย�างแต�ละคนอาจจะได,รับคําถาม
เหมือนกัน คล,ายคลึงกันหรือแตกต�างกันก็ได, ดังนั้น ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ'อาจจะแตกต�างกันไป
ตามลักษณะของประชากรตัวอย�างแต�ละคน ลักษณะการสัมภาษณ'เช�นนี้จะทําให,ผู,สัมภาษณ'ได,ข,อมูล
ตามแบบท่ีประชากรตัวอย�างต,องการจะให, ซ่ึงจะสะท,อนให,เห็นถึงลักษณะเฉพาะของประชากร
ตัวอย�างแต�ละคนได,เป2นอย�างดี 

จุดแข็งของการสัมภาษณ'แบบการสนทนาอย�างไม�เป2นทางการนี้ คือ การท่ีผู,ทําการ
สัมภาษณ'สามารถต้ังคําถาม เพ่ือสนองตอบความต,องการของประชากรตัวอย�างท่ีประสงค'จะให,ข,อมูล
ในด,านของตนได,อย�างลึกซ้ึงและชัดเจน ซ่ึงจะสะท,อนความแตกต�างของประชากรให,ข,อมูลในด,านของ
ตนได,อย�างลึกซ้ึงและชัดเจน ซ่ึงจะสะท,อนความแตกต�างของประชากรตัวอย�างแต�ละคนได,เป2นอย�างดี 
นอกจากนี้ผู,ทําการสัมภาษณ'ยังสามารถท่ีจะต้ังคําถามให,สอดคล,องกับสถานการณ'ของการสนทนาได,
อย�างเหมาะสม ทําให,ประชากรตัวอย�างสามารถโต,ตอบได,อย�างเป2นธรรมชาติโดยไม�ต,องวิตกกังวลกับ
การให,ข,อมูลของตน 

ส�วนจุดอ�อนของการสัมภาษณ'แบบการสนทนาอย�างไม�เป2นทางการ คือ ผู,ทําการ
สัมภาษณ'จะต,องใช,เวลามากในการสัมภาษณ'เพ่ือให,ได,ข,อมูลครบถ,วนตามท่ีต,องการ และต,องใช,ความ
ชํานาญในการจัดข,อมูลให,เป2นระบบ (Systematic Information) ซ่ึงอาจต,องทําการสัมภาษณ'
ประชากรตัวอย�างท่ีมีลักษณะแตกต�างกันหลายคนและคนละหลายครั้งเพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ีเป2นแบบแผน 
(Pattern) สําหรับการวิเคราะห'เชิงตรรกะต�อไป นอกจากนี้การสัมภาษณ'แบบการสนทนาอย�างไม�เป2น
ทางการยังข้ึนอยู�กับทักษะและความชํานาญตลอดจนความรอบรู,ของผู,ทําการสัมภาษณ'เป2นอย�างมาก 
โดยผู,ทําการสัมภาษณ'จะต,องมีความชํานาญในการต้ังคําถามท่ีเหมาะสมอย�างรวดเร็ว (Quickly) และ
เป2นกันเอง (Smoothly) โดยไม�ทําให,ประชากรตัวอย�างรู,สึกกระอักกระอวนหรือไม�เต็มใจท่ีจะตอบ 

2) การสัมภาษณ'แบบการต้ังคําถามไว,ล�วงหน,า (The Interview Guide)ลักษณะ
การสัมภาษณ'แบบนี้ ผู,ทําการสัมภาษณ' จะทําศึกษาเรื่องท่ีจะทําการสัมภาษณ'ไว,ล�วงหน,า มีประเด็น
ใดบ,างท่ีต,องการจะได,ข,อมูลสําหรับการวิเคราะห'ต�อไป เม่ือได,รวบรวมประเด็นต�างๆ ไว,ครบถ,วนแล,ว 
ก็จะนําประเด็นเหล�านั้นมาต้ังเป2นคําถามไว,ล�วงหน,าสําหรับใช,สัมภาษณ'ประชากรอย�างต�อไป อย�างไร
ก็ตาม ผู,ทําการสัมภาษณ'สามารถประยุกต'คําถามให,เหมาะสมกับสถานการณ'ต�างๆ หรือในกรณีท่ีพบ
ประเด็นท่ีน�าสนใจอ่ืนๆ ท่ีมิได,ตั้งคําถามไว,ล�วงหน,าหรือมิได,พบการเตรียมการศึกษาไวก�อน แต�ควรอยู�
ในกรอบของการศึกษาท่ีกําหนดไว, มิฉะนั้น จะทําให,เกิดความยากลําบากในการจัดข,อมูลให,เป2นระบบ และ
แบบแผนสําหรับการวิเคราะห'ต�อไป ส�วนคําถามท่ีใช,ในการสัมภาษณ'นั้นไม�จําเป2นต,องเรียงลําดับก�อนหลัง
เหมือนกันท้ังหมด ท้ังนี้ ควรต้ังคําถามให,เหมาะสมกับการสัมภาษณ'ประชากรตัวอย�างแต�ละคน 

จุดแข็งหรือข,อได,เปรียบของการสัมภาษณ'แบบนี้ คือ การสร,างความม่ันใจให,แก�ผู,ทํา
การสัมภาษณ'ว�า ภายใต,ระยะเวลาอันจํากัดของประชากรตัวอย�าง ผู,ทําการสัมภาษณ'จะต้ังคําถามท่ี
ต,องการข,อมูลได,ครบถ,วนอย�างไร นอกจากนี้ ยังเป2นการตัดคําถามท่ีไม�เก่ียวข,องโดยตรงกับการ
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ศึกษาวิจัยออกไป ทําให,ข,อมูลท่ีได,รับการจากการสัมภาษณ'สามารถนําไปจัดระบบให,เป2นแบบแผนได,
สะดวกมากกว�าการสัมภาษณ'แบบการสนทนาอย�างไม�เป2นการทางการ สําหรับคําถามท่ีจดเตรียมไว,
นั้นอาจจะมีรายละเอียดมากน,อยต�างกันข้ึนอยู�กับความสําคัญของแต�ประเด็นท่ีต,องการจะสัมภาษณ' 

ส�วนจุดอ�อนของการสัมภาษณ'แบบการเตรียมคําถามไว,ล�วงหน,า คือ ผู,ทําการ
สัมภาษณ'อาจไม�ได,ข,อมูลตามความปรารถนาของประชากรตัวอย�างท่ีต,องการจะนําเสนอในแง�มุมของ
ตน เพราะถูกคําถามท่ีผู,ทําการสัมภาษณ'เตรียมไว,ล�วงหน,าป|ดก้ันไว, นอกจากนี้ประชากรตัวอย�างอาจมี
ความวิตกกังวลกับการให,สัมภาษณ'ทําให,เพ่ิมความระมัดระวังในการตอบมากยิ่งข้ึน ลักษณะเช�นนี้อาจ
ทําให,ข,อมูลมีความเท่ียงตรงและน�าเชื่อถือลดลง ดังนั้น ผู,ทําการสัมภาษณ'จะต,องพยายามไม�ให,เกิด
บรรยากาศดังกล�าว 

3) การสัมภาษณ'แบบการต้ังคําถามมาตรฐานปลายเป|ด (The Standardized 
Open-Ended Interview) ลักษณะการสัมภาษณ'แบบนี้ ผู,ทําการสัมภาษณ'จะทําการศึกษาประเด็น
ต�างๆ ท่ีต,องการจะสัมภาษณ'ไว,อย�างครบถ,วน เพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ีเป2นระบบและแบแผนสําหรับการ
วิเคราะห'เชิงตรรกะอย�างชัดเจน โดยผู,ทําการสัมภาษณ'จะนําประเด็นต�างๆ มาต้ังเป2นคําถามไว,
ล�วงหน,า ส�วนคําถามใดจะมีรายละเอียดมากน,อยเพียงใดข้ึนอยู�กับความสําคัญของแต�ละประเด็น เม่ือ
ได,คําถามตามประเด็นต�างๆ ครบถ,วนแล,ว ผู,ทําการสัมภาษณ'จะต้ังคําถามกับประชากรตัวอย�างทุกคน
ด,วยคําถามท่ีเหมือนกันท้ังหมดโดยไม�คํานึงถึงลักษณะ หรือสถานการณ'ของการสัมภาษณ'ท่ีแตกต�าง
กันแต�อย�างใด และการสัมภาษณ'จะต,องใช,คําถามให,เป2นไปตามลําดับก�อนหลังท่ีได,กําหนดไว, 

จุดแข็งของการสัมภาษณ'แบบนี้ จะทําให,การสัมภาษณ'ใช,เวลาท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให,
เกิดประโยชน'สูงสุด ในขณะเดียวกันจะทําให,ได,ข,อมูลท่ีสามารถนํามาจัดให,เป2นระบบและแบบแผน
โดยสะดวก เพราะมีความแปรผันของข,อมูลน,อย นอกจากนี้ยังสามารถลดความแปรผันของข,อมูลจาก
ความแตกต�างของประชากรตัวอย�างจํานวนมากได,เป2นอย�างดี และสามารถลดลักษณะคําถามท่ีมี
ลักษณะอคติต�อประชากรตัวอย�างท่ีแตกต�างกันด,วย 

ส�วนจุดอ�อนท่ีสําคัญของการสัมภาษณ'แบบนี้ คือ ลักษณะการสัมภาษณ'จะมีลักษณะ
เป2นการทางการขาดความยืดหยุ�น ประชากรตัวอย�างไม�มีโอกาสแสดงทัศนะด,านท่ีตนต,องการ 
ลักษณะการสัมภาษณ'แบบเป2นทางการอาจทําให,ประชากรตัวอย�างขาดความสะดวกใจท่ีจะให,ข,อมูล
และอาจระมัดระวังในการให,ข,อมูลมาก โดยอาจจะเกรงผลกระทบท่ีจะเกิดกับตนภายหลัง และ
ลักษณะคําถามมาตรฐานท่ีเตรียมไว,อาไม�เหมาะสมกับประชากรตัวอย�างแต�ละคนท่ีมีลักษณะแตกต�าง
กัน นอกจากนี้ผู,ทําการสัมภาษณ'ไม�มีโอกาสท่ีจะได,ข,อมูลจากประเด็นอ่ืนๆ ท่ีอาจพบในระหว�างการ
สัมภาษณ' เพราะผู,ทําการสัมภาษณ'จะต้ังคําถามตามท่ีได,เตรียมไว,ล�วงหน,าอย�างเคร�งครัด 

อย�างไรก็ตาม ในการสัมภาษณ'แบบเจาะลึกสําหรับการศึกษาวิจัยต�อไปนี้ ผู,วิจัยจะ
ใช,วิธีผสมผสาน (Style Combination) ระหว�างการสัมภาษณ'แบบการสนทนาอย�างไม�เป2นทางการ
กับการสัมภาษณ'แบบการต้ังคําถามไว,ล�วงหน,า โดยจะนําจุดแข็งของท้ังสองแบบมาใช,ประโยชน'
เพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ีมีคุณภาพสามารถนํามาใช,วิเคราะห'เชิงตรรกะตามเป^าหมายท่ีกําหนดไว, ส�วนเหตุผล
ท่ีไม�นําการสัมภาษณ'แบบการต้ังคําถามมาตรฐานปลายเป|ดมาใช, เพราะเห็นว�าลักษณะการสัมภาษณ'
ดังกล�าวไม�มีลักษณะยืดหยุ�น แม,จะทําให,ได,ข,อมูลท่ีสามารถจดระบบแบบแผนได,ดี แต�อาจไม�
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เหมาะสมกับประชากรตัวอย�างท่ีมีลักษณะภูมิหลังแตกต�างกัน โดยเฉพาะการป|ดปWpนโอกาสท่ีจะต,อง
คําถามใหม�ท่ีมิได,เตรียมมาก�อน อาจทําให,สูญเสียโอกาสท่ีจะค,นพบประเด็นอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสําคัญ
ต�อการวิเคราะห' สําหรับจุดอ�อนท่ีอาจเกิดจากการใช,แบบสัมภาษณ' 2 แบบข,างต,น ผู,วิจัยจะพยายาม
ใช,ประสบการณ'เพ่ือลดจุดอ�อนต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะสัมภาษณ'ให,เหลือน,อยท่ีสุด เพ่ือให,ได,ข,อมูล
ท่ีมีคุณภาพตรงตามเป^าหมายท่ีต,องการวิเคราะห'ให,มากท่ีสุด 

3.1.3 ประชากรและการสุ�มประชากรตัวอย�าง (Population and Sampling) 
ประชากร ได,แก� ผู,ท่ีมีส�วนขับเคลื่อนการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย  
กลุ�มตัวอย�าง การกําหนดกลุ�มตัวอย�างการวิจัยในครั้งนี้ผู,วิจัยได,ใช,วิธีสุ�มแบบ เจาะจง 

(Purposive Sampling) ซ่ึงเป2นผู,กําหนดยุทธ'ศาสตร'การบริหารโครงการเผยธรรมะ และเป2นผู,ท่ีมี
บทบาทสําคัญในการริเริ่มการจัดทําโครงการ และการวางแผนการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของ
วัดพระธรรมกาย โดยจะเก็บข,อมูลเชิงคุณภาพด,วยวิธีการสัมภาษณ'เชิงลึก (In-Depth Interview) 
อย�างเดียว และได,เลือกกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจงได,ดังนี้ 

1) ผู,แทนเจ,าอาวาสวัดพระธรรมกาย   จํานวน 5 รูป 
2) หัวหน,าโครงการเผยแผ�ธรรมะในแต�ละจังหวัด  จํานวน 8 รูป 
3) เจ,าคณะจังหวัด/ตัวแทน    จํานวน 8 รูป 
4) ผู,อํานวยสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด    จํานวน 8 คน 

        รวมท้ังสิ้น 29 คน 
3.1.4 เครื่องมือการวิจัย (Data Instrument)  
การวิจัยครั้งนี้ ผู,วิจัยใช,แบบสัมภาษณ' ซ่ึงเกิดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข,องกับการบริหารโครงการ เทคนิคการบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ พร,อมท้ัง
แนวคิดท่ีเก่ียวกับหลักธรรมะท่ีสําคัญตามท่ีทางวัดได,ใช,ในการฝqกอบรม เผยแผ�ให,กับประชาชนได,
ประพฤติปฏิบัติเป2นประจํา เม่ือมีการทบทวนแนวคิด และหลักธรรมะท่ีสําคัญเป2นท่ีเรียบร,อยแล,ว 
นํามาสร,างเป2นกรอบประเด็นคําถามการสัมภาษณ'ตามตัวแปรในกรอบแนวคิดท่ีได,สร,างไว, ได,แก� 1) 
ความเป2นมาของโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย 2) หลักธรรมะท่ีใช,ในการอบรมธรรมะ
ของวัดพระธรรมกาย 3) กระบวนการบริหารโครงการ 4) ศรัทธาประชาชนท่ีมีต�อโครงการเผยแผ�
ธรรมะของวัดพระธรรมกาย 5) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายและแต�ละตัว
แปรจะมีวิธีการสร,างแบบสอบถามการวิจัยดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัด 
พร,อมท้ังขอคําแนะนําจากผู,ทรงวุฒิกําหนดกรอบเนื้อหาและโครงสร,างแบบสัมภาษณ' 

2) กําหนดประเด็นสําคัญของแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับหลักประชาธิปไตย
และหลักธรรมาธิปไตย 

3) ร�างแบบสัมภาษณ'ให,ครอบคลุม ตามประเด็นสําคัญในกรอบแนวคิดการวิจัย
เก่ียวกับหลักประชาธิปไตยและหลักธรรมาธิปไตย 

4) สร,างแบบสัมภาษณ'และนําเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ' ตรวจสอบ
และแก,ไขเสนอแนะปรับปรุง เพ่ือความถูกต,องเหมาะสม 
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5) นําแบบสัมภาษณ'ท่ีได,รับการปรับปรุงแก,ไขแล,วเสนอผู,เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบดูความ
เท่ียงตรง ความถูกต,องเหมาะสม และคลอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดและมีความถูกต,องในการใช,ภาษา 

6) นําแบบสัมภาษณ'ท่ีได,รับการแก,ไขและเสนอแนะ จากผู,เชี่ยวชาญ นํามาจัดทํา
เป2นแบบสัมภาษณ' 

7) นําเสนอแบบสัมภาษณ'ท่ีได,รับการแก,ไขปรับปรุงจากผู,เชี่ยวชาญและนําเสนอต�อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ'ให,ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

8) เม่ือได,รับการตรวจสอบแบบสัมภาษณ'จากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ'แล,ว
นําแบบสัมภาษณ'มาดําเนินการและนําแบบสัมภาษณ'ท่ีมีความสมบูรณ'แล,วไปใช,เก็บข,อมูลกับผู,ให,
ข,อมูลสําคัญ (Key Informants) 

3.1.5 การเก็บรวบรวมข,อ (Data Collecting) 
สําหรับข,อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู,วิจัยเก็บรวบรวมข,อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับหลักธรรมะท่ีใช,ในการอบรมวัดพระธรรมกาย แนวคิดการบริหารโครงการ 
แนวคิดเทคนิคการบริหารงานโครงการ แนวคิดการประเมินผลการบริหารโครงการ 

ส�วนข,อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู,วิจัยเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ' โดยใช,การ
สัมภาษณ'เจาะลึก (In-depth Interview) ผู,มีส�วนเก่ียวข,องในการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของ
วัดซ่ึงจะทําการสัมภาษณ'กลุ�มตัวอย�างตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีได,นัดหมาย โดยดําเนินการตามข้ันตอน 
ดังต�อไปนี้ 

1) ข้ันเตรียมการสัมภาษณ' ประกอบด,วย 1) ก�อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข,อมูลโดย
การสัมภาษณ' ผู,วิจัยได,เริ่มต,นด,วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ'กับกลุ�มตัวอย�าง พร,อมกับขอ
เอกสารต�างๆ 2) ศึกษาประเด็นคําถามท่ีใช,ในการสัมภาษณ'ผู,ให,ข,อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช,เครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ'ต�างๆ ให,พร,อมก�อนดําเนินการสัมภาษณ' 

2) ข้ันดําเนินการสัมภาษณ' ประกอบด,วย 1) ผู,วิจัยเริ่มทําการสัมภาษณ'กลุ�มตัวอย�าง 
2) ก�อนการสัมภาษณ'ผู,วิจัยจะสนทนาสร,างความคุ,นเคยกับผู,ให,สัมภาษณ' แจ,งวัตถุประสงค'ของการ
สัมภาษณ' อธิบายเหตุผลท่ีต,องใช,เครื่องบันทึกเสียง และขออนุญาตใช,เครื่องบันทึกเสียงในขณะ
สัมภาษณ' รวมท้ังแจ,งให,ทราบว�าข,อมูลต�างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว,ผู,วิจัยจะเก็บเป2นความลับ หากผู,ให,
สัมภาษณ'ไม�สบายใจท่ีจะให,บันทึกเสียงในช�วงใดผู,วิจัยจะไม�บันทึก 3) ขณะสัมภาษณ' ผู,วิจัยใช,วิธีการ
พูดคุยสนทนากับผู,ให,สัมภาษณ'ไว,โดยไม�ถือแบบสัมภาษณ'  แต�ใช,วิธีจําประเด็นข,อคําถามไว, การต้ัง
ประเด็นคําถามไม�จําเป2นต,องเรียงตามลําดับของข,อคําถามในแบบสัมภาษณ' แต�ข้ึนอยู�กับเนื้อเรื่องท่ี
กําลังสนทนากันอยู� ผู,วิจัยพยายามเชื่อมโยงการสัมภาษณ' เพ่ือให,ได,คําตอบตรงตามประเด็นท่ีต,องการ 
นอกจากนี้ได,จดบันทึกในขณะสัมภาษณ'ด,วย 

3) ข้ันตอนหลังการสัมภาษณ' ประกอบด,วย 1) ผู,วิจัยหาเวลาหลังการสัมภาษณ'เพ่ือ
จดรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งท่ีได,บันทึกในขณะสัมภาษณ' ข,อสังเกตต�างๆ ท่ีได,จากการสัมภาษณ' 
ปฏิกิริยาของผู,ให,สัมภาษณ'และการให,ข,อมูล รวมท้ังความคิดเห็นของผู,วิจัยท่ีได,จากการสัมภาษณ' 2) 
สํารวจม,วนเทปท่ีทําการบันทึกเสียงไว, จดวัน เวลาและชื่อของผู,ให,สัมภาษณ'ลงในเทปแต�ละม,วน เพ่ือ
ไม�ให,เกิดความสับสนเม่ือนํามาฟWงอีกครั้งในช�วยวิเคราะห'ข,อมูล 
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3.1.6 การวิเคราะห'ข,อมูล (Data Analysis) 
ในการวิเคราะห'ข,อมูลเชิงคุณภาพนี้ ผู,วิจัยได,จําแนกข้ันตอนการวิเคราะห'ออกเป2น 5 ข้ันตอน 

ได,แก� 1) การวิเคราะห'ด,วยวิธีอุปนัย 2) การตรวจสอบข,อมูล 3) การทําดัชนีข,อมูล 4) การทําข,อสรุป
ชั่วคราวและกําจัดข,อมูล 5) การสร,างบทสรุปและพิสูจน'บทสรุป ดังมีรายละเอียด ดังนี้ (รัตนะ       
บัวสนธ' และวราภรณ' รุ�งเรืองกลกิจ, 2552)  

1) การอุปมานวิเคราะห' (Analytic Induction) เป2นการสร,างบทสรุปทีมีลักษณะ
เป2นนามธรรมโดยอาศัยข,อมูลท่ีเป2นรูปธรรมหลายๆ ส�วน หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสร,างข,อสรุป
ความจริงส�วนใหญ�โดยอาศัยข,อมูลส�วนย�อยหลายๆ ส�วนประกอบกัน ซ่ึงข,อสรุปท่ีได,นั้นจะครอบคลุม
ข,อมูลส�วนย�อยท้ังหมด ดังนั้น การวิเคราะห'สรุปอุปนัยจะกระทําก็ต�อเม่ือมีข,อมูลส�วนย�อยมากพอท่ี
ผู,วิจัยจะสามารถวิเคราะห'เชื่อมโยงลักษณะท่ีร�วมกันของข,อมูลส�วนย�อยเข,าด,วยกันได, การวิเคราะห'
สรุปอุปนัยในงานวิจัยครั้งนี้จะเกิดข้ึนต้ังแต�ผู,วิจัยได,ทําการสร,างข,อสรุปชั่วคราวจากบันทึกภาคสนาม
ในแต�ละครั้งและการเชื่อมโยงข,อสรุปชั่วคราวเข,าด,วยกันโดยอาศัยประโยคหรือข,อความรวมถึงการ
สร,างบทสรุปและการพิสูจน'บทสรุปชั่วคราวในการวิเคราะห'ข,อมูล 

2) การตรวจสอบข,อมูล คือ การพิจารณาความน�าเชื่อถือของข,อมูลโดยการตรวจสอบจาก
หลายแหล�ง ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ ผู,วิจัยใช,เทคนิคการตรวจสอบข,อมูลสามเส,า (Triangulation Technique) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ' และวราภรณ' รุ�งเรืองกลกิจ, 2552) 

2.1) การตรวจสอบสามเส,าด,านข,อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบด,าน
นี้เพ่ือท่ีจะพิจารณาข,อมูลท่ีได,มาว�า มีความน�าเชื่อถือมากน,อยเพียงใด การตรวจสอบได,จากแหล�งท่ีมา
ของข,อมูลท่ีต�างแหล�งกันว�า ถ,าข,อมูลมาจากแหล�งต�างกันแล,ว ยังมีความเหมือนกันหรือคงเส,นคงวา
หรือไม� ท้ังนี้แหล�งท่ีมาอาจได,แก� แหล�งท่ีเป2นเวลา แหล�งบุคคล และแหล�งสถานท่ี 

2.2) การตรวจสอบสามเส,าด,านผู,วิจัย (Investigation Triangulation) คือ 
การตรวจสอบข,อมูลโดยการใช,ผู,เก็บรวบรวมข,อมูลหรือผู,วิจัยมากกว�าหนึ่งคนทําการเก็บรวบรวม
ข,อมูลในประเด็นเดียวกัน เพ่ือตรวจสอบว�าหากใช,ผู,เก็บรวบรวมข,อมูลต�างกันแล,วข,อมูลท่ีได,รับจะ
ยังคงเหมือนกันหรือไม� ท้ังนี้เป2นเพราะในการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงผู,วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข,อมูลใน
สนามการวิจัยเป2นเวลานานเพียงคนเดียวอาจมีความลําเอียงในการเลือกเก็บข,อมูลกับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป2นกรณีพิเศษเพราะความชอบพอเป2นการส�วนตัวจนกระท่ังทําให,ละเลยข,อมูลในส�วนอ่ืนๆ       
ก็เป2นได, ดังนั้นการใช,ผู,เก็บรวบรวมหลายคนตรวจสอบข,อมูลซ่ึงกันและกันจะทําให,ได,ข,อมูลท่ี
น�าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

2.3) การตรวจสอบสามเส,าด,านวิธีการเก็บรวบรวมข,อมูล (Methodological 
Triangulation) บางครั้งในการเก็บรวบรวมข,อมูลผู,วิจัยอาจใช,วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีการเดียวทํา
การเก็บรวบรวมข,อมูล ซ่ึงการใช,วิธีการเดียวกันก็จะทําให,ได,ข,อมูลในลักษณะหนึ่ง แต�เม่ือเปลี่ยนไปใช,
วิธีการอ่ืนในการเก็บรวบรวมข,อมูลในประเด็นเดียวกันนั้นก็อาจจะทําให,ได,ข,อมูลอีกลักษณะหนึ่ง 
ดังนั้น การตรวจสอบสามเส,าด,านวิธีการเก็บรวบรวมข,อมูลจึงเป2นการใช,วิธีการหลายๆ วิธีเพ่ือเก็บ
รวบรวมข,อมูลในประเด็นเดียวกันเพ่ือตรวจสอบว�าจะได,ข,อมูลตรงกันหรือไม�อย�างไร 
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2.4) การตรวจสอบสามเส,าด,านทฤษฎี (Theoretical Triangulation) เป2น
การอาศัยแนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืนนอกเหนือจากแนวคิดหรือทฤษฎีเดิมมาช�วยในการอธิบายหรือ
ตีความหมายข,อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได,เพ่ือท่ีจะพิจารณาว�าหากใช,แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีต�างกันตีความ
ข,อมูลแล,วจะได,ผลต�างกันหรือไม�เพียงไร ซ่ึงจะนําไปสู�มุมมองด,านอ่ืนๆ เก่ียวกับข,อมูลนั้นๆ และอาจ
ทําให,ต,องมีการเก็บรวบรวมข,อมูลบางด,านมาประกอบเพ่ิมเติมอีกด,วย 

3) การทําดัชนีข,อมูล คือ การจัดหมวดหมู�ของข,อมูลท่ีได,จากเก็บรวบรวมและบันทึก
ไว,ในบันทึกภาคสนาม โดยอาศัยคําหรือข,อความหนึ่งๆ กําหนดหมวดหมู�ข,อมูลนั้นเพ่ือช�วยให,ผู,วิจัย
สามารถนําคําหรือข,อความมาวิเคราะห'เชื่อมโยงข,อมูลปรากฏการณ'หรือเหตุการณ'ได, ท้ังนี้การทําดัชนี
ข,อมูลประกอบด,วย การจัดทําบัญชีดัชนี การปรับปรุงรายการคําหรือข,อความในดัชนี การจัดทํา
คําอธิบายให,คําจํากัดความดัชนีคําและข,อความแต�ละตัว และการทําดัชนีในบันทึกภาคสนาม 

4) การทําข,อสรุปชั่วคราวและกําจัดข,อมูล ผู,วิจัยจะเชื่อมโยงดัชนีคําหรือคําหลักเข,า
ด,วยกัน โดยใช,ข,อความหรือประโยคอธิบายความเก่ียวข,อสัมพันธ'กันของดัชนีคําหรือคําหลักเหล�านั้น 
การทําข,อสรุปชั่วคราวจําเป2นต,องอาศัยทักษะการเขียน และการใช,ข,อความเชื่อมโยงความสัมพันธ'
เก่ียวข,องกันในเชิงเหตุผลระหว�างดัชนีคําต�างๆ 

5) การสร,างบทสรุป คือ การเขียนข,อค,นพบจากงานวิจัย โดยผู,วิจัยจะเขียนเชื่อมโยง
ข,อสรุปชั่วคราวแต�ละชุดเข,าด,วยกันตามลําดับความเก่ียวข,องของข,อสรุปชั่วคราวจากข,อสรุปชั่วคราว
ย�อย จนกระท่ังได,บทสรุปท้ังหมดของคําตอบให,กับปWญหาการวิจัยในครั้งนั้น และการพิสูจน'บทสรุปจะ
มีลักษณะเป2นการโยงสิ่งท่ีมีความเป2นนามธรรมกลับไปสู�ข,อเท็จจริงเชิงรูปธรรมอีกครั้งหนึ่ง 
 
3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณผู,วิจัยได,กําหนดประเด็นหัวข,อสําคัญท่ีมีความสอดคล,องกับตัวแปร
ศึกษา เพ่ือตอบประเด็นปWญหา และอุดช�องว�างความบกพร�องของการวิจัยเชิงคุณภาพ และเพ่ือให,ได,
คําตอบเชิงกว,าง โดยได,กําหนดลําดับข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

3.2.1 วัตถุประสงค'ของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน'”     

ในเชิงปริมาณนี้ เพ่ือท่ีจะทราบถึง 1) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุค
โลกาภิวัตน' 2) ปWจจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุค
โลกาภิวัตน'  

3.2.2 ตัวแปรท่ีใช,ในการศึกษา 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผู,วิจัยได,ค,นคว,า รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข,องพร,อมท้ังตัวอย�างของการดําเนินการในเรื่องนี้ท่ีประสบผลสําเร็จจนกลายเป2นตัวแบบทฤษฎี
ในการบริหารโครงการในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได, ในขณะเดียวกัน เม่ือผู,วิจัยได,ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี อย�าง
ละเอียดรอบด,านแล,ว จึงกําหนดตัวแปรท่ีมีความสอดคล,องกับวัตถุประสงค'ท่ีต้ังไว, หรือเป2นการตอบ
คําถามการวิจัยท่ีตั้งไว,ได,อย�างรอบด,าน ดังนั้น จึงสร,างตัวแปรข้ึนมาแบ�งออกเป2น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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1) ตัวแปรอิสระ ได,แก� 1) หลักธรรมท่ีใช,ในการอบรม 2) กระบวนการบริหาร
โครงการ 3) ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต�อโครงการเผยแผ� 

2) ตัวแปรตาม ได,แก� ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกาย 4 ด,าน 
ประกอบด,วย ด,านศาสนธรรม ด,านศาสนบุคคล ด,านศาสนพิธีกรรม และด,านศาสนสถาน 

3.2.3 ประชากรและการสุ�มตัวอย�าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได,แก� ประชากรท่ีเข,าร�วมโครงการใน 8 จังหวัด โดยสํารวจได,จาก

ช�วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 18,793 คน 
ขนาดกลุ�มตัวอย�าง ท่ีใช,การวิจัยครั้งนี้ ได,มาจากการเป|ดตารางของ Robert V. Krejcie & 

Earyle W. Morgan. (ธีรวุฒิ เอกกุล, 2543) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได,ขนาดกลุ�มตัวอย�าง
จํานวน 376 คน การสุ�มตัวอย�าง ใช,การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ในช�วง
เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 376 คน เสร็จแล,วจึงทําการสุ�มตัวอย�างแบบง�าย 
(Sample Random Sampling) โดยกําหนดเป2นสัดส�วนตามจํานวนประชากรท้ังในแต�ละชั้นภูมิ 
(Proportional) สูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
จํานวนประชากรท่ีสุ�มมา = ประชากรท่ีต,องการสุ�มท้ังหมด X ประชากรท้ังหมดในกลุ�มท่ีสนใจ 
          จํานวนประชากรท้ังหมด 

จากสูตรการคํานวณประชากรดังกล�าวสามารถแสดงจํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�างของ
ประชาชนใน 8 จังหวัด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
 

จังหวัด ศูนย$เผยแผ'ศาสนธรรม ประชากร 
กลุ'ม

ตัวอย'าง 
1. จังหวัดเชียงใหม� ธุดงค'สถานล,านนา 3,250 65 
2. จังหวัดแพร� ศูนย'อบรมเยาวชน 1,924 38 
3. จังหวัดนครสวรรค' ศูนย'กัลยาณมิตร 2,240 45 
4. จังหวัดราชบุรี ศูนย'ปฏิบัติธรรมผาสุกวาณิช 2,356 47 
5. จังหวัดอุบลราชธานี ธุดงสถานจังหวัดอุบลราชธานี 2,768 55 
6. จังหวัดนครราชสีมา ศูนย'อบรมเยาวชน 2,954 59 
7. จังหวัดภูเก็ต ศูนย'ปฏิบัติธรรมภูเก็ต 1,548 32 
8. จังหวัดชุมพร ธุดงค'สถานชุมพร 1,753 35 

รวม 18,793 376 
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3.2.4 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู,วิจัยได,ใช,เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข,อมูล เป2นแบบสอบถามเก่ียวกับ

ตัวแปร 1) ความเป2นมาของโครงการ 2) หลักธรรมท่ีใช,ในการอบรม 3) กระบวนการบริหารโครงการ 
4) ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต�อโครงการเผยแผ� โดยมีโครงสร,างแบบสอบถามแบ�งออกเป2น 2 ส�วน คือ 

ส�วนท่ี 1 สอบถามข,อมูลโดยท่ัวไปของผู,ตอบแบบสอบถามเป2นแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check lists)  

ส�วนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจของประชาชนต�อตัวแปร 1) ความเป2นมาของ
โครงการ 2) หลักธรรมท่ีใช,ในการอบรม 3) กระบวนการบริหารโครงการ 4) ศรัทธาของประชาชนท่ีมี
ต�อโครงการเผยแผ� เป2นแบบมาตรส�วนประมาณค�า (Rating Scale) โดยการกําหนดระดับไว, 5 ระดับ 
โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนและระดับความพึงพอใจแต�ละตัวเลือก ดังนี้   

ระดับความพึงพอใจ          คะแนน 
มากท่ีสุด    5  
มาก     4  
ปานกลาง    3  
น,อย     2  
น,อยท่ีสุด    1 

การแปลความหมายค�าเฉลี่ยได,กําหนดเกณฑ'พิจารณาโดยใช,อันตรภาคชั้นดังนี้ 
    อันตรภาคชั้น  = ค�าสูงสุด – ค�าตํ่าสุด 
            5 
    อันตรภาคชั้น  =        5 – 1 = 0.80 
               5 

โดยจะได,ช�วงระหว�างชั้นเท�ากับ  0.80  จึงนํามาเป2นเกณฑ'ในการกําหนดความหมาย
ของค�าคะแนนเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนผู,เข,าร�วมโครงการ ได,ดังนี้ 
      ค�าเฉลี่ย            ระดับความพึงพอใจ 
      4.21-5.00   มากท่ีสุด 
      3.41-4.20   มาก 
      2.61-3.40   ปานกลาง  
      1.81-2.60   น,อย 
      1.00-1.80   น,อยท่ีสุด 

ส�วนท่ี 3 สอบถามความเร็จของโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายต�อตัวแปร     
1) ด,านศาสนธรรม 2) ด,านศาสนบุคคล 3) ด,านศาสนพิธีกรรม 4) ด,านศาสนสถาน เป2นแบบมาตร
ส�วนประมาณค�า (Rating Scale) โดยการกําหนดระดับไว, 5 ระดับ โดยการกําหนดระดับไว, 5 ระดับ 
โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนและระดับความคิดเห็นแต�ละตัวเลือก ดังนี้   
    ระดับความสําเร็จ          คะแนน 
    มากท่ีสุด       5  
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    มาก        4  
    ปานกลาง       3  
    น,อย        2  
    น,อยท่ีสุด       1 
    การแปลความหมายค�าเฉลี่ยได,กําหนดเกณฑ'พิจารณาโดยใช,อันตรภาคชั้นดังนี้ 
    อันตรภาคชั้น  = ค�าสูงสุด – ค�าตํ่าสุด 
            5 
    อันตรภาคชั้น  =        5 – 1 = 0.80 
               5 

โดยจะได,ช�วงระหว�างชั้นเท�ากับ  0.80  จึงนํามาเป2นเกณฑ'ในการกําหนดความหมาย
ของค�าคะแนนเก่ียวกับความสําเร็จของโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน' 
ได,ดังนี้ 
      ค�าเฉลี่ย            ระดับความสําเร็จ 
      4.21-5.00   มากท่ีสุด 
      3.41-4.20   มาก 
      2.61-3.40   ปานกลาง  
      1.81-2.60   น,อย 
      1.00-1.80   น,อยท่ีสุด 

3.2.5 ข้ันตอนในการสร,างเครื่องมือ 
ผู,วิจัยใช,แบบสอบถามเป2นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข,อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห' โดยมี

รายละเอียดของข้ันตอนในการสร,างเครื่องมือดังต�อไปนี้ 
1) ศึกษารายละเอียดงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข,องเพ่ือทําความเข,าใจในโครงสร,าง

ด,านเนื้อหา นําผลท่ีศึกษามาสร,างแบบสอบถาม 
2) สร,างแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับข,อมูลส�วนบุคคลของผู,ตอบแบบสอบถาม 
3) สร,างแบบสอบถามเก่ียวกับ 1) หลักธรรมะท่ีใช,ในการอบรม 2) กระบวนการ

บริหารโครงการ 3) ศรัทธาประชาชนท่ีมีต�อโครงการ 4) ผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ�ธรรมะ    
4) นําแบบสอบถามท่ีสร,างข้ึนไปปรึกษาอาจารย'ท่ีปรึกษาแล,วปรับปรุงแก,ไขตาม

คําแนะนํา  
3.2.6 การหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
นําแบบสอบถามเสนอต�อผู,ทรงคุณวุฒิและผู,เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท�าน เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต,องและหาความเท่ียงตรงของเนื้อหาโดยหาค�าดัชนีของความสอดคล,องกันระหว�างข,อคําถามกับ
นิยามศัพท'ปฏิบัติการ ซ่ึงแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ (ยุทธพงษ' กัยวรรณ', 2543) 

+1   เม่ือแน�ใจว�าข,อคําถามนั้นวัดได,ตรงตามวัตถุประสงค'ของการวิจัย 
 0   เม่ือไม�แน�ใจว�าข,อคําถามนั้นวัดได,ตรงตามวัตถุประสงค'ของการวิจัย 
-1   เม่ือแน�ใจว�าข,อคําถามนั้นวัดได,ไม�ตรงตามวัตถุประสงค'ของการวิจัย 
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และเลือกข,อท่ีมีค�า  IOC มากกว�าหรือเทียบเท�า 0.5 ส�วนท่ีมีค�าน,อยกว�า 0.5 นํามา
ปรับปรุงแก,ไขตามคําแนะนําของผู,เชี่ยวชาญ ได,ค�า IOC เท�ากับ 0.97 

นําแบบสอบถามท่ีแก,ไขแล,วไปทดลองใช, (Try out) เพ่ือหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค�าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 
1970 อ,างถึงใน ยุทธพงษ' กัยวรรณ', 2543) ซ่ึงได,ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.89 

3.2.7 การเก็บรวบรวมข,อมูล 
การเก็บรวบรวมข,อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป2นข,อมูลแบ�งชั้นภูมิ โดยข,อมูลท่ีรวบรวมจาก

แบบสอบถามมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
1) ผู,ทําการวิจัยครั้งนี้สร,างแบบสอบถามเพ่ือใช,ในการรวบรวมข,อมูล 
2) ผู,ทําการวิจัยครั้งนี้ขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ' ในพระบรมราชูปถัมภ' เพ่ือขออนุญาตและขอความร�วมมือแจก
แบบสอบถามให,กับกลุ�มตัวอย�างคือ ประชากรใน 8 จังหวัด ได,แก� 1. จังหวัดเชียงใหม� 2. จังหวัดแพร� 
3. จังหวัดนครสวรรค' 4. จังหวัดราชบุรี 5. จังหวัดอุบลราชธานี 6. จังหวัดนครราชสีมา 7. จังหวัด
ภูเก็ต 8. จังหวัดชุมพร 

3) ผู,ทําการวิจัยแจกแบบสอบถามและรับคืนแบบสอบถาม 
4) ผู,ทําการวิจัยดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือดําเนินการต�อไป 

3.2.8 การวิเคราะห'ข,อมูล 
ผู,วิจัยนําข,อมูลท่ีเก็บรวบรวมได,จากกลุ�มตัวอย�างมาวิเคราะห' ดังนี้ 

1) การตรวจสอบข,อมูล ผู,วิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได,นํามาตรวจสอบความ
สมบูรณ'ของข,อมูล 

2) การลงรหัสข,อมูล ผู,วิจัยนําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบข,อมูลแล,วมากําหนดใส�รหัส 
3) การวิเคราะห'ข,อมูล ผู,วิจัยทําการวิเคราะห'ข,อมูลด,วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

โดยใช,เครื่องคอมพิวเตอร'ในการประมวลผล 
4) สถิติท่ีใช,ในการวิเคราะห'ข,อมูล ได,แก� สถิติเชิงพรรณา วัดระดับความพึงพอใจ

และระดับความสําเร็จ ประกอบด,วย 1) ค�าร,อยละ (Percentage) 2) ค�าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
3) ค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส�วนสถิติเชิงอนุมาน ได,แก� การวิเคราะห'พหุ
ถดถอยเชิงคูณ (Multiple Regression Analysis) วัดความสัมพันธ'ระหว�างตัวแปร   
 
3.3 นิยามศัพท$เชิงปฏิบัติการ 

1) โครงการเผยแผ�ธรรมะ หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวข,องกับการเผยแผ�ศาสนธรรม
ขององค'สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,า ซ่ึงต,องใช,ทรัพยากรการบริหารเข,าเป2นเง่ือนไขดําเนินการ เป2น
ต,นว�า อาศัยด,านเวลา คน สถานท่ี งบประมาณ การวางแผน และการประเมินผล โดยทรัพยากรการ
บริหารดังกล�าวจะต,องสอดคล,องกับเป^าหมายของโครงการ นั่นคือ การฟopนฟูศีลธรรมให,กลับคืนมาสู�
ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ท้ังนี้ โครงการเผยแผ�ธรรมของวัดพระธรรมกายได,ดําเนินการ
มาเป2นระยะ มีท้ังโครงการเผยแผ�ธรรมะภายในประเทศ และภายนอกประเทศ จุดเริ่มต,นสําคัญของ
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การเผยแผ�ธรรมะภายในประเทศ คือ การพัฒนาคนในทุกระดับ อาทิ การสร,างคนให,เป2นคนดี การ
สร,างวัดให,เป2นวัด และการสร,างพระให,เป2นพระแท, เป2นศาสนทายาทท่ีสืบทอดพระศาสนาให,
เจริญก,าวหน,าอยู�คู�กับสังคมโลก ในขณะเดียวกันก็ขยายโครงการเผยแผ�ธรรมะไปต�างประเทศ โดยมี
วัดสาขาในต�างประเทศหลายแห�ง เป2นเครือข�ายท่ีจะเผยแผ�โครงการต�างๆของวัดให,กับประชาชนท่ีอยู�
ในต�างประเทศได,เข,าร�วมโครงการ 

2) หลักธรรมท่ีใช,ในการอบรม หมายถึง หลักธรรมเบื้องต,นท่ีใช,อบรมประชาชนท่ีเข,าร�วม
โครงการต�างๆ ของวัด เป2นหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีสามารถทําความเข,าใจได,อย�างง�ายและเหมาะสม
สอดคล,องกับวิถีชีวิตความเป2นอยู�ของประชาชน กล�าวอีกนัยหนึ่ง เป2นสิ่งท่ีประชาชนคุ,นเคยสัมผัสได, 
ซ่ึงจะเอ้ือต�อการปรับใช,ในชีวิตประจําวัน แต�อย�างไรก็ดี หลักธรรมท่ีใช,ในการอบรมของวัดในเบื้องต,น
และใช,ในทุกระดับ ได,แก� หลักคุณธรรม 3 ประการ ใช,สําหรับอบรมการเข,ามาเป2นสมาชิกใหม�ของวัด 
เป2นต,นว�า หลักวินัย คือ ระเบียบ ข,อบังคับ ท่ีห,าม ท่ีอนุญาต วางไว,เป2นหลักให,ถือปฏิบัติตาม เพ่ือ
ความสงบเรียบร,อยดีงาม ของตนเองและหมู�คณะ เคารพ คือการเป|ดใจเพ่ือค,นหาคุณความดีท่ีมีอยู�
จริงในบุคคล วัตถุ เหตุการณ'ต�างๆ เม่ือพบแล,วก็ยอม ก็รับ ก็นับ และก็ถือปฏิบัติตามคุณความดีนั้นๆ 
อดทน คือ ความยืนหยัดไม�ท,อถอยในการทําความดี ไม�ว�าจะมีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง คุณธรรมท้ัง 3 
ประการนี้ เป2นแนวทางการอบรมข้ันพ้ืนฐานบุคลากรของวัดธรรมกายจะต,องมี และจะต,องผ�านการ
อบรม ฝqกฝน เพ่ือหลอมรวมพฤติกรรมให,เป2นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค'ของพระศาสนา
เป2นตัวต้ัง ท้ังนี้ หลังจากท่ีอบรมหลักคุณธรรมข้ันพ้ืนฐาน 3 ประการแล,ว ยังต,องใช,หลักธรรมเบื้องต,น
ในการอบรม ซ่ึงประกอบด,วย 

2.1) ทิศ 6 หมายถึง บุคคลประเภทต�างๆ ท่ีต,องเก่ียวข,องสัมพันธ' ดุจทิศท่ีอยู�รอบตัว 
เป2นข,อธรรมท่ีใช,เป2นแนวทางในการปฏิบัติตนต�อบุคคลต�างๆรอบตัวมนุษย' ประกอบด,วย ทิศเบื้อง
หน,า คือ บิดามารดา ทิศเบื้องขวา คือ ครูอาจารย' ทิศเบื้องหลัง คือ สามีภรรยา ทิศเบื้องซ,าย คือ มิตร
สหาย ทิศเบื้องบน คือ สมณพราหมณ' ทิศเบื้องล�าง คือ ลูกจ,างกับนายจ,าง 

2.2) อบายมุข 6 หมายถึง ปากทางแห�งความเสื่อม หรือหนทางไปสู�ความไม�เจริญท้ัง
ปวง เป2นต,นว�า การหมกมุ�นในการเสพของมึนเมา การหมกมุ�นในการเท่ียวไปตามตรอกซอกซอย ใน
เวลากลางคืน เป2นอบายมุขแห�งโภคะท้ังหลาย การหมกมุ�นเท่ียวดูมหรสพ เป2นอบายมุขแห�งโภคะ
ท้ังหลาย การหมกมุ�นในการเล�นการพนัน อันเป2นเหตุแห�งความประมาท การหมกมุ�นในการคบคนชั่ว
เป2นมิตร การหมกมุ�นในความเกียจคร,าน มีความสนุกสนานเฉพาะหน,าเป2นตัวล�อ ทําให,เห็นผิดเป2น
ชอบได, แต�แท,ท่ีจริงแล,ว ท้ังชีวิต ชื่อเสียง ทรัพย'สิน ยศตําแหน�ง ฐานะ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ท่ี
ได,มานั้น มีความพินาศกําลังรออยู�ท่ีปลายทาง 

2.3) สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมท่ีเป2นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู,อ่ืน ผูกไมตรี 
เอ้ือเฟopอ เก้ือกูล หรือเป2นหลักการสงเคราะห'ซ่ึงกันและกัน มีอยู� 4 ประการ ได,แก� 1) ทาน คือ การให, 
การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟopอแบ�งปWนของๆ ตนเพ่ือประโยชน'แก�บุคคลอ่ืน ไม�ตระหนี่ถ่ีเหนียว ไม�เป2น
คนเห็นแก�ได,ฝcายเดียว คุณธรรมข,อนี้จะช�วยให,ไม�เป2นคนละโมบ ไม�เห็นแก�ตัว 2) ป|ยวาจา คือ การ
พูดจาด,วยถ,อยคําท่ีไพเราะอ�อนหวาน พูดด,วยความจริงใจ ไม�พูดหยาบคายก,าวร,าว พูดในสิ่งท่ีเป2น
ประโยชน'เหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ,าทรงให,ความสําคัญกับการพูดเป2นอย�างยิ่ง 3) อัตถจริยา คือ 
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การสงเคราะห'ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งท่ีเป2นประโยชน'แก�ผู,อ่ืน 4) สมานัตตา คือ การเป2นผู,มี
ความสมํ่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต,นเสมอปลาย 

2.4) ฆราวาสธรรม หมายถึง คุณสมบัติของผู,ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
ทางโลก ประกอบด,วยธรรมะ 4 ประการ ได,แก�  1) สัจจะ คือ ความจริง ตรงแท, มีความซ่ือสัตย'เป2น
พ้ืนฐาน เป2นคนจริงต�อความเป2นมนุษย'ของตน 2) ทมะ คือ การฝqกตน ข�มจิต และรักษาใจ บังคับ
ตัวเองเพ่ือลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ 3) ขันติ คือ การอดทน ไม�ใช�แพียงแต�อดทนกับคําพูดหรือ
การกระทําของผู,อ่ืนท่ีเราไม�พอใจ แต�หมายถึงการอดทนอดกลั้นต�อการบีบบังคับของกิเสส 4) จาคะ 
คือ การเสียสละ บริจาคสิ่งท่ีไม�ควรมีอยู�ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งท่ีไม�ควรมีอยู�กับตน ละ
นิสัยไม�ดีต�างๆ 

2.5) กัลยาณมิตตธรรม หมายถึง มีผู,แนะนําสั่งสอน ท่ีปรึกษาเพ่ือนท่ีคบหา และ
บุคคลผู,แวดล,อมท่ีดี ความรู,จักเลือกเสวนาบุคคล หรือเข,าร�วมหมู�กับท�านผู,ทรงคุณทรงปWญญามี
ความสามารถ ซ่ึงจะช�วยแวดล,อม สนับสนุนชักจูง ชี้ช�องทาง เป2นแบบอย�าง ตลอดจนเป2นเครื่อง
อุดหนุนเก้ือกูลแก�กัน ให,ดําเนินก,าวหน,าไปด,วยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การประกอบ
กิจการ และธรรมปฏิบัติ สิ่งแวดล,อมทางสังคมท่ีดี 

2.6) มงคลชีวิต 38 ประการ หมายถึง มงคลท่ีเป2นข,อปฏิบัติ ต,องทําต,องปฏิบัติให,ได,
จริงเหตุแห�งความสุขและความเจริญ ก,าวหน,าของชีวิต ซ่ึงเป2นพระสูตรท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ,าได,ทรง
แสดงไว,เป2นข,อควรประพฤติปฏิบัติอันดีงาม หลักธรรมในมงคลสูตรนั้นสามารถแบ�งออกได,เป2น 2 
ระดับ คือ หลักธรรมในระดับของการพัฒนาชีวิตเพ่ือให,เป2นคนดีของสังคม และหลักธรรมในระดับ
ของการพัฒนาจิตเพ่ือความหลุดพ,นจากกิเลสท้ังหลาย ซ่ึงการแบ�งในแต�ละระดับอย�างนี้เป2นการแสดง
ให,เห็นถึง “เป^าหมาย” ของการพัฒนาตนตามแนวคําสอนในมงคลสูตรได,เป2นอย�างดี 

3) กระบวนการบริหารโครงการ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมท่ีเป2นระบบ โดยอาศัย
ทรัพยากรการบริหารเป2นต,นว�า คน เงิน วัสดุอุปกรณ' และการจัดการ เป2นตัวขับเคลื่อน แต�ท้ังนี้ การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมให,ประสบผลสําเร็จได, ต,องอาศัยการบริหารกิจกรรมท่ีเป2นระบบข้ันตอนมี
จุดเริ่มต,นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรมอย�างแน�นอน ซ่ึงประกอบไปด,วย การสํารวจดูความต,องการของ
ผู,เข,าร�วมโครงการ การประชาสัมพันธ' การวางแผนโครงการ การอํานวยการโครงการ การจัดโครงการ 
การประเมินผลโครงการ และการรายงานโครงการ   

4) สภาพแวดล,อมการบริหารโครงการ หมายถึง การบริหารโครงการท่ีจะต,องพิจารณาดู
สภาพแวดล,อมในการดําเนินโครงการว�ามีความเหมาะสมหรือไม� ผู,บริหารโครงการและบุคลากรทุก
ฝcายจะต,องร�วมกันประเมินดูสภาพแวดล,อมต�างๆ อาทิ ประชาชนท่ีเข,าร�วมโครงการ วัฒนธรรม
ท,องถ่ิน คณะสงฆ'ในจังหวัด ข,าราชการ พ�อค,า และประชาชนให,การสนับสนุนมากน,อยเพียงใด ซ่ึงเป2น
ข,อมูลประกอบในการดําเนินการโครงการให,บรรลุผลสําเร็จตามท่ีคาดหวังเอาไว, เพราะฉะนั้น 
สภาพแวดล,อมของการบริหารงานโครงการ จึงหมายถึง สภาพหรือบริบทท่ีเหมาะสมต�อการนํา
แนวคิด หลักการ และเหตุผลของการบริหารงานโครงการไปใช, เพ่ือนําไปสู�การแก,ไขปWญหาอันเกิดจาก
ตัวของโครงการ บุคลากร และสภาพพ้ืนท่ี 
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5) วัตถุประสงค'ของการบริหารโครงการ หมายถึง การบริหารโครงการให,บรรลุผลสําเร็จ 
ภายใต,ข,อจํากัดหลายประการ เป2นต,นว�า เวลา บุคคล เงินงบประมาณ สถานท่ี การให,การสนับสนุน
จากภาครัฐ และความคาดหวังจากผู,เข,าร�วมโครงการ กรณีโครงการสําคัญของวัดพระธรรมกาย 
วัตถุประสงค'ของการดําเนินการโครงการ เพ่ือการพัฒนาประชาชนทุกระดับ ภายใต,โครงการท่ีมีชื่อ
เรียกต�างๆ ท้ังนี้ มุ�งหวังให,ประชาชนเป2นคนดี มีศีลธรรมเคียงคู�กับสังคมในปWจจุบันท่ีนับวันศีลธรรม
เริ่มจะถดถอย เพราะฉะนั้น วัตถุประสงค'ของการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกายจึงถือเอาการ
พัฒนาประชาชนเป2นตัวต้ัง โดยดําเนินการภายใต,ชื่อของโครงการท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงอาจจะมี
ข,อจํากัดในเง่ือนไข เวลาท่ีมีจํากัด บุคลากรท่ีช�วยเหลือในโครงการท้ังท่ีเป2นพระสงฆ'และฆราวาส เงิน
งบประมาณ สถานท่ีในการจัดโครงการ รวมตลอดถึงการสนับสนุนจากหน�วยงานของรัฐ     

6) การวางแผนการบริหารโครงการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งของการบริหารโครงการของวัด
พระธรรมกายท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการดําเนินการตามเป^าหมายท่ีกําหนดไว, โดยการบริหารงาน
โครงการของวัดพระธรรมกายให,สําเร็จลงได, ย�อมต,องมีการวางแผนอย�างเป2นระบบและตอบสนองต�อ
วัตถุประสงค'ของโครงการได, เพราะในการวางแผนการบริหารโครงการไว,ล�วงหน,า ย�อมช�วยลดความ
ไม�แน�นอนให,ลดลง อีกท้ังยังช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให,ดีกว�าเดิม ในขณะเดียวกัน ในการวาง
แผนการบริหารโครงการ ส�วนสําคัญอยู�ท่ีการวิเคราะห'อย�างเป2นระบบ การวิเคราะห'ทางเลือก การ
วิเคราะห'สถานการณ' ท้ังนี้ต,องดําเนินการไปให,สอดคล,องกับวัตถุประสงค'เสมอ ซ่ึงจะทําให,ได,ข,อ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับสภาพปWญหา กระบวนการดําเนินการ กระบวนการประเมินผล และการสรุปผล
ได,อย�างแม�นยําในท่ีสุด ซ่ึงประกอบด,วยข้ันตอนการวางแผนดังนี้ 

6.1) การสํารวจความต,องการของประชาชน หมายถึง การออกสํารวจดูความ
ต,องการของประชาชนท่ีจะเข,าร�วมโครงการของวัดพระธรรมกายท้ังในส�วนกลางและตามจังหวัดต�างๆ
ท่ีเป2นท่ีต้ังของวัดสาขา ซ่ึงการสํารวจดูความต,องการนี้ เป2นการพิจารณาดูเจตนาของประชาชนท่ี
ประสงค'จะร�วมในโครงการนี้ เพ่ือวัตถุประสงค'จะพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว และพัฒนาชุมชน
อย�างแท,จริงหรือไม� การสํารวจข,อมูลในเบื้องต,นนี้ จะเป2นข,อมูลพ้ืนฐานในการท่ีจะกําหนดกรอบ
ดําเนินการให,สอดคล,องกับความต,องการของประชาชน  

6.2) การประชาสัมพันธ'แก�ประชาชน หมายถึง การส�งผ�านข,อมูลข�าวสารเก่ียวกับ
โครงการสําคัญต�างๆ ของวัดพระธรรมกาย ในรูปแบบสื่อทางวิทยุ โทรทัศน' ดาวเทียม อินเตอร'เน็ต   
วรสาร และตํารา ให,กับประชาชนทุกระดับได,รับทราบถึงโครงการและประสงค'จะเข,าร�วมโครงการ 
นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ'ดังกล�าว ยังเป2นการบอกถึงวัตถุประสงค' ผลลัพธ'สุดท,ายท่ีจะได,รับ ซ่ึง
หากประชาชนได,ทราบถึงวัตถุประสงค'ท่ีแท,จริงแล,ว ก็จะเกิดการยอมรับและเข,าร�วมในโครงการ
สําคัญของวัดในท่ีสุด 

6.3) การวางแผนโครงการ หมายถึง การกําหนดแนวทางการดําเนินการโครงการ
สําคัญของวัดพระธรรมกายอย�างเป2นข้ันตอน หลังจากท่ีได,มีการสํารวจดูความต,องการและการส�ง
ข,อมูลข�าวสารในรูปแบบการประชาสัมพันธ'ไปแล,ว การวางแผนโครงการสําคัญของวัด จะต,องกําหนด
วัตถุประสงค'ให,ชัดเจน บอกถึงเป^าหมายของการจัดทําโครงการแต�ละโครงการให,ประชาชนได,รับ
ทราบ ในทํานองเดียวกัน ก็ต,องบอกถึงผลท่ีคาดว�าจะได,รับจากการดําเนินการตามโครงการ และมี
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เกณฑ'การตัดสินใจในการดําเนินการโครงการ มีข,อจํากัดอะไรบ,าง และท่ีสําคัญจะต,องออกแบบการ
การใช,ทรัพยากรการบริหารให,เกิดความคุ,มค�ามากท่ีสุด 

6.4) การอํานวยการโครงการ หมายถึง การกําหนดผู,รับผิดชอบโครงการให,ชัดเจน 
ใครจะเป2นผู,รับผิดชอบสูงสุด และใครจะเป2นผู,รับผิดชอบในแต�ละแผนก ท้ังนี้ การอํานวยการโครงการ
ต�างๆ จะต,องมีผู,สั่งการ คอยดูแลรับผิดชอบองคาพยพท้ังปวงของโครงการให,ดําเนินการไปตามท่ี
กําหนดไว,ในแผน รวมถึงการประสานงานในทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือให,โครงการต�างๆ เป2นไปด,วย
ความเรียบร,อย สนองตอบต�อวัตถุประสงค'และความต,องการของประชาชนได,เป2นอย�างดี  

6.5) การจัดการโครงการ หมายถึง การจัดวางบุคลากร เจ,าหน,าท่ีท่ีรับผิดชอบในแต�
ฝcายให,เหมาะสมและสอดคล,องกับภารกิจของโครงการ โดยประธานโครงการของวัดพระธรรมกายใน
แต�ละศูนย'สาขาท่ีทําหน,าท่ีขับเคลื่อนโครงการได,มีการจัดวางตําแหน�ง การแบ�งงาน ให,แก�สมาชิกใน
โครงการดําเนินการไปตามกรอบภารกิจ ซ่ึงทุกคนเป2นผู,รับผิดชอบร�วมกัน เสมือนหนึ่งว�า ทํางานกัน
เป2นทีม โดยมีระบบโครงสร,างท่ีชัดเจน เน,นการบริหารอย�างมีเป^าหมายเป2นหลัก ภายในข,อจํากัดด,าน
เวลา งบประมาณ และลักษณะงาน  

6.6) การควบคุมการบริหารโครงการ หมายถึง การควบคุมดูแลการดําเนินการ
โครงการเพ่ือจะทราบว�า โครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู�นั้นเป2นไปตามแผนท่ีได,วางเอาไว,หรือไม� และ
เป2นไปตามแนวคิด หลักการทางวิชาการหรือไม� รวมถึงเป2นไปตามวัตถุประสงค'ท่ีไว,วางเอาไว,หรือไม� 
การควบคุม กํากับดูแลโครงการของวัดพระธรรมกายนั้น มีประธานโครงการประจําศูนย'แต�ละแห�ง
เป2นผู,ดูแล รับผิดชอบอย�างใกล,ชิด เพ่ือไม�ให,การดําเนินการผิดไปจากทิศทางทีได,กําหนดเอาไว, โดย
ขอบข�ายทิศทางทีได,วางเอาไว, จะต,องอยู�ภายใต,เง่ือนไขท่ีว�า การควบคุมให,โครงการเสร็จตาม
กําหนดเวลา การควบคุมค�าใช,จ�ายของโครงการให,เป2นไปตามท่ีกําหนดไว, และการควบคุมให,ผลการ
ปฏิบัติงานเชื่อถือได,และได,มาตรฐาน 

6.7) การประเมินผลโครงการ หมายถึง การตรวจดูความสําเร็จของโครงการท่ีได,
ดําเนินการไปแล,วของวัดพระธรรมกาย ไม�ว�าโครงการนั้นจะเริ่มดําเนินการไปแล,วแต�ยังไม�สําเร็จผล
อย�างสมบูรณ'แบบก็ต,องมีการประเมินผลเป2นระยะๆ เพ่ือทราบถึงความก,าวหน,า อุปสรรค และปWญหา
ท่ีเกิดข้ึนในระหว�างท่ีดําเนินการอันจะนําไปสู�การแก,ไขปWญหาอย�างทันท�วงที และมีผลต�อความสําเร็จ
ของการบริหารโครงการอย�างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน การประเมินผลโครงการของวัดพระธรรมกาย
นั้น จะเน,นท่ีผลท่ีได,จากการประเมินมีความสัมพันธ'กับวัตถุประสงค'ของโครงการแต�ละโครงการ
หรือไม� เพราะผลลัพธ'ของโครงการต�างๆ ของวัดพระธรรมกายมีการต้ังวัตถุประสงค'ไว,ชัดเจนท้ังสิ้น 
ผลลัพธ'ท่ีได,จากการดําเนินโครงการ ก็ต,องมีความสัมพันธ'กับวัตถุประสงค'โดยปริยาย  

7) ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต�อโครงการเผยแผ� หมายถึง ความเชื่อถือ เชื่อม่ันในเจตจํานงของ
โครงการท่ีวัดพระธรรมกายได,รังสรรค'ข้ึนมา เจตจํานงอันแน�วแน�ท่ีมีอยู�ในวัตถุประสงค'ของโครงการ
ของวัด เป2นเสมือนหนึ่งทิศทางท่ีบ�งบอกว�า การจัดโครงการข้ึนมา วัดต,องการจะให,โครงการเป2น
ประโยชน'แก�ประชาชนอย�างไร เม่ือประชาชนได,เห็นถึงวัตถุประสงค'ของโครงการแล,ว ก็จะทราบได,
ทันทีว�า สิ่งท่ีวัดพระธรรมกายได,คิดค,นข้ึน เพ่ือต,องการฟopนฟูศีลธรรมให,เกิดข้ึนในสังคมทุกระดับ 
ประชาชนจึงตัดสินใจเข,าร�วมโครงการและให,การสนับสนุนด,วยกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย'และ
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กําลังวัตถุสิ่งของท่ีเป2นประโยชน'ต�อการขับเคลื่อนโครงการสําคัญต�างๆ ของวัดพระธรรมกายท้ังใน
ส�วนกลางและศูนย'สาขาในต�างจังหวัด นอกจากนี้ ตัวชี้วัดสําคัญของคําว�า ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต�อ
โครงการ ได,แก� จํานวนประชาชนท่ีเข,าร�วมในโครงการ จนกล�าวได,ว�า เป2นประชาชนท่ีเรียกตนเองว�า 
กัลยาณมิตร มีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป[ ทัศนคติของประชาชนท่ีเข,าร�วมโครงการดีข้ึน ไม�เป2นท่ีเคลือบ
แคลงสงสัยเหมือนดังเช�นก�อนจะเข,าร�วมโครงการ  

8) ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะ หมายถึง ความสําเร็จการบริหาร
โครงการการเผยแผ�ศาสนธรรมในรูปแบบต�างๆ ของวัดพระธรรมกาย ซ่ึงได,ดําเนินการมาอย�าง
ยาวนานและต�อเนื่อง ประสบผลสําเร็จในทุกด,าน เป2นเพราะได,ต้ังวัตถุประสงค'ท่ีสําคัญในการจรรโลง
พระพุทธศาสนา กล�าวคือ ทําอย�างไรจึงจะฟopนฟูศีลธรรมให,กลับคืนมาโดยเร็ว ทําอย�างไรจะมีศาสน
ทายาท ธรรมทายาทท่ีดีเป2นแบบอย�าง ตลอดถึงการสร,างศาสนวัตถุ คือ วัด ให,เป2นวัดท่ีแท,จริง แต�
อย�างไรก็ตาม การวัดระดับความสําเร็จของการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
สามารถสะท,อนออกได,เป2น 4 ประเด็น ได,แก� 

8.1) ศาสนธรรม หมายถึง ความสําเร็จของการพัฒนาศาสนธรรมท่ีมีอยู�แล,วใน
พระไตรป|ฎก แล,วนํามากําหนดเป2นหมวดหมู� ประเภท เพ่ือให,เกิดความเหมาะสมแก�การศึกษาและ
การปฏิบัติ สําหรับผู,ท่ีเข,าร�วมกิจกรรม/โครงการของวัดพระธรรมกาย การพัฒนาหลักศาสนธรรมใน
เบื้องต,น เริ่มต,นจากการสร,างความเข,าใจในหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข,องกับชีวิตประจําวัน โดย
การศึกษาถึงเจตนารมณ'ของแต�ละหัวของหลักธรรม เพ่ือนําไปสู�การตีความให,เป2นประโยชน'แก�การ
นําไปใช, หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง เป2นการแปลงจากหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีดูเหมือนจะเข,าใจยาก ให,กลับ
กลายเป2นของท่ีสามารถเข,าใจง�าย ด,วยภาษาท่ีอาจจะกล�าวได,ว�า ไม�เป2นทางการ เช�น การแปลง
หลักธรรมหลักทิศ 6 สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม มงคลชีวิต 38 ฯลฯ ให,เป2นภาษาท่ีเข,าใจง�าย และ
การบูรณาการหลักธรรมท้ังหลายให,กลายเป2นปรัชญาอันเป2นแนวทางของการฝqกฝนอบรมบุคลากร
ภายในวัด หลักธรรมข้ันพ้ืนฐานนั้น ได,แก� คุณธรรมพ้ืนฐาน 3 ประการ ได,แก� วินัย เคารพ และอดทน 
ขณะเดียวกันก็มีหลักการนิสัย 4 ประการ 5 ห,องชีวิต เป2นหลักการท่ีได,จากการบูรณาหลักธรรมข้ัน
พ้ืนฐานให,ไปสู�วิถีชีวิตประจําวัน ซ่ึงสามารถเห็นและสัมผัสได, นอกจากนี้ เม่ือสร,างความรู,ความเข,าใจ
กันท่ัวแล,ว ก็ใช,หลักธรรมข้ันพ้ืนฐานเป2นท่ีขัดเกลาจิตใจ จนสามารถหลอมรวมอุดมการณ'ให,เป2นหนึ่ง
เดียวในคณะ ได,แก� การสร,างพระให,เป2นพระแท,น�ากราบไหว, สร,างวัดให,เป2นวัด และสร,างคนให,เป2น
คนดี รวมถึงการสร,างเครือข�ายกัลยาณมิตร สร,างทีมงานเผยแผ�ธรรม ประการสุดท,าย การพัฒนา 
ศาสนธรรมต,องถูกยกข้ึนสู�การจัดทําเป2นโครงการ เพ่ือรองรับและขยายฐานธรรมะให,ท่ัวถึงประชาชน
ทุกกลุ�มอาทิ โครงการเผยแผ�ธรรมะทางก,าวหน,า โครงการแผ�ธรรมสันติภาพโลก 

8.2) ศาสนบุคคล หมายถึง ความสําเร็จท่ีเกิดจากกระบวนการขัดเกลาในเชิง
ศีลธรรมของวัดพระธรรมกาย จนกลายเป2นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ท่ีเป2นแบบอย�างท่ีดีแก�
หน�วยงาน องค'การอ่ืนๆ โดยมีอัตลักษณ'สําคัญขององค'การ คือ รูปแบบ กระบวนการ และเป^าหมาย
ของคัดเลือก คัดสรรบุคลากร ซ่ึงมีลักษณะท่ีเป2นแบบเฉพาะตน มีกระบวนการแนะนําหรือเรียกว�า 
นิเทศธรรมแก�บุคลากรให,รู,จักกับสถานท่ีและบุคคลสําคัญภายในวัด การแนะนําเรื่องกฎ ระเบียบ 
กติกา การพัฒนาบุคลากรด,วยการฝqกอบรมอย�างเข,ม การให,โอกาสทางการศึกษา การปลูกฝWiง
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อุดมการณ'และเป^าหมายของการใช,ชีวิตร�วมกันภายใต,องค'ประกอบและสภาพแวดล,อมเดียวกัน การ
จัดสภาพความเป2นอยู�ด,วยหลักการสัปปายะ 4 ประการ การดูแลเอาใจใส� การสร,างแรงบันดาลใจให,
เกิดความรักท่ีจะสร,างบุญและบารมีร�วมกัน การพัฒนาคนผ�านโครงการสําคัญของวัด   

8.3) ศาสนพิธีกรรม หมายถึง ความสําเร็จของการพัฒนาศาสนพิธีกรรมให,เป2นท่ีรับรู,
แก�ประชาชน โดยการทบทวนศาสนพิธีกรรมท่ีมีอยู�ในธรรมวินัย และปรับปรุงพัฒนาศาสนพิธีให,เป2นท่ี
แพร�หลายแก�ประชาชน ส�งเสริมสนับสนุนให,คนในบุคลากรในวัดให,ยึดถือปฏิบัติตามศาสนพิธีกรรม
อย�างต�อเนื่อง รวมถึง การสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธในงานบุญใหญ�ของวัด เช�น งานกฐิน
สามัคคี ทอดผ,าปcา ถวายข,าวพระพุทธ ถวายสังฆทาน เป2นต,น ขณะเดียวกัน ความสําเร็จของการ
พัฒนาศาสนพิธีกรรม ยังต,องรู,จักการธํารงรักษาศาสนพิธีกรรมอันเป2นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชาวพุทธ และรู,จักการประยุกต'แนวทางสาระสําคัญของศาสนพิธีกรรมให,เข,ากับยุคสมัย รวมถึง
กระทําสืบต�อเนื่องกันเป2นลําดับ โดยพัฒนาผ�านโครงการสําคัญของวัด และมีการบริหารจัดการภายใน
โครงการให,เกิดประสิทธิภาพ เป^าหมายสําคัญ ได,แก� ผู,ท่ีเข,าร�วมโครงการเกิดสัมมาทิฏฐิ เกิดความ
ศรัทธาท่ีจะสร,างบุญและบารมีร�วมกันจนกลายเป2นกัลยาณมิตรท่ีดี ท่ีร�วมกันประกอบศาสนพิธีกรรม
อันเป2นจุดเริ่มต,นของการสร,างบุญและบารมีในแต�ละโอกาส   

8.4) ศาสนสถาน หมายถึง ความสําเร็จในการสร,างสรรค'และพัฒนาศาสนสถานของวัด
พระธรรมกาย ต้ังแต�แรกก�อต้ังวัดรวมระยะเวลา 40 ป[ผ�านมา การพัฒนาศาสนสถานของวัดได,กระทํามา
อย�างต�อเนื่อง จนกระท่ังได,เห็นผลเป2นท่ีปรากฎชัดอย�างเป2นรูปธรรมว�า ศาสนสถานแต�อย�างนั้น มี
วิวัฒนาการในทางท่ีดีเป2นลําดับ หลักสําคัญของการสร,างศาสนสถานของวัดพระธรรมกาย เบื้องต,นใช,
หลักการท่ีมีอยู�ในทางพระพุทธศาสนา ได,แก� หลักปฏิรูปเทส 4 ได,แก� อาวาสเป2นท่ีสบาย บุคคลเป2นท่ี
สบาย อาหารเป2นท่ีสบาย และธรรมะเป2นท่ีสบาย เป2นต,น หลักการ 4 ประการนี้ นํามาใช,ในการปรับปรุง
วัดให,มีความร�มรื่นร�มเย็นจนกลายเป2นรมณียสถานสําคัญท่ีพุทธศาสนิกชนเม่ือเข,ามาแล,ว เกิดความสงบ
ร�มเย็นและมีความรู,สึกว�า เป2นวัดตามอุดมคติท�ามกลางเมือง นอกจากนี้ หลักการพัฒนาศาสนสถานให,
ประสบผลสําเร็จ ต,องคํานึงจํานวนคน กล�าวคือ สร,างศาสนสถานให,คํานึงถึงความพอเพียงกับจํานวนคน
ท่ีเข,ามาปฏิบัติธรรมและเข,ามามีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมตามโครงการต�างๆ ของวัด รวมถึงการ
พิจารณาถึงพ้ืนท่ีใช,สอย ความม่ันคงแข็งแรง ความเรียบง�าย เป2นสถาปWตยกรรมร�วมสมัย และเป2นสถาปWต
กรรมในเชิงสร,างสรรค' แต�คงไว,ซึ่งคติในทางพระพุทธศาสนาไว,อย�างลงตัว 
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3.4 ดัชนีช้ีวัดตัวแปรสําคัญ 
 
ตารางท่ี 3.2 ดัชนีชี้วัดตัวแปรสําคัญ 
 

ตัวแปร ดัชนีช้ีวัด มาตราวัด 
1. หลักธรรมท่ีใช,ในการอบรม 1. เข,าใจและปรับใช,หลักคุณธรรม 3 มากยิ่งข้ึน 

2. เข,าใจและปรับใช, นิสัยพ้ืนฐาน 5 อย�างมากยิ่งข้ึน 
3. เข,าใจและปรับใช,หลักทิศ 6 มากยิ่งข้ึน 
4. เข,าใจและปรับใช,สังคหวัตถุ 4 มากยิ่งข้ึน 
6. เข,าใจและปรับใช,หลักฆราวาสธรรม มากยิ่งข้ึน 
7. เข,าใจและปรับใช,หลักกัลยาณมิตธรรม มากยิ่งข้ึน 
8. เข,าใจและปรับใช,หลักมงคลชีวิต 38 

แบบ
สัมภาษณ'

และ
แบบสอบถาม 

2. กระบวนการบริหาร
โครงการ 

1. สภาพแวดล,อมเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค'ชัดเจน 
3. การวางแผนเป2นระบบ 
4. มีผู,รับผิดชอบสั่งการ 
5. การจัดวางคน การแบ�งงาน เหมาะสม 
6. การควบคุมดูแลอย�างท่ัวถึง 
7. ประเมินผลอย�างเท่ียงตรงและครอบคลุม 

แบบ
สัมภาษณ'

และ
แบบสอบถาม 

3. ศรัทธาของประชาชนท่ีมี
ต�อโครงการ 

1. จํานวนประชาชนเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนผู,เข,าร�วมปฏิบัติธรรมเพ่ิมข้ึน 
3. การสนับสนุนจากทุกภาคส�วน 
4. เครือข�ายกัลยาณมิตร 
5. จํานวนธุดงคสถานเพ่ิมข้ึน 

แบบ
สัมภาษณ'

และ
แบบสอบถาม 

4. ศรัทธาของประชาชนท่ีมี
ต�อโครงการ 

1. จํานวนกัลยาณมิตรเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนประชาชนเข,าร�วมโครงการเพ่ิมข้ึน 
3. ทัศนคติของประชาชนดีข้ึน 

แบบ
สัมภาษณ'

และ
แบบสอบถาม 

5. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผย
แผ�ธรรมะ ด,านศาสนธรรม 

1. ใช,ภาษาเข,าใจง�าย   
2. ปรับใช,ธรรมะได,อย�างเหมาะสม 
3. พัฒนาศาสนธรรมผ�านโครงการ 

แบบ
สัมภาษณ'

และ
แบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 3.2  (ต'อ) 
 

ตัวแปร ดัชนีช้ีวัด มาตราวัด 
6.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

เผยแผ�ธรรมะ ด,านศาสน
บุคคล 

1. การคัดเลือก/คัดสรร 
2. การนิเทศธรรม 
3. การพัฒนา 
4. การธํารงรักษา 
5. การจัดทําเป2นโครงการ 

แบบ
สัมภาษณ'

และ
แบบสอบถาม 

7.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เผยแผ�ธรรมะ ด,านศาสน
พิธีกรรม 

1. การทบทวน 
2. การพัฒนา 
3. การประยุกต' 
4. การธํารงรักษา 
5. การเผยแผ� 

แบบ
สัมภาษณ'

และ
แบบสอบถาม 

8.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เผยแผ�ธรรมะ ด,านศาสน
สถาน 

1. ยึดแนวปฏิปเทส 4 
2. ยึดจํานวนคน 
3. ความม่ันคงแข็งแรง 
4. ความยั่งยืน 
5. ความประหยัด 
6. สถาปWตยกรรมร�วมสมัย 
7. คํานึงถึงประโยชน'ใช,สอย 

แบบ
สัมภาษณ'

และ
แบบสอบถาม 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& เพ่ือ

ศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 2) กระบวนการการ
บริหารโครงการท่ีมีป0จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกา
ภิวัตน& 3) ขัอเสนอแนะหรือตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิ
วัตน& ผู3วิจัยวิเคราะห&ข3อมูลโดยใช3การวิเคราะห&ความ ตีความและสังเคราะห&ความ รวมถึงการสรุป
ความจากผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ให3สอดคล3องกับแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารสําคัญท่ี
เก่ียวข3อง เพ่ือเปFนการสะท3อนมิติของผลการวิจัย 3 ด3าน ได3แก� ด3านเนื้อหา ด3านผู3ให3ข3อมูลสําคัญ และ
ด3านตัวผู3วิจัย ขณะเดียวกัน การวิเคราะห&ข3อมูลด3วยสถิติ ผู3วิจัยแสดงให3เห็นว�า ได3นําสถิติเข3ามาใช3 
เพ่ือสนับสนุนท่ีเกิดจากการวิเคราะห&ด3วยการตีความ วิเคราะห&ความ สังเคราะห&ความ และสรุปความ 
ซ่ึงทําให3เกิดความเท่ียงตรง ความครอบคลุม และความน�าเชื่อถือ เพราะสามารถตอบวัตถุประสงค&ของ
การวิจัยท้ังในเชิงลึกและในเชิงกว3างได3อย�างครอบคลุม ดังนั้น ผู3วิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห&เปFนไป
ตามลําดับดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ 

4.1 วิเคราะห&ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 
4.2 วิเคราะห&กระบวนการบริหารโครงการท่ีมีผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะ

วัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 
4.3 ตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน&   

วิเคราะห&ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 
เปFนการวิเคราะห&ความสําเร็จของการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกาย ผ�านทางการบริหาร

จัดการโครงการ ในประเด็นสําคัญ ได3แก� ความสําเร็จท่ีสะท3อนได3จาก โครงการเก่ียวกับการพัฒนา  
ศาสนธรรม การพัฒนาศาสนบุคคล การพัฒนาศาสนพิธี และการพัฒนาศาสนวัตถุ ซ่ึงเปFนการบูรณา
การหลักการบริหารโครงการท่ัวไป กับหลักการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา โดยจะเปFนการสะท3อน
ให3เห็นความสําเร็จท่ีเกิดจากแนวทางการดําเนินการ หลักการ และอุดมการณ&สูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา แสดงให3เห็นความเปFนภาวะวิสัยท่ีประจักษ&ในความเปFนรูปธรรม และสอดคล3อง
กับป0จจุกาลสมัย กล�าวคือ ประเด็นสําคัญในการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา มิได3ล3าสมัยแต�ประการ
ใด หากแต�เปFนการยืนหยัดและคงทนกับการเปลี่ยนแปลง หรือมีความทันสมัยอยู�ตลอดเวลา โดยใน
งานวิจัยชิ้นนี้จะเปFนการแสดงให3เห็นว�า การท่ีจะพัฒนาการเผยแผ�ธรรมะของวัดให3ทันกับโลกาภิวัตน&
นั่น ควรจะทําอย�างไร โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับตัวให3ทันกับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการปรับตัวนั้น 
มิได3เปFนการทําลายหลักการเดิมท่ีมีอยู�ในพระธรรมวินัย แต�เปFนการนําเอาหลักการบริหารโครงการท่ี
เปFนสมัยนิยมนํามาปรับเข3ากับประเด็นการพัฒนาท่ียกข้ึนไว3ในเบื้องต3น ในการนี้ จะเห็นได3ว�า  
มีโครงการสําคัญท่ีเก่ียวเนื่องกับประเด็นสําคัญดังกล�าวจากวัดพระธรรมกายให3เห็นกันอย�างต�อเนื่อง 
โดยโครงการท้ังหมดนั้น ล3วนแต�เปFนไปเพ่ือการพัฒนาศีลธรรมให3เกิดข้ึนกับมวลมนุษยชาติท้ังสิ้น 
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ดังนั้น เพ่ือเปFนการแสดงให3เห็นถึงความสําเร็จในจัดทําโครงการและการบริหารโครงการผ�านหลักการ
สําคัญ ได3แก� ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนวัตถุ จึงจะวิเคราะห&ตามประเด็นคําถาม
ต�อไปนี้  

1) วัดพระธรรมกายมีวิธีการพัฒนาศาสนธรรมให3ประสบผลสําเร็จได3อย�างไร  
2) วัดพระธรรมกายมีวิธีการพัฒนาศาสนบุคคลให3ประสบผลสําเร็จได3อย�างไร 
3) วัดพระธรรมกายมีวิธีการพัฒนาศาสนพิธีให3ประสบผลสําเร็จได3อย�างไร 
4) วัดพระธรรมกายมีวิธีการพัฒนาศาสนวัตถุให3ประสบผลสําเร็จได3อย�างไร  

วิเคราะห&กระบวนการบริหารโครงการท่ีมีผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัด
พระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 

เปFนการวิเคราะห&กระบวนการสําคัญของการบริหารโครงการในวัดพระธรรมกาย ซ่ึงเปFนการ
พิสูจน&ว�า การบริหารงานโครงการท่ีเก่ียวกับการเผยแผ�ธรรมะหรือท่ีเรียกว�า การฟQRนฟูศีลธรรมโลก 
มิได3เกิดจากการดําเนินการ โดยปราศจากหลักการ แท3จริงแล3ว การบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของ
วัดพระธรรมกาย มีกระบวนการบริหารท่ีสําคัญ และยึดโยงถึงการพัฒนามวลมนุษยชาติครบทุกมิติ 
และมิได3เล็งผลการพัฒนาในประเทศไทยเท�านั้น แต�มุ�งผลไปท่ัวโลก ซ่ึงหลักการและกระบวนการ
บริหารโครงการดังกล�าว เปFนการผสมผสาน ท้ังหลักการบริหารโครงการสมัยใหม�กับหลักการในทาง
พระพุทธศาสนาเข3าด3วยกัน หรือเรียกว�า พุทธวิธี ซ่ึงเปFนหลักการท่ีมีอยู�แล3วอย�างสากล แล3วนํามา
บูรณาการให3เกิดเปFนรูปธรรมดังท่ีประจักษ&ในหลายๆ โครงการอันเปFนท่ียอมรับของทุกฝUาย ท้ังนี้
ข้ึนอยู�กับกระบวนการบริหารโครงการท่ีผู3บริหารของวัด ผู3รับผิดชอบ และบุคลากร ช�วยกันรังสรรค&
โครงการเผยแผ�ธรรมไปตามกระบวนการท่ีสร3างร�วมกัน จนกลายเปFนจุดแข็งและสามารถพัฒนาต�อ
ยอดองค&ความรู3ท่ีได3จากการบริหารโครงการขยายไปสู�หน�วยงานองค&การอ่ืนๆ ได3ถือเปFนแบบอย�าง
(Best Practice) ของการพัฒนา ซ่ึงมุ�งสู�เปZาหมายสูงสุด คือ การฟQRนฟูศีลธรรมของโลกให3กลับคืนมา 
ในการนี้ผู3วิจัยใช3วิธีการวิเคราะห&ข3อมูลในวัตถุประสงค&ข3อนี้ด3วยการวิเคราะห& ตีความ สังเคราะห&ความ 
และสรุปความ รวมถึงใช3สถิติเชิงอนุมานเข3าวิเคราะห&ร�วมด3วย เพ่ือหาความสัมพันธ&ระหว�างตัวแปร 
ดังนั้น ผู3วิจัยจึงกําหนดกรอบประเด็นคําถาม เพ่ือความกระชับและตรงประเด็นคําถามของ
กระบวนการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย ดังนี้  

1) สภาพแวดล3อมการบริหารงานโครงการ เปFนอย�างไร 
2) วัตถุประสงค&ของการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย เปFนอย�างไร 
3) การวางแผนการบริหารโครงการของวัดธรรมกาย เปFนอย�างไร 
4) การอํานวยการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย เปFนอย�างไร 
5) การดําเนินการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย เปFนอย�างไร 
6) การควบคุมการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย เปFนอย�างไร  

ตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 
เปFนการนําเสนอตัวแบบสําคัญของการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมของวัดพระธรรมกาย 

ภายหลังจากการวิเคราะห& ตีความ สังเคราะห&ความ และสรุปความจากข3อมูลเชิงเอกสาร (Conten 
Analysis) ข3อมูลเชิงบุคคลผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) แล3วนํามากําหนดเปFนตัวแบบการ
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บริหารโครงการ เพ่ือนําเสนอเปFนองค&ความรู3ใหม�ๆ ท่ีได3จากการวิเคราะห&ข3อมูล ซ่ึงจะนําไปสู�การเปFน
ตัวแบบท่ีใช3ในการพัฒนาให3เกิดประโยชน&แก�พระศาสนา หรือแม3องค&การอ่ืนๆ ท่ีจะได3นําเอาไปพัฒนา
ในเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวอันจะเปFนการสร3างองค&ความรู3ใหม�ๆ อย�างไม�มีวันจบสิ้น ยิ่งนําเอาตัวแบบไปใช3
มากเท�าไหร� ยิ่งจะเปFนการต�อยอดแนวคิดท่ีได3จากตัวแบบนี้ เพราะการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะ 
ซ่ึงได3จากการตกผลึกองค&ความรู3จนกลายเปFนตัวแบบนี้ เปFนการสังเคราะห&เนื้อหาสาระอันเปFนส�วน
สําคัญท่ีสะท3อนจากมิติด3านความคิด การปฏิบัติจริง แล3วแปลผลมาสู�ความเปFนรูปธรรมท่ีเห็นได3ชัด
แจ3ง จนกลายเปFนท่ียอมรับทุกฝUาย ดังนั้น ในวัตถุประสงค&ข3อนี้ ผู3วิจัยจึงมุ�งเน3นชุดคําอธิบายตัวแบบ
เปFนประการสําคัญ เพ่ือให3เกิดความเข3าใจตรงกัน   
 
4.1 วิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ#ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน� 

วัดเปFนศูนย&รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู�เหล�า และยังเปFนสถานท่ีฝaกอบรม ขัดเกลา
อุปนิสัยประชาชนให3เปFนคนดีและมีจิตใจเมตตา ยึดม่ันในศีลธรรม กฎหมายบ3านเมือง ต้ังแต�อดีตเปFน
ต3น พุทธศาสนิกชนทุกหมู�เหล�า ต�างมีทัศนะว�า วัดเปFนศูนย&รวมของชีวิต ไม�ว�าจะเปFนการเกิด
จนกระท่ังถึงเชิงตะกอน ย�อมหลีกหนีไม�พ3นวัดท้ังสิ้น แต�จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพการเมือง  
การปกครอง การพัฒนาด3านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร& และเทคโนโลยี ทําให3สภาพของสังคมได3
เปลี่ยนแปลงไปไม�น3อย สภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว มีผลต�อวิถีชีวิตของคนด3วย จะเห็นได3จาก  
คนเริ่มห�างวัดมากข้ึน เพราะสภาพเศรษฐกิจเปFนป0จจัยกระตุ3นให3ต3องมุ�งหน3าทํามาหากิน เวลาท่ีจะเข3า
มาประกอบศาสนกิจภายเริ่มน3อยลง จึงทําให3ไม�เห็นความสําคัญของวัด ยิ่งคนท่ีมีทัศนคติไม�ดีต�อวัดอยู�
แล3ว ก็ยิ่งมีความเห็นท่ีสุดโต�ง เข3าใจวัดไปในทางท่ีไม�ดีเพ่ิมข้ึน เพราะฉะนั้น วัดในสภาพป0จจุบัน  
จึงเปFนเพียงแค�สัญลักษณ&อย�างหนึ่งท่ีเปFนศาสนวัตถุและศาสนสถานพอจะให3เรียกว�า วัด แต�เจตนา
ของการมีวัดในมิติท่ีถูกต3อง คือ เปFนสถานท่ีใช3ในการอบรมบ�มเพาะ ขัดเกลาคนให3เปFนคนดีด3วย
หลักธรรมท่ีมีอยู�ในพระไตรปcฏก หากเปรียบวัดเปFนเช�นเดียวกับมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมของโลก  
คงจะไม�ผิด เพราะไม�มีสถานท่ีแห�งใดท่ีสอนศีลธรรมได3ดีเท�ากับวัด โดยเฉพาะในสังคมไทยท่ีเปFนสังคม
แห�งชาวพุทธ  

แต�อย�างไรก็ตาม ในความเปFนวัด หากเปFนวัดตามความเข3าใจของคนโดยส�วนใหญ� คือ เปFน
เพียงแค�สถานท่ี วัตถุ สิ่งปลูกสร3าง ก็จะเปFนวัดดังท่ีคนส�วนใหญ�เข3าใจไปตลอดกาล แต�หากวัดใน
ความหมายท่ีแท3จริง คือ การเปFนสถานท่ีปลูกฝ0งศีลธรรม ก็จะกลายเปFนความหมายท่ีถูกต3อง
สอดคล3องกับเจตนารมณ&ของพระพุทธเจ3า ขณะเดียวกัน ด3วยบริบทของบ3านเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
ไปโดยพลวัตของป0จจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ วัดในความหมายของการเปFนสถานท่ี
ปลูกฝ0งศีลธรรม ต3องมีการปรับเปลี่ยนให3สอดคล3องกับสภาพแวดล3อมนั้นๆ เช�นกัน ภาษาพระเรียกว�า 
ปฏิรูปเทสวาโส ซ่ึงหมายถึง การอนุวัตวัดให3เปFนไปตามสภาพแวดล3อมท่ีมีการเปลี่ยนไป เช�น การปรับ
แนวทางการพัฒนาด3านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน กล�าวโดยรวม คือ การมุ�ง
พัฒนาคนควบคู�กับการพัฒนาวัตถุ ด3วยการประยุกต&หลักธรรมวินัยให3สอดคล3องกับบุคคลและสถานท่ี 
การปรับเปลี่ยนในลักษณะเช�นนี้ พระธรรมวินัยก็ยังคงอยู�และทันกับยุคสมัยตลอดเวลา   
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วัดพระธรรมกาย เปFนวัดในความหมายท่ีกล�าวมาในเบื้องต3น และเปFนวัดท่ีมีการปรับตัวให3ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม� จนเปFนท่ีรู3จักของประชาชนคนไทยมากข้ึน และเปFนวัดท่ีสนใจ
ของผู3นําศาสนาท่ัวโลกท่ีต3องการจะเข3ามาเยี่ยมชมเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาทุกด3าน ทําให3
เห็นได3ว�า วัดพระธรรมกาย เปFนวัดแบบอย�างในด3านการพัฒนา หรือเปFนแบบอย�างของการพัฒนาวัด
สมัยใหม�ในป0จจุบัน (Best Practice) โดยจุดมุ�งหมายของการสร3างวัดพระธรรมกายมีความชัดเจน
ต้ังแต�เบื้องต3น “การสร3างวัดให3เปFนวัด สร3างพระให3เปFนพระ สร3างคนให3เปFนคนดี” (พระภาวนาวิริยคุ, 
2550) การสร3างวัดให3มีความร�มรื่น หรือเปFนรมณียสถานสําหรับการประพฤติปฏิบัติธรรม การสร3าง
พระให3เปFนพระ คือ การฝaกพระให3มีศีลาจารวัตรเรียบร3อย สมควรแก�การกราบไหว3อย�างสนิทใจ การ
สร3างคนให3เปFนคนดี คือ การฝaกคนให3มีศีลธรรม รู3จักรับผิดชอบชั่วดี เจตนารมณ&ในเบื้องต3นนี้ วัด
พระธรรมกาย จึงพยายามมุ�งสร3างให3เกิดเปFนรูปธรรม ซ่ึงบัดนี้ได3เห็นผลเปFนท่ีประจักษ&แล3ว   

ผลท่ีประจักษ&แก�สายตาชาวโลกในด3านการพัฒนาศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศา
สนสถาน กล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ ความสําเร็จในระดับหนึ่งของวัด ตลอดระยะเวลา 40 ปhล�วงผ�านมา แต�
หากการพัฒนาในด3านท่ีกล�าวมานั้น ยังไม�หยุดยั้งเพียงแค�นี้ แต�ต3องดําเนินต�อไป เพ่ือมุ�งสู�จุดมุ�งหมาย
อันเปFนปณิธานสําคัญ คือ การขยายศีลธรรมไปสู�ชาวโลกท่ัวท้ังโลก แต�อย�างไรก็ตาม ความสําเร็จใน
ด3านการพัฒนาศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน จะต3องอาศัยระยะเวลาพอสมควร 
กว�าท่ีจะพัฒนาทุกด3านนี้ให3สําเร็จ ผ�านอุปสรรคป0ญหามานานัปการ ซ่ึงเปFนด�านทดสอบความเพียร
พยายามท่ีจะมุ�งสร3างสรรค&พัฒนาให3กลายเปFนรูปธรรมข้ึนมา ความสําเร็จดังกล�าวนั้น สะท3อนให3เห็น
ได3ใน 4 ประเด็น ได3แก� ความสําเร็จจากการพัฒนาศาสนธรรม ความสําเร็จจากการพัฒนาศาสนบุคคล 
ความสําเร็จจากการพัฒนาศาสนพิธี และความสําเร็จการพัฒนาศาสนสถาน ซ่ึงความสําเร็จในทุกด3าน
นั้น ได3ข3อมูลจากการเก็บข3อมูลจากผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ผนวกกับการวิเคราะห&ข3อมูล
เชิงเอกสาร (Content Analysis) ซ่ึงจะได3นําเสนอไปตามลําดับ  

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ด3านการพัฒนาศาสนธรรม  
ความเปFนพุทธศาสนิกชน ไม�ได3หมายความว�า จะมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ3านแล3วระบุศาสนา เปFน

ศาสนาพุทธ แต�คําว�า “พุทธศาสนิกชน” ในความหมายท่ีแท3จริง คือ การเข3าถึงพระรัตนตรัย มีพระ
พุทธ พระธรรม และพระสงฆ& เปFนสรณะ หมายความว�า การเข3าใจในคําว�า พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ& คืออะไร ยังมีคนจํานวนไม�น3อยท่ีไม�เข3าใจในความหมายของคําว�า พระรัตนตรัย ซ่ึงความ
เข3าใจท่ียังไม�เพียงพอในความหมายของพระรัตนตรัยนี้ หาเปFนความผิดของบุคคลนั้นไม� หากแต�เปFน
สิ่งท่ีทุกคนต3องช�วยกันส�งเสริม สร3างความเข3าใจในความหมายของพระรัตนตรัยท่ีแท3จริง โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง การสร3างความเข3าใจ เข3าถึงหลักธรรมคําสั่งสอนขององค&สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ3า ต3อง
อาศัยสถาบันสงฆ& สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา หรือเรียกว�า บวร (บ3าน วัด โรงเรียน) เปFนตัว
ขับเคลื่อนงานการสร3างสรรค&ศีลธรรมให3เกิดข้ึนในสังคม อย�างน3อยให3รู3จักคําว�า พระรัตนตรัยเปFนเบื้องต3น  

วัดพระธรรมกายได3เล็งเห็นความสําคัญของการเผยแผ�ศาสนธรรมให3กระจายโดยเริ่มจากจุด
เล็กๆ ไปสู�สากล โดยมีเปZาหมายของการเผยแผ�ศาสนธรรมท่ีชัดเจน คือ การฟQRนฟูศีลธรรมให3กลับคืน
มาสู�โลก ด3วยการอบรมสั่งสอน การพัฒนานิสัยและจิตใจ ให3สะอาด ปราศจากโทษ ปราศจากภัยกับ
เพ่ือนมนุษย& ซ่ึงเปFนการช�วยแก3ไข ขัดเกลานิสัยไม�ดี พฤติกรรมไม�ดี ออกไปให3มากท่ีสุด การเผยแผ�ศา
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สนธรรมให3ประสบผลสําเร็จนี้ จะอาศัยเพียงป0จจัยใดป0จจัยหนึ่งเปFนเครื่องสนับสนุน คงเปFนไปไม�ได3 
หากแต�ต3องอาศัยหลายๆ ป0จจัยรวมกัน แล3วบูรณาการแนวทางการเผยแผ�ศาสนธรรมให3เปFนระบบ มุ�ง
สู�การแก3ไขป0ญหาของสังคมเปFนท่ีต้ัง การเผยแผ�ศาสนธรรม ก็จะได3รับการยอมรับจากประชาชน     
ซ่ึงวัดพระธรรมกาย ได3ตระหนักถึงความสําคัญของการสร3างแบบอย�างท่ีดี (Best Practice) 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง แบบอย�างของทางด3านผู3นําศีลธรรม ซ่ึงสร3างเปZาหมายของการดําเนินการชีวิต
อย�างปกติสุข หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง เปFนการสร3างแรงบันดาลใจ ให3ประชาชนได3พบกับความสุข สงบ 
จากการประพฤติและปฏิบัติธรรม เห็นผลในสิ่งท่ีกระทํา ไม�ว�าจะเปFนการน3อมนําหลักธรรมข้ันต3น 
หลักธรรมท่ีละเอียดไปสู�การปฏิบัติทุกอริยาบถของการทํากิจกรรมอันก�อให3เกิดมรรคผล พิสูจน&ทราบ
ได3ถึงความเปFนจริงแห�งชีวิต   

หลักการเผยแผ�ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกาย อิงอาศัยหลักการเผยแผ�ท่ีมีอยู�ในพระ
ไตรปcฏก มิได3เปFนการกระทําท่ีนอกเหนือจากหลักธรรมวินัยแต�ประการใด รวมถึงการเผยแผ�ยังอยู�ใน
หลักการการเผยแผ�ธรรมของการคณะสงฆ&แห�งประเทศไทย แต�สิ่งท่ีอาจจะไม�เหมือนกัน คือ กลยุทธ&ท่ี
จะนํามาใช3 ปรับปรุง พัฒนา เพ่ือให3สอดคล3องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซ่ึงกลยุทธ&ดังกล�าว 
อาจจะเรียกได3ว�า เปFนเทคนิค ท่ีช�วยสนับสนุนให3การเผยแผ�ธรรมะดีข้ึน และเข3าถึงกลุ�มประชาชน
โดยท่ัวไปมากข้ึน โดยท่ีเทคนิคกลยุทธต�างๆ ท่ีนํามาใช3 ไม�ได3ขัดกับหลักธรรมวินัย บางครั้งอาจจะดู
เหมือนว�า เปFนรูปแบบทางการตลาดท่ีวัดพระธรรมกายได3นํามาใช3 แต�ความจริงมิได3เปFนเช�นนั้น เพราะ
วัดมิได3เปFนการบังคับให3คนต3องมาเชื่อ สอดคล3องกับหลักธรรมท่ีว�า “เอหิ ปสฺสิโก โอปนยิโก” 
หมายความว�า ถ3าอยากจะพบความจริง ลองน3อมเข3ามาพิสูจน& ดังนั้น สิ่งประจักษ&แก�ประชาชนใน
ป0จจุบันนี้ คือ วัดพระธรรมกาย มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ สอนธรรมะหลากหลาย และง�ายต�อการทํา
ความเข3าใจ รวมถึงเห็นผลได3 โดยไม�ต3องรอ กล�าวอีกนัยหนึ่ง การสอนธรรมะให3เข3าใจและเห็นผลได3
ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ การเผยแผ�ธรรมะ ยังได3จัดทําเปFนโครงการสําคัญๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
พัฒนาด3านศาสนธรรม ด3วยหลักการและเหตุผลสําคัญในเบื้องต3น คือ การให3ประชาชนเข3ามามีส�วนใน
การดําเนินการและรับผลจากการดําเนินการ หมายความว�า เข3ามาร�วมในโครงการท่ีฝaกฝน พัฒนา
ตนเอง ทางด3านจิตใจ จนกระท่ังได3รับผลจากการปฏิบัติ ซ่ึงเปFนประโยชน&ต�อตนเอง และต�อเพ่ือมนุษย&
ร�วมโลก  

จากประเด็นสําคัญของการพัฒนาศาสนธรรมของวัดพระธรรมกายดังท่ีประจักษ&ในด3านต�างๆ 
เช�น ด3านการเข3าถึงคน ด3านการประยุกต& และด3านการบูรณาการผ�านโครงการ เปFนต3น ล3วนแต�เปFน
ป0จจัยเหตุสําคัญท่ีทําให3วัด ยกระดับการเผยแผ�ศาสนธรรม ให3เปFนท่ีเข3าใจของคนท้ังโลก“การเผย
แผ�ศาสนธรรมของวัด จริงๆแล3ว ต3องการขยายหลักธรรมไปท่ัวโลก คือ รื้อฟQRนศีลธรรมให3กลับคืนมาสู�
โลก เปZาหมายจริงๆ ก็คือ ท่ัวโลกมีศีลธรรม” (พระครูสังฆรักษ&รังสฤษด์ิ อิทธิจินฺตโก, สัมภาษณ& วันท่ี
18 กรกฎาคม 2556) ปณิธานอันเปFนเปZาหมายประการสําคัญเบื้องต3นนั้น นับว�าสอดคล3องกับ
หลักการเผยแผ�ขององค&สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ3าอย�างยิ่ง กล�าวคือ พระองค&ต3องการจะขยายองค&
ความรู3อันเปFนหลักธรรมท่ีพระองค&ได3ทรงค3นพบด3วยพระองค&เอง และนําไปประกาศให3มวลประชาชน
ได3รู3จัก เข3าใจ และเข3าถึง ซ่ึงความหลุดพ3นจากกองแห�งความทุกข&ดังพระองค& เพราะฉะนั้น วัด
พระธรรมกาย ได3มองเห็นโจทย&สําคัญของป0ญหาหลักๆ ของชาวโลก จึงได3น3อมมาเอาหลักการสําคัญท่ี
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มีอยู�ในพระธรรมวินัย มาเปFนปณิธานและลงมือปฏิบัติ จะด3วยวิธีการอย�างไร แต�วัดพระธรรมกายมี
เปZาหมายท่ีชัดเจน คือ การฟQRนฟู การพัฒนาศีลธรรม ให3เกิดข้ึนกับมวลหมู�มนุษย&ชาติได3มากท่ีสุด และ
การวิเคราะห&ผลในประเด็นนี้ ผู3วิจัยมุ�งวิเคราะห&หากลยุทธ เทคนิค วิธีการของวัดพระธรรมกายท่ีใช3ใน
การเผยแผ�ศาสนธรรมจนประสบผลสําเร็จดังท่ีเห็นในป0จจุบัน จากผู3 ให3ข3อมูลสําคัญ (Key 
Informants) ดังนี้  

วัดพระธรรมกายมีวิธีการพัฒนาศาสนธรรมให3ประสบผลสําเร็จได3อย�างไร (ผู3สัมภาษณ&) 
จุดเริ่มต3นของการสืบอายุพระพุทธศาสนาอย�างแท3จริง คือ การน3อมนําธรรมะเข3าสู�

การปฏิบัติให3เกิดเปFนมรรคผล องค&สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ3า ตรัสชัดเจนว�า “อานนท&เอkย พึง
ประกาศให3ทราบโดยท่ัวกันว�าธรรมวินัยอันใดท่ีเราได3แสดงแล3ว บัญญัติแล3วขอให3ธรรมวินัยอันนั้นจง
เปFนศาสดาของพวกเธอแทนเราต�อไป” (มหา.ที.10 /159/128) การถือธรรมวินัยเปFนแนวทางการ
ประพฤติและปฏิบัติธรรม จึงเปFนปณิธานสําคัญของพระพุทธเจ3าท่ีต3องการให3สาวกท้ังหลาย ยึดถือ
หลักคําสอน รวมถึงการขยายองค&ความรู3ท่ีเกิดจากหลักคําสอนไปสู�มวลประชาชน วัดพระธรรมกาย 
เปFนวัดท่ียึดถือมโนปณิธานด3านการเผยแผ�หลักคําสอนตามพระธรรมวินัย เห็นได3จากการต้ังวัดด3วย
ปณิธานอันยิ่งใหญ� ซ่ึงเริ่มจากพระเดชพระคุณหลวงพ�อพระเทพญานมหามุนี (ไชยบูลย& ธมฺมชโย) 
พร3อมกับมหาอุบาสิกา คุณยายจันทร& ได3ร�วมกันสร3างวัด เพ่ือใช3เปFนสถานท่ีเผยแพร�ศาสนธรรม  

การเผยแผ�ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกาย มีลําดับพัฒนาการมาอย�างต�อเนื่อง โดย
อาศัยหลักธรรมพ้ืนฐานท่ีสามารถเข3าใจง�ายเปFนแนวทางการอบรม การพยายามแปลงหลักธรรมท่ีดู
เหมือนยาก ทําให3เกิดความง�ายและสอดคล3องกับกิจวัตรความเปFนอยู�ของคน การพัฒนาศาสนธรรม 
เริ่มจากจุดง�ายๆ เม่ือคนเข3าใจอย�างถ�องแท3 แล3วจึงพัฒนาข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงเปFนไปตามหลักการ
สอนธรรมท่ีมีอยู�ในพระธรรมวินัยท่ีกล�าวไว3ว�า หลักธรรมะท่ีจะใช3ในการสั่งสอนคนท่ัวไปมีอยู� 3 ระดับ 
คือ ธรรมะเบื้องต3น ธรรมะระดับกลาง และธรรมะระดับสูง แต�วัดพระธรรมกายไม�ได3เน3นระดับใด
ระดับหนึ่งเปFนกรณีพิเศษ หากแต�ทําให3เกิดเปFนความต�อเนื่อง และมุ�งไปท่ีความต3องการของคนท่ีเข3า
มาร�วมในกิจกรรมของวัดเปFนส�วนใหญ� หลักธรรมพ้ืนฐานดังกล�าว ใช3ในการอบรมบุคลากรภายในวัด
เปFนเบื้องแรก แล3วจึงขยายองค&ความรู3ดังกล�าวออกไปสู�ประชาชน หากจะกล�าวเปรียบเทียบให3เห็น
ภาพอย�างชัดเจน ก็คือ ใช3หลักธรรมพ้ืนฐานท่ีตีความตามเจตนารมณ& แล3วใช3อบรมกับบุคลากรภายใน
วัด ซ่ึงถ3าผลเปFนท่ีประจักษ&และใช3ได3อย�างมีประสิทธิภาพ การขยายองค&ความรู3ด3านหลักธรรมพ้ืนฐาน
นั้นๆ จึงจะถูกส�งมอบต�อไปยังองค&การภายนอก เพราะได3ผ�านการทดสอบเปFนท่ีเรียบร3อย  

“การใช3หลักธรรมพ้ืนฐานท่ีเข3าใจง�าย เปFนส�วนหนึ่งท่ีวัดพระธรรมกายได3ใช3อบรม
บุคลากรทุกฝUายมาโดยตลอด ไม�ว�าจะใช3อบรม พระภิกษุบวชใหม� สามเณรบวชใหม� อุบาสก อุบาสิกา 
และอาสาสมัครท่ี เข3ามาช�วยงานวัด ในเบื้องต3นต3องเรียนรู3หลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอยู� ใน
ชีวิตประจําวัน” (พระครูวินัยธรสุวิทย&, สัมภาษณ& วันท่ี 10 กรกฎาคม 2556) 

“ความมุ�งหมายของการสอนธรรมะ คือ ต3องการให3คนเข3าใจในสารัตถะของธรรมะ
ให3มากข้ึน แต�ก�อนความเข3าใจของคนมักจะมองว�า ธรรมะเปFนเรื่องไกลตัว ความจริงธรรมะเปFนเรื่อง
ใกล3ตัว เพียงแต�ต3องเข3าใจในเจตนารมณ&ของหลักธรรม วัดพระธรรมกาย พยายามแปลงภาษาธรรมะ
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ท่ีเปFนภาษาบาลี ให3เปFนภาษาง�ายๆ และเห็นเปFนรูปธรรมในชีวิต” (พระครูสังฆรักษ&รังสฤษด์ิ, 
สัมภาษณ& วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556) 

แนวทางการแปลงหลักธรรมะท่ัวไปให3สอดคล3องกับวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน 
ตามท่ีวัดพระธรรมกายได3ดําเนินการและใช3ในการอบรมสั่งสอนกับบุคลากรภายในและประชาชนทุก
หมู�เหล�า ได3แก� หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ วินัย เคารพ และอดทน 3 คํานี้ เปFนภาษาท่ี
เข3าใจง�ายไม�ต3องแปลความให3เกิดความสับสนใดๆ ท้ังสิ้น เพราะมีความหมายอยู�ในตัว แต�ถ3าจะทราบ
ว�าคุณธรรมพ้ืนฐานซ่ึงถูกขยายให3เกิดความเข3าใจโดยง�าย พึงวิเคราะห&ได3จากคําสัมภาษณ& ได3แก�  

“คุณงามความดีจะข้ึนได3ในเบื้องต3นต3องมีคุณธรรมพ้ืนฐาน เอาง�ายๆ การมีวินัย เปFน
การประพฤติ ตามกฎ ระเบียบ ข3อบังคับของหมู�คณะด3วยความเต็มใจ สิ่งท่ีต3องมีวินัยเปFนเครื่องกํากับ ต3อง
เร�งฝaกฝนจริงๆ คือ การรักษาความสะอาด การรักษากฎระเบียบ การรักษาสุขภาพ และการรักษาเวลา รวม
แล3ว คือ สุจริต 3 ประการนั่นเอง” (พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 14 กรกฎาคม 2556) 

“คุณธรรมพ้ืนฐานชีวิตอีกประการหนึ่ง คือ ความเคารพ เปFนลักษณะของการรู3ชัดใน
ความจริงท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล สถานการณ& วัตถุสิ่งของ สิ่งท่ีเคารพ ลักษณะดังกล�าว เปFนสิ่งท่ีจะต3องทํา
เพ่ือทําลายทิฎฐิมานะท่ีมีอยู�ในตัว” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) 

“ความอดทนเปFนคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสําคัญเช�นกัน เพราะเปFนด�านทดสอบบุคคลว�า 
มีจิตใจท่ีเข3มแข็งมากน3อยเพียงใด โดยหลักแล3วสิ่งท่ีคนจะต3องอดทนให3ได3 คือ ความอดทนต�อความ
ยากลําบาก ความเจ็บไข3 ความเจ็บใจ และความเย3ายวน” (พระครูวินัยธรสุวิทย&, สัมภาษณ& วันท่ี 10 
กรกฎาคม 2556) 

คุณธรรมพ้ืนฐานตามท่ีผู3ให3ข3อมูลสําคัญได3แสดงทัศนะไว3นั้น เปFนสาระสําคัญท่ี
สามารถเข3าใจได3ง�ายมากพอสมควร จะเห็นได3จากคุณธรรมข้ันพ้ืนฐานด3านวินัย ซ่ึงเปFนสภาพต3องเร�ง
สร3างให3เกิดข้ึนกับตัวบุคคลเปFนอันดับแรก ถ3าไม�เริ่มจากการมีวินัยในตนเอง การจะทําให3หมู�คณะมี
ความปกติสุขนั้น เห็นจะเปFนไปค�อนข3างยาก การมีวินัยคือการฝaกทําลายลักษณะนิสัยท่ีฝ0งอยู�ในกมล
สันดาน จนกลายเปFนความเคยชิน เพราะกระทําอย�างเนื่อง เพราะฉะนั้น การมีวินัยเปFนแนวทางใน
การฝaกฝน จึงเปFนด�านแรกท่ีบุคคลควรจะฝaก หากจะพิจารณาคําว�า วินัยอย�างเดียว โดยไม�มีการ
ตีความตามความมุ�งหมายแล3ว คงจะไม�เปFนท่ีเข3าใจ ซ่ึงคําว�า วินัย ตามท่ีวัดพระธรรมกายได3ต้ังไว3เปFน
เบื้องแรกนั้น พยายามจะประยุกต&กับการดํารงชีวิต โดยรวมสรุปแนวทางการประพฤติตามหลักวินัย
ด3วยวิธีการง�ายๆ ได3แก� การมีวินัยเริ่มจากการรักษาความสะอาดตัวเอง วัตถุสิ่งของ เครื่องใน
ชีวิตประจําวัน การรักษากฎระเบียบของหมู�คณะร�วมกัน การรักษาสุขภาพร�างกายและจิตใจ และการ
รักษาเวลา หรือการซ่ือตรงต�อเวลา ลักษณะการมีสร3างเสริมวินัยดังกล�าว ความจริงแล3ว ก็คือ การมี
สุจริต 3 ประการ ซ่ึงหากกล�าวเพียงสุจริต 3 มักจะเปFนความเข3าใจท่ียาก ต3องอธิบายให3เปFนภาษา
ง�ายๆ โดยใช3ฐานคิดท่ีบุคคลท่ัวไปพึงเห็นในชีวิตประจําวัน และเปFนหลักการพ้ืนฐานต3องเร�งฝaก ดังภาพ 
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ภาพท่ี 4.1 หลักการพ้ืนฐานต3องเร�งฝaก 
 

หรับคุณธรรมพ้ืนฐานด3านการเคารพ เปFนคุณธรรมเบื้องต3นท่ีมวลมนุษย&ท้ังหลาย
จะต3องประพฤติและปฏิบัติต�อกัน ดังจะเห็นได3จากคํากล�าวท่ีว�า “คนเราจะอยู�ด3วยกันอย�างปกติสุขได3
ในสังคม เพราะการเคารพให3เกียรติต�อกันและกัน” การแสดงความเคารพนี้ ไม�ใช�เฉพาะต�อตัวบุคคล
เท�านั้น แต�การเคารพจะหมายความรวมถึง สถานท่ี วัตถุ สิ่งของ ท่ีสัมผัสได3และเปFนคุณประโยชน&ใน
ชีวิตประจําวัน หากจะพิจารณาถึงความหมายท่ีกว3างและครอบคลุมคุณธรรมด3านความเคารพนี้ จะหมาย
รวมถึงการเคารพต�อบุคคล คือ พระพุทธเจ3า พระอรหันต& พระภิกษุ พ�อแม� ครู บรรพบรุษ ส�วนการ
เคารพต�อวัตถุ คือ การเคารพต�อพระพุทธรูป พระไตรปcฏก พระธรรม พระเจดีย& ขณะท่ีการเคารพต�อ
เหตุการณ& เช�น การศึกษา การทําสมาธิ ความไม�ประมาท และการปฏิสาร (พระราชภาวนาจารย&, 2555)  

การแสดงความเคารพต�อลักษณะต�างๆ นั้น แท3จริง เปFนการนําเอาหลักคารวะธรรมท่ี
มีอยู�ในพระสูตรมาขยายให3เกิดความเข3าใจอย�างง�าย แต�จากคําศัพท&ท่ีว�า หลักคารวธรรม มองโดย
ศัพท&แล3ว อาจจะเข3าใจได3ยาก เพราะไม�ได3อธิบายให3เห็นว�า ท่ีว�าเคารพจะเคารพอะไร จะแสดงออกถึง
ความเคารพอย�างไร ซ่ึงเปFนสภาพท่ีเข3าใจได3ยาก เว3นเสียแต�คนท่ีมีพ้ืนฐานด3านการศึกษาธรรมะมา
อย�างต�อเนื่องพอสมควร จึงจะเข3าใจได3อย�างถ�องแท3 เพราะฉะนั้น การทําความเข3าใจด3านความเคารพ
แต�เบื้องต3น จึงเปFนการปูพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะต3องเข3าใจร�วมกันสําหรับการฝaกฝนอบรมบุคคลเม่ือมา
รวมกันเปFนหมู�คณะ ถ3าหากปราศจากการปรารภเรื่องความเคารพเปFนเบื้องต3น ในภาษาท่ีเข3าใจง�าย 
ความสับสนและความไม�เปFนระเบียบจักไม�เกิดข้ึน “คนท่ีมาอบรมท่ีวัดพระธรรมกาย สิ่งแรกท่ีจะต3อง
กระทําต�อจากการฝaกฝนด3านวินัย คือ การอธิบายความเคารพ เพ่ือเปFนการน3อมกาย วาจา และใจของ
คนท่ีรวมกันให3อยู�ในความเปFนระเบียบ และตระเห็นความสําคัญการแสดงความเคารพ” (พระครูสมุห&
เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) นอกจากนี้ หลักการแสดงความเคารพท่ีใช3
ในการอบรมธรรมะของวัดพระธรรมกาย ย�อลงให3กระชับจะได3ความว�า “ฟ0งพระ-กราบพระ-ทําตาม
พระ-เปFนเช�นพระดังภาพ” (พระราชภาวนาจารย&, 2555) ดังแสดงเปFนแผนภาพ 
 
 

การรักษาความสะอาด 

การมีความสุภาพ การตรงเวลา 

การมีระเบียบ 

วินัยข้ันต3นท่ีต3อง
ฝaกฝนให3มีสมาธิ 
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ภาพท่ี 4.2  ฟ0งพระ-กราบพระ-ทําตามพระ-เปFนเช�นพระ 
 

ขณะท่ีคุณธรรมด3านความอดทน เปFนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานของการใช3อบรมบุคลากร 
ซ่ึงเปFนหลักต�อเนื่องของความเคารพ หากมองโดยภาพรวมท่ัวไปของคําว�า ความอดทน มักจะเข3าใจ
ค�อนข3างยาก หากไม�มีการอธิบายหรือตีความให3เหมาะสมสอดคล3องเปZาหมายของการพัฒนาคน 
ความสําเร็จก็จะเกิดข้ึนได3ยาก เพราะไม�แปลงภาษาท่ียากให3กลายเปFนภาษาท่ีง�าย แต�รูปแบบการ
สร3างความเข3าใจในสาระคุณธรรมพ้ืนฐานด3านความอดทนของวัดพระธรรมกาย ทําให3เกิดความง�ายแก�
คนท่ีศึกษา โดยลักษณะของความทดท่ีแปลงให3เกิดความเข3าใจอย�างง�าย ได3แก� การอดทนต�อความ
ยากลําบาก หมายความว�า การไม�แสดงอาการท3อแท3 ไม�ยอมแพ3 เม่ือเผชิญกับอุปสรรคป0ญหา การ
อดทนต�อความเจ็บไข3 หมายความว�า ไม�แสดงความทุรนทุรายเกินเหตุ ความอดทนต�อการเจ็บใจ ไม�
แสดงความไม�พอใจ เม่ือถูกกระทบกระท่ัง และการอดทนต�อการเย3ายวน หมายความว�า ไม�แสดง
อาการอยากได3 ลุ�มหลงเม่ือถูกยั่วยวน  

รวมความของการทําความเข3าใจให3ถูกต3องและง�ายสําหรับความหมายของคําว�า 
“ขันติธรรม” คือ การอดในสิ่งท่ีปรารถนา ทนในสิ่งท่ีไม�ปรารถนา (พระราชภาวนาจารย&, 2555) เปFน
หลักธรรมเบื้องต3นท่ีใช3พัฒนาบุคคล เม่ือมารวมกันเปFนหมู�คณะต3องใช3ความอดทนหรือหลักขันติใน
ลักษณะความหมายท่ีกล�าวมา หากพัฒนาหลักขันติธรรมให3เกิดข้ึนในตนเอง และพร3อมกันในหมู�คณะ
ท่ีต�างคนต�างก็ได3ปฏิบัติตามหลักขันติธรรม ความเปFนระเบียบ เรียบร3อยก็จะเกิดข้ึนในหมู�คณะ “การ
แปลงความหมายของคําว�า ขันติธรรม เปFนเรื่องท่ีต3องให3ความสนใจแก�การอบรมบุคลากรทุกฝUายท่ีเข3า
มาร�วมกันทํากิจกรรมในวัดพระธรรมกาย ผลท่ีเกิดข้ึนจะเห็นจากคนเปFนหมู�คณะใหญ�ๆ ทํากิจกรรม
อย�างพร3อมเพียงกัน ซ่ึงเห็นได3จากภาพท่ีปรากฏตามสื่อต�างๆ” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 
23 กรกฎาคม 2556) เพราะฉะนั้น ความเปFนผู3รู3จักอดทนอดกลั่นในความหมายท่ีถูกต3อง จึงเปFน

ส่ิงท่ีควรเคารพ 

บุคคล 
-พระพุทธเจ3า 
- พระอรหันต& 
- พระภิกษุ 
- พ�อแม� 
- ครู 
- บรรพบรุษ 

วัตถุ 
- พระพุทธรูป 
- พระไตรปcฏก 
- พระธรรม 
- พระเจดีย& 

เหตุการณ� 
- การศึกษา 
- การทําสมาธิ 
- ความไม�ประมาท 
- การปฏิสันถาร 
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คุณธรรมท่ีวัดพระธรรมกาย พยายามแปลงให3เปFนภาษาเข3าใจง�าย และพยายามโยงให3ครอบคลุมใน
ด3านการดํารงชีวิตของคนท่ัวไปตามภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3  การดํารงชีวิตของคนท่ัวไป 
 

แนวทางการสอนธรรมแก�บุคคลท่ัวไปของวัดพระธรรมกาย ยังถือเอาหลักการท่ีมีอยู�
แล3วในพระไตรปcฏก ซ่ึงความจริงไม�ต3องไปแสวงหาหลักการจากท่ีใดเลย เพราะหลักการสอนมีให3
ศึกษา องค&สมเด็จพระพุทธเจ3า ถือว�าเปFนครูต3นแบบ สําหรับการสอนธรรมะให3เกิดความเข3าใจง�าย 
รวมถึงการมีเทคนิคในการสอนให3คนเข3าใจและเกิดป0ญญาสามารถบรรลุธรรมตามได3 หลักการท่ีเปFน
ของพระพุทธเจ3าด้ังเดิม คือ การพัฒนาการเผยแผ�ศาสนธรรม ต3องเริ่มจากการแสวงหาความรู3ด3วย
หลัก “วุฒิธรรม 4 ประการ เม่ือพิจารณาดูแล3ว อาจจะเปFนหลักธรรมท่ีเคยพบผ�านเข3ามาในจักษุ
ประสาท แต�ถ3ามองลึกๆ จะพบว�า นี้คือหลักการท่ีจะทําให3บุคคลสามารถเข3าใจหลักธรรมได3โดยง�าย  

“ความจริง การเผยแผ�ศาสนธรรมให3เกิดประสิทธิภาพ นอกจากท่ีจะต3องพูดคุยกัน
เรื่องการทําให3หลักธรรมเกิดความง�ายต�อการเข3าใจแล3ว ยังจะต3องเข3าใจในรายละเอียด หลักการ
แสวงหาความรู3ด3วย คือ ทําอย�างไร จะทําให3บุคลากรท่ีอยู�ในวัดมีความรู3 และในศูนย&ปฏิบัติธรรมต�างๆ 
ท่ีเปFนของวัด ได3รับความรู3 ซ่ึงจะต3องนําหลักนี้มาสู�การอบรมด3วย” (พระมหาอุเทน  สิริภทฺโท, 
สัมภาษณ& วันท่ี 10 สิงหาคม 2556) 

“หลักวุฒิธรรม ถ3าจะให3ง�ายต�อความเข3าใจต3องพยายามอธิบายความหมายแต�ละตัว
ให3สอดคล3องกับการใช3ชีวิตประจําวันให3ได3 ยกตัวอย�างอธิบายให3เห็นภาพ ซ่ึงข3อเท็จจริงวัด
พระธรรมกายได3ยกเรื่องวุฒิธรรมข้ึนปรารภพอสมควร แต�อาจจะไม�กล�าวในศัพท&ภาษาธรรม ไม�ว�าจะ

ลักษณะขันติ 
ความอดทน 4 

ไม�แสดงอาการท3อแท3  
ยอมแพ3 

ไม�แสดงอาการทุรน 
ทุรายยกเกินเหตุ 

ไม�แสดงความไม�พอใจ เม่ือ
กระทบกระท่ัง 

ไม�แสดงอาการอยากได3  
ลุ�มหลงเม่ือถูกเย3ายวน 

อดทนต�อ 
ความเจ็บใจ 

อดทนต�อ 
ความเย3า 

ยวน 

อดทนต�อ 
ความเจ็บไข3 

 

 
อดทนต�อความลําบาก 
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เปFนหัวข3อ หรือเปFนประเด็นรายปลีกย�อย ความหมายโดยรวมท่ีเห็นได3จากหลักนี้ คือ อะไรก็ตามท่ี
เปFนต3นแบบ” (พระครูธรรมมังคโลภาส, สัมภาษณ& วันท่ี 11 กันยายน 2556)  

“การสอนธรรมะสมัยใหม�ต3องใช3หลักวุฒิธรรมเข3าไปประกอบด3วย อย�างน3อยต3องแนะนํา
ให3คนท่ีเข3ามาอบรมใหม�ได3ทราบถึง วิธีการจะหาความรู3 จะต3องหาจากใคร ท่ีไหน และอย�างไร จึงจะมีความ
เหมาะสมถูกต3องเพียงพอ” (พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

วุฒิธรรม 4 ประการ ได3แก� 1) สัปปุริสังเสสะ การคับสัตบรุษ 2) สัทธัมมัสสวะนะ 
การฟ0งธรรม 3) โยนิโสมนสิการ การตริตรองธรรม 4) ธัมมานุธัมมปฏิป0ตติ ปฏิบัติสมควรแก�ธรรม เม่ือ
พิจารณาจากหัวข3อธรรมะดังกล�าวแล3ว เปFนท่ีเชื่อแน�ว�า ถ3าบุคคลใดท่ีไม�เคยมาศึกษาธรรมะอย�าง
จริงจัง เม่ือได3เห็นและอ�านทําความเข3า ก็ค�อนข3างจะยาก แต�อย�างไรก็ตาม คําสอนประการเบื้องต3นนี้ 
พระเดชพระคุณพระเทพญานมหามุนี อธิบายให3เกิดความง�าย สะดวกต�อการทําความเข3าใจ โดยการ
ตีความจากตําราด3านพระพุทธศาสนาหลายเล�มและหลายรอบ จนแน�ใจว�า เปFนอย�างเดียวกัน คือ 
แท3จริงแล3ว หลักวุฒิธรรม 4 ประการ เปFนหลักว�าด3วย แนวทางการศึกษาธรรม พิจารณาได3จาก การ
คบสัตบรุษ หากคนท่ีไม�เข3าใจสัตบรุษ จะรู3ได3อย�างไรว�า ความหมายคืออะไร แต�สิ่งท่ีแปลงให3เกิดความ
เข3าใจอย�างง�าย คือ การหาครูท่ีดี หรือครูต3นแบบ ประการต�อมา คําว�า สัทธัมมัสสวะนะ คือ การฟ0ง
คําสอนของครู ส�วน โยนิโสมนสิการ เปFนการไตร�ตรองคําสอนของครู แล3วจึงนําไปสู� ธัมมานุปฏิป0ตติ 
คือ การน3อมนําเอาคําสอนไปปฏิบัติ  

หากจะกล�าวให3เห็นชัดแจ3งและเข3าใจให3สอดคล3องกับศาสตร&สมัยใหม� หลักวุฒิธรรม 
4 ประการ เปFนการทําความรู3สึกภายในและต3องต้ังคําถามเสมอว�า ครูท่ีดีสอนอะไร (What) สอนเรื่อง
นี้ทําไม (Why) เม่ือสอนเรื่องนี้แล3วมีสาระสําคัญอย�างไร (How to) เม่ือปฏิบัติตามแบบนี้ จะได3รับผล
รับอะไรบ3าง (Result) เม่ือสามารถถ�ายทอดหลักธรรมลักษณะนี้ จากภาษาท่ียาก ให3กลายเปFนภาษาท่ี
ง�าย คนท่ีเข3ามาฟ0งธรรมะ ก็จะไม�เกิดความเบื่อหน�าย จําเจ ซํ้าซาก และเข3าใจยาก ซ่ึงเปFนป0ญหา
พ้ืนฐานของการเผยแผ�ธรรมะของวัดต�างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถนําเอาหลักธรรมะข3อนี้ไปใช3ให3เห็น
ผลได3 แม3กระท่ังใช3ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ซ่ึงนอกเหนือจากการเรียนธรรมะ จากผลของการประยุกต&ใช3
ให3เกิดเปFนมรรคเปFนผลกับพ้ืนฐานการดํารงชีวิตของคนดังกล�าว ทําให3คนท่ีเข3ามาทํากิจกรรมเนื่องใน
บุญท้ังหลาย ท่ีวัดพระธรรมกายได3จัดข้ึนแต�ละครั้ง จึงประสบผลสําเร็จข้ึนเปFนลําดับ เพราะใช3ภาษา
ธรรมะท่ีเข3าใจง�าย และเข3าถึงความต3องการของประชาชนท่ีต3องการจะเรียนรู3ธรรมะ รับธรรมะในทาง
ท่ีถูกต3องและเข3าใจอย�างง�าย  

นอกจากการใช3ภาษาท่ีเข3าใจได3ง�ายแล3ว การพัฒนาศาสนธรรมของวัดพระธรรมกาย
ให3ประสบผลสําเร็จ ยังต3องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม�เข3ามาประกอบการเผยแผ�อีกด3วย การนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช3ให3เกิดประโยชน& สามารถแบ�งเบาภารกิจด3านการเผยแผ�ศาสนธรรมได3อย�าง
มาก เพราะการใช3เทคโนโลยีการสื่อสาร เปFนการสื่อสารหลักธรรมท่ีเข3าใจยาก ให3เข3าใจง�าย มีสื่อการ
สอน ภาพประกอบท่ีมีลักษณะเทียบเคียงให3ได3 ขณะท่ีการใช3นวัตกรรมด3านเทคโนโลยีการสื่อสาร ยัง
รวมถึง Internet ดาวเทียม นิตยสาร และวารสารสําคัญ ท่ีเก่ียวกับหลักธรรม ซ่ึงต3องการจะนําไปเผย
แผ� ให3เกิดข้ึนในวงกว3าง เห็นได3จากการมีจานดาวธรรมท่ัวท้ังประเทศ และขยายไปรอบโลก 
วัตถุประสงค&ของการมีจานดาวธรรม และการใช3ประโยชน&จาก Website ของวัด เพ่ือท่ีจะให3คนท่ีไม�มี
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โอกาสได3มาร�วมฝaกอบรม ได3ศึกษาเรียนรู3และปฏิบัติตามไปด3วย วัดพระธรรมกายศูนย&ใหญ� ทํา
กิจกรรมอะไร ฝaกอบรมธรรมะหัวข3อใด ก็สามารถเรียนรู3ได3ตามทุกเรื่อง เปFนการใช3ประโยชน&จาก
เทคโนโลยีในการเข3าถึงกลุ�มประชาชนทุกกลุ�ม ไม�จํากัดว�า จะอยู�ในภูมิภาคใด ในประเทศ หรือ 
ต�างประเทศ ต�างก็รับรู3 เรียนรู3 เสมอเหมือนกันท้ังหมด หากมองในมิติของกลยุทธเชิงธุรกิจ ก็จะพบว�า 
เปFนการดําเนินยุทธสาสตร&เชิงรุก แต�หากมองในมิติด3านการเผยธรรมะ คือ การเผยแผ�ในเชิงรุก ไม�
หยุดอยู�กับท่ี ไม�รอให3คนเข3าหา แต�ไปหาคน เข3าถึงความต3องการ และจิตใจของคน อันเปFนแนว
ทางการเผยแผ�เชิงรุกสมัยใหม� ซ่ึงวัดพระธรรมกาย กําลังดําเนินการให3เปFนท่ีประจักษ&และเห็นผลอย�าง
ต�อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดสําคัญ ได3แก� จํานวนคนท่ีเข3ามาวัด จํานวนคนท่ีติดตามรายการของวัด และ
จํานวนสมาชิกท่ีมีอยู�ท่ัวโลก ฯลฯ เหล�านี้ คือ สิ่งท่ียืนยันว�า ความสําเร็จของการพัฒนาศาสนธรรม
ของวัดพระธรรมกาย อยู�ท่ีการรู3จักนําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม� ทุกประเภท และทุกรูปแบบเข3า
มาปรับใช3กับสิ่งท่ีมีอยู�แล3ว คือ หลักธรรมะ  

“การเทคโนโลยีสมัยใหม�เข3ามาช�วยในการเผยแผ�ธรรมะ ป0จจุบันมีความสําคัญยิ่ง ยิ่ง
เปFนวัดพระธรรมกาย ยิ่งต3องใช3สื่อนวัตกรรมสมัยใหม�เสมอ หลวงพ�อเจ3าอาวาสท�านก็เทศนาผ�านทีวี
ดาวเทียม แม3กระท่ังกรณีตัวอย�างหัวข3อธรรมท่ียกมา ก็ต3องใช3สื่อการสอนท่ีสอดคล3องกับเรื่องท่ีจะ
นําเสนอท้ังสิ้น” (พระครูวิเทศป0ญญาภรณ& (สมบุญ สมฺมาปุxฺโญ), สัมภาษณ& วันท่ี 6 ตุลาคม 2556) 

“ความจริงหลักธรรมะดีๆ ท่ีมีอยู�แล3ว เช�น หลักนิสัยพ้ืนฐาน 5 ประการ หลักทิศ 6 
สังคหวัตถุ 4 หลักฆราวาสธรรม เปFนต3น ถ3าจะให3ดีต3องใช3เทคโนโลยีการสื่อสารเปFนเครื่องมือช�วย
สนับสนุน มิฉะนั้น คนอาจจะไม�เข3าใจ เพราะต3องหาสื่อท่ีทันยุค ทันเหตุการณ&เข3ามาประกอบ”  
(พระครูสมุห&เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

“ธรรมะท่ีมีอยู�จะเกิดประโยชน&อะไรเลย ถ3าคนไม�เข3าจะธรรมะ สิ่งท่ีคนจะเข3าใจ
ธรรมะ คือ การใช3เทคนิควิธีการต�างๆ เข3าไปช�วยสนับสนุน เทคโนโลยีสมัยสมัย เปFนตัวช�วยสําคัญใน
สมัยใหม� วัดพระธรรมกาย พัฒนาสื่อต�างๆ โดยมีฐานธรรมะสําคัญท่ีมีอยู�แล3ว เปFนวัตถุดิบปZอนเข3าไป 
เพ่ือให3ได3ผลตามท่ีต3องการ” (พระสุนันท& ปญญานนฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 26 สิงหาคม 2556) 

“หลักธรรมะท่ีเห็นปรากฏชัด เช�น จะสอนเรื่องของทิศ 6 ถ3าไม�มีสื่อท่ีดี ก็ยากจะเข3าใจ
เช�นกัน สื่อท่ีว�าดี คือ มีภาพเข3าไปช�วย นอกจากมีคําอธิบายในเบื่องต3น หรือแม3กระท่ังคําว�า 5 ห3องชีวิต แม3
จะแปลงมาจากหลักธรรมแล3วก็ตาม แต�ถ3าจะให3เห็นภาพได3มากกว�านี้ จะต3องใช3สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม�เข3ามา
สนับสนุน และปรากฏว�า เปFนผลดีอย�างท่ีเห็นในป0จจุบัน” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 23 
กรกฎาคม 2556)  

การให3ข3อมูลดังกล�าวจึงเปFนสิ่งท่ียืนยันว�า ความจําเปFนของการนําเทคโนโลยีเข3ามา
ประกอบกับการเผยแผ�ธรรมะนับเปFนเรื่องท่ีวัดพระธรรมกายให3ความสนใจเปFนอย�างยิ่ง โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง การนํามาปรับใช3กับหลักธรรมะ เพ่ือนําไปสื่อสารให3เกิดความเข3าใจในสารัตถะธรรมแก�
ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน หากปราศจากนวัตกรรมสื่อการเผยแผ�แล3ว ความสําเร็จจากการเผยแผ�ศาสน
ธรรม คงจะไม�เกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนอย�างช3า ประการเช�นนี้ไม�ได3หมายความว�า การใช3เทคโนโลยีจะ
จํากัดเพียงวัดพระธรรมกายเท�านั้น แต�วัดต�างๆ จะต3องถือเปFนแบบอย�างของการเผยแผ�เช�นเดียวกัน 
สําหรับสื่อนวัตกรรมท่ีวัดพระธรรมกายนํามาใช3และได3ผลอย�างเปFนรูปธรรม อาทิ รายการท่ี



193 

ออกอากาศผ�านช�อง DMC ได3แสดงให3เห็นถึงความเปFน “สื่อสีขาวคุณภาพระดับโลก” ประกอบด3วย 
รายการโรงเรียนอนุบาลฝ0นในฝ0นวิทยา รายการ Case Study ฯลฯ เปFนรายการเผยแผ�ธรรมะผ�าน
ทางTV ช�อง DMC ซ่ึงเปFนช�องของวัดโดยเฉพาะ มีผังรายการท่ีมุ�งให3เห็นกิจกรรมธรรมะท่ีเกิดข้ึนในวัด 
เริ่มต้ังแต� กิจกรรมการทําวัตรเช3า กิจกรรมการรับบุญจากจุดต�างๆ กิจกรรมศาสนพิธีกรรม และอ่ืนๆ 
ยิ่งเปFนรายการโรงเรียนอนุบาลฝ0นในฝ0นวิทยา ยิ่งเปFนรายการท่ีสําคัญ เพราะพระเดชพระคุณพระเทพ
ญาณมหามุนี (ธัมมชโย) หลวงพ�อเจ3าอาวาส ได3ออกรายการปาฐกถาสด อบรมธรรมะผ�านรายการนี้
โดยตรง จุดเน3น คือ ต3องการให3อบรมเยาวชนอายุน3อยๆ ท่ีอยู�ทางบ3านได3รู3จักและเข3าใจธรรมะ หาก
ฟ0งอย�างต�อเนื่อง ก็จะช�วยขัดเกลาจิตใจเยาวชนให3เปFนคนมีคุณธรรม เพราะฉะนั้น สื่อนวัตกรรมต�างๆ 
ท่ีวัดพระธรรมกายได3จัดทําข้ึน ล3วนเปFนการแสดงให3เห็นว�า สื่อสารเหล�านี้ สามารถช�วยให3การส�งผ�าน
ธรรมะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปFนการสานปณิธานอันสูงสุด คือ “การขยายศีลธรรมให3เกิดข้ึนท่ัวโลก”  

“หากจะกล�าวอีกอย�างให3เกิดความกระจ�างร�วมกัน วัดพระธรรมกายมิได3มองการเผย
แผ�ธรรมภายในประเทศเท�านั้น แต�มองไปถึงการเผยแผ�ธรรมะในระดับโลก ทําอย�างไร ศีลธรรม  
ซ่ึงเปFนของดีจะถูกขยายไปท่ัวโลกได3” (พระครูโกศลสุดากร, สัมภาษณ& วันท่ี 15 สิงหาคม 2556) 

การเผยแผ�ศาสนธรรมให3ประสบผลสําเร็จ นอกจากจะสื่อสารด3วยภาษาท่ีเข3าใจง�าย 
และการใช3เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัย เข3ามาประกอบใช3แล3ว ยังต3องมีการหล�อหลอมอุดมการณ&ร�วมกัน 
หากกล�าวเปFนภาษาสมัยใหม� เรียกว�า อุดมการณ&ร�วม (Shared Ideology) การสร3างอุดมการณ&หรือ
เปZาหมายสูงสุดในการทํากิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่ง วัดพระธรรมกาย มีเปZาหมายหรืออุดมการณ&ร�วม
ชัดเจน อาทิ จะสร3างพระให3เปFนพระ สร3างวัดให3เปFนวัด เพ่ือใช3เปFนสถานท่ีสําหรับ สร3างคนให3เปFนคน
ดีของสังคม เปFนต3น เห็นได3จาก พระทุกรูปบวช เพราะมีความตระหนักซาบซ้ึงในคุณของพระรัตนตรัย 
และเม่ือบวชแล3วก็ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตให3พระพุทธศาสนา ไม�คิดลาสิกขา ขณะท่ีอุบาสก อุบาสิกา นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ท่ีเข3ามาประกอบศาสนกิจในวัด ต�างได3รับการปลูกฝ0งอุดมการณ&เช�นนี้
มาโดยตลอด ซ่ึงอุดมการณ&เช�นนี้เปFนสิ่งท่ีสอดคล3องกับพระธรรมวินัยหรือไม� คําตอบท่ีชัดเจนมีอยู�ใน
ตัวแล3ว คือ ยิ่งกว�าสอดคล3องกับธรรมวินัย เพราะเปFนสุดยอดของการสร3าง หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง เปFน
การสร3างบารมีร�วมกัน วัดพระธรรมกายมักจะกล�าวปรารภเสมอว�า ไม�ให3ย�อท3อต�อการสร3างบารมี 
และพึงยึดถืออุดมการณ&อันแน�วแน� ท่ีวัดได3สร3างเปFนเง่ือนไขสําคัญข้ึนมาผูกพัน ให3ทุกคนมีความมุ�งม่ัน 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง หมู�คณะท่ีตามมาในรุ�นหลังๆก็มีอุดมการณ&ในทํานองเดียวกัน 

การสร3างอุดมการณ&ร�วมกันของวัดพระธรรมกาย ต3องใช3ระยะเวลานานพอสมควร 
กว�าท่ีจะหล�อหลอม จิตใจของบุคลากรทุกหมู�เหล�าให3เห็นถึงความค�าของอุดมการณ&ร�วม แต�อย�างไรก็ดี 
สาระสําคัญของอุดมการณ&ร�วมดังกล�าว ไม�ต3องแปลความอีกครั้ง เพราะสาระสําคัญมีความชัดเจน
เข3าใจง�าย ซ่ึงในมุมมองของคนทําบุญ ก็จะทราบทันทีว�า อุดมการณ&เหล�านี้ หากน3อมเข3าไปปฏิบัติจริง 
และช�วยกันทําให3สําเร็จจริง คนท่ีร�วมในอุดมการณ&นี้ จะกลายเปFนนักสร3างบุญ สร3างบารมี ซ่ึงมักจะ
เห็นได3จากการปรารภของหลวงพ�อเจ3าอาวาส รวมถึงคณะสงฆ&ของวัด ได3นําเรื่องนักสร3างบุญบารมี
ข้ึนมากล�าวอย�างต�อเนื่อง เปFนการแสดงให3เห็นว�า การยึดม่ันในอุดมการณ& เปFนการสร3างหนทางไปสู�
เปZาหมายอย�างม่ันใจว�า สิ่งท่ีกําลังทํานั้นถูกต3องแล3ว จากการสัมภาษณ&เชิงลึกของผู3ให3ข3อมูลสําคัญใน
ประเด็นการสร3างอุดมการณ&ร�วม พบว�า 
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“การจะหล�อหลอมคนให3รวมกันเปFนหนึ่งเดียวได3ต3องใช3เวลา และยิ่งเปFนการปลูกฝ0ง
อุดมการณ&ด3วยแล3ว ไม�ต3องกล�าวถึงเลยว�า ความยากจะมีมากน3อยเพียงใด แต�วัดพระธรรมกายได3
พยายามหล�อหลอมอุดมการณ&ให3เกิดข้ึนกับบุคลากรทุกคน โดยยึดถือหลักการท่ีว�า การสร3างวัดให3เปFน
วัด สร3างพระให3เปFนพระแท3 และสร3างคนให3เปFนคนดี” (พระครูสมุห&เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

“กว�าท่ีวัดพระธรรมกายจะมาอยู�ในจุดท่ีเรียกว�า ทุกคนรู3จัก ต3องอาศัยระยะ
เวลานานพอสมควร สิ่งหนึ่งท่ีจะต3องดําเนินการให3บรรลุผลไปด3วยดีคืองานสืบสานอุดมการณ&ของพระ
ศาสนา โดยคุณยายและพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาสและหลวงพ�อรอง ได3เพียรพยายามสร3าง
ให3เกิดข้ึน จนเปFนท่ียอมรับของคณะสงฆ& และคนท่ัวโลก” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 23 
กรกฎาคม 2556) 

“ความจริงอุดมการณ&หลักๆ ของวัดก็ได3มาจากพ้ืนฐานหลักธรรมในพระไตรปcฏก
นั่นเอง เพียงแต�แปลงให3เข3าใจง�ายในภาษาท่ีชาวบ3านเข3าใจกัน หลักธรรมอันเปFนอุดมการณ& คือ นิสัย
พ้ืนฐาน 4 ประการ ทิศ 6 กัลยาณมิตร มงคลชีวิต 38 ประการ เหล�านี้ ต3องแปลงให3เปFนอุดมการณ&
สําคัญของวัดให3ได3 ปรากฏให3เห็นแล3วว�า เปFนจริง ทุกคนต�างน3อมรับมาปฏิบัติจนเกิดเปFนมรรคและผล
ในท่ีสุด” (พระวัชระ ฐิตสํวโร, สัมภาษณ& วันท่ี 4 กันยายน 2556) 

“อุดมการณ&หลักของวัดพระธรรมกาย ถ3าหากใครทําได3รับรองได3ว�า ไม�มีวันเสื่อม 
เพราะพ้ืนฐานของอุดมการณ&มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น หลักใหญ�ใจความสําคัญ 
ต3องการท่ีจะหล�อหลอมคนท่ีเข3ามาอยู�ในสถานท่ีเดียวกัน ให3เปFนอันหนึ่งอันเดียวกันให3ได3 หมายถึง 
การอยู�รวมกันเปFนหมู�คณะ ต3องปฏิบัติต�อกัน นับถือให3เกียรติเคารพกัน จนกลายเปFนหลักการท่ีว�า 
วินัย เคารพ อดทน” (พระครูธรรมมังคโลภาส, สัมภาษณ& วันท่ี 11 กันยายน 2556) 

จากการให3ข3อมูลในเบื้องต3น เปFนการแสดงให3เห็นว�า อุดมการณ&เปFนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีต3องการ แต�พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงนั้น มี
ลักษณะ 2 ประการ คือ พฤติกรรมในเชิงบวก และ พฤติกรรมในเชิงลบ แน�นอนว�า อุดมการณ&ของวัด
พระธรรมกายดังการให3ข3อมูลเบื้องต3น ล3วนแต�เปFนพฤติกรรมท่ีแสดงออกในเชิงบวกท้ังสิ้น ซ่ึงเปFนการ
หล�อหลอมหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา แล3วกําหนดเปFนหลักการท่ีสอดคล3องกับการดํารงชีวิต
ของคนมากท่ีสุด และเปFนการฝaกฝนอบรมให3เปFนไปตามหลักธรรมอันเปFนอุดมการณ& เม่ือทุกคนได3รับ
การฝaกฝนอบรมตามหลักการอันเปFนอุดมการณ&สําคัญแล3ว ย�อมเกิดความพร3อมเพียงกันในหมู�คณะ 
กอร&ปกับมีความเคารพ ให3เกียรติซึ่งกันและกัน อันเปFนสังคมชาวพุทธซ่ึงมีลักษณะของอุดมคติ โดยทุก
คนในสังคมต3องการจะเห็น กล�าวคือ เปFนสังคมแห�งความมีเมตตา เคารพ และ มีความเปFนระเบียบ 
ดังจะเห็นได3จากการแสดงออกทางกาย ได3แก� การประพฤติตนให3เปFนแบบอย�างของบุคลากร การ
สร3างบารมี ผู3นําบุญ ทางวาจา ได3แก� การพูดจา เปFนกัลยาณมิตร อุบาสก อุบาสิกาแก3ว ฯลฯ และ 
ทางใจ ได3แก� การฝaกอบรมทางจิตด3วยวิชาธรรมกาย  

ขณะท่ีการจะทําให3การเผยแผ�ธรรมะประสบผลสําเร็จ จะต3องอาศัยการทํางานเปFน
ทีม ซ่ึงอนุสนธิจากการหลอมรวมกัน โดยมีอุดมการณ&อันแน�วแน�เปFนท่ีต้ังของบุคลากรในวัด
พระธรรมกาย เม่ือคนสามารถหลอมรวมเปFนหนึ่งเดียวแล3ว การทํางานเปFนหมู�คณะ ย�อมเปFนเรื่องท่ีไม�
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ลําบาก กล�าวอีกนัยหนึ่ง มองตารู3ใจ คือ ไม�ต3องบรรยายอะไรมากมาย เพราะเคยทํางานร�วมกัน หรือ
เปFนทีมงานเดียวกัน มาแล3วต้ังแต�ครั้งยังร�วมกันฝaกอบรม แต�กระนั้นก็ตาม ท่ีกล�าวมานั้น เปFนปลาย
เหตุท่ีผ�านหลักการฝaกปฏิบัติสําคัญมาแล3ว แต�ถ3าจะกล�าวว�า วัดพระธรรมกาย ทํางานเปFนทีมหรือไม� 
ประเด็นคําถามนี้ มีคําตอบชัดเจนอยู�ในตัว คือ จะเห็นได3จากภาพท่ีปรากฏ ซ่ึงวัดพระธรรมกาย 
ทํางานพระศาสนาทุกประเภท ล3วนต3องอาศัยการทํางานเปFนทีมท้ังสิ้น โดยเฉพาะในประเด็นการเผย
แผ�ธรรมะ ยิ่งต3องอาศัยทีมงานมีความรู3ด3านธรรมะเปFนอย�างยิ่ง เพราะธรรมะท่ีจะสื่อไปยังประชาชน 
หากไม�มีผู3รู3 ท่ีแตกฉานในสาระสําคัญของหลักธรรม การเผยแผ�ธรรมก็จะไม�ได3รับการยอมรับจาก
ประชาชน ท่ีสําคัญ การตีความธรรมะจากท่ีถูกมองว�า เปFนของยาก ให3กลับกลายเปFนของง�าย ทุกคน
สามารถรู3ธรรม ปฏิบัติธรรม และเข3าถึงธรรม งานการเผยแผ�ธรรมะลักษณะนี้ จึงเปFนเรื่องท่ียาก
พอสมควร  

แต�อย�างไรก็ดี เนื่องจาก วัดพระธรรมกาย ได3พัฒนาบุคลากรมาเปFนระยะเวลานาน 
มีพระภิกษุผู3รู3ธรรมมากพอสมควร พระภิกษุเหล�านี้ เปFนผลผลิตมาจากการอุปสมบทหมู�เปFนพระนวกะ
ท่ีบวชมาในแต�ละปh และปวารณาตนเองบวชแล3วไม�สึก มีปณิธานแน�วแน�ท่ีจะทําท่ีสุดแห�งกองทุกข&ให3
หมดสิ้นไป เปFนกําลังสําคัญในการเผยแผ� แต�ก�อนอ่ืนนั้น พระภิกษุเหล�านี้ ต3องมีการเรียนภาษาบาลี 
เพ่ือท่ีจะใช3เปFนกุญแจสําคัญไขปริศนาธรรมจากพระไตรปcฏก และตีความ แปลความออกมาเปFนภาษา
ท่ีเข3าใจง�าย พร3อมท้ังการมีสํานักวิจัยทางพระพุทธศาสนาภายในวัดอีกด3วย คือ วัดพระธรรมกายมี
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอเนีย ใช3เปFนสถานศึกษาเล�าเรียน ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาโดยตรง 
ซ่ึงใช3ในการวิจัยหลักธรรม เพราะเหตุนี้ จึงต3องมีทีมงานเผยแผ�ธรรมะของวัด และปรากฏว�า การเผย
แผ�ธรรมะของวัดได3รับการตอบรับด3วยดี และพระสงฆ&ภายในวัดท่ีรับผิดชอบด3านการเผยแผ� ก็สามารถ
เผยแผ�สื่อสารธรรมให3เปFนท่ีเข3าใจง�ายแก�ประชาชน จากการให3ข3อมูลในด3านการทํางานเปFนทีม มีผู3ให3
ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) หลายท�านได3แสดงทัศนะในประเด็นนี้เช�นกัน อาทิ   

“การทํางานเปFนทีม เปFนสิ่งท่ีทุกองค&การปรารถนาจะดําเนินการอยู�แล3ว เพียงแต�เปFน
คําพูด ยังไม�ลงไปสู�การปฏิบัติให3เห็นผล วัดพระธรรมกาย ใช3หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ในการหล�อหลอมการ
ทํางานเปFนทีม โดยมีเปZาประสงค&สําคัญท่ีได3ยกข้ึนไว3 คือ การเผยแผ�ศีลธรรมไปท่ัวโลก ไม�จํากัดว�า จะเปFน
เชื้อชาติ ศาสนาใด ทุกคนมีสิทธิ์เข3าถึงศีลธรรมด3วยกันท้ังหมด” (พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 
18 กรกฎาคม 2556) 

“คําว�า ทีมงาน เปFนคําเรียกท่ี เปFนภาษาสมัยใหม�  แต�คณะทํางานของวัด
พระธรรมกาย ได3ดําเนินการมาอย�างต�อเนื่อง โดยอาศัยความร�วมแรง ร�วมใจ จากบุคลากรทุกฝUาย ซ่ึง
อุทิศชีวิตเพ่ือการสร3างบารมี และ นําบุญมาสู�ชาวโลก คือ ทุกคนต3องทําตนเองให3เปFนต3นแบบ โชคดีท่ี
เกิดมาพบกับต3นแบบท่ีดี และเปFนครูของทุกคน คือ พระพุทธเจ3า” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) 

“การหล�อหลอมคนค�อนข3างจะใช3เวลานาน ต3องใช3ขันติธรรมพอสมควร กว�าท่ีจะได3
เพชรเม็ดงาม คือ บุคลากรท่ีทรงคุณค�า ท้ังนี้ บุคคลท่ีทําหน3าท่ีอบรม สั่งสอน บุคลากรของวัด ได3แก� 
พระภิกษุ ท่ีผ�านการฝaกฝนอบรม จนกลายเปFนผู3ท่ีฝaกดีแล3ว และมาบอกต�อในลักษณะพ่ีสอนน3อง 



196 

หากแต�การสอน การอบรม ต3องทํางานกันเปFนทีมงาน” (พระกล3าธรรมโชติ โชติสิปฺโป, สัมภาษณ& 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556) 

“วัดพระธรรมกาย ฝaกคนให3เปFนผู3ท่ีรู3จักการอยู�รวมกันเปFนหมู�คณะ หมายความว�า จะ
กิจกรรมอะไรก็ตาม ต3องทําพร3อมกัน เลิกพร3อมกัน ขณะเดียวกัน การทํางานไม�ว�าจะเปFนแผนกใดในวัด 
ต3องอาศัยการทํางานเปFนหมู�คณะ โดยอาศัยแนวทางท่ีอุป0ชฌาอาจารย&เคยพร่ําสอนไว3 เปFนแนวทางปฏิบัติ 
และยิ่งเปFนเรื่องของการเผยแผ�ธรรม ยิ่งต3องทํางานกันเปFนทีม ไม�ว�าจะเปFนฝUายวิชาการ ฝUายพูด ฝUายเทคนิค 
และอ่ืนๆ เพ่ือให3การเผยแผ�ธรรมะประสบผลสําเร็จ” (พระครูสมุห&เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2556) 

“การเผยแผ�ธรรมะทุกวันนี้  ต3องมีทีมงานใครเก�งเรื่องอะไร ก็มอบหมายให3
ดําเนินการ ยิ่งในป0จจุบันนี้วัดพระธรรมกาย มีเทคโนโลยีการสื่อสารเข3ามาช�วย ยิ่งต3องอาศัยความ
ร�วมมือจากทุกฝUาย จะเห็นได3จาก การถ�ายทอดสดเทศนาในรายการฝ0นในฝ0น โดยการนําเสนอของ
พระเดชพระคุณหลวงพ�อ เปFนภาพท่ีต3องมีทีมงานให3ดําเนินการ วัดพระธรรมกายมีหน�วยงานหรือ
แผนกหลายแผนก แผนกท่ีทําหน3าท่ีเผยแผ� แผนกเผยแพร�ธรรมะ”(พระมหาอุเทน  สิริภทฺโท, 
สัมภาษณ& วันท่ี 10 สิงหาคม 2556) 

การเผยแผ�ธรรมะให3ประสบผลสําเร็จ ต3องดําเนินการกันอย�างเปFนทีม วัด
พระธรรมกายมักจะใช3คําว�า หมู�คณะ ซ่ึงสอดคล3องกับคําท่ีปรากฏในพระไตรปcฏกมักเรียกพระสงฆ&
ท่ีมารวมกันเปFนหมู�คณะ ดังนั้น คําว�า หมู�คณะ จึงเปFนความหมายท่ีลึกซ้ึง ซ่ึงบ�งบอกให3ทราบว�า ไม�ว�า
กิจกรรมทางศาสนาเกิดข้ึน พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา อาสาสมัคร และกัลยาณมิตร ต3อง
ช�วยเหลือเก้ือกูลสนับสนุนทุกวิถีทาง กรณีการเผยแผ�ธรรมะ ต3องอาศัยความร�วมมือจากทุกฝUาย 
ช�วยกันดําเนินการ โดยไม�ทอดธุระว�า เปFนของหน�วยใด เพราะแต�ละหน�วยล3วนทํางานเพ่ือมีเปZาหมาย
อันเปFนอุดมการณ&ร�วมเหมือนกัน คือ การอุทิศตนเพ่ือสร3างประโยชน&แก�พระศาสนา สร3างบารมี และ
เปFนผู3นําบุญมาสู�ชาวโลก เม่ืออุดมการณ&เปFนอันเดียวกัน การทํางานด3านการเผยแผ�ธรรมะ ย�อมเห็น
ผลได3ง�าย โดยการทํางานด3านการเผยแผ�ของวัดพระธรรมกาย ท่ีปรากฏเห็นผลได3ง�าย เพราะไม�มี
ผลประโยชน&อันใดแอบแฝง มีแต�คําว�า บุญ และ บารมี เปFนท่ีตั้ง เม่ือบุญและบารมีเกิดข้ึน ศรัทธาย�อม
ตามมา คนใดก็ตาม เม่ือมีศรัทธาย�อมยังประโยชน&น3อยใหญ�ให3สําเร็จ ประโยชน&ในทีนี้ คือ ธรรมะท่ี
เกิดจากการทํางานเปFนทีม ทุกคนต�างมีหน3าท่ีรับผิดชอบ และทําหน3าท่ีส�วนท่ีได3รับมอบหมายให3สําเร็จ 
แล3วจึงช�วยเหลือในส�วนอ่ืนท่ียังไม�เสร็จ เพราะฉะนั้น การเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย จึง
ก3าวหน3าไปได3อย�างท่ีปรากฏ และได3รับการยอมรับว�า มีการประยุกต&หลักธรรมให3เกิดความ
สมเหตุสมผล ง�ายต�อการทําความเข3าใจ รวมถึงคลายความสงสัย จากประชาชน ท้ังนี้ ก็เพราะอาศัย
ทีมงานการเผยแผ�ธรรมะของวัดท่ีดําเนินการกันอย�างต�อเนื่อง และเปFนทีมงานท่ีมีบุคลากรเพียบพร3อม
ไปด3วยความรู3ท้ังคดีโลกและคดีธรรม ซ่ึงสามารถบูรณาการจนกลายเปFนสิ่งท่ีเข3าใจง�าย  

การเผยแผ�ธรรมะให3ประสบผลสําเร็จ ยังพบว�า จะต3องอาศัยการเผยแผ�ธรรมะใน
ลักษณะท่ีเปFนโครงการต�างๆ กล�าวคือ ในเบื้องต3น คณะทํางานเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย ได3
ต้ังโจทย&ใหญ�ว�า ทําอย�างไรการเผยแผ�ธรรมะจะเปFนท่ีรู3จักอย�างแพร�หลายแก�มวลประชาชนทุกหมู�
เหล�า ผลปรากฏว�า การเผยแผ�ธรรมะ ต3องการทําเปFนโครงการ โดยเห็นหลักการในรูปแบบโครงการ 
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จากหน�วยงานต�างๆ ไม�ว�าจะทํากิจกรรมใดๆ ต3องอาศัยโครงการ เพ่ือให3ประชาชนได3เข3าถึง
สาระสําคัญของโครงการในลักษณะท่ีเปFนรูปธรรม แต�โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับการเผยแผ�ธรรมะของ
วัดพระธรรมกาย ได3ถูกจัดทําข้ึนภายใต3หลักการสําคัญ ได3แก� การขยายธรรมะให3ไปสู�ประชาชนทุกหมู�
เหล�า โดยโครงการดังกล�าวได3ชื่อว�า “โครงการตอบป0ญหาธรรมะทางก3าวหน3า” 

นับเปFนโครงการแรกท่ีเก่ียวเนื่องกับการเผยแผ�ธรรมะ ซ่ึงเริ่มจัดทําเปFนครั้งแรกในปh 
พ.ศ. 2525 โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือส�งเสริมให3เยาวชนทุกกลุ�ม ต้ังแต�อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา 
ตลอดจนนักเรียนทหาร ตํารวจ รวมไปถึงครูอาจารย& ได3มีโอกาสศึกษาธรรมะและสามารถบูรณาการ
หลักธรรมะไปใช3ในชีวิตประจําวันได3 จากการดําเนินการท่ีผ�านมา ได3รับการสนันสนุนและการตอบรับ
จากทุกฝUายเปFนอย�างดี เพราะความเชื่อพ้ืนฐานของคณะทํางานเผยแผ�วัดพระธรรมกายท่ีว�า ทุกคน
ต�างตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการพัฒนาศีลธรรม และยิ่งเปFนการปลูกฝ0งศีลธรรมให3กับเยาชน
ต้ังแต�ยังแรกเริ่ม จะเปFนการสร3างภูมิคุ3มกันทางศีลธรรมอันดีเยี่ยม เม่ือเยาวชนมีภูมิคุ3มกัน ความเปFน
คนดีย�อมเกิดข้ึนตามมา “ทุกฝUายเชื่อว�า หากเยาวชนเปFนคนดี โลกนี้ก็จะดีตามไปด3วย การเปFนคนดี 
คือ เปFนคนมีศีลธรรม หากประพฤติปฏิบัติตามศีล 5 ข3อ ได3ครบ หมายความว�า ย�อมเปFนท่ีรับรองได3ว�า 
เปFนคนดี น�าคบหาสมาคมด3วย และเปFนบุคคลพึงปรารถนาของประเทศชาติ” (พระครูภาวนาวิเทศ  
(วิรัตน& มณิกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 10 ตุลาคม 2556) ป0จจุบันมีเยาวชนเข3าร�วมโครงการปhละประมาณ 
5,000,000 คน ตลอดระยะเวลา 20 กว�าปhท่ีผ�านมา โครงการนี้ได3ช�วยปลูกฝ0งศีลธรรมลงในจิตใจของ
เยาวชนไทยไปแล3วนับ 10 ล3านคน และเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 โครงการตอบป0ญหาธรรมะทางก3าวหน3า 
ได3เปFนหนึ่งในโครงการท่ีได3รับรางวัลการสร3างสันติภาพและความไม�รุนแรง จากองค&การยูเนสโก ถึงกระนั้น 
โครงการดังกล�าว ก็ไม�หยุดนิ่ง และยังได3รับการสนับสนุนจากทุกฝUายด3วยดีตลอดมา 

“โครงการตอบป0ญหาธรรมะ ถือว�า เปFนการเผยแผ�ธรรมะอีกรูปแบบหนึ่ง แต�อยู�ใน
ลักษณะของโครงการ เปFนความจําเปFนท่ีต3องจัดทําเปFนโครงการ เพ่ือให3สอดคล3องกับหลักการ
สมัยใหม� คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตาม ต3องทําเปFนโครงการ เปFนหลักฐาน ข้ันตอน” (พระครูภาวนาสุธรรม
วิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 20 ตุลาคม 2556) 

“การเผยแผ�ธรรมะ ความจริงแล3ว หากไม�ทําเปFนโครงการ จะทําแบบปกติเลย ก็ทํา
ได3 เพียงแต�ว�า เพ่ือให3การเผยแผ�มีเหตุผล มีข้ันตอน กระบวนการ และคนท่ีรับผิดชอบ จึงต3องทําเปFน
โครงการ ซ่ึงอาจจะเรียกได3ว�า เพ่ือให3เกิดความโปร�งใส เนื่องจากการจัดกิจกรรมทุกอย�างต3องใช3
งบประมาณ” (พระครูวิเทศป0ญญาภรณ& (สมบุญ สมฺมาปุxฺโญ), สัมภาษณ& วันท่ี 6 ตุลาคม 2556) 

“โครงการเผยธรรมะ หากปราศจากการจัดทําเปFนโครงการแล3ว คงจะไม�สามารถ
รองรับกับการขยายตัวของกิจกรรมได3 เห็นได3จากโครงการทางก3าวหน3า มีประชาชนจํานวนมากท่ัว
ประเทศ จํานวนคนและปริมาณกิจกรรมท่ีมากนั่นเอง จึงต3องจัดทําเปFนรูปแบบโครงการ” (พระมหา
คมเพชร ธมฺมวิชิโร, สัมภาษณ& วันท่ี 25 กันยายน 2556) 

จากข3อมูลเบื้องต3น การเผยแผ�ธรรมะ จะต3องอาศัยหลักการและเทคนิคการบริหาร
จัดการโครงการเข3าไปประกอบด3วย เนื่องจากทรัพยากรท่ีจะนํามาใช3ในการจัดการโครงการค�อนข3าง
จะมีมาก อาทิ จํานวนคนท่ีเข3าร�วมมีจํานวนมาก ต3องใช3งบประมาณ สถานท่ี และเทคโนโลยีสื่อสารอัน
ทันสมัย เพ่ือทําการประชาสัมพันธ& และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ เปFนต3น เพราะฉะนั้น โครงการตอบ
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ป0ญหาธรรมะทางก3าวหน3า จึงต3องด3วยลักษณะของการเผยแผ�ธรรมะโดยผ�านทางการจัดทําโครงการ 
ซ่ึงต3องดําเนินการให3ถูกต3องสอดคล3องตามหลักการ และคํานึงถึงจํานวนคนท่ีเข3ามาร�วมในโครงการ 
แต�อย�างไรก็ดี ผลท่ีปรากฏชัดจากข3อมูลการสัมภาษณ&ดังกล�าวได3ยืนยันแล3วว�า การเผยแผ�ธรรมะใน
โครงการตอบป0ญหาทางก3าวหน3า ประสบผลสําเร็จในระดับเปFนท่ีน�าพอใจ และ ได3มีการดําเนินการ
อย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้ การตอบป0ญหาธรรมะทางก3าวหน3าไม�ได3มีข้ึนในหมู�ประชาชนเท�านั้น แต�ยังมี
ไว3สําหรับพระภิกษุ สามเณรท่ัวไปอีกด3วย โดยใช3ชื่อโครงการ ว�า “โครงการตอบป0ญหาศีลธรรมเพ่ือ
สันติภาพโลกสําหรับบรรพชิต”  

โครงการดังกล�าว มีวัตถุประสงค&เพ่ือเปcดโอกาสให3พระภิกษุ สามเณรท่ัวประเทศ ได3
เกิดการต่ืนตัวศึกษาธรรมวินัย หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง เปFนอุบายให3พระภิกษุหันกลับมาสนใจใฝUศึกษา
เรียนรู3ทบทวนเพ่ิมเติมในข3อวัตรปฏิบัติและหลักธรรมทุกระดับ เพ่ือนําไปต�อยอดฝaกฝนตนเองให3เปFน
พระแท3ท่ีสมบูรณ&แบบ โดยโครงการนี้จัดต้ังครั้งแรกเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2552 ปณิธานเบื้องแรก 
คือ ต3องการให3พระภิกษุเปFนพระท่ีสมบูรณ&แบบ ตระหนักในหน3าท่ีของตนเองในฐานะท่ีเปFนผู3นํา
ศีลธรรมและสันติภาพโลก หากผ�านการทดสอบในโครงการนี้แล3ว สิ่งท่ีคาดหวังเปFนเบื้องแรก คือ 
สามารถรู3ธรรมและนําธรรมะไปเผยแผ�แก�ประชาชนได3ถูกต3อง การทําหน3าท่ีลักษณะนี้ เรียกว�า เปFน
ต3นแบบศีลธรรมให3กับชาวโลก จุดเริ่มต3นท่ีจะทําให3ประชาชนเปFนคนดีได3 ต3องเริ่มจากพระภิกษุต3อง
ทําตัวเปFนต3นแบบให3เห็นเปFนรูปธรรมก�อน ดังคํากล�าวท่ีว�า “ต3นแบบท่ีดี สามารถอบรมสั่งสอนคน 
โดยมิพักต3องกล�าวมากมาย ถ3าเปFนพระต3องเปFนพระต3นแบบ เปFนครูก็คือครูต3นแบบ เปFนเยาวชนต3อง
เปFนเยาวชนต3นแบบ” (พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 20 ตุลาคม 
2556) ดังนั้น โครงการนี้เสมือนหนึ่งว�า เปFนการเผยแผ�ธรรมะ โดยอาศัยพระภิกษุท่ีไม�ได3สังกัดในวัด
พระธรรมกาย แต�สังกัดในวัดอ่ืนๆ ท่ัวประเทศท่ีได3เข3าร�วมโครงการ จากจุดเริ่มต3นของโครงการครั้งท่ี 
1 มีพระภิกษุ สามเณร สมัครเข3าสอบเปFนทีม ทีมละ 3 รูป เข3าสอบประมาณ 30, 000 ทีม หรือ
ประมาณแสนรูป นับเปFนจํานวนพระภิกษุจํานวนมหาศาล แสดงให3เห็นว�า ได3รับการตอบรับเปFนอย�าง
ดี และเปFนเครื่องยืนยันว�า ประโยชน&ในทางพระศาสนาได3เกิดข้ึนแล3วจริง ดังคําสัมภาษณ&ของผู3ให3
ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) พบว�า  

“โครงการตอบป0ญหาศีลธรรมเพ่ือสันติภาพโลก เปFนโครงการอันเนื่องมาจาก 
ต3องการสร3างพระให3เปFนพระท่ีสมบูรณ&แบบ เปFนผู3นําสันติภาพโลกอย�างแท3จริง หากมองในมิตินี้ จะ
พบว�า เปFนรูปแบบการเผยแผ�อีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงประสบผลสําเร็จพอสมควร เห็นได3จากจํานวน
พระภิกษุผู3เข3าร�วม” (พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& วันท่ี 23 สิงหาคม 2556)  

“การเผยแผ�ธรรมะ นอกจากจะเปFนการสื่อสารจากพระภิกษุไปยังประชาชนแล3ว 
รูปแบบการเผยแผ� ยังต3องอาศัยการจัดทําโครงการ ซ่ึงมิเพียงจัดทําข้ึนแก�ประชาชนเท�านั้น แต�ยังต3อง
จัดทําเพ่ือพระภิกษุด3วย ท้ังนี้ เพ่ือจะเปFนการต�อยอดองค&ความรู3ด3านธรรมะ และ เปFนการทบทวน
หลักธรรมต�างๆ ของพระภิกษุด3วย” (พระสุนันท& ปญญานนฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 26 สิงหาคม 2556) 

“โครงการการตอบป0ญหา ไม�ว�าจะของพระหรือของโยมท่ัวไป เจตนารมณ& คือ 
ต3องการเผยแผ�ธรรมะทุกระดับนั่นเองและนําไปใช3ในชีวิตประจําวันได3ผลจริง บางคนอาจจะไม�เข3าใจ
ว�า วัดพระธรรมกายกําลังทําอะไร ต3องบอกกล�าวกันอยู�เสมอว�า การจัดทําเปFนโครงการ เพ่ือให3สอด



199 

รับกับหลักการบริหารโครงการสมัยใหม� ซ่ึงมิได3ขัดกับหลักธรรมวินัยแต�ประการ เพียงแต�อนุวัตไปตาม
โลก เพ่ือให3อยู�ในท�ามกลางของการเปลี่ยนแปลงได3” (พระอติเทพ ธมฺมนาโถ, สัมภาษณ& วันท่ี 31 
สิงหาคม 2556)  

จากความเห็นของผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ท้ังหมด เปFนความเห็นท่ี
สะท3อนให3เห็นถึงหลักการสําคัญของการพัฒนาศาสนธรรมให3เกิดความเข3าใจ และเปFนแนวทางของ
ของการของการประพฤติและปฏิบัติ ให3เห็นผลสัมฤทธิ์ได3 ไม�ว�าจะใช3เทคนิคกลวิธีใดๆ แต�เปZาหมาย
สําคัญคือการขยายฐานแห�งองค&ความรู3ด3านพุทธธรรมไปสู�ประชาชน ตลอดระยะเวลา 40 วัด
พระธรรมกายได3แสดงให3เห็นแล3วว�า การเผยแผ�ศาสนธรรมประสบผลสําเร็จ แต�อย�างไรก็ดี เพ่ือเปFน
การทดสอบว�า การเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายประสบผลเร็จมากน3อยเพียงใด วัดได3จากความ
พึงพอใจจากประชาชนท่ีรับสารธรรมดังแสดงให3เห็นเปFนค�าเฉลี่ยความคิดเห็นต�อผลสัมฤทธิ์ ดังต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสําเร็จของประชาชนต�อการการเผยแผ�

ธรรมะของวัดพระธรรมกาย ด3านศาสนธรรม  
 

การเผยแผ#ธรรมะ 
ของวัดพระธรรมกาย ด�าน ศาสนธรรม X  S.D. แปลผล 

1. ความเข3าใจในหลักธรรมข้ันพ้ืนฐาน ได3แก� คุณธรรมข้ันพ้ืนฐาน 3 
ประการ วินัย เคารพ อดทน 

4.63 0.40 มากท่ีสุด 

2. การแปลงหลักธรรมพ้ืนฐานให3เปFนภาษาท่ีเข3าใจง�าย ได3แก� ทิศ 6 
สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม  

4.57 0.47 มากท่ีสุด 

3. ปลูกฝ0งอุดมการณ&การเผยแผ�ธรรมะ คือ สร3างพระให3เปFนพระ 
สร3างวัดให3เปFนวัด สร3างคนให3เปFนคนดี 

4.32 0.55 มากท่ีสุด 

4. หลอมรวมอุดมการณ&ให3เปFนหนึ่งเดียวในหมู�คณะ 4.41 0.63 มากท่ีสุด 
5. การสร3างเครือข�ายกัลยาณมิตรในการเผยแผ�ธรรมะ 3.53 0.49 มาก 
6. ใช3หลักธรรมเปFนแนวทางการสร3างทีมงานเผยแผ�ธรรมะ 3.61 0.50 มาก 
7. โครงการเผยแผ�ธรรมทางก3าวหน3า   4.45 0.57 มากท่ีสุด 
8. โครงการเผยแผ�ธรรมะสันติภาพโลก 3.45 0.41 มาก 

รวม 3.50 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว�า ความสําเร็จในการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
ด3านศาสนธรรม โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.50, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาแยกเปFนราย
ข3ออยู�ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 ข3อ เรียงลําดับจากมากไปหาน3อย ดังนี้ ความเข3าใจในหลักธรรมข้ัน
พ้ืนฐาน ได3แก� คุณธรรมข้ันพ้ืนฐาน 3 ประการ วินัย เคารพ อดทน ( X  = 4.63, S.D. = 0.40) การ
แปลงหลักธรรมพ้ืนฐานให3เปFนภาษาท่ีเข3าใจง�าย ได3แก� ทิศ 6 สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม ( X  = 4.57, 
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S.D. = 0.47) โครงการเผยแผ�ธรรมทางก3าวหน3า ( X  = 4.45, S.D. = 0.57)หลอมรวมอุดมการณ&ให3
เปFนหนึ่งเดียวในหมู�คณะ ( X  = 4.41, S.D. = 0.63) และปลูกฝ0งอุดมการณ&การเผยแผ�ธรรมะ คือ 
สร3างพระให3เปFนพระ สร3างวัดให3เปFนวัด สร3างคนให3เปFนคนดี ( X  = 4.32, S.D. = 0.55) ส�วนรายข3อท่ี
อยู�ในระดับมากมีอยู� 3 ข3อ เรียงลําดับจากมากไปหาน3อย ดังนี้ ใช3หลักธรรมเปFนแนวทางการสร3าง
ทีมงานเผยแผ�ธรรมะ ( X  = 3.61, S.D. = 0.50) การสร3างเครือข�ายกัลยาณมิตรในการเผยแผ�ธรรมะ 
( X  = 3.53, S.D. = 0.49) โครงการเผยแผ�ธรรมะสันติภาพโลก ( X  = 3.45, S.D. = 0.41)  

สรุปได3ว�า ความสําเร็จของการเผยแผ�ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกาย มีเทคนิค
วิธีการหลายประการท่ีถูกนํามาใช3 และกลายเปFนมรรคเปFนผลดังปรากฏให3เห็นอย�างเปFนรูปธรรม 
กุญแจท่ีถือได3ว�า มีผลให3การเผยแผ�ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกายประสบผลสําเร็จ คือ การแปลง
หลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปFนแก�การดํารงชีวิต จากท่ีมีความรู3สึกว�า ยากให3กลับกลายเปFนของง�าย
สําหรับผู3ท่ีเข3ามาวัดพระธรรมกาย และได3มีโอกาสเข3าร�วมฝaกอบรม ก็จะเห็นผลและเกิดความเข3าใจ
ในทางท่ีถูกต3อง เรียกว�า สัมมาทิฎฐิ ได3เกิดข้ึนในเบื้องต3น แต�ท้ังนี้ หากปราศจากการสร3างอุดมการณ& 
หรือการหลอมรวมอุดมการณ&สําคัญของวัด ก็ยากแท3จะทําให3การเผยแผ�ศาสนธรรมสําเร็จได3 
จําเปFนต3องอาศัยการสร3างความตระหนักในอุดมการณ&ร�วม โดยเกิดจากการสกัดเอาหลักธรรมมาเปFน
อุดมการณ&ท่ีจะต3องช�วยกันสืบสาน อาทิ อุดมการณ&ด3านการสร3างพระให3เปFนพระแท3 สร3างวัดให3เปFน
วัด และสร3างคนให3เปFนคนดี เม่ือทราบถึงอุดมการณ&ร�วมแล3ว การทํางานเปFนทีมหรือเปFนหมูคณะย�อม
สําเร็จผลได3โดยง�าย เพราะหมู�คณะในความเปFนพระสงฆ& ย�อมสามารถขับเคลื่อนผลักดันธรรมะ 
โดยเฉพาะวิชาธรรมกาย ซ่ึงเปFนวิชาท่ีทุกคนสัมผัสได3 และต3องเผยแผ�ให3เปFนท่ีกว3างขวางแก�ชาวโลก 
ให3รู3จักและสัมผัสกับหลักธรรมดังกล�าว นอกจากนี้ ยังมีการผสมผสานรูปแบบการเผยแผ�ศาสนธรรม
กับเทคโนโลยีสมัยใหม�เพ่ือเปFนเครื่องช�วยให3เกิดความเข3าใจ และเข3าถึงประชาชนทุกกลุ�ม ไม�ใช�เฉพาะ
ภายในประเทศ แต�ต3องขยายฐานแห�งองค&ความรู3ด3านศาสนธรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม� ไปสู�
ระดับโลก ท้ังนี้ กุญแจแห�งความสําเร็จท่ีกล�าวมา ณ เบื้องต3น ต3องอาศัยการเผยแผ�ศาสนธรรมผ�าน
โครงการพัฒนาตามท่ีวัดพระธรรมกายได3คิดค3นข้ึนมา เพ่ือขยายไปสู�กลุ�มเปZาหมายทุกกลุ�ม อย�างน3อย
ได3มีโอกาสเข3าร�วมกิจกรรม และการพัฒนาฝaกฝนอบรมตนเอง  

4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ด3านการพัฒนาศาสนบุคคล 
ข้ึนชื่อว�าการพัฒนาบุคคล ย�อมเปFนท่ีคาดหวังจากหลายฝUาย เพราะการจะพัฒนาบุคคลให3มี

คุณภาพได3 ต3องอาศัยท้ังศาสตร&และศิลป�เข3าไปประกอบ เพราะไม�อย�างนั้น ผลของการพัฒนาบุคคล   
ก็จะไม�ได3เปFนไปตามหวัง บางองค&การเน3นเฉพาะศาสตร&หรือวิชาการมากจนเกินไป จนทําให3          
ไม�สอดคล3องกับสภาวการณ&ความเปFนจริง ขณะท่ีบางองค&การดูเหมือนจะใช3แต�ศิลป� จนดูเหมือนว�า
ขาดหลักวิชาการ ซ่ึงเปFนเรื่องของความน�าเชื่อถือ แต�ถึงอย�างไรก็ดี การพัฒนาบุคคลของแต�ละ
องค&การ ย�อมมีเทคนิค วิธีการ พัฒนาแตกต�างกันไป ข้ึนอยู�บริบทและความเหมาะสมของคนใน
องค&การว�า จะยอมรับหลักการใด เปFนแนวทางของการพัฒนา เพราะการพัฒนาบุคคลมีหลากหลาย
รูปแบบ บางรูปแบบก็ไม�ได3เปFนไปตามหลักการ ขณะท่ีอีกบางรูปแบบก็เปFนไปตามหลักการ เนื่องจาก
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ผ�านการทดลองใช3 จนกลายเปFนมรรคเปFนผล พอท่ีจะเปFนแบบอย�างให3องค&การอ่ืนๆ ได3ศึกษาแนวทาง 
และถือเปFนตัวอย�างของการดําเนินการ  

การพัฒนาบุคคลถือได3ว�า เปFนการสร3างสรรค&ทุนมนุษย&ให3บังเกิดข้ึนอย�างหนึ่ง และเปFนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนอีกด3วย (Sustainable Development) ข้ึนชื่อว�าการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสุด คือการพัฒนา
ทรัพยากรหรือทุนมนุษย& (Human Capital Development) เพราะฐานคติของนักวิชาการท้ัง
ชาวตะวันตก เช�น แมคเกรเกอร& (Mcgeger, 1960) เห็นว�า มนุษย&โดยธรรมชาติเปรียบเสมือนกับ
ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y แต�แนวโน3มควรจะเปFนไปได3แก� เปFนทฤษฎี Y เพราะพ้ืนฐานจิตใจของมนุษย&
เปFนผู3ท่ีฝaกได3และรักความก3าวหน3า ไม�ดุร3าย ซ่ึงสอดคล3องกับหลักพุทธพจน&ท่ีว�า ทนฺโต เสฎ�โฐ มนุสฺเสสุ 
ในบรรดาคนท้ังหลาย คนท่ีฝaกฝนดีแล3ว ย�อมเปFนผู3ประเสริฐ  

วัดพระธรรมกายได3ชื่อว�า เปFนวัดหนึ่งท่ีมีระบบการฝaกอบรมบุคคลได3เปFนแบบอย�างแก�วัด
ท่ัวไป จะเห็นได3จากตลอดระยะเวลา 40 ปhล�วงมาจนถึงป0จจุบัน ระบบการฝaกฝนอบรมบุคลากรของ
วัด ยังได3รับการสืบทอด วางรากฐานมาเปFนอย�างดี จากพระเดชพระคุณหลวงพ�อธัมมชโย (พระเทพ
ญาณมหามุนี) และคุณยายอาจารย&มหารัตนอุบาสิกาจันทร& ขนนกยูง ตลอดถึงสหธรรมิกผู3ร�วมกัน
บุกเบิกวัดพระธรรมกายจนกระท่ังเห็นผลเปFนท่ีประจักษ&เช�นทุกวันนี้ ต�างยึดถือในมโนปณิธานในการ
ฝaกฝนอบรมบุคลากร ไม�ว�าจะเปFนพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา กัลยาณมิตร และอาสาสมัคร
ต�างๆ ให3เปFนไปตามอุดมการณ&ท่ีว�า ต3องการสร3างวัดให3เปFนวัด สร3างพระให3เปFนพระแท3 และสร3างคน
ให3เปFนคนดี เฉพาะ 2 วลีหลัง จึงชัดแจ3งว�า เน3นการพัฒนาคนให3เปFนคนตามแบบท่ีวัดอยากจะให3เปFน 
ด3วยมโนปณิธานในเบื้องต3นดังกล�าว จึงได3หาวิธีการพัฒนาท่ีดีท่ีสุดและง�ายต�อการประพฤติปฏิบัติ 
ท้ังนี้ ต3องสอดคล3องกับหลักธรรมวินัย และให3มีความร�วมสมัยกับหลักวิชาการบริหารจัดการสมัยใหม� 
กล�าวอีกนัยหนึ่ง การพัฒนาคนตามหลักการวิชาการบริหารทางโลก ถ3าอะไรดีก็จะนํามาประยุกต&ใช3
ร�วมกับการพัฒนาบุคคล ท่ีเน3นการฝaกอบรมโดยใช3พุทธธรรมเปFนหลัก โดยในเบื้องต3น หลักการท่ีใช3ใน
การฝaกฝนอบรมบุคลากร จะใช3กับอาสาสมัครท่ีนิสิตนักศึกษา ซ่ึงเปFนผู3เข3ามาช�วยเหลืองานวัดมาต้ังแต�
ยุคบุกเบิก กล�าวได3ว�า ระยะเริ่มต3นของการก�อร�างสร3างวัด คนท่ีเข3ามาช�วยเหลือวัด คือ นิสิต นักศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษา เข3ามาเปFนอาสาสมัคร บางครั้งถ3ามีโอกาสก็เข3ามาอุปสมบทเปFนพระธรรม
ทายาท อาจจะเปFนช�วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช�วงระยะเวลาท่ียาวนาน กรณีคนท่ีมีความศรัทธาอันแรง
กล3าก็จะอุทิศตนเพ่ือพระศาสนา โดยมีเปZาหมายการดํารงชีวิตท่ีแน�วแน� 

กล�าวได3ว�า ในการพัฒนาศาสนบุคคลของวัดพระธรรมกาย เริ่มแรกต3องพัฒนาคนภายใน
องค&การก�อน ในท่ีนี้ หมายถึง บุคคลท่ีเข3ามาร�วมทํากิจกรรมกับวัด และช�วยงานวัดมาอย�างต�อเนื่อง 
ซ่ึงมีหลายประเภท เช�น คนท่ีเข3ามาอุปสมบทเปFนพระภิกษุและอยู�ศึกษาธรรมะ และ ฆราวาสท่ัวไปท่ี
เข3ามาปฏิบัติธรรม ได3น3อมจิตของตนประพฤติและปฏิบัติธรรมจนเกิดเปFนแรงศรัทธา ท้ังนี้ ก�อนท่ีจะ
ได3เห็นภาพแห�งความเลื่อมใสดังเช�นทุกวันนี้ได3 วัดพระธรรมกาย ต3องอาศัย วิธีการฝaกฝน อบรม
บุคลากร หรือการหล�อหลอมบุคลากรทุกประเภทท่ีเข3ามาอบรมภายในวัดให3เปFนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ก�อน กล�าวคือ ทําอย�างไรจะทําให3เห็นเปZาหมายของชีวิตร�วมกัน และอุทิศชีวิตเพ่ือสร3างคุณประโยชน&
อันยิ่งใหญ�แก�ตนเองและประโยชน&ส�วนรวม การสร3างเปZาหมายให3เกิด จึงเปFนแรงบันดาลใจให3คนท่ีเข3า
มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัด ได3เปFนนักสร3างบารมี สร3างบุญกุศลอย�างมีเปZาหมาย และฉลาดในการ
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สร3างบุญ ดังนั้น รูปธรรมประการสําคัญของการฝaกฝนอบรมคนของวัดพระธรรมกาย คือ วัด
พระธรรมกายมีความเจริญก3าวหน3าทุกด3าน ท้ังนี้ ความเจริญก3าวหน3าได3เกิดจากการพัฒนาในลักษณะ
คู�ขนาน ได3แก� การสร3างวัดไปพร3อมๆ กับการสร3างคน ให3สมกับปณิธานท่ีว�า สร3างพระภิกษุให3เปFน
พระแท3เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมท้ังปลูกฝ0งศีลธรรมลงในใจของผู3คนทุกเพศทุกวัย “งานการ
สร3างสรรค&อบรมคนให3เปFนคนดี คนเก�งของสังคมนั้น เปFนหน3าท่ีหลักของพระ วัดพระธรรมกาย มี
เปZาหมายของการพัฒนาชัดเจน คือ ทําอย�างไรคนจะมีศีลธรรมประจําใจ ทําอย�างไรจะฟQนฟูศีลธรรมท่ี
หดหายให3กับคืนมาได3” (พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556) 

คําถามในเบื้องต3นดังกล�าว หาใช�ว�าจะทําได3ในชั่วข3ามคืน หากแต�ต3องอาศัยกาลเวลาและแนว
ทางการดําเนินการท่ีกระทําอย�างต�อเนื่อง ลองผิดลองถูกต3องจนตกผลึกเปFนแนวทางท่ีจะดําเนินการ
ต�อไปอย�างไม�หยุดยั้ง ข้ึนชื่อว�า การพัฒนาบุคคลไม�ควรจะหยุดอยู�กับท่ี มีวิธีการอันใดท่ีเปFนกลยุทธ&อัน
สําคัญ ต3องนํามาใช3 เ พ่ือพัฒนาคนให3 เปFนไปตามเจตนารมณ&ขององค&การ เช�นเ ดียวกันกับ              
วัดพระธรรมกาย กว�าจะเห็นเปFนมรรคเปFนผลได3 ต3องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาพอสมควร ซ่ึงเริ่ม
จากการรับสมัครคนเข3ามาอุปสมบทเปFนธรรมทายาทรุ�นแรกๆ ของวัด  และได3ผ�านฝaกฝนอบรมจน
กลายเปFนพระแท3 คือ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู�ในกรอบของพระธรรมวินัย คอยทําหน3าท่ีเปFนพระพ่ี
เลี้ยงรับผิดชอบพระรุ�นต�อๆ ไป รวมถึงการทําหน3าท่ีเทศนาธรรม การสร3างวัด และอ่ืนๆ ท่ีเปFน
ประโยชน&ต�อการพัฒนาวัด ขณะเดียวกัน จากการพัฒนาบุคลากรให3เปFนผู3ท่ีมีศีลธรรม เปFนคนดี คน
เก�ง ไม�ใช�จะสร3างสรรค&ให3เกิดข้ึนภายในวัดเท�านั้น แต�จะต3องขยายฐานคติด3านธรรมะ โดยเฉพาะวิชา
ธรรมกาย ซ่ึงเปFนแนวทางการฝaกปฏิบัติตนให3บรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสนา ไปสู�ชาวโลก 
กล�าวอีกนัยหนึ่ง การขยายองค&ความรู3ด3านพระพุทธศาสนา จะไม�จํากัดแต�เพียงขอบเขตในวัด         
แต�จะต3องพัฒนาให3ไปสู�ชาวโลก จนกลายเปFนสันติภาพของโลก  

การขยายฐานองค&ความรู3ด3านศีลธรรมไปสู�ชาวโลกจนเกิดเปFนสันติภาพโลกอย�างแท3จริงได3 
ต3องอาศัยการพัฒนาบุคคลในทางพระพุทธศาสนาให3เกิดเปFนความเข3มแข็งเปFนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ก�อน อย�างน3อยรู3จักเปZาหมายของการดํารงชีวิตอย�างแท3จริง และเม่ือวัดได3พัฒนามาในระดับหนึ่งแล3ว 
กล�าวคือ มีจํานวนคนมากข้ึน จะต3องมีโครงการพัฒนารองรับ ซ่ึงโครงการต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
วัด มีหลายโครงการด3วยกัน อาทิ ต้ังแต�แรกเริ่มของการสร3างวัด ได3แก� โครงการธรรมทายาทท้ัง
พระภิกษุ และฆราวาสท่ัวไป โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร3อน 
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง และอ่ืนๆ ซ่ึงเปFนโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาบุคคลท้ังสิ้น 
เหตุท่ีกล�าวเช�นนั้น เพราะสาระสําคัญของการจัดโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาบุคคลข้ึนมา 
ต3องการท่ีจะใช3หลักการพัฒนาท่ีวัดพระธรรมกายได3คิดและได3ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนได3ผลเปFน
รูปธรรมข้ึนมา แล3วใช3กับการอบรมกับคนอ่ืนๆ ซ่ึงมาเข3าร�วมในโครงการ หลักการท่ีใช3ในการอบรม
ดังกล�าว จะเปFนการประยุกต&หลักธรรมพ้ืนฐานท่ีมีอยู�แล3ว ให3เข3ากับหลักการพัฒนาร�วมสมัย หรือการ
แปลงหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานให3เปFนภาษาท่ีเข3าใจง�าย ท้ังนี้ การนําหลักการและหรือหลักธรรมข้ัน
พ้ืนฐานไปแปลงเปFนแนวทางปฏิบัติท่ีเปFนรูปธรรม เปFนสาระสําคัญท่ีวัดพระธรรมกายได3ดําเนินการอยู�
ในขณะนี้ แต�อย�างไรก็ดี เพ่ือเปFนการพิสูจน&ให3เห็นว�า ความสําเร็จของการพัฒนาศาสนบุคคล เพ่ือ
สนับสนุนให3การเผยแผ�ธรรมะประสบผลสําเร็จ และได3รับการยอมรับจากคณะสงฆ&และประชาชน
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ท่ัวไป โดยมีผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงจะตอบคําถามการวิจัยในประเด็นการพัฒนา 
ศาสนบุคคล ดังนี้  

วัดพระธรรมกายมีวิธีการพัฒนาศาสนบุคคลให3ประสบผลสําเร็จได3อย�างไร (ผู3สัมภาษณ&) 
การจะพัฒนาองค&การใดๆ ก็ตาม ต3องอาศัยบุคลากรเปFนคนขับเคลื่อนองค&การ

ภายในให3หมุนรอบไปด3วยความราบรื่น เช�นเดียวกันวัดพระธรรมกายซ่ึงถือได3ว�า เปFนองค&การหนึ่ง
เช�นกัน แต�เปFนองค&การท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือพัฒนา ฝaกฝน อบรม กล�อมเกลาคนให3เปFนคนดีและชี้แนะให3คน
มีหลักการในการดํารงชีวิตในทางท่ีถูกต3องตามครรลอง แต�ก�อนท่ีวัดจะพัฒนาประชาชนได3อย�างเต็มท่ี
และเปFนต3นแบบท่ีดีในด3านศีลธรรม จะต3องพัฒนาบุคลากรภายในก�อน กล�าวได3ว�า ต3องป0ดกวาดบ3าน
ตนเองให3สะอาดเรียบร3อยก�อน จึงจะทํากิจกรรมภายนอกได3 การพัฒนาบุคลากรภายใน จึงต3อง
กระทําอย�างท่ัวถึงครอบคลุมท้ังหมด อาทิ การพัฒนาพระภิกษุ สามเณรให3มีความรู3ด3านพุทธธรรมท้ัง
ปริยัติและปฏิบัติ เพ่ือให3ถึงปฏิเวธธรรม ซ่ึงเปFนข้ันตอนการศึกษาและนําไปสู�การปฏิบัติให3เห็นเปFน
มรรคและเปFนผล ตลอดถึงการให3ความรู3ด3านธรรมะแก�ประชาชนท่ัวไป 

หากกล�าวถึงรูปแบบการพัฒนาคนให3มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเปFนท่ี
ยอมรับและเห็นผลในเชิงประจักษ&แล3ว ถ3าไม�กล�าวถึงวัดพระธรรมกายคงจะเปFนไปไม�ได3 เพราะภาพท่ี
ปรากฏด3านศาสนสถานและศาสนวัตถุ ตลอดถึงเครือข�ายกัลยาณมิตรท่ีมีท่ัวท้ังประเทศและท่ัวโลก 
เปFนเครื่องรับรองได3อย�างไม�ต3องสงสัยว�า การท่ีเปFนเช�นนี้ เพราะเกิดจากการขับเคลื่อนงานพระศาสนา
จากบุคลากรท่ีมีคุณภาพ อาทิ พระภิกษุสามเณรภายในวัด อุบาสก อุบาสิกา และอาสาสมัคร
เจ3าหน3าท่ี ซ่ึงเปFนผู3 มีส�วนในการปฏิบั ติภารกิจตามแผนกงานต�างๆ ช�วยให3วัดพระธรรมกาย
เจริญก3าวหน3ามาตามลําดับ เหนือสิ่งอ่ืนใด ก�อนท่ีจะได3บุคลากรทุกฝUายท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ดังกล�าว ต3องเริ่มจากการฝaกฝนอบรมบุคลากร กล�าวอีกนัยหนึ่ง การฝaกบุคลากรให3เปFนผู3ท่ีฝaกดีแล3ว 
และพร3อมจะอุทิศตนทํางานให3กับพระศาสนา รวมถึงการปวารณาตนเปFนชาวพุทธอย�างแท3จริงและ
สมบูรณ&แบบ เหนือสิ่งอ่ืนใด ในการพัฒนาบุคลากรให3มีประสิทธิภาพได3นั้น ต3องอาศัยรูปแบบการ
พัฒนาท่ีค�อนข3างจะออกแนวประยุกต& ซ่ึงเรียกว�า ระบบการคัดสรร/คัดเลือก โดยในยุคเริ่มแรกของ
การก�อต้ังวัด ได3เปcดรับสมัครธรรมทายาท ส�วนมากมักจะเปFนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาหรืออยู�ในช�วงของการปcดภาคการศึกษาในช�วงฤดูร3อนเข3ามาอุปสมบท
เปFนพระภิกษุธรรมทายาท ภายหลังจากการอุปสมบทเปFนท่ีเรียบร3อย กระบวนการฝaกอบรมเพ่ือคัด
สรร/คัดเลือก ก็เริ่มต3นข้ึน โดยมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ เรียกว�า ศูนย&ฝaกอบรมธรรมทายาท ใช3
ฝaกอบรมธรรมทายาทโดยเฉพาะเพ่ือเปFนการคัดสรรหรือคัดกรองคนท่ีมีจิตใจแน�วแน�บวชอุทิศตนเพ่ือ
พระศาสนา  

“การฝaกอบรมพระธรรมทายาทรุ�นแรกๆ ค�อนข3างจะเรียกได3ว�า เปFนการรับสมัครคน
เข3ามาบวช แล3วจึงคัดเลือกคนท่ีผ�านการฝaกอบรมเพ่ือให3เปFนพระพ่ีเลี้ยงฝaกอบรมให3กับธรรมทายาทรุ�น
น3องต�อๆ ไป” (พระครูวินัยธรสุวิทย&, สัมภาษณ& วันท่ี 10 กรกฎาคม 2556) 

“เริ่มแรกเปcดโอกาสให3ทุกคนเข3ามาอุปสมบท แต�ก�อนท่ีจะเข3ามาบวชต3องมีการคัดเลือก 
คําว�า การคัดเลือก จึงหมาย นําคนไปฝaกอบรมในเบื้องต3นก�อน เช�น ฝaกการยืน การเดิน การนั่ง การนอน 
เปFนต3น ให3เปFนระเบียบก�อน” (พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 14 กรกฎาคม 2556) 
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“ในเบื้องต3น ก�อนท่ีจะอุปสมบทเปFนหมู�คณะได3ต3องฝaกระเบียบวินัยก�อน ให3รู3จักซ3าย
หัน ขวาหัน ฝaกเหมือนกับทหาร ถ3าไม�ฝaกแบบนี้ เวลารวมเปFนหมู�คณะจะลําบากใช3เวลามาก”  
(พระครูสังฆรักษ&รังสฤษด์ิ, สัมภาษณ& วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556)  

การพัฒนาศาสนบุคคลด3วยการอุปสมบทธรรมทายาทต3องมีการฝaกอบรมในลักษณะ
ท่ีหยาบก�อน คือ การฝaกอากัปกิริยาในเบื้องต3นให3เกิดความพร3อมเพียงกันเปFนหมู�คณะ ถัดจากนั้นจึง
ไปเริ่มท่ีกระบวนการฝaกข้ันท่ีมีความละเอียดข้ึนมา คือ ฝaกการรวมกันเปFนหมู�คณะ ไม�ว�าจะทํากิจกรรม
อะไรก็ตามต3องเริ่มทําและเลิกทําพร3อมเพียงกัน ซ่ึงเปFนการทดสอบความพร3อมเพียงกันในหมู�คณะ 
และสร3างความสามัคคีให3เกิดข้ึน อีกท้ังยังเปFนการทําลายทิฎฐิมานะ ซ่ึงติดตัวก�อนจะเข3ามาอุปสมบท
เปFนธรรมทายาท การฝaกฝนให3รู3จักระเบียบวินัยและข้ันตอนการปฏิบัติตนในหมู�คณะเบื้องต3น จึงเปFน
เสมือนหนึ่ง วิธีการคัดสรร คัดเลือกบุคคลเข3าสู�องค&การ ประการเช�นนี้ ยังไม�รวมถึงวิธีการพัฒนา
บุคลากรของวัดพระธรรมกาย เปFนแต�เพียงการอรรถาธิบายให3เห็นว�า การคัดสรร คัดเลือกบุคลากร
ของวัดพระธรรมกาย มิใช�เรื่องทํากันอย�างง�าย เพราะต3องมีการฝaกฝนอบรมจากข้ันตอนท่ีหยาบจนถึง
ข้ันตอนละเอียด เพ่ือสํารวจดูพฤติกรรมในเบื้องต3น ว�า บุคคลคนนั้นสมควรจะอนุญาตให3บวชหรือไม� 
โดยในข3อเท็จจริง ในยุคเริ่มแรกคนท่ีเข3ามาเปFนธรรมทายาทล3วนแต�มีความศรัทธาเปFนท่ีต้ัง เม่ือจะ
นํามาฝaกฝนอบรมค�อนข3างจะทําได3ง�าย เห็นได3จากการท่ีพระธรรมทายาทรุ�นแรก ซ่ึงเปFนกําลังสําคัญ
ในการอบรมพระธรรมทายาทรุ�นน3องๆ รวมถึงได3เปFนกําลังสําคัญของการพัฒนาวัดพระธรรมกายใน
ด3านต�างๆ เช�น ด3านการศึกษา ด3านการอบรมเผยแผ� ด3านการสาธารณูปการ ฯลฯ ล3วนแล3วแต�ผ�าน
การฝaกฝนอบรมกันอย�างเข3มค3นท้ังสิ้น จนกระท้ังปณิธานเบื้องต3นอันเปFนหลักการสําคัญในการฝaกฝน
อบรมบุคลการ ได3แก� วินัย เคารพ และอดทน ได3กลายเปFนส�วนหนึ่งและส�วนสําคัญของการดํารงชีวิต
และกลายเปFนวัฒนธรรมองค&การไปโดยปริยาย  

“จะเห็นได3ว�ายุคเริ่มต3นการคัดเลือกคนเข3ามาอุปสมบทในวัดพระธรรมกาย ส�วน
ใหญ�ได3จากนิสิต นักศึกษาท่ีเข3ามาทํางานรับใช3พระสงฆ&ภายในวัด และได3มีโอกาสเข3ามาปฏิบัติธรรม
จากหลวงพ�อเจ3าอาวาส กลายเปFนความศรัทธาไปในขณะเดียวกันด3วย ดังนั้น การคัดเลือกค�อนข3างจะ
ทําได3ง�าย ไม�มีอะไรสลับซับซ3อน” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) 

“ในยุคแรกเริ่มท่ีบวชเปFนพระธรรมทายาท การคัดสรรบุคลากรค�อนข3างจะทําได3ง�าย 
ส�วนหนึ่งก็อาจจะเปFนเพราะว�า จํานวนคนค�อนข3างน3อย และมีความศรัทธาเปFนทุนเดิม แต�ในป0จจุบัน
เนื่องจากจํานวนกุลบุตรท่ีจะเข3ามาอุปสมบทมีจํานวนมากข้ึน ซ่ึงก็มีหลายรุ�นแล3วท่ีผ�านการอุปสมบท
เปFนพระธรรมทายาท จะต3องมีการคัดเลือกกันอย�างเข3มข3น คําว�า การคัดเลือก หมายถึง การออกแบบ
หลักการท่ีจะใช3ในการคัดเลือก คนใดสามารถทนกับสภาพการฝaกฝนอบรม ก็จะสามารถอยู�รวมกัน
เปFนหมู�คณะได3” (พระกล3าธรรมโชติ โชติสิปฺโป, สัมภาษณ& วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556) 

การคัดสรร และหรือการคัดเลือกบุคลการเข3ามาสู�ร�มผากาสาวพัตร& เรียกได3ว�า เปFน
พระธรรมทายาทยุคเริ่มแรกค�อนข3างจะทําได3อย�างสะดวกดังการให3ข3อมูล ณ เบื้องต3น แต�อย�างไรก็ดี 
เม่ือเปรียบเทียบกับยุคป0จจุบัน ซ่ึงมีจํานวนพระธรรมทายาทเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามโครงการอุปสมบท
ภาคฤดูร3อนหรืออุปสมบทหมู�ในช�วงเข3าพรรษา เรียกให3เปFนโครงการหลักๆ ได3แก� โครงการบวชพระ 
100,000 รูปท่ัวประเทศ ต3องใช3หลักในการฝaกฝนอบรมเพ่ือคัดสรร คัดเลือกคนท่ีจะเข3ามาใช3ชีวิตใน
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ความเปFนพระท่ีสมบูรณ& บวชอุทิศชีวิตให3กับพระศาสนา แต�กระนั้น รูปแบบการคัดเลือกจะต3อง
เข3มข3นไปตามจํานวนคนท่ีเพ่ิมข้ึนด3วย ไม�เช�นนั้นการคัดเลือกและหรือการคัดสรรบุคลากรของวัด 
อาจจะไม�ได3คนตามท่ีมุ�งหมายเอาไว3 จะเห็นได3จากย�างก3าวเข3ามาแสดงความจํานงในการบวช หรือการ
ข้ึนทะเบียนการบวชเอาไว3 ก�อนอ่ืนจะต3องฝaกฝนอบรมกันก�อน คําว�า การอบรม ต3องเริ่มไปทีละลําดับ 
โดยลําดับแรกต3องการให3เห็นความพร3อมเพรียงกันในหมู�คณะ เพราะถ3าไม�ฝaกเช�นนั้น ด3วยจํานวนคนท่ี
มาก การจะเดิน ยืน นั่ง จะไม�เปFนระเบียบตามไปด3วย อีกประการหนึ่ง การฝaกฝนอบรมคนเข3ามาสู�วัด
พระธรรมกาย ต3องอาศัยพระธรรมทายาทรุ�นแรกเปFนกําลังสําคัญ อีกท้ังยังมีหน�วยงานด3านการ
ฝaกอบรมโดยเฉพาะ เรียกว�า ศูนย&อบรมพระธรรมทายาท ซ่ึงเปFนหน�วยงานหลักท่ีดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ ในการนี้หลวงพ�อทัตตชีโว (พระราชภาวนาจารย&) เปFนผู3ก�อต้ังศูนย&นี้ และเปFนผู3
ฝaกอบรมในยุคเริ่มแรก  

นอกจากนี้ ธรรมทายาทรุ�นใหม�ๆ เม่ืออุปสมบทเข3ามาแล3ว มีความประสงค&จะบวช
ตลอดชีวิต หรือจะลาสิกขาออกไป วัดพระธรรมกายก็มิได3ห3ามแต�ประการใด เพียงแต�เปZาหมายของ
การเชิญคนเข3ามาบวช เพ่ือต3องการฝaกฝนอบรมขัดเกลาคนให3เปFนคนดี มีศีลธรรม แต�สําหรับผู3ท่ีมี
ความประสงค&จะอยู�ต�อไป ปรารถนาในการประพฤติพรหมจรรย& วัดพระธรรมกายก็จะมีการคัดเลือก 
คัดสรร ด3วยการฝaกฝนอบรมอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงเปFนรูปแบบการฝaกฝนอบรมในเบื้องต3น ในช�วงพรรษาแรก 
กล�าวอีกนัยหนึ่ง พรรษาแรกพระพ่ีเลี้ยงจะต3องพยายามหลอมละลายพฤติกรรมในหมู�คณะนั้นให3เปFน
แนวเดียวกันท้ังหมดก�อน จนกระท่ังพรรษาท่ีสอง สาม สี่และห3า จะเริ่มเห็นวิวัฒนาการในทางท่ีดีข้ึน 
กล�าวคือ ได3เห็นความเปFนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู�คณะเกิดข้ึน จนกล�าวได3ว�า มีความพร3อมเพียงและ
พร3อมท่ีจะไปเปFนพ่ีเลี้ยงให3กับพระธรรมทายาทรุ�นน3อง หรือไปทํางานในส�วนต�างๆ ตามความถนัดและ
ความเหมาะสมของตนเองได3อย�างเต็มท่ี 

ส�วนการบวชเปFนสามเณรภาคฤดูร3อน ภายหลังจากการอุปสมบทพระธรรมทายาท
รุ�นแรกๆ เริ่มประสบผลสําเร็จ วัดพระธรรมกาย ยังมีความประสงค&จะคัดเลือกเด็กนักเรียนเข3ามาบวช
เปFนสามเณร เพ่ือเปFนการปลูกฝ0งและพัฒนาบุคลากรต้ังแต�ยังเปFนสามเณร หากจะรอเพียงการ
อุปสมบทพระธรรมทายาทในแต�ละปh เห็นว�า คงจะไม�ทันกับการพัฒนาบุคลากรให3สอดคล3องกับสภาพ
ป0ญหาสังคมท่ีกําลังเกิดข้ึน จึงต3องเริ่มพัฒนาบุคลการต้ังแต�ยังเยาว&วัย คือ การบวชสามเณร แรกเริ่ม
ได3เปcดให3มีการคัดเลือกบุคลากรเข3ามาเปFนสามเณร โดยการคัดเลือก ลักษณะก็คล3ายกับการคัดเลือก
บุคลากรท่ีเข3ามาเปFนพระธรรมทายาท ฝaกความอดทน และการอยู�ร�วมกันเปFนหมู�คณะจนกระท่ังแน�ใจ
ได3ว�า สามารถอยู�ร�วมกันเปFนหมู�คณะยอมรับกฎ กติกา การอยู�ร�วมกันการรู3จักกราบไหว3เปFน จึงจะ
ได3รับการอนุญาตให3บวช เม่ือบวชแล3วยังต3องมีการฝaกฝนอบรมเข3มอีกรอบหนึ่ง รวมถึงการศึกษาเล�า
เรียนนักธรรมบาลีเปFนประการสําคัญ และเม่ือถึงเวลาอันเหมาะสมจะอุปสมบทจะต3องได3รับการ
ประเมินพฤติกรรมจากพระพ่ีเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งจึงจะอุปสมบทได3 ขณะท่ีอุบาสก อุบาสิกา ซ่ึงเปFน
อาสาสมัครของวัดต้ังแต�ยุคบุกเบิก กว�าท่ีจะรับมาเปFนอุบาสก อุบาสิกาได3 ต3องมีการคัดเลือกกันเปFน
อย�างดี กล�าวคือ ต3องทดสอบความอดทน อุปนิสัย และอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับการเปFน
อาสาสมัครของวัดท่ีสมบูรณ&แบบ  
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จากการคัดเลือกและหรือคัดสรรบุคลากรประเภทต�างๆ ด3วยระบบท่ีเข3มข3นของวัด 
เพ่ือให3ได3บุคคลตรงตามท่ีวัดต3องการ หรือกล�าวได3ว�า เปFนบุคคลต3นแบบประเภทต�างๆ จึงเปFนบทสรุป
สําคัญว�า แท3จริงแล3วต3นธารของการจะเปFนบุคคลต3นแบบได3ข้ึนอยู�กับกระบวนการคัดเลือก คัดสรร 
และนํามาอบรมฝaกฝนภายใต3อุดมการณ&อันเปFนบรมสูงสุดของการตอบโจทย&ชีวิตได3 แต�อย�างไรก็ดี 
หากจะไล�เลียงกันในเรื่องของประเภทบุคลากรท่ีนําเข3ามาสู�การเปFนสมาชิกของวัดพระธรรมกายนั้น 
ถ3าเปFนพระภิกษุจะมีอยู� 2 สาย ได3แก� สายนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทางโลกแล3ว กับสาย
พระภิกษุท่ีเปFนผลผลิตจากการเปFนสามเณร เม่ืออายุถึงเวลาท่ีจะอุปสมบทเปFนพระภิกษุ ส�วนฆราวาส
ท่ีเปFนอาสาสมัครจะประเภทเดียว คือ เปFนฆราวาสท่ีมีความประสงค&จะอุทิศตนสละครอบครัวเข3ามา
สร3างบุญกับทางวัด เพราะฉะนั้น การคัดเลือก และคัดสรร จึงเปFนเรื่องท่ีจะต3องนํามาพิจารณาเปFน
เบื้องแรก เพราะเปFนด�านปราการสําคัญท่ีจะนําบุคคลเข3ามาสู�องค&การ จะดีหรือไม�ดีอย�างไร 
กระบวนการคัดเลือกและคัดสรร เปFนการตอบโจทย&สําคัญ “การคัดเลือกคนของวัดพระธรรมกาย ไม�
ว�าโดยโครงการต�างๆ ต3องมีการคัดเลือก คัดสรรบุคคลมาเปFนอย�างดี มิฉะนั้น จะได3บุคคลท่ีไม�มี
คุณภาพเข3ามา ยิ่งทุกวันนี้ วัดพระธรรมกายยิ่งมีการขยายใหญ�โตทุกด3าน ยิ่งต3องมีคนท่ีมีความศรัทธา
แน�วแน� และตระหนักในอุดมการณ&สําคัญของวัด” (พระครูวิเทศป0ญญาภรณ& (สมบุญ สมฺมาปุxฺโญ), 
สัมภาษณ& วันท่ี 6 ตุลาคม 2556) 

เม่ือผ�านการคัดเลือกและการคัดสรรมาอย�างดีแล3ว ข้ันตอนต�อไป คือ การทดลอง
หรือทดสอบพฤติกรรมของบุคคล กล�าวคือ ต3องการจะทราบถึงความอดทนของบุคลากรท่ีเข3ามา
ภายใต3กฎระเบียบเดียวกันของวัดแล3ว จะมีความอดทนต�อการฝaกฝนอบรมด3วยระบบท่ีออกแบบมา
ฝaกฝนจากทางวัดได3หรือไม� ซ่ึงเปFนด�านทดสอบท่ีถือว�า เปFนการวัดจิตใจของบุคลากร อย�างน3อยจะได3
ทราบในการเบื้องต3น หรือให3บุคลากรได3ตอบตนเองก�อนว�า มีความเหมาะสมกับการเข3ามาอยู�ภายใน
สถานะความเปFนสมาชิกของวัดหรือไม� การทดสอบด3วยรูปแบบวิธีการต�างๆ ซ่ึงวัดต3องการจะให3
บุคลากรท่ีเข3ามา เปFนผู3รู3จักวินัย รู3จักเคารพให3เกียรติไม�หยิ่งผยองพร3อมรับการฝaกฝนพร่ําบอก และ
การอดทนต�อความเปFนอยู�ในความเปFนหมู�คณะ และท่ีสําคัญพร3อมท่ีจะตัดสินใจอุทิศชีวิตสร3างบุญ 
สร3างบารมี เพ่ือนําไปสู�การหลุดพ3นจากความทุกข& หรือกล�าวได3ว�าสู�ความเปFนนิพพาน หากจะเปรียบ
กระบวนการทดสอบ หรือการฝaกกฎระเบียบกติกาของวัดพระธรรมกาย เหมือนกับการทดลองงาน
ของหน�วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ซ่ึงต3องการจะทดสอบบุคลากรท่ีรับเข3ามาใหม�ว�า มีความ
เหมาะสมกับการทํางานในแต�ละแผนกหรือไม� มีความเอาใจใส� ต้ังใจทํางานหรือไม� ประเด็นเหล�านี้ คือ 
จุดท่ีเรียกได3ว�า เปFนการทดสอบดูความเหมาะสมของแต�ละคน ซ่ึงวัดพระธรรมกายก็มีลักษณะคล3าย
กับท่ีกล�าวมา แต�อย�างไรก็ดี หากไม�ผ�านการทดสอบระบบก็จะพยายามผลักบุคลากรออกไปโดย
อัตโนมัติ แต�ท่ีเท�าท่ีผ�านมา ยังไม�เคยปรากฏคนท่ีไม�ผ�านการฝaกฝนอบรม เพราะต3องไม�ลืมว�า คนท่ี
สมัครเข3ามาอุปสมบทก็ดี บรรพชาก็ดี หรืออาสาสมัครเข3ามาก็ดี ล3วนมีความศรัทธาเปFนเบื้องต3น อย�าง
น3อยคิดอย�างรอบคอบแล3วว�า ต3องการเข3ามาเพ่ือฝaกฝนอบรมตนเอง  

“การทดสอบบุคลากรของวัดพระธรรมกาย จึงเปFนเรื่องท่ีพระพ่ีเลี้ยง หรือพระ
อาจารย&ทีรับผิดชอบจะต3องทําการประเมิน อย�างน3อยการประเมินของพระพ่ีเลี้ยงจะได3รู3ว�า จากการ
อยู�ร�วมกันเปFนหมู�คณะแล3ว สมมติเปFนพระธรรมทายาท ก็จะรู3ว�า แต�ละรูปมีอุปนิสัยพอจะหลวมรวม
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ได3หรือไม� หรือเปFนสามเณรพอจะฝaกไหวหรือไม� หรือเปFนอาสาสมัครพอจะบอกกล�าวฝaกให3เปFน
รูปแบบเดียวกันได3หรือไม�” (พระวินัย ฐิตวินโย, สัมภาษณ& วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556) 

“กระบวนการทดสอบ หลักใหญ�จริงๆ ต3องการจะทดลองดูว�า มีความอดทนต�อ
ระเบียบวินัย การอยู�ร�วมเปFนหมู�คณะได3หรือไม� มีทิฎฐิมานะมากน3อยเพียงใด ซ่ึงประเด็นเหล�านี้ พระ
พ่ีเลี้ยงซ่ึงทําหน3าท่ีจึงต3องทําลายพฤติกรรมเหล�านี้ให3หมดสิ้นไป” (พระครูสมุห&เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, 
สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

“พฤติกรรมบางอย�างท่ีติดมากับบุคลากรทุกประเภท ถ3าไม�กําจัดท้ิงหรือหลอมรวมให3เปFน
อันเดียวกัน ก็จะมีความยากลําบากเม่ือถึงเวลาท่ีจะฝaกฝนอบรมในข้ันต�อไปอันหมายถึงการอยู�รวมกันไป
ตลอดชีวิต ดังนั้น การทดสอบความอดทนบุคลากรท่ีเข3ามา จึงเปFนเพียงบันไดข้ันเริ่มต3น ส�วนอ่ืนๆ ก็ค�อยๆ 
ปรับให3ดีข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง” (พระอานนท& อภินนฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 6 สิงหาคม 2556)  

เม่ือการทดสอบบุคลการด3วยข้ันตอนต�างๆ จากพระพ่ีเลี้ยงถึงระดับหนึ่ง และ
บุคลากรท่ีได3รับการคัดเลือก และหรือคัดสรรเข3ามาทดสอบเปFนท่ีเรียบร3อยในระดับจนเรียกว�า ได3รับ
การยอมรับเข3ามาเปFนหมู�คณะ ประเด็นสําคัญต�อไปท่ีต3องดําเนินการ คือ การแนะนําให3รู3จัก 
กฎระเบียบ การศึกษาเล�าเรียน การฝaกปฏิบัติธรรม การทํากิจวัตร การทํากิจกรรมสําคัญของวัด 
ประเด็นสําคัญเหล�านี้ หากกล�าวตามหลักวิชาการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย& คือ การ
ปฐมนิเทศ เปFนการแนะนําเบื้องต3น ซ่ึงองค&การต�างๆ ก็ต3องมีการปฐมนิเทศบุคลากรภายหลังจากได3
คนท่ีผ�านการคัดเลือก คัดสรรและทดสอบมาแล3ว แต�อย�างไรก็ดี การแนะนําให3บุคลากรตามรูปแบบ
ของวัดพระธรรมกาย จะมีลักษณะเปFนไปโดยอัตโนมัติ กล�าวคือ ระหว�างการฝaกฝน อบรมเพ่ือทดสอบ
ความอดทน ทดสอบพฤติกรรม พระอาจารย&และพระพ่ีเลี้ยงก็จะบอกกล�าวกฎระเบียบของการอยู�
ร�วมกันว�าต3องปฏิบัติกันอย�างไร กิจวัตรท่ีต3องกระทํา กิจกรรมท่ีต3องสนับสนุน รวมถึงการปลูกฝ0�ง
อุดมการณ&หรือมโนปณิธานสําคัญของวัด และการบอกกล�าวจุดมุ�งหมายของการเข3ามาสร3างบุญ สร3าง
บารมี การแนะนําลักษณะนี้ จึงกระทําอย�างอัตโนมัติ และมีความต�อเนื่องโดยตลอด  

“เรื่องของการปฐมนิเทศ ความจริงวัดพระธรรมกายใช3คําว�า การกล�าวแนะนําให3
รู3จักองคาพยพของวัด รู3จักธรรมเนียมปฏิบัติ วัตรปฏิบัติ และวัฒนธรรมขององค&การ ซ่ึงเปFน
ใบเบิกทางของการสร3างองค&ความรู3ข้ันพ้ืนฐานให3เกิดข้ึนในมโนสํานึกของบุคลากร” (พระมหาอุเทน 
สิริภทฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 10 สิงหาคม 2556) 

“การบอกกล�าวเรื่องราวความเปFนมาของวัด อุดมการณ&สําคัญของวัด และแนวทาง
ปฏิบัติของวัด อันจะนําไปสู�การสร3างความเข3าใจพ้ืนฐานของบุคลากรทีเข3ามาอยู� จึงเปFนสิ่งสําคัญและ
เปFนเรื่องท่ีทุกองค&การได3ถือปฏิบัติกันมาอย�างต�อเนื่อง” (พระครูโกศลสุดากร, สัมภาษณ& วันท่ี 15 
สิงหาคม 2556) 

“การปฐมนิเทศบุคลากร วัดพระธรรมกายได3กระทํามาพร3อมขณะเดียวกันกับการ
คัดเลือก คัดสรรบุคลากรและการฝaกฝนอบรมด3วยชุดความคิดท่ีเอ่ือต�อการดํารงตนให3สอดคล3องกับ
ความเปFนอยู�ตามสถานะภาพของตนเอง” (พระสมพงธ& ยโสธโร, สัมภาษณ& วันท่ี 19 สิงหาคม 2556)  

การปฐมนิเทศในทางพระอาจจะเรียกแตกต�างจากหลักการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย&โดยท่ัวไป ส�วนท่ีเรียกการปฐมนิเทศทางพระมีชื่อเรียกว�า การนิเทศธรรม หรือบอกกล�าว
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หลักการอยู�อาศัยร�วมกันเปFนหมู�คณะเบื้องต3น จากคํานิยามท่ีเก่ียวกับการอยู�อาศัยเปFนหมู�คณะ จึง
เปFนประเด็นสืบเนื่อง คือ การอยู�ร�วมกัน ภายหลังจากการนิเทศธรรมแล3ว ข้ันต�อไปคือ การต3องมาใช3
ชีวิตอยู�ร�วมกัน การนับระยะเวลาการอยู�ร�วมกัน ในทางพระเรียกว�า พรรษา แม3แต�อาสาสมัครฆราวาส
ท่ีมาอยู�ภายในวัด ก็ต3องนับระยะเวลาของการอยู�เปFนพรรษาด3วยเช�นเดียวกัน การมาอยู�รวมกันเปFน
หมู�คณะภายในอาวาสชายคาเดียวกัน ย�อมต3องมีระเบียบกฎเกณฑ&ค�อนข3างเคร�งครัด ในเบื้องต3น
กฎระเบียบกรณีท่ีเปFนพระภิกษุศีล 227 ก็บังคับเอาไว3แล3วว�า จะต3องปฏิบัติให3ครบสมบูรณ&แบบ 
ขณะท่ีสามเณรก็ต3องรักษาศีล 10 ส�วนฆราวาสอาสาสมัครอย�างน3อยถือศีล 5 เปFนนิจ และกฎระเบียบ
ท่ีเปFนข3อห3ามอ่ืนๆ เช�น ห3ามด่ืมสุรา สูบบุรี่ มหรศพ ร3านค3าแผงลอย การเลี้ยงสัตว& เปFนต3น สิ่งต3องห3าม
เช�นนี้ จะโยงไปถึงการมีสภาพแวดล3อมท่ีสะอาด นอกจากตัวและหัวใจของบุคลากรจะต3องชําระให3
สะอาดด3วย  

“การอยู�ร�วมกันเปFนหมู�คณะต3องถือเอากฎระเบียบเปFนท่ีต้ัง เน3นอีกท่ีว�า คําว�า วินัย 
เคารพ และอดทน เปFนสิ่งท่ีต3องจําไว3ข้ึนใจ แต�การจะทําให3คําท้ังสามเปFนจริงได3 ก็ต�อเม่ือนํามาปฏิบัติ
ให3เห็นผล คือ สร3างวิธีการปฏิบัติจนเห็นผลในเบื้องหน3า” (พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& 
วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

การอยู�ร�วมกันเปFนหมู�คณะจึงต3องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให3คนได3ถือปฏิบัติร�วมกัน 
สิ่งท่ีถือว�าเปFนเครื่องยึดเหนี่ยวพฤติกรรมของคนให3อยู�ในกรอบหรือวงรอบของการกระทําได3ดีท่ีสุด คือ 
กฎระเบียบท้ังท่ีมาในพระธรรมวินัยและเกิดจากการต้ังข้ึนมาตามความเหมาะดังคํากล�าวข3างต3น คือ 
การสร3างวินัยให3เกิดข้ึนให3เปFนความเคยชิน การให3ความเคารพอ�อนน3อมถ�อมตน ให3เกียรติบุคคล
สถานท่ีอยู�อาศัย และการอดทนอดกลั้นต�อคําพร่ําสอน ดังนั้น การอยู�รวมกันเปFนหมู�คณะจึงมี
ความสําคัญต�อการบริหารจัดการภายในหมู�คณะให3เกิดความสงบเรียบร3อย ขณะท่ีการอยู�ร�วมกันเปFน
หมู�คณะท้ังในส�วนพระธรรมทายาท สามเณร และฆราวาสอาสาสมัคร จําเปFนอย�างยิ่งท่ีจะต3องพัฒนา
บุคลากรทุกประเภท การพัฒนาบุคลากร โดยท่ัวไปมีรูปแบบการดําเนินการท่ีแตกต�างกันไป กรณีท่ีว�า
นี้คือ จุดเน3น ข้ึนอยู�กับว�า องค&การนั้นๆ จะเน3นการพัฒนาบุคลากรด3านใดเปFนกรณีพิเศษ จากการ
สัมภาษณ&ผู3ให3ข3อมูลสําคัญหลายๆ ท�าน (Key Informants) พบว�า ส�วนมากจะพัฒนาด3วยระบบพุทธ
ธรรม กล�าวคือ ใช3ธรรมะเปFนแนวทางการพัฒนา สาระของธรรมะมีอยู�แล3ว ต3องพัฒนาสาระสําคัญ
ของธรรมะให3ไปสู�ความเปFนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในตัวตนและจิตใจของคนให3ได3  

การพัฒนาหลักธรรมะและประยุกต&ใช3กับบุคลากรได3ดีท่ีสุด คือ การอบรมจากพระพ่ี
เลี้ยง “กรณีพระพ่ีเลี้ยงถือได3ว�า เปFนรูปแบบหนึ่งของการประยุกต&มาจากระบบทหาร ซ่ึงต3องมีรุ�นพ่ีไว3
คอยดูแลประคับประคองรุ�นน3องถือว�าเปFนแนวคิดท่ีดี เพราะการอบรมฝaกฝนแต�ละครั้งต3องมีรุ�นพ่ีคอย
แนะนํา” (พระสุนันท& ปญญานนฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 26 สิงหาคม 2556) พระพ่ีเลี้ยง บางครั้งเรียกว�า 
พระอาจารย& จะคอยดูแลพฤติกรรมความเปFนอยู�ของบุคลากรอย�างใกล3ชิด พร3อมท้ังประเมินผล
พฤติกรรมต�างๆ เพ่ือเปFนข3อมูลประกอบการพิจารณา ขณะเดียวกันการพัฒนาด3วยการใช3ระบบการ
อบรมเปFนแนวทางหลักเปFนพ้ืนฐานเบื้องต3นแล3ว ยังจะต3องมีแนวทางอ่ืนๆ ตามมาอีกครั้งหนึ่ง ได3แก� 
การให3การศึกษา กรณีเช�นนี้ ถ3าเปFนพระภิกษุสามเณรภายในวัด ค�อนข3างจะมีความชัดเจนในเรื่องของ
การศึกษาท่ีเน3นการเรียนการสอนนักธรรมบาลี ซ่ึงเปFนหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสงฆ&ไทย  
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ส�วนการศึกษาท่ีเน3นในเชิงของการวิจัย วัดพระธรรมกายยังมีมหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอเนีย ซ่ึงเปFนสถานท่ีเรียนในระบบท่ีเปFนสากล คือ เปFนระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน3น
ธรรมวิจัยเปFนหลัก ฆราวาสอาสาสมัคร รวมถึงกัลยาณมิตรบุคคลท่ัวไปให3ความสนใจเข3ามาศึกษาเปFน
จํานวนมาก และเปFนแหล�งบ�มเพาะการศึกษาธรรมะทุกระดับ ซ่ึงเปFนแนวทางการศึกษาท่ีถูกต3อง
สอดคล3องกับการพัฒนาศีลธรรมให3เกิดข้ึนตามเจตนารมณ&ของวัด โดยใช3การศึกษาเปFนเครื่องมือ
พัฒนาบุคลากรให3มีความรู3 มีพฤติกรรมต3นแบบท่ีดี อันจะส�งผลต�อการจัดวางคนท่ีได3รับการฝaกฝน
อบรมมาเปFนอย�างดีเข3ากับกิจกรรมหน�วยงานท่ีวัดได3จัดข้ึน กล�าวคือ เม่ือบุคลากรได3พัฒนาข้ึนมาใน
ระดับหนึ่ง ถ3าเปFนพระธรรมทายาท ก็ผ�านพรรษาเข3าปhท่ี 5 ทางพระเรียกว�า พ3นอธิมุตตกะ สามารถ
ดูแลตัวเองได3 ก็จะถูกจัดส�งไปยังแผนกต�างๆ ตามท่ีถนัด หรืออาจจะมีการเวียนงานเพ่ือให3พระธรรม
ทายาทได3ตอบโจทย&ของตนเองก�อนว�า มีความถนัดหรือไม� ส�วนสามเณรและฆราวาสอาสาสมัคร ก็
เช�นเดียวกัน เม่ือผ�านการฝaกฝนอบรมแล3ว ก็จะถูกส�งไปรับบุญในหน�วยงานหรือแผนกต�างๆ ตามท่ีตน
ถนัด หรือบางครั้งจะส�งไปปฏิบัติศาสนกิจในต�างประเทศ 

“การพัฒนาของวัดพระธรรมกาย ยังต3องให3การศึกษาธรรมวินัยเปFนเบื้องต3นก�อน 
คล3ายกับเปFนการสร3างภูมิคุ3มกันก�อน แล3วจึงส�งบุคลากรนั้นๆ ไปยังหน�วยงานเพ่ือทํางานให3กับวัด 
(พระนิพนธ& สิริภทฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 28 สิงหาคม 2556) 

“การพัฒนาบุคคล ต3องเริ่มจากการให3การศึกษา ดูอย�างพระธรรมทายาท หรือ
พระภิกษุท่ีบวชเข3ามาแล3ว ถ3าว�างๆ ต3องเรียนนักธรรม บาลี และศึกษาเพ่ิมเติมท่ีมหาวิทยาลัยของวัด 
พร3อมท้ังการฝaกภาคปฏิบัติ มีนั่งสมาธิตามแนววิชชาธรรมกาย ท่ีพระเดชพระคุณหลวงปูUวัดปากน้ํา
ภาษีเจริญเปFนต3น” (พระอติเทพ ธมฺมนาโถ, สัมภาษณ& วันท่ี 31 สิงหาคม 2556) 

“บุคลากรทุกประเภท ย�อมมีคุณค�า แต�จะต3องได3รับการพัฒนาก�อน ซ่ึงการพัฒนาใน
รูปแบบของวัดพระธรรมกาย เปFนอันใช3ได3ผลจริง เห็นได3ในมิติเชิงพฤติกรรม มิติเชิงสังคม และมิติเชิงอ่ืนๆ 
เม่ือนํามาผนวกเข3ากันแล3วถือได3ว�าดีเยี่ยม” (พระวัชระ ฐิตสํวโร, สัมภาษณ& วันท่ี 4 กันยายน 2556) 

“เม่ือศึกษาสําเร็จไปในระยะหนึ่งแล3ว ต3องเวียนงานกันทํา คือ เรียนรู3งานในแต�ละ
หน�วยเพ่ือสํารวจตนเองว�า เหมาะสมหรือไม�เหมาะสมกับตนเอง อันเปFนการหยั่งดูความถนัดของ
ตนเองให3ได3มากท่ีสุด” (พระอรรถ สุจิตฺโต, สัมภาษณ& วันท่ี 8 กันยายน 2556) 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกายท่ีมีจุดเด�นคือมีการนั่งสมาธิปฏิบัติ
ธรรมอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง จึงเปFนการยืนยันว�ามีนัยสําคัญท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ สะท3อนได3จาก
ความเจริญก3าวหน3าในทุกด3าน โดยเฉพาะด3านการเผยแผ� ซ่ึงได3เผยแผ�องค&ความรู3เรื่องวิชาธรรมกายให3
เปFนท่ีรับรู3แก�ชาวโลก ความจริงวิชชาธรรมกายเปFนแนวทางอย�างหนึ่งท่ีนําไปสู�สันติภาพภายในใจได3 
เหมือนกับแนวทางอ่ืนๆ ตามท่ีครูบาอาจารย&ในหลายสายได3ค3นพบ แต�เปZาหมายคือการยังใจให3เกิด
ความสงบ นอกจากนี้ ผลพวงของการพัฒนาบุคลากรให3เกิดประสิทธิภาพในทุกด3านท่ีพร3อมจะรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในมิติของการเผยแผ�ธรรมะยุคใหม� ตลอดจนการปรับตัวเข3ากับพลวัตด3าน
เศรษฐกิจ สังคมยุคใหม�ของประชาชน ในทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย&ไม�ว�าจะเปFนหลักการ
ในยุคสมัยใดก็ตาม มูลเหตุสําคัญท่ีเปFนผลพวงของการพัฒนาบุคลากร คือ การธํารงรักษาบุคลากรให3
อยู�กับองค&การให3นานท่ีสุด การรักษาในท่ีนี้ มิได3หมายความว�า จะไม�ให3บุคคลตายไปจากองค&การ  
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แต�ความหมายท่ีแท3จริง คือ จะรักษาคนท่ีมีความรู3 ความสามารถ และคนดี มีความซ่ือสัตย&ไว3ได3
อย�างไร  

เม่ือกล�าวถึงประเด็นการรักษาบุคคลให3อยู�กับวัดพระธรรมกายให3นานท่ีสุด นับว�า
เปFนสิ่งท่ีควรจะนํามากล�าวและศึกษากันอย�างยิ่ง เพราะภาพท่ีปรากฏเปFนเครื่องยืนยันว�า บุคลากรท่ี
ผ�านการฝaกฝนอบรมโดยข้ันตอนกระบวนการของวัดพระธรรมกายปลายทาง คือ การรักษาคนท่ีฝaกดี
แล3ว ไว3เปFนกําลังพัฒนาพระศาสนา วิธีการท่ีวัดพระธรรมกายใช3ในการรักษาบุคคลให3ศรัทธารัก
องค&การ การถือหลักสัปปายะ 4 อย�าง ได3แก� อาสาวะสัปปายะ คือ การทําให3วัดเปFนท่ีรมณียสถาน    
ร�มรื่น อาหารสัปปายะ มีความถึงพร3อมด3วยป0จจัย 4 บุคคลสัปปายะ มีกัลยาณมิตรท่ีดี และ ธรรมสัป
ปายะ มีคติธรรมคําสั่งสอนเปFนแนวการดําเนินชีวิต เปFนต3น หลักการ 4 ประการ คือ แนวทางต้ังต3นใน
การพัฒนาวัดให3เปFนวัด และธํารงรักษาบุคคลให3อยู�กับวัด ด3วยป0จจัยพ้ืนฐานท่ีหล�อเลี้ยงทางกายและ
หล�อเลี้ยงทางใจ เหนือสิ่งอ่ืนใด การธํารงรักษาบุคคลให3อยู�ในองค&การอย�างยั่งยืน คือ การสร3าง
เปZาหมายชีวิตให3กับบุคลากร กรณีเปFนพระภิกษุ เม่ืออุปสมบทและได3รับการฝaกฝนอบรมจนถูกหล�อหลอม
ด3วยหลักธรรมะให3เปFนส�วนสําคัญของชีวิต รู3จักเปZาหมายของชีวิตว�า ต3องทําความเพียรให3บรรลุมรรค
ผลนิพพานในท่ีสุด และรู3จักการสร3างบุญ สร3างบารมี หมายความว�าเม่ืออุปสมบทหรือบวชเปFน
พระภิกษุแล3ว มีจิตศรัทธาไม�ลาสิกขาพร3อมท้ังกายและจิตใจอุทิศตนเองเพ่ือสร3างประโยชน&ของตน คือ 
การฝaกฝนอบรมด3วยการปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกายให3เกิดประโยนช&ต�อตัวเองท้ังในด3าน
ปฏิบัติ ปริยัติ ปฏเวธ และประโยชน&ต�อส�วนรวม คือ การสร3างสรรค&ในส�วนต�างๆ อาทิ ด3านการอบรม
เผยแผ� ด3านการสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ด3านการการศึกษา ฯลฯ ดังนั้น การธํารงรักษา
บุคลากรของวัดพระธรรมกาย จึงค�อนข3างจะไม�เปFนป0ญหามากนัก เพราะได3ปลูกฝ0งอุดมการณ&สําคัญ
ของชีวิต เพ่ือเปFนเกราะปZองกันเตือนสติให3บุคลากรทุกคนได3นึกคิดและตริตรอง โดยเล็งเห็นประโยชน&
ท้ังสองประการเปFนท่ีต้ัง อีกท้ังหากมองในแง�ความถึงพร3อมด3านกายภาพดังท่ีกล�าวมา ก็นับว�าเปFน
ป0จจัยส�วนหนึ่งท่ียึดโยงให3บุคลากรอยู�กับวัดพระธรรมกายได3นาน แต�อย�างไรก็ดี เม่ือเปรียบกันตาม
ข3อเท็จจริง การสร3างเปZาหมายสําคัญในการใช3ชีวิตในร�มบวรพระพุทธศาสนา มีผลทางจิตใจและผูก
โยงบุคลากรให3รักในองค&การมากกว�า จากข3อเท็จจริงประการนี้ มีผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) 
พบว�า  

“การจะธํารงรักษาคนให3มีความศรัทธาและอุทิศชีวิตตนเองเพ่ือทํางานให3กับพระ
ศาสนา เปFนเรื่องท่ีต3องปลูกฝ0งกันอย�างเปFนจริง โดยเฉพาะการสร3างความอุดมสมบูรณ&ด3านกายภาพให3
ถึงพร3อม เช�น ป0จจัย 4 เปFนต3น ซ่ึงมีความจําเปFนต�อการยังอัตภาพให3เปFนไปเพ่ือปฏิบัติศาสนกิจให3
สมบูรณ&แบบ ขณะเดียวกัน การปลูกฝ0งอุดมการณ&สูงสุดของชีวิตอย�างถูกต3อง โดยสามารถตอบได3ว�า 
เกิดมาทําไม เกิดมาเพ่ืออะไร จนกระท่ังรู3คําตอบว�า เกิดมาเพ่ือสร3างบุญบารมี เพ่ือนําไปสู�การขจัดสิ้น
เสียกิเลส” (พระครูธรรมมังคโลภาส, สัมภาษณ& วันท่ี 11 กันยายน 2556) 

“เปZาหมายของการดํารงชีวิตภายใต3บวรพระพุทธศาสนา เปFนอุดมการณ&ท่ีวัด
พระธรรมกายได3ปลูกฝ0งกันอย�างต�อเนื่อง กระบวนการนี้ได3สร3างข้ึนมาพร3อมกับการอบรมฝaกฝนต้ังแต�
แรกเข3ามาอยู� การหลอมรวมให3คนอยู�ด3วยกันภายใต3กฎกติกาเดียวกัน ซ่ึงเปFนสิ่งจําเปFนท่ีจะต3องทําให3
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ได3 และปรากฏชัดว�า การสร3างอุดมการณ&ให3เปFนอันหนึ่งเดียวกัน จะสามารถธํารงรักษาคนให3อยู�กับวัด
ได3นาน” (พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ, สัมภาษณ& วันท่ี 20 กันยายน 2556) 

“ความสุขทางกายและความสุขทางใจเปFนสิ่งท่ีจะต3องทําควบคู�กันไป คนท่ีเข3ามาอยู�
ในวัดพระธรรมกายต�างมีความเชื่อม่ันว�า จะได3รับความสุขทางกายและทางใจ กล�าวได3ว�า ถึงพร3อม
ด3วยป0จจัย 4 ไม�ต3องเปFนกังวลแต�ประการใด รวมถึงการถึงพร3อมด3วยพระธรรมอันเปFนธรรมโอสถ ซ่ึง
เปFนเปZาหมายท่ีถูกหลอมรวมกันขัดเกลาจนกระท่ังได3บุคลากรท่ีมีคุณภาพ เปFนพระแท3 เปFนคนดีแท3 
ซ่ึงเปFนท่ีต3องการของสังคมโลก” (พระมหาคมเพชร ธมฺมวิชิโร, สัมภาษณ& วันท่ี 25 กันยายน 2556) 

“คนท่ีมาอยู�รวมกันได3เปFนจํานวนมากและสามารถอยู�ได3นานเปFนหมู�คณะใหญ� แสดง
ให3เห็นว�า ต3องมีหลักการรักษาคนไว3 อย�างน3อยเม่ือบวชเข3ามาเปFนพระภิกษุและสามเณรแล3ว ต3อง
ได3รับการปลูกฝ0งอุดมการณ&และเปZาหมายของชีวิตความเปFนสมณะเพศ จนเล็งเห็นผลว�า เม่ืออยู�ต�อไป
จะสร3างบุญบารมีอย�างไร จะปฏิบัติตามหนทางของหลวงปูUฯ (พระเดชพระคุณหลวงปูUวัดปากน้ําภาษี
เจริญ) คุณยายอาจารย&มหารัตนอุบาสิกาจันทร& ขนนกยูง และหลวงพ�อเจ3าอาวาส หลวงพ�อรองได3
อย�างตามประสงค&” (พระสุรศักด์ิ สุรสกฺโก, สัมภาษณ& วันท่ี 28 กันยายน 2556) 

“ปฏิปทาของครูบาอาจารย& หรือต3นแบบท่ีดีเปFนแรงจูงใจให3บุคลากรต3องการจะ
ปฏิบัติตาม เพราะมีความเชื่อตามแนวทางท่ีครูบาอาจารย&เคยปฏิบัติมาก�อน การเปFนต3นแบบท่ีดี      
จึงเปFนตัวแบบท่ีทุกคนต3องการจะอยู�และปฏิบัติให3ถึงเปZาหมาย เพราะฉะนั้น การเปFนต3นแบบท่ีดีจึง
เปFนการธํารงรักษาคนเก�ง ดี มีคุณธรรมเอาไว3ปฏิบัติศาสนกิจให3กับวัดพระธรรมกายมาโดยตลอด”      
(พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน, สัมภาษณ& วันท่ี 30 กันยายน 2556) 

“การมีต3นแบบหรือต3นธารของครูบาอาจารย&ท่ีดีเปFนแรงจูงให3ผู3ท่ีเข3ามาบวชหรือเข3า
มาปFนอาสาสมัครต3องการจะอยู�ต�อ แม3บางครั้งอาจจะสละโลกของความเปFนฆราวาสและเข3ามาอยู�
อาศัย มาทําหน3าท่ีในแต�ละฐานะ ย�อมเปFนเครื่องยืนยันได3ว�า การจะรักษาคนภายในวัดมิได3หมายถึง
การอุดมสมบูรณ&ด3วยการมีสถานท่ีพักอาศัย มีอาหารถึงพร3อม แต�จะต3องมีธรรมเปFนเครื่อง
ประคับประคอง ธรรมะคือหลักของการปฏิบัติท่ีมีอยู�จริงและต3องปฏิบัติให3ถึง คือหลักการนั่งสมาธิ
ปฏิบัติธรรมตามแนว วิชชาธรรมกายอันเปFนต3นแบบของวิธีการท่ีจะต3องน3อมปฏิบัติ” (พระประยูร   
อตฺถลทฺโธ, สัมภาษณ& วันท่ี 3 ตุลาคม 2556)  

จากข3อมูลผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ท้ังหมดในเบื้องต3นสรุปได3ว�า 
รูปแบบการธํารงรักษาบุคคลของวัดพระธรรมกาย ถือหลักการสําคัญ 2 ประการเปFนเบื้องต3น ได3แก� 
การทําให3ความอุดมสมบูรณ&ด3านกายภาพถึงพร3อม กล�าวคือ เปFนความอุดมสมบูรณ&ของเครื่องอุปโภค 
บริโภค ท่ีอยู�อาศัย และสภาพแวดล3อมภายในวัดท่ีมีความร�มรื่น เม่ือคนท่ีมาอาศัยอยู�ร�วมกัน หาก
บกพร�องด3วยสิ่งเหล�านี้ ก็จะทําให3เกิดความกังวล ขณะเดียวกัน หลักการสําคัญประการถัดมา การให3
ความเอาใจใส�กวดขันในเรื่องของกฎระเบียบ เพราะคนท่ีมาอยู�ภายในวัดมีหลากหลายท่ีมา หากไม�ใช3
กฎระเบียบของการอยู�ร�วมกัน ความสงบเรียบร3อยและความสามัคคีจักไม�เกิดข้ึน รวมตลอดถึงการ
ปลูกฝ0งอุดมการณ&สําคัญให3แก�บุคลากรด3วยหลักธรรม และหลักการพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต กรณี
พระภิกษุและสามเณร ก็มีหลักประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ส�วนฆราวาสอาสาสมัครก็มี
หลักธรรมเปFนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและผูกโยงการควบคุมพฤติกรรมให3อยู�ร�วมกันกับหมู�คณะได3อย�าง
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เปFนอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต3องสร3างแรงบันดาลใจให3บุคลากรได3ตระหนักด3วยการมีบุคคล
ต3นแบบ เช�น พระพุทธเจ3า พระสาวก และครูบาอาจารย&ท่ีเคยประพฤติและปฏิบัติตามหลักการเช�นนี้
มาก�อน เปFนต3น (พระราชภาวนาจารย&, 2555)  

การได3เห็นบุคคลต3นแบบต�างๆ แล3วนํามาเปFนแบบอย�าง ทําให3บุคลากรได3เห็น
เปZาหมายของการใช3ชีวิตในร�มชายคาเดียวกัน ซ่ึงก�อให3เกิดความศรัทธาต�อหลักการท่ีประพฤติ อย�าง
น3อยมีความเห็นว�า การประพฤติและปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล�าว คือ การรักบุญ สั่งสมบุญ และ
สร3างบารมี โดยถือตัวแบบพระพุทธเจ3า ซ่ึงเปFนผู3นําบุญและเปFนนักสร3างบารมี เปFนต3น เม่ือมีบุคคล
ต3นแบบแล3ว ย�อมสามารถผูกจิตใจของบุคลากรให3อยู�กับวัดได3นานท่ีสุด ถ3ากรณีเปFนพระภิกษุและ
สามเณรเม่ืออุปบทและบวชเข3ามาแล3ว ย�อมดํารงคงอยู�ในภาวะสมณเพศได3อย�างยาวนานอันจะเปFน
กําลังของพระศาสนาต�อไป ส�วนฆราวาสอาสาสมัครท่ีตัดสินใจเข3ามารับบุญกับวัด เข3ามารับใช3งาน
พระศาสนาศรัทธาท่ีมีต�อการบําเพ็ญบุญ สร3างบารมี เพ่ือนําไปสู�การหลุดพ3นจากทุกข& ย�อมมีศรัทธาไม�
คลอนแคลน ต้ังม่ันในพระรัตนตรัยและอยู�สร3างสั่งสมบุญบารมีกับวัดพระธรรมกาย รวมถึงเปFนกําลัง
พระศาสนาได3อย�างยาวนานเช�นกัน “จะเห็นว�า การรักษาบุคคลให3อยู�กับองค&กรได3อย�างยาวนาน 
โดยเฉพาะเม่ือบุคลากรเหล�านั้นได3รับการฝaกฝนอบรมแล3ว องค&การท่ัวไปมักจะสูญเสียบุคลากรท่ี
ฝaกฝนอบรมมา สาเหตุส�วนหนึ่งเปFนเพราะฝaกได3แต�กาย แต�จิตใจไม�สามารถฝaกได3 แต�วัดพระธรรมกาย
ไม�ได3เปFนเช�นนั้น เพราะเน3นการฝaกท่ีจิตใจ (การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม) เอาใจใส�ดูแลบุคลากรด3วยความ
เปFนกัลยามิตร มองในอีกมิติหนึ่งพยายามจะสร3างให3เปFนชุมชนชาวพุทธในอุดมคติท�ามกลางสังคม
สมัยใหม�” (พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน& มณิกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 10 ตุลาคม 2556)    

กระบวนการพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย ได3เริ่มดําเนินการภายในวัดให3เห็น
เปFนรูปธรรมและประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งก�อน ต�อจากนั้นก็เริ่มขยายผลของการดําเนินการให3
เพ่ิมข้ึนอีกระดับหนึ่ง กล�าวอีกนัยหนึ่ง ยกระดับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรให3คลอบคลุมกลุ�มบุคคล
ของสังคมเพ่ิมมากข้ึน ดังคํากล�าวท่ีว�า “เปZาหมายสําคัญของการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรม คือ 
ต3องการฟQRนฟูศีลธรรมให3กลับคืนมา และต3องขยายฐานความคิดไม�ใช�เฉพาะประเทศไทย แต�ต3องท้ัง
โลกให3โลกมีแต�สันติ คือ ความสงบภายในและภายนอก” (พระครูสมุห&สมบูรณ& ปุxฺญากโร, สัมภาษณ& 
วันท่ี 14 ตุลาคม 2556) จะเห็นได3ว�า เปZาหมายสําคัญของการเผยแผ�ธรรมะมีขอบเขตการพัฒนาท่ี
กว3างและครอบคลุมกลุ�มบุคคลท้ังโลก แต�ท้ังนี้ เปZาหมายสําคัญดังกล�าว หากดําเนินการภายในวัด
อย�างเดียว คงจะไม�ประสบผลสําเร็จเปFนแน� ดังนั้น แนวคิดดังกล�าว จึงต3องถูกขยายออกไปให3เปFนท่ี
ทราบกันถ3วนหน3าแก�ประชาคมโลก เหตุท่ีใช3ประชาคมโลก เพราะคนท่ัวโลกเปFนเจ3าของศีลธรรม    
หากปฏิบัติได3อย�างเข3าใจและเข3าถึงหลักธรรม  

แต�อย�างไรก็ดี การคิดและกระทําตามหลักการดังกล�าว จะไม�เปFนจริงได3เลย หาก
ปราศจากการจัดทําเปFนโครงการ ซ่ึงเปFนแนวทางการดําเนินการท่ีร�วมสมัย ทุกองค&การในโลกเม่ือจะ
ทํากิจกรรมอันใด ต3องดําเนินในลักษณะโครงการ โดยเฉพาะหน�วยงานราชการ จะทํากิจกรรมใดๆ 
ต3องทําเปFนโครงการ ซ่ึงมีหลักการและข้ันตอนของการดําเนินการท่ีค�อนข3างจะเปFนระบบ 
เพราะฉะนั้น วัดพระธรรมกาย จึงดําเนินการกิจกรรมใดๆ ท่ีเปFนดําริของพระเดชพระคุณพระเทพญา
มุนี (ธัมมชโย) จะต3องดําเนินการให3เปFนโครงการต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง โครงการท่ีเก่ียวกับการ
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พัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปFนตัวอย�างชัดเจนในเรื่องของการจัดทําเปFนโครงการพัฒนา เพราะในบรรดา
โครงการท้ังหลาย ส�วนใหญ�แล3วจะเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาบุคลากรท้ังสิ้น อาทิ โครงการอบรมธรรม
ทายาท โครงการบวชพระแสนรูป โครงการหมู�บ3านกัลยาณมิตร โครงการบวชพระนานาชาติ โครงการ
เด็กดี V-Star เปFนต3น   

การพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย มองอีกนัยหนึ่ง จะต3องดําเนินการผ�าน
โครงการสําคัญๆ ของวัดดังกล�าว ส�วนหนึ่งเปFนเพราะจํานวนคนท่ีเข3าร�วมในโครงการเพ่ิมข้ึน หากจะ
ใช3เพียงการอบรมและพัฒนาภายในขอบเขตของวัด คงจะไม�เพียงพอกับการรองรับคนท่ีเข3ามาสู�
โครงการ ขณะเดียวกัน การพัฒนาบุคคลผ�านโครงการพัฒนาบุคคลท่ีมีความหลากหลายดังกล�าว หาก
เสร็จสิ้นไปแล3วในแต�ละโครงการ ก็จะได3บุคลากรท่ีได3รับการฝaกฝนแล3วในระดับหนึ่งเข3ามาเปFนสมาชิก
ใหม�ในวัดและเปFนกําลังสําคัญของวัดในอันท่ีจะไปทํางานในส�วนต�างๆ ของวัดท่ียังมีจํานวนคนไม�
เพียงพอต�อศาสนภารกิจ เพราะฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย จึงต3องจัดกระทําใน
รูปแบบของโครงการสําคัญๆ และกลายเปFนผลพลอยได3ของวัด คือ วัดได3บุคลากรเข3ามาช�วยงานพระ
ศาสนาเพ่ิมข้ึน ส�วนสังคมได3บุคคลท่ีได3รับการฝaกฝนอบรมมาแล3ว เปFนบุคคลท่ีพ่ึงต3องการแก�สังคม 
หากมองในแง�พระพุทธศาสนา จะพบว�า เปFนอภยัตถประโยชน& คือ ประโยชน&ท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวเอง ใน
ท่ีนี้ คือ วัด และประโยชน&ท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคลอ่ืนๆ คือ สังคม นับเปFนประโยชน&เก้ือกูลแก�กันและกัน
ยิ่งนัก ซ่ึงในแต�ละปh การพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย โดยผ�านโครงการต�างๆ จะมีจํานวนคน
เพ่ิมข้ึน และวัดก็ได3ดําเนินการอย�างต�อเนื่องทุกปh ดังการให3ข3อมูลสําคัญท่ีว�า “การพัฒนาบุคลากรของ
วัดต3องดําเนินการทุกปhอย�างต�อเนื่อง หากจะกล�าวว�า ประสบผลสําเร็จหรือไม� คงจะตอบว�า ประสบ
ผลสําเร็จมากพอสมควร ตัวชี้วัดสําคัญอยู� ท่ีจํานวนคน” (พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย 
อาสภกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 20 ตุลาคม 2556)  

จากข3อมูลดังกล�าวทําให3เห็นได3ว�า จํานวนคนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปhเปFนตัวชี้วัดสําคัญ หาก
พิจารณาในอีกแง�หนึ่ง การท่ีคนเพ่ิมข้ึนทุกปhแสดงว�าโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาบุคคลได3รับ
ความสนใจจากประชาชน และเม่ือประชาชนเข3าร�วมแล3วได3รับผลจากการเข3าร�วมฝaกอบรม เนื่องจาก
โครงการพัฒนาบุคลากรแต�ละประการ ผู3ท่ีทําหน3าท่ีเปFนคนดําเนินการในทุกส�วน ล3วนต3องใช3หลักการ
ธรรมะพ้ืนฐานของวัดเข3าไปใช3ในการอบรม หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง ใช3หลักการพัฒนาท่ีวัดได3ดําเนินการ
มาจนกระท่ังประสบผลสําเร็จอย�างต�อเนื่อง เปFนแนวทางหลักในการพัฒนา เพียงแต�ว�า การ
ดําเนินการดังกล�าว จะทําในลักษณะท่ีวงจํากัดเฉพาะในวัดเท�านั้น หากการดําเนินการในรูปของ
โครงการ จะกระทําในวงกว3าง หรือขยายออกจากภายนอกวัดไปตามวัดสาขาต�างๆ ท้ังในและ
ต�างประเทศ แต�อย�างไรก็ดี การพัฒนาบุคลากรต3องอาศัยการจัดทําเปFนโครงการ ซ่ึงอาจจะไม�ใช�
โครงการเดียว แต�ขอให3มีความเก่ียวเนื่องกัน ดังจะเห็นได3จาก โครงการของวัดพระธรรมกายมีความ
หลากหลาย แต�มีเปZาหมายท่ีชัดเจน คือ การพัฒนาบุคคล ซ่ึงสอดคล3องกับปณิธานท่ีว�า “การสร3างคน
ให3เปFนคนดี” โดยผ�านทางกิจกรรมในรูปแบบของโครงการสําคัญของวัดอันโยงถึงโครงการสําคัญๆ 
ของหน�วยงานราชการต�างๆ ได3คิดค3นข้ึนและกําลังดําเนินการกันอยู� เช�นกัน แต�เนื่องจากวัด
พระธรรมกายอยู�ในยุคของการขยายกิจกรรมโครงการออกไปสู�ภายนอก โดยเฉพาะการสร3างวัดสาขา
(สามารถเรียกได3หลายชื่อ เช�น ธุดงคสถาน ศูนย&อบรม เปFนต3น) รวมตลอดถึง การขยายสาขาวัดไปยัง
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ประเทศต�างๆ ท่ัวโลก การขยายสาขาวัดออกไปดังกล�าวนี้ เพ่ือรองรับกับโครงการต�างๆ โดยเฉพาะ
โครงการท่ีเรียกว�า การพัฒนาคน ผลท่ีได3รับย�อมปรากฏให3เห็นกันโดยท่ัวกัน คือ เปFนไปตาม
เจตนารมณ& หมายถึง ความคาดการณ&ของวัด ว�า เม่ือดําเนินการพัฒนาบุคคลผ�านโครงการต�างๆ แล3ว 
จะประสบผลสําเร็จ ผลท่ีปรากฏก็เปFนจริง จากการสอบถามผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ใน
ประเด็นนี้ พบว�า 

“การพัฒนาบุคลากร ถ3าจะให3ประสบผลสําเร็จจริงๆ ต3องเริ่มจากการทํากิจกรรม
ภายใน และเม่ือประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง จึงขยายกิจกรรมออกไปนอกวัด ส�วนใหญ�ท่ีกําลัง
ดําเนินการกันอยู� คือ การจัดต้ังวัดสาขาท้ังในและต�างประเทศ” (พระครูวินัยธรนที นนฺทภทฺโท, 
สัมภาษณ& วันท่ี 25 ตุลาคม 2556) 

“โครงการพัฒนาคน ความจริงวัดพระธรรมกายได3เริ่มมาต้ังแต�แรกเริ่มของการต้ังวัด 
คนท่ีเข3ามาฝaกอบรมส�วนใหญ�เปFนนิสิตนักศึกษา และค�อยๆขยายกิจกรรมดังกล�าวให3เปFนกิจกรรม 
โครงการอย�างท่ีเห็น เช�น โครงการธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู� โครงการบ3านกัลยาณมิตร เปFน
ต3น เปFนโครงการท่ีใช3ฝaกฝนอบรมบุคคลให3เปFนคนดีท้ังสิ้น” (พระมหาสงวน สุริยวํโส, สัมภาษณ& วันท่ี 
29 ตุลาคม 2556) 

“การพัฒนาคนถ3าอยู�ในวงแคบๆ ก็จะมีลักษณะของกิจกรรม แต�เม่ือคนเข3าร�วมเปFน
จํานวนมากจําเปFนต3องจัดทําเปFนโครงการ และวัดพระธรรมกายก็แสดงให3เห็นแล3วว�า การจัดอบรมธรรมะ
แต�ละครั้ง เปZาหมายชัดเจนคือต3องการฟQRนฟูศีลธรรมโลกให3กลับคืนมา การดําเนินการดังกล�าว จะวัดผลได3
ว�า ประสบผลสําเร็จหรือไม� สิ่งท่ีเห็นได3ชัดคือคนท่ีเข3าร�วมโครงการ และภายหลังจากการเข3าร�วมฝaกอบรม
แล3ว มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดีข้ึน ประเด็นนี้ ทางหน�วยงานด3านการอบรมของเราก็มีการวัดผลคนท่ี
เข3าร�วมเช�นกัน” (คุณสิริวรรณี ภูประเสริฐ, สัมภาษณ& วันท่ี 13 กรกฎาคม 2556) 

“โครงการพัฒนาคนต3องกระทํากันอย�างต�อเนื่อง จึ งจะประสบผลสําเร็จ            
วัดพระธรรมกายก็อาศัยการดําเนินการเช�นนั้น โดยถือว�า การพัฒนาคนไม�ใช�จะได3ผลเพียงชั่วข3ามคืน 
ต3องเริ่มต3นกันไปทีละเล็กทีละน3อย จึงจะได3ผลหรือประสบผลสําเร็จตามเปZาหมายท่ีวางไว3 โดยเฉพาะ
โครงการท่ีเก่ียวกับคน วัดพระธรรมกายจัดโครงการทุกประเภทข้ึนมาเปZาหมายก็บ�งบอกไว3ชัดเจนว�า
เพ่ือการพัฒนาคน ซ่ึงเปFนโครงการท่ีประสบผลสําเร็จอย�างมากคนเข3าร�วมโครงการ คนได3รับผลจาก
การเข3าร�วม” (คุณเกษกนก ดวงพรมณทล, สัมภาษณ& วันท่ี 20 สิงหาคม 2556) 

จากความเห็นจากผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ในเบื้องต3น มีประเด็นสําคัญ 
ได3แก� การพัฒนาคนให3ประสบผลสําเร็จ ต3องเริ่มจากการฝaกฝนอบรมภายในวัดจนได3ผลดีจึงขยายไปสู�
ภายนอก กล�าวอีกนัยหนึ่ง ทดลองหลักการภายในเม่ือประสบผลสําเร็จ แล3วจึงนําไปสู�การปฏิบัติ
ภายนอก แต�อย�างไรก็ดี การฝaกฝนอบรม หรือท่ีเรียกว�า การพัฒนาศาสนบุคคลจะให3เกิดประสิทธิผล
ต3องอาศัยการจัดทําเปFนโครงการสําคัญๆ เพราะประสิทธิผลส�วนใหญ�วัดได3จากจํานวนผู3เข3าร�วมใน
โครงการ กรณีเปFนการวัดด3วยจํานวนคนท่ีเรียกว�า วัดในเชิงปริมาณ ส�วนการวัดในลักษณะผลท่ีเกิด
จากตัวบุคคลเม่ือเข3าร�วมในโครงการสําคัญของวัดแล3ว เรียกว�า วัดในเชิงคุณภาพ ท้ังสองกรณีวัด
พระธรรมกายได3ดําเนินการท้ังหมด และเห็นเปFนรูปธรรมท้ังสองลักษณะ นอกจากนี้ การพัฒนาศาสน
บุคคลผ�านโครงการสําคัญต�างๆ ยังโยงใยให3เห็นถึงรูปแบบ วิธีการพัฒนา จะเห็นได3ว�า รูปแบบการ
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พัฒนายังใช3หลักการท่ีวัดศูนย&ใหญ� (วัดพระธรรมกายศูนย&ใหญ�) เปFนหลัก กล�าวคือ วัดสาขาต�างๆ เปFน
หน�วยย�อยท่ีนําโครงการสําคัญไปปฏิบัติ วัดศูนย&ใหญ�ปฏิบัติอย�างไร วัดสาขาต�างๆ ท้ังในและ
ต�างประเทศก็ดําเนินการให3เปFนรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น การพัฒนาศาสนบุคคลให3ประสบผลสําเร็จตาม
เจตนารมณ&ของวัดท่ีมีเปZาหมายสําคัญ คือ การฟQRนฟูศีลธรรมให3กลับคืนมา ต3องกระทําในลักษณะท่ี
เปFนโครงการสําคัญเพ่ือรองรับกับจํานวนคนท่ีเข3ามาสู�โครงการ และให3ได3คนท่ีมีคุณภาพกลุ�ม อีกท้ังยัง
ต3องกระทําอย�างต�อเนื่อง จึงจะเรียกได3ว�า ประสบผลสําเร็จอย�างแท3จริง   

จากความเห็นของผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ท้ังหมด เปFนความเห็นท่ี
สะท3อนให3เห็นถึงหลักการสําคัญของการพัฒนาศาสนบุคคลให3ประสบผลสําเร็จ และเปFนแนวทาง
สําคัญของวัดพระธรรมกาย ซ่ึงใช3ในการพัฒนาต้ังยุคแรกเริ่มจนถึงยุคป0จจุบัน โดยวัดพระธรรมกาย
กําลังขยายฐานองค&ความรู3ด3านศีลธรรมไปสู�สากล แต�ท้ังนี้ ยังต3องอาศัยศาสนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
ต3องได3รับการฝaกฝนอบรมาเปFนอย�างดี จากการดําเนินการพัฒนาศาสนบุคคลมาต้ังแต�ยุคต3นนับได3ว�า
ประสบผลสําเร็จมากพอสมควร ความสําเร็จดังกล�าว วัดพระธรรมกายได3อาศัยหลักการใดเปFน
แนวทางพัฒนาศาสนบุคคลให3ประสบผลสําเร็จ ดังข3อสรุปท่ีได3จากผู3ให3ข3อมูลสําคัญตามท่ีอธิบายมา
ต้ังแต�ต3น ซ่ึงสามารถเขียนเปFนบทสรุปตามตารางดังต�อไปนี้   
 
ตารางท่ี 4.2  สรุปสาระสําคัญของการพัฒนาศาสนบุคคลจากผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) 
 

ประเด็นสําคัญ บทสรุปผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 
1)  การคัดเลือก/

คัดสรร 
การคัดเลือกคนหรือการคัดสรรคนของวัดพระธรรมกาย ต3องกระทําอย�าง
เคร�งครัดพอสมควร เพราะต3องสอบถามให3ดีก�อนว�า ได3รับอนุญาตจาก
ผู3ปกครองแล3วหรือยัง หากยังไม�ได3รับการอนุญาตจะต3องไปคุยกับผู3ปกครองให3
สิ้นกระแสความเสียก�อน หลังจากนั้นจึงจะรับเข3ามาอบรมก�อนบวช โดยการ
ฝaกอบรมเพ่ือทดสอบความอดทน และการอยู�ร�วมกันเปFนหมู�คณะ รวมถึง
การศึกษาเรียนรู3ปริยัติ ปฏิบัติ หลักการดํารงอยู�ในความเปFนพระในเบื้องต3น 
จนแน�ใจว�า มีจิตใจ อุปนิสัยท่ีโน3มไปสู�สถานะความเปFนสมณะอย�างแท3จริง 
โดยท่ัวไปแล3ว คนท่ีเข3ามาอบรมเพ่ือเตรียมตัวอุปสมบท ต3องนุ�งขาวห�มขาวให3
คุ3นกับสถานะของคนท่ีอยู�ในช�วงของการอบรมเพ่ือทดสอบอุปนิสัยใจคอ
เสียก�อน รวมถึงการฝaกอยู�ร�วมกันภายใต3กฎเกณฑ&กติกาเดียวกัน ซ่ึงเปFนการฝaก
ให3เกิดความเปFนระเบียบอันจะเปFนการทําลายอุปนิสัยเดิมๆ ท่ีติดตัวมา และ
ง�ายต�อการควบคุมกํากับดูแลจากพระพ่ีเลี้ยง ดังนั้น หลักใหญ�ใจความสําคัญ
ของการคัดเลือก/คัดสรร เพ่ือท่ีจะให3ได3บุคลากรท่ีมีคุณภาพเข3ามาสู�ร�ม
ผ3ากาสาวพัตร& อันจะเปFนกําลังของพระศาสนาในโอกาสต�อไป   
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ตารางท่ี 4.2  (ต#อ) 
 

ประเด็นสําคัญ บทสรุปผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 
2) การปฐมนิเทศ โดยท่ัวไปการปฐมนิเทศเปFนหลักการเบื้องต3นของหลักการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย&ไม�ว�าจะเปFนยุคใหม�หรือยุคด้ังเดิม เม่ือความเปFนองค&การเกิดข้ึน หาก
ปราศจากการปฐมนิเทศก็ไม�ได3ชื่อว�า เปFนองค&การท่ีมีองค&ประกอบของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย&อย�างครบสมบูรณ& วัดพระธรรมกายถือเอาเรื่องการปฐมนิเทศเปFน
หลักการสําคัญเช�นเดียวกันภายหลังจากการคัดเลือกคน/คัดสรรคนเข3ามาภายใน
องค&การแล3ว สิ่งท่ีจะต3องกระทําคือ การนิเทศธรรม ความจริงภาษาทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย&ขององค&การต�างๆ อาจจะเรียกว�า ปฐมนิเทศ ส�วนของวัด
พระธรรมกาย เรียกว�า การนิเทศธรรม ภายหลังจากการฝaกทดสอบความอดทนแล3ว 
ได3เข3ามาเปFนหมู�คณะเดียวกัน พระพ่ีเลี้ยงท่ีรับผิดชอบบุคลากรท่ีเข3ามาใหม� จะทํา
หน3าท่ีในการแนะนํากฎ กติกา ระเบียบการอยู�ร�วมกันเปFนหมู�คณะ หลักการปฏิบัติ
ต�อกัน หลักการทํางานร�วมกันตามธรรมวินัย กิจกรรมประจําวันท่ีจะต3องทําร�วมกัน 
และการแนะนําให3รู3จักกับผู3บริหารของวัด สถานท่ีสําคัญของวัด และอ่ืนๆ ท่ีมีความ
จําเปFนต�อการเรียนรู3ให3ท่ัวถึงภายในองค&การ ซ่ึงเปFนส�วนสําคัญในการท่ีจะทําให3
บุคลากรท่ีเข3ามาอยู�ใหม�ได3เกิดการเรียนรู3อย�างรวดเร็ว อันจะเปFนประโยชน&ต�อการ
พัฒนาในข้ันตอนอ่ืนๆ ต�อไป 

3)  การพัฒนา การพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกายถือว�าเปFนเรื่องสําคัญอย�างยิ่ง เพราะ
เปFนกุญแจสําคัญในการพัฒนาส�วนอ่ืนๆ หากบุคลากรยังไม�ได3รับการพัฒนา 
ส�วนอ่ืนๆ ก็จะบกพร�องไปด3วย หลักการพัฒนาวัดพระธรรมกายเริ่มจากการ
พัฒนาจากลําดับท่ีหยาบๆ ไปก�อน หมายความว�า การฝaกด3านให3คนรู3จักความ
เปFนระเบียบ นําระบบการฝaกหัดคล3ายกับการฝaกทหารเข3ามาประกอบ แต�ไม�
เข3มเหมือนทหาร ซ่ึงต3องฝaกให3คนรู3จักความพร3อมเพียงกันในหมู�คณะ โดยเริ่ม
จากฝaกอากัปกิริยาพ้ืนฐานให3มีความพร3อมเพียงกัน เรียกว�า หลักคุณธรรม 3 
ประการ ได3แก� วินัย เคารพ และอดทน เปFนหลักการพ้ืนฐานของการฝaก
บุคลากร รวมตลอดถึงการสอนให3รู3จัก 5 ห3องชีวิตสําคัญ ได3แก� ห3องน้ํา 
ห3องนอน ห3องครัว  ห3องแต�ง ตัว ห3องทํางาน เปFนห3อง ท่ีพบเห็นกันใน
ชีวิตประจําวัน จะต3องรู3จักรักษาความสะอาด นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากร
ให3เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผลสอดคล3องตามความต3องการ ได3แก� การ
ปลูกฝ0งอุดมการณ&อันสําคัญ การสร3างบุญบารมีและการเข3าถึงสมาธิแนววิชชา
ธรรมกาย ตลอดถึงการเผยแผ�วิชาธรรมกายให3ไปสู�ชาวโลกได3เรียนรู3และเข3าถึง
ความสงบภายในจิตใจ ซ่ึงเปFนการนําเอาสันติสุขมาสู�ชาวโลก หรือการฟQRนคืน
ศีลธรรมให3กลับคืนสู�โลกอีกครั้งหนึ่ง   
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ตารางท่ี 4.2  (ต#อ) 
 

ประเด็นสําคัญ บทสรุปผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 
4) การธํารงรักษา วัดพระธรรมกายได3ชื่อว�า เปFนองค&การทางศาสนาท่ีสามารถปลูกฝ0งอุดมการณ&

อันสํ า คัญ ท่ี เ ก่ี ยว เนื่ อ ง กับการธํ า รงรั กษาและการสื บทอดอายุ ของ
พระพุทธศาสนา การธํารงรักษาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย มีหลักการ
สําคัญ ได3แก� การปลูกฝ0งอุดมการณ&สําคัญของพระพุทธศาสนา หรือกล�าวนัย
หนึ่ง การบอกกล�าวและการตระหนักให3เห็นความสําคัญของเปZาหมายสูงสุด
ของการดํารงชีวิตในความเปFนพระ รวมถึงกรณีเปFนอาสาสมัครฆราวาส คือ 
การวางเปZาหมายสูงสุดในการใช3ชีวิตให3เกิดความเข3าใจแก�อาสาสมัครฆราวาส 
หลักใหญ�ใจความสําคัญของหลักการธํารงรักษาบุคคลให3อยู�กับวัดได3อย�างม่ันคง
และยั่งยืน ได3แก� การสร3างบุญ การสร3างบารมี การปฏิบัติธรรมสมาธิวิชชา
ธรรมกายให3เกิดข้ึนกับตนเอง และเผื่อแผ�แก�ชาวโลก การคํานึงถึงบุญบารมีท่ี
จะสร3างให3เกิดข้ึน จึงเปFนเครื่องยึดเหนี่ยวให3คนทําเพ่ือประโยชน&แก�ชาวโลก ซ่ึง
ทําให3บุคลากรอยู�ในวัดและมุ�งสร3างบุญและบารมีอยู�อย�างต�อเนื่อง      

5) โครงการพัฒนา การพัฒนาศาสนบุคคลของวัดพระธรรมกายเริ่มขยายขอบเขตเพ่ิมมากข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง หากจะดําเนินการเปFนเพียงกิจกรรมธรรมดาคงจะไม�สามารถรองรับ
กับคนเปFนจํานวนมาก เพราะฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรต3องใช3หลักการพัฒนา
โดยอาศัยการทําเปFนโครงการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง จะเห็นได3ว�า โครงการส�วน
ใหญ�ของวัดพระธรรมกาย มักจะเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาบุคลากร เช�น 
โครงการอุปสมบทหมู� โครงการธรรมทายาท โครงการบรรพชา โครงการบวช
พระสองล3านรูป เปFนต3น ท้ังหมดเปFนการนําเอาบุคลากรเข3าฝaกภายในโครงการ 
ซ่ึงสามารถรองรับจํานวนคนได3เปFนจํานวนมาก จากการดําเนินการโครงการ
ต�างๆ ท่ีผ�านมาปรากฏว�า ได3รับผลตอบรับและความสําเร็จในระดับท่ีน�าพอใจ 
สังเกตได3จากจํานวนคนท่ีแสดงความจํานงเข3ามาร�วมในโครงการเพ่ิมข้ึนทุกปh 
จึงเปFนการอนุมานได3อย�างชัดเจนว�า การพัฒนาบุคลากรให3ประสบผลสําเร็จ 
ต3องจัดทําในโครงการท่ีเปFนรูปแบบถูกต3องสอดคล3องกันอย�างชัดเจน วัด
พระธรรมกายได3ดําเนินการพัฒนาบุคคลในรูปแบบของโครงการมาโดยตลอด
และได3ผลเปFนท่ีชัดเจนมากข้ึนอย�างต�อเนื่อง  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ�ธรรมะวัด
พระธรรมกาย ด3านศาสนบุคคล 

  
การเผยแผ#ธรรมะของวัดพระธรรมกาย X  S.D. แปลผล 

1. รูปแบบการคัดเลือกและคัดสรรบุคคล 3.56 1.23 มาก 
2. กระบวนการคัดเลือกและคัดสรรบุคคล 3.99 0.21 มาก 
3. เปZาหมายของการคัดเลือกและคัดสรรบุคคล  3.55 1.20 มาก 
4. การแนะนําบุคลากรให3รู3จักกับสถานท่ีและบุคคล
สําคัญภายในวัด   

3.95 0.59 มาก 

5. การแนะนําให3รู3หลักการปฏิบัติเบื้องต3น เช�น กฎ 
ระเบียบวินัย เปFนต3น  

3.58 0.76 มาก 

6. รูปแบบการฝaกฝนอบรม 3.72 0.49 มาก 
7. การให3การศึกษาแก�บุคลากร 3.90 0.68 มาก 
8. การปลูกฝ0งอุดมการณ&และเปZาหมายของการ
ปฏิบัติธรรม 

3.69 0.66 มาก 

9. การจัดสภาพความเปFนอยู�ด3วยหลักการ สัปปายะ 
4 ประการ   

4.60 0.77 มากท่ีสุด 

10. การเอาใจใส�ในความเปFนอยู�ของบุคลากร 3.54 0.76 มาก 
11. การสร3างแรงบันดาลใจในการสร3างบุญ สร3าง
บารมี 

3.65 0.68 มาก 

12. การพัฒนาบุคคลผ�านโครงการสําคัญของวัด 3.50 0.58 มาก 
13. โครงการพัฒนาบุคคล เช�น โครงการธรรมทายาท 
โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป และโครงการเด็กดี V-
Star เปFนต3น  

3.98 0.53 มาก 

รวม 3.60 0.40 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว�า ความพึงพอใจในการพัฒนาศาสนบุคคลของวัดพระธรรมกาย 
โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X  = 3.60, S.D.= 0.40) เม่ือพิจารณาเปFนรายข3ออยู�ในระดับมากท่ีสุด 1 ข3อ 
ได3แก� การจัดสภาพความเปFนอยู�ด3วยหลักการ สัปปายะ 4 ประการ (X  = 4.60, S.D.= 0.77) นอกนั้นอยู�
ในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหาน3อยดังนี้ กระบวนการคัดเลือกและคัดสรรบุคคล (X  = 3.99, S.D.= 
0.21) โครงการพัฒนาบุคคล เช�น โครงการธรรมทายาท โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป และโครงการเด็กดี 
V-Star เปFนต3น (X  = 3.98, S.D.= 0.53) การแนะนําบุคลากรให3รู3จักกับสถานท่ีและบุคคลสําคัญภายใน
วัด (X  = 3.95, S.D.= 0.59) การให3การศึกษาแก�บุคลากร (X  = 3.90, S.D.= 0.68) รูปแบบการฝaกฝน
อบรม (X  = 3.72, S.D.= 0.49) การปลูกฝ0งอุดมการณ&และเปZาหมายของการปฏิบัติธรรม (X  = 3.69, 
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S.D. = 0.66) การสร3างแรงบันดาลใจในการสร3างบุญ สร3างบารมี (X  = 3.65, S.D.= 0.68) การแนะนําให3รู3
หลักการปฏิบัติเบื้องต3น เช�น กฎ ระเบียบวินัย เปFนต3น (X  = 3.58, S.D.= 0.76) รูปแบบการคัดเลือกและ
คัดสรรบุคคล (X  = 3.56, S.D.= 1.23) เปZาหมายของการคัดเลือกและคัดสรรบุคคล (X  = 3.55, S.D.= 
1.20) การเอาใจใส�ในความเปFนอยู�ของบุคลากร (X  = 3.54, S.D.= 0.76) การพัฒนาบุคคลผ�านโครงการ
สําคัญของวัด (X  = 3.50, S.D.= 0.58) 

สรุปได3ว�า วัดพระธรรมกายได3ชื่อว�าเปFนวัดท่ีมีระบบการพัฒนาบุคลากรไม�แพ3
องค&การอ่ืนๆ เนื่องจากว�า ระบบการพัฒนาศาสนบุคคลของวัดมีความเปFนระบบ และยึดโยงกันด3วย
หลักการพัฒนาท่ีมีจุดมุ�งหมายในการสร3างความม่ันคงและเข3มแข็งขององค&การ หลักการพัฒนาบุคคล
ดังกล�าว มีลักษณะท่ีไม�แตกต�างกันกับองค&การอ่ืนๆ ได3แก� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย&ในด3านการ
คัดเลือก/คัดสรร การอบรมปฐมนิเทศ การพัฒนา การธํารงรักษา และการพัฒนาบุคลากรในระดับ
โครงการ เปFนต3น วัดพระธรรมกายก็ได3อาศัยหลักการเบื้องต3นเหล�านี้พัฒนาไปท่ีละลําดับ แต�สิ่งท่ีทํา
ให3การพัฒนาสําเร็จและเห็นเปFนไปตามความต3องการของวัด และแตกต�างจากองค&การอ่ืนๆ ได3แก� 
กระบวนการดําเนินการในแต�ละประเด็นของหลักการพัฒนา จะไม�เหมือนกันกับองค&การอ่ืนๆ 
กล�าวคือ การคัดเลือก คัดสรรบุคคล ใช3หลักคุณธรรม 3 ประการ ได3แก� วินัย เคารพ อดทน และ
จุดเน3นการปฏิบัติธรรมสมาธิ เปFนตัวคัดสรรบุคคล ขณะท่ีอีกกระบวนการพัฒนาในประเด็นอ่ืนๆ  
ต3องปลูกฝ0งอุดมการณ&หรือเปZาหมายของชีวิตให3เกิดความเข3าใจแก�ทุกฝUาย เปZาหมายชีวิตสําคัญ ได3แก� 
การเกิดมาเพ่ือสร3างบุญ สร3างบารมี และบําเพ็ญประโยชน&ต�อผู3อ่ืน เม่ือบุคลากรทุกฝUายได3ตระหนัก
และเข3าใจในเปZาหมายชีวิตของตนเองแล3ว ความสําเร็จของการขับเคลื่อนโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
เผยแผ�ธรรมะของวัด ย�อมเกิดข้ึนเห็นผลอย�างเปFนรูปธรรมข้ึนได3เช�นทุกวันนี้   

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาศาสนพิธี 
ทุกศาสนาในโลกย�อมมีองค&การคล3ายกัน อาทิ มีศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล และศาสน

พิธี เปFนต3น ประเด็นคือ ศาสนพิธี เปFนองค&ประกอบท่ีจําเปFนประการหนึ่ง ซ่ึงทําหน3าท่ีในการชักนําให3
เกิดศาสนบุคคลเพ่ือนํามาสู�ศาสนธรรม เพราะฉะนั้น ศาสนาใดก็ตาม ถ3าหากจะขยายฐานความคิด
ของตนเองท่ีมีเปZาหมายท่ีเรียกว�า ศาสนธรรม จะต3องมีพิธีกรรมเปFนเครื่องประกอบ สาเหตุส�วนหนึ่ง
คือความเข3าใจในเรื่องศาสนธรรมของบุคคลท่ีเข3ามานับถือศาสนาแตกต�างกันไป แต�สิ่งหนึ่งท่ีสามารถ
เห็นและเข3าใจง�าย คือ ศาสนพิธี ซ่ึงเปFนตัวนําไปสู�ความเข3าใจอย�างลึกในสาระสําคัญของศาสนา แต�
อย�างไรก็ดี ความเข3มข3นของศาสนพิธีของแต�ละศาสนาจะมีมากน3อยแตกต�างกันไป บางศาสนาใช3ศา
สนพิธีเปFนเครื่องนําอย�างไม�มีเหตุมีผลรองรับ ขณะท่ีอีกบางศาสนาใช3ศาสนพิธีเท�าท่ีจําเปFนเท�านั้น ถึง
กระนั้น ตามหลักศาสนศาสตร&ถือได3ว�า หลักของศาสนาต3องประกอบด3วยอุปมาต3นไม3 ซ่ึงต3องมีเปลือก
และแก�น ท�านเปรียบศาสนพิธีเปFนเปลือก เปรียบศาสนธรรมเปFนแก�น ซ่ึงจะต3องประกอบเข3าด3วยกัน
ต3นไม3นั้นจึงจะมีความม่ันคงแข็งแรง  

เพราะเหตุดังกล�าวนี้ พระพุทธศาสนาจึงต3องด3วยอุปมาเปลือกและแก�น แต�พระพุทธเจ3ามิได3
ให3ถือเปลือกหรือศาสนพิธีให3เปFนแก�น หากพระพุทธเจ3าให3ถือเอาเปลือกหรือศาสนพิธีเปFนตัวน3อมนํา
เพ่ือให3คนเกิดความศรัทธา แล3วน3อมตนเองเข3ามาสู�การศึกษาศาสนธรรมหรือแก�นของต3นไม3 รวมความ
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แล3ว ทางพุทธศาสนาถือว�าศาสนพิธีเปFนศาสโนบายท่ีเปFนวิถีทางให3คนเข3ามาสู�ใจกลางของการ
ประพฤติและปฏิบัติจนเกิดเปFนมรรคเปFนผลตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จึงเห็นได3ว�า พิธีกรรม
ต�างๆ ในทางพระพุทธศาสนา โดยส�วนหนึ่งเกิดจากครูอุป0ชฌาอาจารย& ผู3เห็นการณ&ไกลได3คิดค3นศาสน
พิธีข้ึนมาอันเก่ียวเนื่องกับการทําความดีท้ังสิ้น โดยเฉพาะศาสนพิธีท่ีเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตของคน ไม�ว�า
จะเปFนการเกิด แก� เจ็บ หรือตาย ทุกอย�างล3วนทําเปFนพิธีกรรมท้ังสิ้น โดยมีเปZาหมายคือให3คนทํา
ความดี หรือท่ีเรียกว�า บุญ ในทางพระพุทธศาสนา แต�อย�างไรก็ดี พิธีกรรมแทบจะทุกอย�าง ต3องมีส�วน
ท่ีคล3ายคลึงกับศาสนพรามณ& หรืออาจจะเปFนอันหนึ่งอันเดียวกันศาสนาพราหมณ& เพราะเหตุท่ีศาสนา
พุทธกับศาสนาพราหมณ&เกิดท่ีเดียวกันและมีความเปFนมาใกล3เคียงกัน อีกประการหนึ่ง จุดมุ�งหมาย
จริงๆ คือ ต3องการใช3พิธีกรรมท่ีคล3ายกับศาสนาพราหมณ&เปFนเครื่องนําให3คนเข3ามาร�มธรรมของ
พระพุทธศาสนา เพราะโดยลักษณะอย�างแท3จริงของศาสนาพุทธแล3วแทบจะไม�มีพิธีกรรมใดๆ เลย จึง
ต3องอาศัยพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ&เปFนแนวทาง แต�เม่ือถึงจุดหนึ่งแล3ว พระพุทธศาสนาก็จะสอน
ให3ถอดถอนพิธีกรรมเหล�านั้นท้ิงไปเสีย ให3คงเหลือแต�แก�นแท3หรือจุดยืนในเชิงหลักการและหลักปฏิบัติ
ให3เห็นผลอย�างแท3จริง  

ศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนาจึงถือเอาเปZาหมายสําคัญเปFนประการสําคัญ ได3แก� เปZาหมาย
ด3านบุญ คือ ความดี เปZาหมาย การบรรลุมรรคผล คือ นิพพาน นอกจากนี้ หากพิจารณากันให3ดี ก็จะ
พบว�า วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ล3วนแต�เปFนวันท่ีระลึกถึงเหตุการณ&สําคัญท่ีเก่ียวข3องกับ
พระพุทธเจ3า พระธรรม และพระสงฆ&ท้ังสิ้น โดยในแต�ละวันสําคัญต�างๆ นั้น ย�อมมีพิธีกรรมท่ีแสดงให3
เห็นถึงความเคารพ ยกย�อง ในคุณความดีท้ังสิ้น แม3โดยเปลือกนอกจะเปFนกิจกรรมท่ีแสดงออกโดย
ชาวพุทธ แต�แก�นข3างในแสดงให3เห็นถึงนัยสําคัญของหลักธรรมะท้ังสิ้น ลักษณะเช�นนี้ จึงเปFนเปZาหมาย
สําคัญของพุทธศาสนาท่ีจะอาศัยพิธีกรรมเพียงบางส�วนท่ีเห็นว�า จะนําไปสู�เปZาหมายสูงสุดท่ีเรียกว�า  
นิพพานัง ปรมัง สุขัง ความสุขท่ียิ่งยวดสุด คือ การเข3าถึงนิพพาน  

เม่ือพิจารณาถึงการประกอบพุทธศาสนพิธีท่ีถือว�ายิ่งใหญ�และเปFนแบบอย�างท่ีปรากฏ หรือ
อาจจะเรียกได3ว�า เปFนต3นแบบ (Best Practice) ของการประกอบศาสนพิธี คือ วัดพระธรรมกายจะ
เน3นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตามแนววิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปูUวัดปากน้ําภาษีเจริญ 
จะสังเกตุได3ว�าในรอบ 40 ปhท่ีผ�าน กิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีเห็นเด�นชัดท้ังท่ีปรากฏในสื่อสาร
ต�างๆ ตามยุคสมัย มักจะเห็นการประกอบศาสนพิธีของวัดธรรมกาย ซ่ึงจัดกระทําได3อย�างยิ่งใหญ�และ
ไม�มีองค&การใดเสมอเหมือน สาเหตุสําคัญท่ีดําเนินการเช�นนั้น เพ่ือต3องการจะสื่อให3ชาวพุทธท้ังหลาย
ได3ตระหนักว�า ไม�ควรวางเฉยกับการทําคุณงามความดี ควรจะประพฤติและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก�
ธรรมให3มากๆ ยิ่งข้ึน โดยอาศัยศาสนพิธีเปFนตัวนําเข3าไปสู�กระบวนการการทําความดี ไม�ว�าจะด3วย
วิธีการทําความดี โดยผ�านศาสนพิธีกรรมอะไร หากแต�เปFนการเปcดช�องให3จิตใจของคนท่ีมีความมุ�งม่ัน
จะทําความดี ได3เห็นว�า สิ่งท่ีได3กระทําลงไปเปFนการสร3างบุญ สร3างบารมี อันเปFนมงคลสูงสุดในชีวิต 
เพราะฉะนั้น พิธีกรรมต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในวัดพระธรรมกาย จุดมุ�งหมาย คือ การระลึกนึกถึงคุณงาม
ความดีของครูต3นแบบ อันหมายถึงพระพุทธเจ3า โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม ซ่ึงมีพิธีกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกันเปFนตัวนําไปสู�การดําเนินการ คือพระรัตนตรัยนั่นเอง 
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ศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา หลักใหญ�ๆ แล3วมักจะนับเนื่องตามกาล คือ วันมาฆบูชา   
วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันเข3าพรรษา วันออกพรรษา ขณะท่ีศาสนพิธีท่ีนับ
เนื่องจากตามกิจ คือ พิธีทอดผ3าปUา ทอดกฐิน ถวายสังฆทาน เปFนต3น ศาสนพิธีเหล�านี้  วัด
พระธรรมกายก็ได3ดําเนินการมาอย�างต�อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปh แต�อย�างไรก็ดี ศาสนพิธีท่ีถือ
ปฏิบัติในครั้งยุคเริ่มต3นท่ีเห็นจะเน3นเปFนพิเศษและขาดเสียมิได3 อาทิ “ทอดผ3าปUา งานวันวิสาขะ และ
กฐิน เปFนกิจกรรมท่ีต3องทําตลอด” (พระครูวินัยธรสุวิทย&, สัมภาษณ& วันท่ี 10 กรกฎาคม 2556) 
เปFนศาสนพิธีต3องทํามาตลอด จนกระท่ังถึงยุคป0จจุบันก็มีพิธีกรรมต�างๆ ดังท่ีกล�าวมา ซ่ึงเปFนพิธีกรรม
ท่ีเนื่องด3วยวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา รวมตลอดถึงพิธีกรรมท่ีมีการประยุกต&ให3เหมาะสมกับกาล
สมัยและกลุ�มบุคคล ท้ังนี้ ในการจัดทําศาสนพิธีของวัดได3พิจารณาถึงกลุ�มเปZาหมายเปFนหลัก กลุ�ม
หมายของวัดนั้นมีหลากหลาย มีต้ังแต�เด็กจนกระท่ังผู3ใหญ� ตลอดถึงกลุ�มสาขาอาชีพต�างๆ จึงต3องจัด
ชุดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับศาสนพิธีให3สอดคล3องและเหมาะสมกับกลุ�มต�างๆ ดังนั้น จึงเห็นภาพท่ีปรากฏใน
การประกอบศาสนพิธีของวัดพระธรรมกาย บางครั้งราวกับการกระทําท่ีเกินวิสัย แต�อย�างไรก็ดี คําว�า 
เกินวิสัยท่ีจะดําเนินการ ไม�ได3หมายความ จะทําไม�ได3 หากแต�ว�า การประกอบศาสนพิธีต�างๆ ของวัด 
กระทําได3และได3รับการสนับสนุนจากประชาชนด3วย พิจารณาได3จากตัวเลขและภาพท่ีปรากฏตามสื่อ
ท่ีเห็นประชาชนเข3าร�วมในกิจกรรมต�างๆ  

ในการประกอบศาสนพิธีการท่ีคนไม�เข3าใจอาจจะมองว�า ไม�เหมาะสมกับสมณวิสัยท่ีจะทําได3
เช�นนั้น แต�เม่ือพิจารณาอย�างละเอียดแล3ว มิเห็นว�าผิดหรือบิดเบือนกับหลักธรรมวินัยแต�ประการใด 
หากแต�เปFนการปรับให3สอดคล3องกับบุคคล สถานท่ี และความเหมาสมของศาสนพิธีตามพระธรรม
วินัย และผลท่ีเกิดข้ึนได3เปFนตัวชี้วัดอย�างเปFนเหตุเปFนผลแล3วว�า การตอบรับจากประชาชนเปFนจํานวน 
ซ่ึงแสดงให3เห็นว�า ในการประกอบศาสนพิธีต�างๆ ภายหลังจากท่ีกระทําไปแล3ว ประชาชนได3รับ
ผลกระทบในเชิงบวกมากกว�าเชิงลบ หมายความว�า การเข3ามาร�วมกันประกอบพิธีท่ีมุ�งสู�คุณงามความ
ดีมีแต�ได3ไม�เคยมีเสีย มีแต�เปFนประโยชน&ไม�เคยมีโทษใดๆ ท้ังสิ้น  

ศาสนพิธีท่ีเกิดข้ึนในวัดพระธรรมกายยึดหลักตามพระพุทธศาสนา คือการละชั่ว ทําดี ทําใจ
ให3ผ�องใส ล3วนเกิดจากศาสนพิธีท่ีถูกต3องสอดคล3องกับหลักการทางพระพุทธศาสนาข้ันต3นคือ ทาน ศีล
และภาวนา มาประกอบเปFนศาสนพิธี ซ่ึงวัดทุกแห�งในราชอาณาจักรไทยได3ประกอบข้ึน ท้ังนี้ ข้ึนอยู�
กับว�า จะจัดพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาประเภทใดให3เห็นเด�นชัดในระดับท่ีใหญ�น3อยมากเพียงใด 
เม่ือพิจารณาในมิตินี้ ก็จะพบว�า ก็ตรรกะเช�นนี้วัดพระธรรมกาย จึงเลือกดําเนินการให3มีความยิ่งใหญ� 
เพราะเปFนการกระตุ3นเตือนให3พุทธศาสนิกชนทุกหมู�เหล�าได3ตระหนักเห็นความสําคัญของศาสนพิธีท่ี
กําลังจะหดหายไปกับกาลเวลา ไม�เหลือหลักการ หลักคิด คติสําคัญในทางศาสนพิธีให3กับลูกหลานได3
เรียนรู3 จึงต3องสร3างศาสนพิธีให3ยิ่งใหญ�กว�าท่ีอ่ืน และมีประชาชนเข3าร�วมในการประกอบศาสนพิธีแต�
ละครั้งด3วย เพราะฉะนั้น จากการท่ีประชาชนได3เข3ามาร�วมในศาสนพิธีมากมายและเข3ามาร�วมอย�าง
ต�อเนื่องเช�นนี้ จะอนุมานว�า ประสบผลสําเร็จ ก็คงจะกล�าวไม�ผิดนัก หากแต�ว�า การจะอนุมานเช�นนี้ได3
อย�างชอบธรรม ต3องเข3าใจในสาเหตุและผลท่ีนํามาสู�ความสําเร็จดังกล�าว หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง มี
หลักการในการนําไปสู�การพัฒนาให3ประสบผลสําเร็จ ดังมีผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงเปFน
ผู3เข3าใจในลายละเอียดเปFนผู3ให3ข3อมูลดังมีคําถามการวิจัยหลักๆ ดังนี้ 
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วัดพระธรรมกายมีวิธีการพัฒนาศาสนพิธีให3ประสบผลสําเร็จได3อย�างไร (ผู3สัมภาษณ&) 
ความจริงศาสนพิธีเปFนสิ่งท่ีมีอยู�ในหลักปฏิบัติท่ีชาวพุทธได3ยึดถือปฏิบัติกันมาเปFน

เวลานานและอย�างต�อเนื่อง ประเด็นสําคัญจึงอยู�ท่ีว�า ศาสนพิธี ส�วนใหญ�เกิดจากอะไร และได3มาจาก
ไหน นับว�าเปFนคําถามท่ีแหลมคมพอสมควร เพราะเหตุท่ีว�า ท่ีมาท่ีไปของศาสนพิธีบางครั้งต3องมีการ
อธิบายได3อย�างถูกต3อง มิใช�เปFนการเกิดข้ึนมาอย�างเลื่อนลอย โดยข3อเท็จจริงสิ่งท่ียืนยันได3ดีท่ีสุดว�า 
ศาสนพิธีได3มากจากไหน คําตอบท่ีได3เห็นจะเปFน การได3มาจากการทบทวนศาสนพิธีท่ีมีบัญญัติไว3ใน
พระธรรมวินัย เช�น พิธีอุปสมบท สังฆกรรม และการกรานกฐิน เปFนต3น แต�อย�างไรก็ดี ศาสนพิธี
นอกจากจะอยู�นอกเหนือจากศาสนพิธีในทางธรรมวินัยแล3ว ยังมีศาสนพิธีท่ีเนื่องด3วยวันพระพุทธ  
วันพระธรรม และวันพระสงฆ& ตลอดถึงศาสนพิธีท่ีคิดค3นประดิษฐ&สร3างสรรค&ข้ึนมาบนพ้ืนฐานท่ีอิงพระ
ธรรมวินัย เช�น การทอดผ3า การถวายสังฆทาน การทําบุญข้ึนบ3านใหม� การทําบุญในโอกาสต�างๆ เปFน
ต3น จากฐานคิดของท่ีมาท่ีไปของศาสนพิธีดังกล�าวนับว�ามีความหลากหลายพอสมควร แต�ท้ังนี้บน
ความหลากหลาย ยังมีสาระสําคัญให3ขบคิดพอควร กล�าวคือ มีนัยสําคัญของหลักธรรมปฏิบัติแฝงอยู�
ให3คิดตามตลอดเวลา ซ่ึงเปFนความประสงค&ส�วนหนึ่งของนักปราชญ&ราชบัณฑิตผู3รู3ท้ังหลายต3องการจะ
ให3เปFนเช�นนั้น คือ ประดิษฐ&สร3างสรรค&ศาสนพิธีข้ึนมาเพ่ือให3คิดวิเคราะห&ตาม อะไรท่ีดูเหมือนว�า  
ไม�มีอะไร หรือดูเหมือนไม�น�าจะเปFนเช�นนั้น แต�กลับมีความหมายแฝงอยู�ในตัว  

ศาสนพิธีส�วนใหญ� หากไม�อิงกับหลักธรรมวินัยก็อาจจะกล�าวได3ว�า ไม�มีความชอบ
ธรรม หรือบิดเบือนจากความเปFนจริงตามพระธรรมวินัย กรณีการพัฒนาศาสนพิธีของวัด
พระธรรมกาย ก็ได3ถือปฏิบัติโดยยึดโยงกับพระธรรมวินัยเปFนหลัก คือ การทบทวนดูว�าศาสนพิธีท่ี
ปฏิบัติอยู�นั้นมีมาในพระธรรมวินัยหรือไม� โดยข3อเท็จจริงแล3ว ศาสนพิธีท่ีดําเนินการสืบทอดกันมา
ต้ังแต�ยุคเริ่มแรกของการก�อต้ังวัด คือ งานวิสาขะ งานกฐิน และงานทอดผ3าปUา เปFนต3น ก็ยังคงปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมา ขณะเดียวกันส�วนท่ีเนื่องกับวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา ได3แก� วันวิสาขะบูชา วัน
มาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข3าพรรษา และวันออกพรรษา เปFนต3น ก็ปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือเปFนการ
รําลึกถึงวันสําคัญเหล�านี้เช�นกัน แต�อย�างไรก็ดี ยังมีศาสนพิธีท่ีไม�ได3เปFนไปตามวันสําคัญแต�เพ่ือให3เกิด
ความเหมาะสมกับการเผยแผ�ให3คนรู3จักและเปFนหนทางให3ประชาชนได3ร�วมทําบุญตามกาล ได3แก� พิธี
ถวายบูชาข3าวพระ (มีข้ึนทุกต3นเดือน) พิธีถวายมหาสังฆทาน ฯลฯ ศาสนพิธีกรรมเหล�านี้ ล3วนเกิดจาก
การทบทวนสาระสําคัญตามหลักธรรมวินัย ก�อนท่ีจะแปลงให3เปFนกิจกรรมต�างๆ แล3วนําไปสู�การ
ปฏิบัติ หรือเปFนการเปcดทางบุญให3ประชาชนได3เข3าร�วมปฏิบัติศาสนกิจอย�างถูกต3อง จากการสอบถาม
ข3อมูลกับผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) พบว�า 

“การพัฒนาศาสนพิธีให3เปFนท่ีรู3จักแก�คนท่ัวไป ก�อนอ่ืนต3องทบทวนดูก�อนว�า ศาสน
พิธีนั้นๆ ถูกต3องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม� ความจริงพุทธศาสนามิได3เน3นศาสนพิธีมากมายแต�
ประการ เพียงแต�ใช3ศาสนพิธีเปFนตัวนําให3คนเข3ามาร�วมทํากุศล คือ ความดี วัดพระธรรมกายเล็งเห็น
ความสําคัญ และได3มีศาสนพิธีท่ีปฏิบัติมาต้ังแต�ยุคแรกเริ่ม” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 23 
กรกฎาคม 2556)  

“ศาสนพิธีเปFนองค&ประกอบส�วนหนึ่งท่ีจะทําให3คนรู3จักกับศาสนา ก�อนอ่ืนจะต3อง
พิจารณาอย�างรอบคอบก�อนว�า การมีศาสนพิธีมีลักษณะสอดคล3องกับตามหลักธรรมวินัยหรือไม� โดย
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ส�วนมากแล3ว วัดพระธรรมกายก็ยึดโยงศาสนพิธีท่ีเก่ียวข3องกับธรรมวินัยอยู�แล3ว เช�น การจัดพิธีกรรม
รําลึกวันท่ีเก่ียวข3องกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ& และวันฟQRนฟูศีลธรรมโลกและอ่ืนๆ โดยผ�านการ
ทําทาน รักษาศีลและการเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมเปFนหัวใจหลัก” (พระมหาอุเทน  สิริภทฺโท, 
สัมภาษณ& วันท่ี 10 สิงหาคม 2556)   

“การท่ีจะต3องทบทวนดูว�า ศาสนพิธีขัดกับหลักธรรมวินัยหรือไม� ซ่ึงหากพิจารณา
อย�างนี้คงจะไม�ขัดกับหลักธรรมวินัย เพราะศาสนพิธีท่ีวัดต�างๆ ได3ธรรม ก็ล3วนแต�อิงพระธรรมวินัย
ท้ังสิ้น นอกจากนี้การทบทวนศาสนพิธี เปFนการรื้อฟQRนวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธให3กลับคืนมาอีก
ครั้งหนึ่ง นั่นหมายความจะต3องมีความแน�ใจก�อนว�า สิ่งท่ีหรือฟQRนคืนมานั้นถูกต3องกับพระธรรมวินัย
มากเพียงใด” (พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

“ศาสนพิธีได3จากพ้ืนฐานสําคัญของหลักการในทางพระศาสนา คือ เปFนการสร3าง
ข้ึนมาเพ่ือกุศโลบายให3คนทําคุณความดี ถ3าศาสนพิธีกรรมทําให3คนมีป0ญญา ก็ถือว�า เปFนศาสนพิธีท่ี
เปFนประโยชน& จากการท่ีเห็นว�า วัดพระธรรมกายมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมด ความจริงกิจกรรมต�างๆ
ท่ีเห็น คือ การสืบสานพุทธประเพณีท่ีได3จากการทบทวนมาจากพระธรรมวินัย” (พระครูสมุห&เชิดศักด์ิ 
สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

จากข3อมูลท่ีได3จากการแสดงทัศนะเบื้องต3นกล�าวได3ว�า ศาสนพิธีกรรมท้ังหลายท้ังท่ี
เก่ียวเนื่องกับวันสําคัญ เช�น วันมาฆะบูชา วันวิสาขะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข3าพรรษา และวันออก
พรรษา เปFนต3น ล3วนเปFนวันท่ีเก่ียวเนื่องกับพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ&ท้ังสิ้น ซ่ึงการทํากิจกรรม
สําคัญของวัดพระธรรกายเนื่องในวันสําคัญเหล�านี้ เพ่ือเปFนการรําลึกถึงเหตุการณ&ในอดีตกาลครั้งเม่ือ
พระพุทธเจ3าทรงมีพระชนม&มายุอยู� และปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ�หลักธรรม ขณะท่ีเปFนการฉายภาพให3
เห็นถึงพระอริยสงฆ&สาวกในสมัยนั้นมีความสําคัญและมีคุณูปการต�อการเผยแผ�ธรรมะอย�างไร 
นอกจากนี้ กิจกรรมสําคัญๆ ของวัดพระธรรมกาย ยังสร3างข้ึนมาใหม� เพ่ือเอ้ือให3ประชาชนได3ทําบุญให3
ทาน รัษาศีล การเจริญสมาธิภาวนาซ่ึงเข3าถึงการบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ เปFนสั่งสมบุญ
บารมีอย�างแท3จริง แต�ท้ังนี้ จะต3องสอดคล3องกับพระธรรมวินัยท้ังหมด เพราะไม�เช�นนั้น จะเปFนการ
บิดเบือนพระธรรมวินัย ซ่ึงจากการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนในวันสําคัญท่ีวัดพระธรรมกายจัดข้ึน 
ล3วนมีความเชื่อและม่ันใจว�า ศาสนพิธีกรรมต�างๆ เม่ือทําแล3วเปFนทางมาแห�งบุญกุศล และเปFนหนทาง
ท่ีนําไปสู�การทําความดียิ่งข้ึนไป “การเข3าร�วมในศาสนพิธีของวัดรู3สึกม่ันใจและไม�คลอนแคลนใน
ศรัทธา เพราะทําแล3วได3ประโยชน& มีจิตใจท่ีเปFนสุขร�มเย็น เนื่องจากในศาสนพิธีกรรมต�างๆ พระเดช
พระคุณหลวงพ�อพานั่งสมาธิอันเปFนหลักสําคัญของการบําเพ็ญบุญ” (คุณสิริวรรณี ภูประเสริฐ, 
สัมภาษณ& วันท่ี 13 กรกฎาคม 2556)  

การพัฒนาศาสนพิธีให3ประสบผลสําเร็จได3นั้น นอกจากจะมีการทบทวนลักษณะของ
พิธีกรรมต�างๆ ว�า สอดคล3องและเปFนไปตามพระธรรมวินัยหรือไม� ยังต3องมีต�อยอดศาสนพิธีนั้นให3เปFน
องค&ความรู3ในเรื่องของผลท่ีได3จากการดําเนินการ หมายความว�า เม่ือทบทวนศาสนพิธีท่ีมาใน       
พระธรรมวินัยเสร็จแล3วจนม่ันใจได3ว�า ไม�ขัดหลักธรรมวินัย ทําอย�างไรศาสนพิธีเหล�านั้นจะเปFนท่ี
รับทราบกับประชาชน วิธีการท่ีจะทําให3ประชาชนได3ตระหนักและรับรู3อย�างต�อเนื่องได3นั้น ต3องนํามา
พัฒนาขยายให3มีระดับของการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึนกว�าเดิม การพัฒนาท่ีให3ผลได3ดีท่ีสุด คือ การนํามา
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ประพฤติปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง กรณีวัดพระธรรมกาย ศาสนพิธีต�างๆ ท่ีมีอยู�พระธรรมวินัยได3มีการทํา
กิจกรรมท่ีเนื่องกันมาตลอด โดยการสร3างพิธีกรรมท่ีเอ้ือต�อการทําบุญมากท่ีสุด คือ เม่ือคนเข3าร�วม
แล3ว เกิดความม่ันใจ ว�าได3บุญอย�างแท3จริง กล�าวอีกนัยหนึ่ง ศาสนพิธีกรรมต�างๆ เม่ือมองจาก
ภายนอกเข3ามาให3เกิดความรู3สึกในภาพลักษณ&ท่ีดี ขณะเดียวกันตัวสาระของพิธีกรรมท่ีดําเนินการก็
เปFนหนทางแห�งบุญกุศล ท้ังสองอย�างประกอบเข3าจึงกลายศาสนพิธีท่ีดูยิ่งใหญ� โดยมีประชาชนจํานวน
มากเข3าร�วม นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายได3ยกระดับของศาสนพิธีจากท่ีดูเหมือนเปFนกิจกรรมธรรมดา 
แต�วัดพระธรรมกายมิได3มองเช�นนั้น หลักคิดก็คือ ทําอย�างไรคนจึงจะรู3ศาสนพิธี เช�น ศาสนพิธีในวัน
วิสาขะบูชา ก็จะต3องมีการจัดกระทําอย�างยิ่งใหญ� เพ่ือให3ประชาชนได3รับรู3ว�าเปFนวันอะไร และรู3คุณ
ของพระรัตนตรัย เช�น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา มีพิธีจุดประทีปถวายเปFนพุทธบูชา 

ศาสนพิธีกรรมอีกประการหนึ่ง คือ ศาสนพิธีเนื่องในวันคุ3มครองโลก ซ่ึงเปFนตรงกับ
วัดเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส เปFนวันเริ่มต3นของการฟQRนฟูศีลธรรมและคุ3มครองโลก และ
ในวันนั้นจะมีพระสงฆ&ท่ัวราชอาณาจักรเข3ามาปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาร�วมกันและรับการถวาย
สังฆทานจากประชาชน อีกท้ัง ยังเปFนวันท่ีพระสงฆ&ท่ัวประเทศจะได3พบปะสานเสวนาธรรมกัน รวม
ตลอดถึงประชาชนท่ัวไปท่ีมาจากท่ัวทุกสารทิศก็จะได3รู3จักกันในฐานะท่ีเปFนกัลยาณมิตรต�อกัน วัน
คุ3มครองโลกดังกล�าว จึงตรงกับหลักธรรมวินัย เพราะเปFนวันท่ีแสดงให3เห็นถึงการฟQRนฟูศีลธรรมโลก
และเกาะเก่ียวเนื่องกับทางบุญ ขณะเดียวกัน วันทอดกฐินประจําปhของวัด ซ่ึงได3กระทํามาอย�าง
ต�อเนื่อง จุดมุ�งหมายท่ีสําคัญต3องการจะสืบทอดพุทธประเพณีท่ีเกิดข้ึนมาแล3วในครั้งพุทธกาล และ
ต3องการจะแสดงให3เห็นถึงพุทธประเพณีอันยิ่งใหญ�ท่ีสะท3อนให3เห็นถึงความต้ังใจของประชาชนท่ี
ต3องการเข3ามาร�วมทําบุญ เปFนบุญพิธีท่ีเปFนไปตามธรรมวินัยโดยแท3 แต�อย�างไรก็ดี วัดพระธรรมกาย
ต3องการจะสร3างศาสนพิธีกรรมกฐินให3เปFนท่ีรู3จักแพร�หลายในหมู�ประชาชน บางครั้งประชาชนโดย
ส�วนหนึ่งอาจจะไม�รู3เชิงลึกว�า กฐินนั้นคืออะไร แต�วัดพระธรรมกายจัดงานกฐินเพ่ือแสดงให3เห็นถึง
ความรู3ว�า อะไรคือกฐินอย�างถูกต3องและเข3าใจง�าย ดังนั้น ศาสนพิธี ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนในวัด
พระธรรมกาย ณ เบื้องต3นต3องมีการทบทวนก�อนว�า ศาสนพิธี ท้ังหลายเหล�านี้ มีส�วนเก่ียวข3อง
สอดคล3องกับธรรมวินัยหรือไม� แล3วจึงลงมือพัฒนาให3เปFนท่ีรับรู3แก�ประชาชน ข้ันตอนการพัฒนาหลัก
คิดสําคัญ คือ เน3นความพร3อมเพรียงกันของเจ3าของบุญคือประชาชนท่ีมาทําบุญให3ปลื้มผลแห�งการ
ทําบุญและเปFนกําลังสนับสนุนให3อายุพระพุทธศาสนาม่ันคงยิ่งข้ึน เปFนผลต�อเนื่องให3เปFนท่ีปรากฏแก�
สายตาชาวโลก หมายถึง ต3องยิ่งใหญ�ในภาพลักษณ&ภายนอกและมีสาระสําคัญภายใน เปFนแบบอย�าง
ให3ประชาชนท่ัวไป ได3เห็นความสําคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนากับวัดใกล3บ3านให3ม่ันคง
สืบไป แต�จากการสัมภาษณ&ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) พบว�า     

“ความจริงศาสนพิธีมีอยู�แล3วในพระธรรมวินัยเพียงแต�ว�าจะพัฒนาอย�างไรให3เปFนท่ี
เข3าใจแก�ประชาชน การพัฒนาศาสนพิธีอย�างง�ายๆ ของวัด คือ จัดพิธีกรรมให3ศักด์ิสิทธิ์ ภาพลักษณ&
ภายนอกดูยิ่งใหญ� และภาพภายในต3องเปFนไปตามภายนอก เห็นจากพิธีกรรมต�างๆ มีจํานวนคนเข3า
ร�วมจํานวนมาก ซ่ึงเน3นความเปFนระเบียบเรียบร3อย” (คุณเกษกนก ดวงพรมณทล, สัมภาษณ& วันท่ี 20 
สิงหาคม 2556)  
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“ศาสนพิธีใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนในวัด ย�อมทําเพ่ือประชาชน เม่ือประชาชนเข3าร�วมจึง
กลายเปFนความยิ่งใหญ� เพราะประชาชนในฐานะกัลยาณมิตรเปFนผู3เข3าร�วมจํานวนมากข้ึน พัฒนาให3
เกิดเปFนรูปธรรม ในวัดพระธรรมกายเรียกศาสนพิธีว�า งานบุญใหญ� ซ่ึงเปFนศาสนพิธีท่ีเน3นความเปFน
บุญจริงๆ เช�น วันวิสาขะ วันมาฆะ วันกฐิน” (พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน& มณิกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 
10 ตุลาคม 2556)   

“ความจริงการรื้อฟQRนศาสนพิธีนํามาพัฒนาให3เปFนท่ีรู3จักทราบกันโดยท่ัวไป เช�น การ
เดินธุดงค&ป0จจุบันหาได3ยากแล3ว แต�วัดพระธรรมกายพยายามจะแสดงให3เห็นว�า การเดินธุดงค&สมัย
พุทธกาลเปFนอย�างไร ในสมัยนี้ก็สามารถทําได3 และไม�จําเปFนต3องเดินปUา เดินในเส3นทางถนนก็ได3 
เพราะจุดมุ�งหมายสําคัญ คือ ฝaกความอดทน ขณะท่ีวัดพระธรรมกายได3นํามาบูรณาการ คือ เปFนการ
แสดงให3เห็นถึงความกตัญxูกตเวทิตาแด�มหาปูชนียาจารย& (หลวงพ�อสด วัดปากน้ําภาษีเจริญ)”   
(พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ, สัมภาษณ& วันท่ี 20 กันยายน 2556) 

“พิธีถวายสังฆทานแด�วัดท่ัวประเทศ เปFนอีกหนึ่งการพัฒนาศาสนพิธี เพราะตาม
ธรรมดาการถวายสังฆทานเปFนเรื่องของป0จเจกบุคคล หรือเปFนกลุ�มคน แต�วัดพระธรรมกายมิได3มีดําริ
เช�นนั้น เหตุเพราะการถวายสังฆทานต3องเปFนศาสนพิธีแด�คนหมู�ใหญ�และภาพท่ีปรากฏออกมาจึงเปFน
ภาพท่ีสวยงามมองดูเปFนความสามัคคีในหมู�ชาวพุทธ” (พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน, สัมภาษณ& วันท่ี 30 
กันยายน 2556) 

จากข3อมูลเบื้องต3น กล�าวได3ว�า ผู3ให3ข3อมูลสําคัญต�างสะท3อนให3เห็นถึงหลักการ
พัฒนาศาสนพิธีให3เปFนท่ีรับรู3แก�คนท่ัวไป โดยการทําให3ศาสนพิธีทุกประการมีความยิ่งใหญ� จัดกระทํา
ถูกต3องตามธรรมวินัย ทําให3ภาพลักษณ&ภายนอกและสาระภาพลักษณ&ภายในต3องมีควบคู�ด3วยเช�นกัน 
ขณะท่ีการพัฒนาศาสนพิธีให3เปFนท่ีเข3าใจแก�ประชาชน ต3องมีการบอกกล�าวอธิบายให3ทราบถึง
สาระสําคัญของศาสนพิธีต�างๆ ให3มีความเข3าใจตรงกัน กรณีท่ียกมาในเบื้องต3น อาทิ การจัดงานกฐิน 
การจัดงานวันคุ3มครองโลก การจัดงานวันมุทิตาสักการะพระเปรียญธรรม การถวายสังฆทานพระภิกษุ
สงฆ& 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต3 การจัดงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดงานพิธี
ถวายสังฆทานท่ัวประเทศ งานศาสนพิธีการถวายข3าวพระพุทธทุกต3นเดือน ธุดงค&ธรรมชัย และการตัก
บาตรข้ึนปhใหม� ฯลฯ ท้ังหมดนี้ต3องพัฒนาอย�างต�อเนื่อง อย�างน3อยคนท่ัวไปได3ให3ความสนใจและ
ต3องการเข3ามาร�วมในศาสนพิธีเหล�านี้ และร�วมรับผลจากการปฏิบัติดังกล�าว คือ บุญกุศล ตามมโน
ปณิธานของวัด คือ ได3พระแท3 คนดีแท3 และวัดแท3 

สืบเนื่องมาจากการพัฒนาศาสนพิธีให3เปFนท่ีรู3จักกันอย�างแพร�หลาย แต�ก็ยังไม�ถือว�า
สิ้นกระบวนการ เพราะการพัฒนาศาสนพิธีหากไม�มีการดํารงรักษาโดยบุคลากรทุกประเภท การ
พัฒนาศาสนพิธีทุกอย�างเปFนอันไม�เกิดความยั่งยืน เม่ือพัฒนาให3ยิ่งใหญ�แล3ว ทําอย�างไรจะรักษาระดับ
ความยิ่งใหญ�ให3อยู�คู�กับชาวพุทธได3นานท่ีสุด วิธีการท่ีจะดํารงรักษาศาสนพิธี ได3แก� การปฏิบัติในศา
สนพิธีอย�างต�อเนื่อง โดยบุคลากรภายในวัดและประชาชนท่ีเข3ามาร�วม เพราะการปฏิบัติศาสนกิจ
ประเภทใดก็ตาม หากกระทําอย�างต�อเนื่องจนกระท่ังกลายเปFนปทัสถาน (Norms) แบบอย�างแนวทาง
ของการดําเนินการจนกลายเปFนวัฒนธรรม ศาสนพิธีประเภทนั้นย�อมไม�เลือนหายไป ข้ึนชื่อการ
พัฒนาศาสนพิธีให3มีความยิ่งใหญ�และเกิดความภาคภูมิใจในพุทธศาสนิกชนท่ีว�ายาก คงจะไม�ยาก
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เท�ากับการรักษาเอาไว3 คือ การรักษาให3คงอยู�ในสภาพเดิม หมายความว�า หลักการ แนวทางปฏิบัติ
เปFนแบบเดิม แม3ผู3นําบุญจะไม�อยู� แต�บุคลากรท่ีเหลือก็สามารถปฏิบัติได3อย�างไม�ยิ่งหย�อนและมีการ
สอนกันรุ�นต�อรุ�นกันไปไม�ให3ศาสนพิธีตามธรรมวินัยให3สูญหายไป  

การธํารงรักษาศาสนพิธี จึงดูเสมือนหนึ่งว�า ต3องกระทําไปอย�างไม�ขาด ไม�ละท้ิง ยิ่ง
ทํามากและต�อเนื่องเท�าไหร� ความคุ3นเคยก็มีมากเท�านั้น ดังนั้น วัดพระธรรมกาย จึงถือเอาเรื่องของ
การธํารงรักษาศาสนพิธีเปFนประการสําคัญเช�นกัน จะเห็นได3จาก พิธีกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับวันสําคัญ
ในทางพระพุทธศาสนา และพิธีท่ีวัดได3จัดกระทําอยู�เรื่อยมา เช�น พิธีถวายบูชาข3าวพระพุทธ พิธีถวาย
สังฆทานครั้งใหญ� งานวันคุ3มครองโลก วันสันติภาพโลก และงานกฐิน เปFนต3น ล3วนนํามาจากบุญกิริยา
วัตถุ 3 คือทาน ศีล ภาวนา เหล�านี้ภาษาชาววัดพระธรรมกายเรียกว�า งานบุญใหญ� ซ่ึงวัดได3จัดข้ึนทุก
ปh โดยในแต�ละปhมีจํานวนประชาชนเข3าร�วมในงานดังกล�าวมากข้ึนเปFนลําดับ จึงโยงให3เห็นว�า ศาสน
พิธีจําเปFนจะต3องรักษา และรูปแบบการรักษาท่ีดีท่ีสุด คือ การกระทําอย�างต�อเนื่อง และรวมถึงการ
ยกระดับของศาสนพิธีให3ยิ่งใหญ� ถือว�าเปFนการเรียนรู3ของชาวพุทธในอีกทางหนึ่ง และไม�ถือว�าเปFนการ
โอ3อวดเกินวิสัยท่ีจะรับได3 เพราะหากพินิจดูดีๆ จะพบว�า ศาสนพิธีท่ีจัดกระทําให3เกิดความยิ่งใหญ�ทุกปh 
ก็เพ่ือเตือนสติชาวพุทธให3รําลึกนึกถึงวันสําคัญตามพุทธโอวาท คือ ให3ละชั่ว ทําดี ทําใจให3ผ�องใส 
เพราะฉะนั้น เพ่ือเปFนการแสดงให3เห็นว�า การธํารงรักษาศาสนพิธีให3ดํารงคงอยู�อย�างยั่งยืนตราบนาน
เท�านาน พิจารณาได3จากผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ได3แก� 

“การพัฒนาศาสนพิธีให3เจริญก3าวหน3าตรงตามเจตนารมณ&ของมหาปูชนียาจารย& คือ 
การธํารงรักษาไว3ซ่ึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ได3แก� การทําอย�างต�อเนื่อง มิให3ขาด หรือมิ
ให3ทําลาย อะไรท่ีทําอย�างต�อเนื่องเปFนประจําจนเกิดกลายเปFนความเคยชินและเปFนนิสัย รักการสั่งสมบุญ
โดยการให3ทาน รักษาศีลและการเจริญภาวนา ลักษณะการกระทําอย�างนั้นจะเปFนการธํารงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีไปโดยปริยาย” (พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ, สัมภาษณ& วันท่ี 20 กันยายน 2556)  

“ควรจะธํารงรักษา ภายหลังจากการพัฒนาศาสนพิธีต�างๆ ให3เสร็จสิ้นบริบูรณ& 
วิธีการธํารงรักษา คือ ทุกคนต3องร�วมกันทํากิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับศาสนพิธี ไม�ว�าจะเปFนพิธีกรรมการ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา งานบุญสําคัญของวัด การถวายสังฆทานแด�วัดท่ัวประเทศ การจัดงานปh
ใหม�ด3วยการตักบาตร และพิธีการสําคัญอ่ืนๆ ของวัด ต3องทําอย�างต�อเนื่องไม�ให3ขาดช�วง เพ่ือเปFนการ
แสดงให3เห็นว�า สามารถทํางานสืบต�ออายุพระศาสนาได3” (พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย 
อาสภกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 20 ตุลาคม 2556) 

“พิธีกรรมสําคัญต�างๆ วัดพระธรรมกายอาศัยการสืบทอด สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท่ีเปFนชาวพุทธจริงๆ เช�น พิธีวันสําคัญทางศาสนา วัดก็จัดงานได3ยิ่งใหญ�เพ่ือเปFนการ
ประกาศให3ชาวโลกได3รู3ว�า วันสําคัญทางศาสนาดังกล�าวมีความสําคัญอย�างไร และชาวพุทธควรจะทํา
อะไรในวันสําคัญ ขณะท่ีวันสําคัญอ่ืนๆ ท่ีวัดจัดข้ึนให3นับเนื่องจากการทําความดีร�วมกันรวมท้ังบ3าน 
วัด โรงเรียน ได3แก� วันคุ3มครองโลก พิธีถวายบูข3าวพระทุกต3นเดือน พิธีถวายสังฆทาน พิธีตักบาตรพระ 
2 ล3านรูปในวันข้ึนปhใหม� การเดินธุดงค&ธรรมชัย” (พระครูวินัยธรนที นนฺทภทฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 25 
ตุลาคม 2556) 
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“การธํารงรักษาพิธีกรรมสําคัญของวัดพระธรรมกาย คือหลักในการให3ทาน รักษา
ศีลและการเจริญสมาธิภาวนา โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเปFนจุดเน3นของวัด การกระทําอย�างต�อเนื่อง
และอาศัยการปลูกฝ0งอุดมการณ&ให3บุคคลได3ยึดถือปฏิบัติ รวมถึงการเห็นความสําคัญของพิธีกรรมและ
ช�วยกันดําเนินการ ท่ีสําคัญประชาชนได3เข3าร�วมและได3ประโยนช&จากการปฏิบัติธรรม ทําทานและ
รักษาศีลเปFนส�วนสําคัญของการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงก�อให3เกิดความศรัทธาแก�ประชาชนโดยแท3”
(พระวินัย ฐิตวินโย, สัมภาษณ& วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556) 

จากข3อมูลดังกล�าว การธํารงรักษาศาสนพิธีเปFนสิ่งจําเปFนสําหรับชาวพุทธทุกคน 
โดยเฉพาะวัดพระธรรมกาย ไม�ว�าจะเปFนฝUายพระสงฆ& อุบาสก อุบาสิกา และฆราวาสอาสาสมัคร 
ตลอดถึงกัลยาณมิตรท่ัวโลก ต�างก็เล็งเห็นประโยชน&ท่ีจะได3รับจากการธํารงรักษาศาสนพิธีท่ีสําคัญ
ตามท่ีมหาปูชนียาจารย&เคยประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมา สิ่งท่ีเปFนประเด็นสําคัญดังผู3ให3ข3อมูลสําคัญ
เบื้องต3นได3สะท3อนออกมา คือ ต3องช�วยกันปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง ไม�ขาด ไม�ละท้ิง เพราะถ3าหากปฏิบัติ
สืบเนื่องกันจนกลายเปFนบรรทัดฐานสําคัญของวัด และทุกคนต3องร�วมกันปฏิบัติ ศาสนพิธีเหล�านั้นก็จะ
ดํารงคงอยู�กับวัดตลอดไป โดยศาสนพิธีไม�ว�าจะเปFนพิธีกรรมอันเนื่องวันสําคัญ พิธีกรรมอันเนื่องจาก
บุญวิธีท่ีได3คิดสร3างสรรค&ข้ึน ต3องกระทําให3ครบถ3วน เปFนประเพณีของวัดพระธรรมกาย ศาสนพิธี
เหล�านี้ เปFนท่ีรับรู3กันว�าจะต3องได3รับการธํารงรักษา หรือการช�วยกันรักษาให3คงอยู�คู�กับชาวพุทธ โดย
เปZาหมายสําคัญ คือ การสร3างศาสนพิธีเพ่ือเปFนต3นแบบให3คนรุ�นหลังได3เห็นรูปแบบตัวอย�างในการทํา
ความดี  

การสืบต�อศาสนพิธีต�างๆ ท่ีวัดพระธรรมกายดํารงรักษาไว3เปFนระยะเวลาต้ังแต�เริ่มต้ัง
วัดจนกระท่ังป0จจุบัน ศาสนพิธีเหล�านั้นนับวันยิ่งเปFนท่ีรู3จักแก�ประชาชน บางครั้งอาจจะมีประชาชน
บางกลุ�มท่ียังมีความเข3าใจคลาดเคลื่อน โดยมีความรู3สึกว�า วัดพระธรรมกายประกอบศาสนพิธีต�างๆ   
มีความเหมาะสมกับความเปFนวัดในทางพระพุทธศาสนาหรือไม� กล�าวให3เข3าใจกัน คือ ทําเกินวิสัยท่ีคน
อ่ืนจะเข3าใจได3 ความจริงแล3วถ3าหากเข3ามาพิสูจน&และเข3ามาร�วมในศาสนพิธีดังกล�าว ก็จะเกิดความ
เข3าใจและมีสัมมาทิฎฐิข้ึนมาทันที เพราะศาสนพิธีเหล�านั้น มีจุดประสงค&ท่ีตอบคําถามแก�ผู3สงสัย
โดยตรง ประเด็นต�อมาแล3วทําไมศาสนพิธีต�างๆ ของทางวัดจึงพัฒนาก3าวหน3าและมีจํานวนประชาชน
เข3าร�วมมากมาย ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ได3ชี้แจงว�า การท่ีศาสนพิธีต�างๆท่ีเก่ียวเนื่อง
พระพุทธศาสนาตามท่ีวัดพระธรรมกายได3ดํารงสืบทอดกันมา สาเหตุท่ีมีความก3าวหน3า เปFนเพราะการ
รู3จักประยุกต&ปรับปรุงและคิดหาสร3างสรรค&วิธีการทําบุญใหม�ๆให3สอดคล3องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม พฤติกรรมของคน และความเปลี่ยนด3านอ่ืนของสังคม (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, 
สัมภาษณ& วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556) วัดพระธรรมกายจึงตีโจทย&สําคัญในทางสังคม โดยเฉพาะความ
ต3องการหรือความคาดหวังของสังคมท่ีต3องการจะให3สถาบันศาสนาเข3าไปช�วยเหลือดูแลในส�วนใด แต�
ท้ังนี้ การจะเข3าไปช�วยเหลือสังคมได3ต3องปรับปรุงเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการให3สอดคล3องกับ
สภาพท่ีเปFนอยู� ประเด็นนี้ คือ การประยุกต&ศาสนพิธีให3เหมาะสมถูกต3องตามหลักธรรมวินัยกับสภาพ
การเปลี่ยนของสังคมนั่นเอง 

ความจริงแนวทางการประยุกต& คือ การเริ่มจากศาสนพิธีท่ีคุ3นเคยหรือปฏิบัติสืบต�อ
กันมาอยู�แล3ว เพียงแต�ต3องยกระดับให3ดูเหมือนว�า เปFนพิธีท่ียิ่งใหญ� เช�น วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
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ได3แก� วันวิสาขะบูชา วันมาฆะบูชา และวันอาสาฬหะบูชา เปFนต3น การประยุกต&ให3สอดคล3อง 
เหมาะสม คือ การเวียนเทียนจุดประทีปโคมไฟบูชาพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ& ตลอดถึงการ
เวียนปทักษิณรอบองค&มหาธรรมกายเจดีย& โดยก�อนอ่ืนจะเข3าไปสู�พิธีกรรมดังกล�าวต3องมีการสมาทาน
ศีลและนั่งสมาธิเพ่ือให3จิตใจสงบก�อน ลักษณะการกระทําเช�นนี้จึงเสมือนหนึ่งว�า ประยุกต&พิธีกรรมให3
เข3ากับคนท่ีต3องการเข3ามาปฏิบัติธรรมฝaกฝนอบรมตนเองเพ่ือให3รับบุญอย�างเต็มท่ี และสิ่งท่ีเห็นชัดว�า 
ประสบผลสําเร็จตรงท่ีว�า ภาพท่ีฉายออกมามีประชาชนจํานวนมาเข3ามาร�วมในวันสําคัญในแต�ละปh 
ช�วยกันจุดประทีปบูชาบริเวณท�ามกลางพุทธมณฑลแห�งรอบองค&พระมหาธรรมกายเจดีย& ขณะท่ีศาสน
พิธีอ่ืนๆ เช�น พิธีถวายข3าวพระพุทธ พิธีถวายสังฆทานแด�วัดท่ัวประเทศ พิธีกฐิน และพิธีตักบาตรพระ 
2 ล3านรูป ฯลฯ ต�างก็ประยุกต&ให3เข3ากับกาลสมัยท้ังสิ้น คือ ทําให3เห็นว�า พิธีการถวายบูชาข3าวพระ
พุทธคืออะไร และพิธีถวายสังฆทานแด�พระสงฆ&คืออะไร รวมถึงการได3เข3าใจในการถวายผ3าพระกฐิน 
ตลอดถึง การทําบุญตักบาตรพระ ซ่ึงเปFนการเอ้ือประโยชน&ด3านบุญให3เกิดกับประชาชน  

“การรู3จักประยุกต&กิจกรรมต�างๆ ให3เข3ากับสภาพท่ีเปFนอยู�ของสังคมนับเปFนเรื่องท่ี
ควรทํา จะรอให3คนเข3ามาวัดอย�างเดียวคงไม�ได3 วิธีการท่ีจะชักจูงคนเข3าวัด ต3องเริ่มจากการศึกษา
ปฏิกิริยาทางสังคม และค�อยๆ ปรับตัวให3เปFนไปตามนั้น การรู3จักประยุกต&ศาสนพิธีท่ีวัดจัดข้ึนใน
รูปแบบงานบุญใหญ� ถือว�าเปFนกิจกรรมท่ีเปFนไปตามความต3องการของประชาชน” (พระครูสมุห&เชิด
ศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556)  

“การประยุกต&ศาสนพิธีให3สอดคล3องตามยุคสมัยถือเปFนสิ่งท่ีควรทํา เพราะหากไม�มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีเหมาะสม ศาสนพิธีบางประการคงจะเลือนหายเปFนแน� ยกตัวอย�างท่ี
เห็นชัด ตามปกติจะจัดงานทําบุญถวายสังฆทานในวันพระ แต�กลับเปลี่ยนให3เปFนวันอาทิตย&ท้ังนี้ ต3องดู
ความสะดวกของประชาชนเปFนหลักด3วย เนื่องจากเปFนวันหยุดเสาร&-อาทิตย&” (พระครูวิเทศป0ญญา
ภรณ& (สมบุญ สมฺมาปุxฺโญ), สัมภาษณ& วันท่ี 6 ตุลาคม 2556) 

“การถวายบูชาข3าวพระพุทธและการทําบุญสังฆทานทุกวันอาทิตย&ต3นเดือนของทุกๆ 
เดือนเปFนศาสนพิธีท่ีรู3จักการประยุกต&ให3เกิดเหมาะสมสะดวกแก�พุทธศาสนิกชน เพราะต3องดูท่ี
ประชาชนเข3ามาร�วมเปFนเกณฑ& นอกจากนี้ พิธีกรรมบางประการจะแสดงให3เห็นถึงความยิ่งใหญ� เช�น 
วันคุ3มครองโลก วันสันติภาพโลก และวันข้ึนปhใหม� ทุกวันสําคัญท่ีกล�าวมา มิได3เปFนวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาท่ีสากล หากแต�เปFนวันท่ีต้ังข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงค&ให3คนให3ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา”
(พระมหาอุเทน สิริภทฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 10 สิงหาคม 2556) 

“พิธีกรรมบางอย�างหากจะทําแบบเดิมคงจะไม�ได3รับความสนใจ ต3องรู3จักประยุกต&ให3
เข3ากับสังคม โดยเน3นเปZาหมายเปFนประการสําคัญ คือ คนเข3ามาอบรมบ�มเพาะขัดเกลานิสัยของตนให3
เปFนผู3มีจิตใจใสสะอาด ให3รักบุญกลัวบาป และเปZาหมายหลักอีกอย�างคือต3องการให3คนเข3าถึงการ
ปฎิบัติธรรมสมาธิตามแนววิชชาธรรมกายของหลวงปูUวัดปากน้ําภาษีเจริญ ปรากฏชัดว�า ได3รับผลตอบ
รับเปFนอย�างดี” (พระมหาคมเพชร ธมฺมวิชิโร, สัมภาษณ& วันท่ี 25 กันยายน 2556) 

จากการให3ข3อมูลในเบื้องต3นพอจะวิเคราะห&เปFนประเด็นสําคัญได3ว�า ศาสนพิธีจะต3อง
มีการประยุกต&ให3เหมาะสมกับกาลและเวลา พินิจกลุ�มบุคคลทางสังคมท่ีเข3ามาวัดเปFนหลัก ซ่ึงหากมอง
ในแง�ของการศึกษาเชิงพฤติกรรมนับว�าเปFนสิ่งท่ีไม�ผิดจากความเปFนจริงมากนัก แต�หากมองในแง�ของ
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การประยุกต&ก็น�าจะเห็นภาพชัดมากกว�า เพราะศาสนพิธีของวัดพระธรรมกาย นอกจากจะมีผู3นําบุญ
สําคัญ คือ หลวงพ�อเจ3าอาวาส รองเจ3าอาวาส และพระเถรานุเถระทุกรูป เปFนผู3นําในการประกอบ
พิธีกรรมในวัดสําคัญของพระพุทธศาสนาแล3ว ยังเปFนผู3นําในการสร3างบุญในศาสนพิธีท่ีเปFนของวัด 
เช�น งานทอดกฐิน งานวิสาขบูชา งานมาฆะบูชา งานวันคุ3มครองโลก และวันปhใหม� มีพิธีตักบาตรพระ 
2 ล3านกว�ารูป หรือตักบาตรพระ 1 แสน รูปตามจังหวัดต�างๆ รวมถึงการได3เห็นการเดินธุดงค&ของพระ 
ท่ีเรียกว�า ธุดงค&ธรรมชัย เพราะฉะนั้น การจะให3ศาสนพิธีอยู�คู�กับสังคมชาวพุทธได3อย�างยาวนาน ต3อง
มีการประยุกต&ให3สอดคล3องกับสถานการณ& อันหมายถึงการเผยแผ�ธรรมะในเชิงรุก ไม�รอให3คนเข3ามา
หา แต�ต3องไปหาคน เพราะฐานสําคัญท่ีจะคํ้ายันวัดมิให3เสื่อมสลายไปกับกาลเวลา คือ จํานวนศรัทธา
ประชาชนท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรมตามศาสนพิธีท่ีวัดพระธรรมกายได3คิดข้ึนมาให3เนื่องกับพระธรรมวินัย  

นอกจากนี้ การพัฒนาศาสนพิธีให3เปFนท่ีรู3จักแก�คนท่ัวโลกได3เห็น คือ การจัดทําเปFน
โครงการสําคัญๆ ข้ึนมา จะเห็นจากศาสนพิธีหลายๆ อย�าง เช�น โครงการตักบาตรพระ 1 แสนรูป 
โครงการธุดงค&ธรรมชัยตามเส3นทางมหาปูชนียาจารย& โครงการฟQRนฟูศีลธรรมโลก โครงการบรรพชา
และอุปสมบทหมู� ฯลฯ เหล�านี้เปFนโครงการท่ีเนื่องด3วยศาสนพิธี กล�าวคือ นําเอาศาสนพิธีท่ีมีอยู�แล3ว
เปFนตัวต้ัง แล3วจึงใช3หลักการบริหารโครงการเข3าไปสอดแทรก หากไม�ยกศาสนพิธีเหล�านี้ให3เปFน
โครงการ ศาสนพิธีดังกล�าวก็จะจํากัดวงเฉพาะภายในวัดเท�านั้น ในเม่ือนําเอาศาสนพิธีเข3าไปเปFนส�วน
สําคัญในการจัดทําเปFนโครงการ ประโยชน&ท่ีจะเกิดข้ึนมิใช�แต�เพียงในวัด แต�เกิดข้ึนท่ัวโลก เนื่องจาก
วัดพระธรรมกายมีวัดสาขาท้ังในและต�างประเทศ เพราะฉะนั้น เม่ือจะทํากิจกรรมใด ต3องอาศัย
รูปแบบของการจัดทําเปFนโครงการ หมายความว�า จํานวนบุคคลจะต3องมากมายและเปFนกิจกรรมท่ี
ใหญ� ลําพังใช3ในเฉพาะวัดคงจะไม�เปFนการเพียงพอเท�าใดนัก อีกท้ังต3องการเผยแผ�ศาสนพิธีให3คนรู3จัก
และเข3าใจในสาระสําคัญ จึงต3องพัฒนาศาสนพิธีผ�านโครงการสําคัญๆ 

“ความจริงเม่ือจํานวนคนท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรมในวัดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ หากไม�มีการจัดทํา
กิจกรรมรองรับคงจะไม�ได3 แม3แต�กิจกรรมธรรมดาคงจะรับไม�ไหวอีกเช�นกัน ต3องจัดทําในรูปแบบ
โครงการ บางครั้งเราเรียกว�า จัดศาสนพิธีผ�านเปFนโครงการสําคัญต�างๆ เพ่ือรองรับจํานวนคนท่ีเพ่ิม
มากข้ึน และโครงการต�างๆ เหล�านี้ วัดสาขาก็สามารถแปลงไปสู�การปฏิบัติได3” (พระครูภาวนาวิเทศ  
(วิรัตน& มณิกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 10 ตุลาคม 2556)  

“คนจะรู3จักวัดพระธรรมกายอย�างมาก เพราะวัดพระธรรมกายสามารถนําเรื่องต�างๆ 
ท่ีสําคัญในแวดวงพระพุทธศาสนามาจัดทําเปFนโครงการ เพราะโครงการทุกประเภทเปFนสากล 
หน�วยงานองค&การภาครัฐ ภาคเอกชนสามารถจัดทําได3 เวลาจะดําเนินการอะไรต3องจัดทําเปFน
โครงการ เพราะมันมีรูปแบบท่ีเข3าใจง�ายอยู�แล3ว ขณะท่ีศาสนพิธีท้ังหลายต3องดําเนินการให3เปFน
โครงการ จะเห็นได3ว�า วัดพระธรรมกาย เม่ือจัดทําโครงการแล3วดูเหมือนว�า จะไม�เหมือนท่ีไหนๆ  
ทํากัน” (พระอติเทพ ธมฺมนาโถ, สัมภาษณ& วันท่ี 31 สิงหาคม 2556) 

“บางครั้งคนท่ัวไปอาจจะคิดว�า วัดพระธรรมกายเกินท่ีวัดอ่ืนทําหรือไม� ความจริง
แล3วมิใช�อย�างท่ีคิด เพราะถ3าถือฐานคิดท่ีว�า ถ3าไม�ยิ่งใหญ�แล3ว คนจะเห็นความสําคัญหรือ คนท่ีเห็น
ความสําคัญแสดงว�าเริ่มสนใจแล3วว�า ศาสนพิธีอะไร ถ3าจะให3ดีจริงๆ ต3องทําในรูปของโครงการ ซ่ึงจะดู
เปFนแบบแผนมากกว�า และเปFนท่ียอมรับกับทุกฝUาย จะเห็นได3ว�า ในช�วงหลายปh ท่ีผ�านมา              
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วัดพระธรรมกายมีโครงการต�างๆ มากมาย บางส�วนก็เก่ียวกับศาสนพิธีโดยตรงและมีท่ีมาจากการ
คิดค3นของคณะกรรมการบริหารวัด” (พระนิพนธ& สิริภทฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 28 สิงหาคม 2556) 

“การจัดทําโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับศาสนพิธีเปFนความจําเปFนอย�างยิ่ง เพราะการ
จัดทําเปFนโครงการจะครอบคลุมกลุ�มคนท้ังหมด ทุกคนเข3าถึงโครงการได3 และศาสนพิธีต�างๆ มุ�งให3คน
เข3ามาร�วมทําบุญท่ีมีอยู�ในโครงการ หากจะว�าไปแล3ว การพัฒนาศาสนพิธีโดยผ�านทางโครงการจะได3
ครอบคลุมกลุ�มบุคคลได3มากกว�า และอีกประการหนึ่ง จะถือว�าเปFนการยกระดับให3เปFนท่ีรู3กันอย�าง
แพร�หลาย” (พระมหาสงวน สุริยวํโส, สัมภาษณ& วันท่ี 29 ตุลาคม 2556)  

สิ่งท่ีเปFนประเด็นสําคัญตามท่ีผู3ให3ข3อมูลสําคัญได3แสดงทัศนะไว3นั้นนับเปFนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญยิ่งนัก เพราะการจะพัฒนาศาสนพิธีต�างๆ ให3เปFนท่ีรู3จักแก�คนท้ังภายในและต�างประเทศ
ต3องเริ่มจากการจัดทําเปFนโครงการ กล�าวอีกนัยหนึ่ง ศาสนพิธีนั้นมีอยู�แล3ว เพียงแต�นําสาระสําคัญ
ของศาสนพิธีเข3ามาสู�การจัดทําเปFนโครงการ ซ่ึงเปFนการยกระดับศาสนพิธีเหล�านั้นให3เปFนท่ีรับรู3และ
เข3าใจแก�ประชาชน จะเห็นตัวอย�างชัดเจนในโครงการถวายสังฆทานแก�พระท่ัวประเทศ โครงการ
ธุดงค&ธรรมชัย โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู� โครงการตักบาตรพระ 2 ล3านรูป ฯลฯ ซ่ึงเปFนโครงการ
ท่ีริเริ่มจากดําริของหลวงพ�อเจ3าอาวาสท่ีต3องการให3ประชาชนได3เห็นความสําคัญของการถวายมหา
สังฆทาน รวมถึงได3เห็นความสําคัญหรือเปFนการรําลึกถึงรูปแบบการเดินธุดงค& ซ่ึงตามปกติมักจะพบ
เห็นพระธุดงค&เดินทางในปUา แต�บัดนี้การเดินธุดงค&มิได3มีในปUาอย�างเดียว แต�มีให3เห็นบนทางเท3าในตัว
เมือง ท้ังนี้ จุดมุ�งหมายสําคัญ คือ การฝaกความอดทน และเปcดโอกาสให3ประชาชนได3ทําบุญอย�างน3อย
มีพระธุดงค&เดินกันเปFนแถวหน3าบ3านถือเปFนสิริมงคล ขณะเดียวกันประชาชนก็มีโอกาสโปรยดอก
ดาวเรืองให3กับพระสงฆ&ท่ีเดินธุดงค&ได3เหยียบและถือว�าเปFนศิริมงคลแก�ตัวเองและครอบครัว แต�
อย�างไรก็ดี การพัฒนาศาสนพิธีต�างๆ ของวัดพระธรรมกาย แม3จะทําผ�านโครงการต�างๆ ก็จริง หากไม�
เผยแผ�ให3ประชาชนได3เข3าใจอย�างต�อเนื่องก็จะไม�เกิดประโยชน&ใดๆ ท้ังสิ้น เนื่องจากการเผยแผ�คือการ
บอกให3ประชาชนได3รับรู3และเข3าใจในสาระสําคัญของศาสนพิธี ซ่ึงตรงกับคติท่ีว�า “พิธีกรรมอะไรก็
แล3วแต� หากสักแต�ว�าทํา แต�ไม�คิดตาม ก็จะกลายเปFนความเขลา” (พระครูสังฆรักษ&รังสฤษด์ิ, 
สัมภาษณ& วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556) ดังนั้น การจะเข3าใจได3อย�างลึกซ่ึง ต3องกระทําอย�างต�อเนื่อง 
หมายความว�า ไม�ยอมละท้ิงในศาสนพิธีท่ีปูชนียาจารย&ได3ทําสืบทอดกันมาและสานต�อให3คนรุ�นหลังได3
ทราบถึงประเพณีวัฒนธรรมอันเปFนของชาวพุทธโดยแท3สื่อถึงหลักในการสั่งสมบุญด3วยการทําทาน 
รักษาศีลและการเจริญภาวนา เปFนการสร3างคนดีให3ขยายกว3างไปสู�สังคมและเกิดสันติสุข  

จากความเห็นของผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ท้ังหมด เปFนความเห็นท่ี
สะท3อนให3เห็นถึงหลักการสําคัญของการพัฒนาศาสนพิธี ซ่ึงจะนําไปสู�การทําความเข3าใจใน
รายละเอียด โดยมีประเด็นสําคัญท่ีผู3ให3ข3อมูลสําคัญได3เน3นเปFนพิเศษ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญ
ตามความคิดเห็นของผู3ให3ข3อมูลสําคัญดังต�อไปนี้  
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ตารางท่ี 4.4  สรุปสาระสําคัญของการพัฒนาศาสนพิธีจากผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) 
 

ประเด็นสําคัญ บทสรุปผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 
1)  ทบทวน   

ศาสนพิธีใน
พระธรรม
วินัย  

ศาสนพิธีกรรมของวัดพระธรรมกายได3มาจากการทบทวนศาสนพิธีในพระธรรม
วินัย พ้ืนฐานสําคัญของการจัดทําพิธีกรรมแต�ละประเภทของวัดพระธรรมกาย 
ก�อนอ่ืนต3องทบทวนดูว�า ศาสนพิธีกรรมต3องมีพ้ืนฐานจากหลักธรรมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจ3า โดยพิจารณาดูแต�ละประเภท แล3วจึงสรุปเปFนบทเรียนสําคัญ 
ส�วนใหญ�แล3ว ศาสนพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนในวัดธรรมกายต้ังแต�ยุคเริ่มแรก เช�น วัน
สําคัญในทางศาสนา ได3แก� วันมาฆะบูชา วิสาขะบูชา อาสาฬหบูชา รวมถึง
วันท่ีเก่ียวเนื่องกับการทําบุญต�างๆ เช�น วันถวายบูชาข3าวพระพุทธ ถวาย
สังฆทาน วันสันติภาพโลก วันออกพรรษา วันข้ึนปhใหม� เปFนต3น โดยสรุปแล3ว 
วันท่ีเก่ียวเนื่องกับศาสนพิธีจะมีอยู� 2 ลักษณะ คือ วันสําคัญของศาสนาโดยแท3 
กับวันท่ีสร3างข้ึนมาเพ่ือให3 เปFนกุศโลบายในการทําความดี แต� ท้ังนี้  วัด
พระธรรมกายได3พิจารณาเปFนพ้ืนฐานสําคัญก�อนว�า ขัดกับหลักธรรมวินัย
หรือไม� และสอดคล3องกับธรรมวินัยอย�างไร ซ่ึงจะเปFนการเอ้ือประโยชน&ต�อการ
ต�อยอดเปFนองค&ความรู3และพัฒนาให3เกิดความยิ่งใหญ�เพ่ือให3ประชาชนได3เห็น
ถึงความสําคัญและเข3าใจอย�างลึกซ้ึงในพิธีกรรมเหล�านั้น เหนือสิ่งอ่ืนใด 
พิธีกรรมเปFนเ พียงเปลือก ส�วนสาระสํา คัญท่ีแฝงอยู� เปFนแก�นแท3  วัด
พระธรรมกายต3องการจะให3ประชาชนได3เห็นว�า แก�นแท3ของพิธีกรรม คือการ
ปฏิบัติธรรม สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีควรยึดถือและปฏิบัติต�อกันอย�างต�อเนื่อง   

2)  พัฒนา  
ศาสนพิธีให3
รู3จักแก�
ประชาชน 

ศาสนพิธีกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนาแม3ว�าวัดส�วนใหญ�จะประพฤติ
และปฏิบัติสืบเนื่องกันมา แต�บางครั้งการจะทําให3ประชาชนได3เข3าใจถึง
สาระสําคัญของศาสนพิธีกรรมอย�างถูกต3อง ยังหาได3น3อยมาก เพราะฉะนั้น 
เจตนารมณ&สําคัญของวัดพระธรรมกาย คือ ต3องการจะพัฒนาศาสนพิธีกรรมท่ี
มีอยู�แล3วให3เปFนท่ีรู3จักแก�ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะเนื้อหาสาระสําคัญ
ของพิธีกรรม ยิ่งต3องดําเนินการเปFนอย�างมาก เพราะถ3าหากประชาชนเข3าใจใน
สาระสําคัญของพิธีกรรมแล3ว ยิ่งเปFนการสร3างสัมมาทิฎฐิให3เกิดข้ึน และจะเปFน
การปลูกฝ0งศรัทธาอย�างถูกต3องและมีความยั่งยืน หลักคําสอนของศาสนาจะไม�
ถูกบิดเบือน เพราะฉะนั้น ศาสนพิธีมีอยู�แล3วในหลักธรรมวินัย เพียงแต�จะต3อง
ทําให3พิธีกรรมท่ีสอดคล3องกับหลักธรรมวินัยเปFนท่ีรู3จักกันอย�างแพร�หลายแก�
ประชาชน เพ่ือให3ประชาชนได3สืบทอดพิธีกรรมท่ีมีอยู�ในธรรมวินัยให3มากข้ึน   
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ประเด็นสําคัญ บทสรุปผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 
3)  รักษา  

ศาสนพิธี 
ศาสนพิธีกรรมเปFนสิ่งจําเปFนอย�างยิ่งท่ีจะสร3างกระแสแห�งความศรัทธาให3เกิดข้ึน ถ3า
ศาสนามีแต�เพียงแก�นธรรม โดยปราศจากกุศโลบายชักนําให3คนเกิดความเข3าใจ ศาสนา
นั้นก็จะอยู�ไม�ได3นาน เพราะสาระธรรมบางประการต3องอาศัยระยะเวลาและเครื่องมือ
ช�วยให3เกิดความเข3าใจ เพราะฉะนั้น วัดพระธรรมกาย จึงต3องมีกุศโลบายให3คนเกิด
ความเข3าใจในหลักธรรม โดยพิจารณาว�า กุศโลบายนั้นๆ เปFนไปตามหลักธรรมวินัยเปFน
เบื้องต3นก�อน ถ3าไม�ขัดกับหลักธรรมวินัยก็จะใช3กุศโลบายนั้นเปFนเครื่องมือเพ่ือทําให3คน
เกิดความเข3าใจในศาสนพิธี  โดยความเปFนจริง ศาสนพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนในวัด
พระธรรมกายเปFนท้ังศาสนพิธีในวันสําคัญและศาสนพิธีท่ีเกิดข้ึนตามช�วงโอกาส ท้ังนี้ 
เม่ือมีศาสนพิธีเกิดข้ึนแล3ว นโยบายหลักของวัด คือ จะต3องจรรโลงศาสนพิธีให3อยู�ควบคู�
กับการพัฒนาพระศาสนาให3ยาวนาน จุดมุ�งหมายเพ่ือให3ลูกหลานได3เห็นว�า ศาสน
พิธีกรรมของชาวพุทธนั้น มีอะไรบ3าง และมีหลักการสําคัญอย�างไรในแต�ละพิธีกรรม ซ่ึง
จะเปFนเครื่องมือช�วยให3ประชาชนชาวพุทธท่ัวทุกหมู�เหล�าได3เกิดความเข3าใจได3อย�างถ�อง
แท3 อนึ่ง ศาสนพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา ล3วนเกิดข้ึนมาจากเหตุป0จจัยต�างๆ ท่ี
สนับสนุนให3เกิดข้ึนและเกิดข้ึนได3ยากแล3ว ท่ียากไปกว�านั้นคือการรักษศาสนพิธีให3คง
อยู�กับประชาชนชาวพุทธได3เห็นและได3สืบทอดให3คงอยู�ได3ตราบนานเท�านาน 

4)  ประยุกต& 
ศาสนพิธีเข3า
ให3ร�วมสมัย 

วัดพระธรรมกายได3ชื่อว�า เปFนวัดท่ีสามารถบูรณาการหลักธรรมวินัยให3สอดคล3องกับ
กาลสมัยมากท่ีสุด จนกล�าวได3ว�า เปFนวัดท่ีถูกสร3างข้ึนมาท�ามกลางความทันสมัยและ
การขยายของตัวของเมือง จนวัดพระธรรมกายอยู�ในท�ามกลางท่ีแวดล3อมไปด3วยความ
เจริญของเมืองไปโดยปริยาย แต�อย�างไรก็ตาม ไม�ว�าวัดพระธรรมกายจะอยู�ในท�ามกลาง
ของความเจริญหรือไม� ไม�ใช�ประเด็นสําคัญ แต�ประเด็นสําคัญอยู�ท่ีการเปFนศูนย&จิตใจ
ของประชาชนได3 การสร3างวัดพระธรรมกายข้ึนมา เหตุผลส�วนหนึ่งคือ ต3องการจะให3วัด
เปFนวัดอย�างแท3จริง ภายใต3ความเปFนวัด ต3องมีศาสนพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให3พุทธศาสนิกชนเข3ามาประกอบศาสนกิจในวันสําคัญต�างๆ แต�เนื่องจากภาวะ
ป0จจุบัน พุทธศาสนิกชนจํานวนไม�น3อย ไม�มีโอกาสได3เข3ามาร�วมประกอบศาสนกิจในวัน
สําคัญ เช�น วันพระข้ึน/แรม 15 คํ่า หรือวันสําคัญทางศาสนา เปFนต3น วัดพระธรรมกาย 
จึงประยุกต&ศาสนพิธีกรรม เปลี่ยนจากวันพระ มาเปFนวันอาทิตย&ของเดือน เปFนวันท่ี
ประกอบศาสนกิจสําคัญ เช�น การถวายสังฆทาน ถวายบูชาข3าวพระ การทําทาน การ
รักษาศีล การเจริญภาวนาปฏิบัติธรรม ขณะเดียวกัน ศาสนพิธีกรรมบางประการต3องมี
การประยุกต&ให3เข3ากับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก อาจจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อศาสน
พิธีหรือกิจกรรมให3สอดรับความทันสมัย เช�น การทํากิจกรรมทุกอย�างให3กลายเปFนรับ
บุญ การอบรมในกิจกรรมต3องลงท3ายด3วยแก3ว ดอกไม3จากดอกดาวเรืองเปFนดอกดาวรวย 
เปFนต3น  
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ประเด็นสําคัญ บทสรุปผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 
5)  จัดทําเปFน

โครงการ
เก่ียวเนื่อง
กับศาสนพิธี  

การจะทําให3ศาสนพิธีเปFนท่ีรู3จักแก�คนโดยแพร�หลายและเปFนท่ียอมรับในสังคมได3 
ต3องมีการจัดทําเปFนโครงการ หลายๆ โครงการท่ีเกิดข้ึนในวัดพระธรรมกาย มีส�วน
เก่ียวข3องกับศาสนพิธีเช�นเดียวกัน อาทิ โครงการธุดงค&ธรรมชัย โครงการอุปสมบท
หมู� โครงการบรรพชา โครงการอุบาสิกาแก3ว ฯลฯ ล3วนมีความเก่ียวข3องกับศาสน
พิธีกรรมด3วย เพราะก�อนท่ีจะเข3าร�วมในโครงการต�างๆ เหล�านี้ ประการแรก ต3องมี
พิธีกรรมขอสมาทานศีลก�อน ซ่ึงเปFนพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยตรง 
ต�อจากนั้นก็จะต3องพานั่งสมาธิ ไม�ว�าจะเปFนกิจกรรมโครงการอะไรก็แล3วท่ีเกิดข้ึน 
ต3องมีการนํานั่งสมาธิเพ่ือปรับฐานแห�งจิตใจให3เกิดความม่ันคงเสียก�อน นอกจากนี้ 
ศาสนพิธีกรรมจะเปFนท่ีทราบกันในวงกว3างได3ก็ต�อเม่ือ มีการจัดทําเปFนโครงการ
ต�างๆ ข้ึนมาให3เปFนรูปธรรม หรือกล�าวอีกอย�างหนึ่ง ทําศาสนพิธีกรรมท่ีมีอยู�เดิม 
พัฒนาให3เปFนโครงการ ซ่ึงจะสามารถรองรับจํานวนประชาชนท่ีมากข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง และอีกประการหนึ่ง ศาสนพิธีกรรมนั้น ก็จะกลายเปFนกิจลักษณะ 
ยกระดับให3ขอบเขตของศาสนพิธีกรรมกว3างข้ึน และประชาชนก็จะมีโอกาสได3เข3า
มาร�วมเพ่ิมมากข้ึนอันเปFนส�วนสําคัญผลักดันให3ศาสนพิธีจากท่ีผู3คนท้ังหลายไม�รู3 ก็
ได3รับรู3อย�างท่ัวถึง นั่นหมายความว�า การประทับตราแห�งความสําเร็จของการ
พัฒนาศาสนพิธีกรรมให3ยิ่งใหญ�และเปFนท่ียอมรับแก�ประชาชน   

6)  เผยแผ�ศาสน
พิธีอย�าง
ต�อเนื่อง 

ศาสนพิธีท่ีเกิดข้ึนในวัดพระธรรมกาย ล3วนแต�เปFนศาสนพิธีท่ีมหาปูชนียาจารย&
ผู3สร3างวัดพระธรรมกาย ได3คิดและสร3างสรรค&ข้ึนมา โดยมีเจตนารมณ&อันสําคัญ
เปFนตัวต้ัง ได3แก� การฟQRนคืนศีลธรรมให3กลับคืนสู�โลก ศาสนพิธีเปFนสื่อนําอย�าง
หนึ่งให3คนกระทําความดี เพราะศาสนพิธีแต�ละอย�าง ล3วนแฝงไปด3วยคติคําสอน
ในทางพระพุทธศาสนา โดยบุคลากรของวัดพระธรรมกายได3สืบทอด
เจตนารมณ&ด3านการประพฤติและปฏิบัติตามศาสนพิธีกรรมต�างๆ เสมือนหนึ่งว�า 
เปFนวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธท่ีจะต3องกระทําอย�างต�อเนื่อง หรือกลายเปFน
ส�วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบุคลากรในวัด ซ่ึงจะต3องยึดถือปฏิบัติกัน เม่ือกลายเปFน
วัฒนธรรมประเพณีแล3ว ถ3าอยากจะให3ศาสนพิธีกรรมเปFนท่ีรู3จักกันเปFนอย�างดี 
ต3องยกระดับการเผยแผ�ให3มากข้ึนและกระทําอย�างต�อเนื่อง จนกลายเปFน
วัฒนธรรมประเพณีท่ีขาดเสียมิได3 เพราะฉะนั้น ศาสนพิธีกรรมจะมีความม่ันคง
และอยู�อย�างยั่งยืน ก็จะต3องกระทําอย�างต�อเนื่อง และเผยแผ�ให3คนเปFนท่ีรู3จัก 
ยิ่งเผยแผ�ให3คนเข3าใจและได3เรียนรู3อย�างต�อเนื่องศาสนพิธีกรรมท่ีดีๆ ของวัดก็
อยู�คู�กับพุทธศาสนิกชนไปตลอดกาล และกลายเปFนวัฒนธรรมองค&การท่ีจะต3อง
ยึดถือปฏิบัติกันอย�างท่ัวถึง 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ�ธรรมะของวัด
พระธรรมกาย ด3านศาสนพิธี 

 
การเผยแผ#ธรรมะของวัดพระธรรมกาย X  S.D. แปลผล 

1. การทบทวนศาสนพิธีมีความเหมาะสมกับพระ
ธรรมวินัย 

4.10 0.51 มาก 

2. พัฒนาศาสนพิธีให3เปFนท่ีแพร�หลายแก�ประชาชน 3.70 0.30 มาก 
3. การประพฤติและปฏิบัติตามศาสนพิธีอย�าง
ต�อเนื่องและพัฒนาให3เกิดความยั่งยืน 

4.33 1.55 มากท่ีสุด 

4. การสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธในงานบุญ
ใหญ�ของวัด เช�น งานกฐิน ถวายข3าวพระพุทธ ถวาย
สังฆทาน เปFนต3น  

4.16 1.54 มาก 

5. การธํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ 3.59 1.40 มาก 
6. การประยุกต&ศาสนพิธีให3เข3ากับสถานการณ&ใน
ป0จจุบัน 

4.32 0.55 มากท่ีสุด 

7. ความต�อเนื่องของการปฏิบัติตามศาสนพิธี 4.40 0.61 มากท่ีสุด 
8. โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับศาสนพิธี  3.63 0.47 มาก 
9. โครงการถวายสังฆทานพระท่ัวประเทศ  3.58 0.50 มาก 
10. โครงการตักบาตรพระ 100,000 รูป 4.50 0.53 มากท่ีสุด 
11. โครงการเดินธุดงค&ธรรมชัยตามรอยเส3นทางมหา
ปูชนียาจารย& 

3.41 0.46 มาก 

รวม 3.73 1.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว�า ความพึงพอใจในการพัฒนาศาสนพิธีของวัดพระธรรมกาย 
โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.73, S.D.= 1.61) เม่ือพิจารณาเปFนรายข3ออยู�ในระดับมากท่ีสุด 
4 ข3อ เรียงลําดับจากมากไปหาน3อย ดังนี้ โครงการตักบาตรพระ 100,000 รูป ( X  = 4.50, S.D.= 
0.53) ความต�อเนื่องของการปฏิบัติตามศาสนพิธี ( X  = 4.40, S.D.= 0.61) การประพฤติและปฏิบัติ
ตามศาสนพิธีอย�างต�อเนื่องและพัฒนาให3เกิดความยั่งยืน ( X  = 4.33, S.D.= 1.55) การประยุกต&  
ศาสนพิธีให3เข3ากับสถานการณ&ในป0จจุบัน ( X  = 4.32, S.D.= 0.55) นอกนั้นอยู�ในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปหาน3อย ดังนี้ การสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธในงานบุญใหญ�ของวัด 
เช�น งานกฐิน ถวายข3าวพระพุทธ ถวายสังฆทาน เปFนต3น ( X  = 4.16, S.D.= 1.54) การทบทวนศาสน
พิธีมีความเหมาะสมกับพระธรรมวินัย ( X  = 4.10, S.D.= 0.51) พัฒนาศาสนพิธีให3เปFนท่ีแพร�หลาย
แก�ประชาชน ( X  = 3.70, S.D.= 0.30) โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับศาสนพิธี ( X  = 3.63, S.D.= 0.47) 
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การธํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ ( X  = 3.59, S.D.= 1.40) โครงการถวายสังฆทานพระท่ัว
ประเทศ ( X  = 3.58, S.D.= 0.50) 

สรุปได3ว�า ความสําเร็จสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาศาสนพิธีของวัด
พระธรรมกายให3เปFนท่ีรับรู3แก�คนท่ัวไป เนื่องจากศาสนพิธีกรรมของวัดพระธรรมกาย มีพ้ืนฐานมาจาก
การทบทวนศาสนพิธีกรรมตามหลักธรรมวินัย และพัฒนาศาสนพิธีกรรมให3เปFนท่ีรู3จักแก�ประชาชน
โดยท่ัวไป ซ่ึงเปFนการปรับพ้ืนฐานความเข3าใจของประชาชนให3ดียิ่งข้ึน ขณะเดียวกัน การพัฒนาศาสน
พิธีกรรมให3ประสบผลสําเร็จยังข้ึนอยู�กับการรักษาศาสนพิธีกรรมท่ีมีอยู�แล3วให3ดียิ่งๆ ข้ึนไป การ
รักษาศาสนพิธีถือได3ว�า เปFนการดํารงคงไว3ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธอันดีเอาไว3 เพราะถ3าไม�มี
การธํารักษา วัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธก็จะเลือนลางหายไปกับกาลเวลา ไม�เหลือสิ่งท่ีดีงามไว3ให3กับ
คนรุ�นหลังได3เห็น นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายยังได3มีการประยุกต&ศาสนพิธีกรรมต�างๆ ให3ร�วมสมัยอยู�
ตลอดเวลา เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป จําเปFนต3องอนุวัตไปตามสังคม หรือเกาะติดสังคม
เอาไว3 เพ่ือความสะดวกแก�การเผยแผ�และการประยุกต&ศาสนพิธีกรรมนั้น ไม�ได3ขัดกับตัวเนื้อหาสาระ
ของหลักธรรมวินัยแต�ประการใด ขณะเดียวกัน ความสําเร็จของการพัฒนาศาสนพิธีอีกประการหนึ่ง 
ยังข้ึนอยู�กับ การรู3จักนําเอาศาสนพิธีกรรมมาจัดทําเปFนโครงการ ซ่ึงเปFนการยกระดับให3สูงยิ่งข้ึน
กว�าเดิม รวมตลอดถึงการเผยแผ�ศาสนพิธีให3เกิดความต�อเนื่องและครอบคลอบคลุมกับความต3องการ
ของสังคม  

4.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ 
ตัวชี้วัดประการหนึ่งท่ีถือได3ว�ามีความสําคัญไม�ยิ่งหย�อนไปกว�าตัวชี้วัดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวการพัฒนา

วัด คือ การพัฒนาศาสนวัตถุ ซ่ึงเปFนการพัฒนาท่ีเน3นในการสร3างวัตถุให3เปFนท่ีประกอบกิจกรรมสําคัญ
ของวัด อีกนัยหนึ่งเอาไว3ใช3ประโยชน&ต�างๆ ผนวกกับการแสดงให3เห็นถึงสถาป0ตยกรรมท่ีแฝงอยู�กับคติ
คําสอนต�างๆ ศาสนวัตถุในทางพระพุทธศาสนาดังท่ีได3เห็นกันอยู�โดยท่ัวไป มักจะถูกกําหนดเปFนเขต
ของอาวาส 3 ลักษณะ ได3แก� พุทธอาวาส คือ โบสถ& วิหาร ธรรมอาวาส คือ ศาลาการเปรียญ วิหาร
ธรรม และสังฆาวาส คือ ท่ีอยู�ของพระภิกษุ หากจะขยายความออกไปอีก ก็คือ กําแพง ซุ3มประตู และ
เจดีย&น3อยใหญ�ท่ีมีอยู�ภายในบริเวณวัด เปFนต3น เหล�านี้ เรียกว�า ศาสนสถานสําคัญ ขณะเดียวกัน ในวัด
โดยท่ัวไปยังมีพระพุทธรูปจําลองปางต�างๆ ภายในพระอุโบสถและหรือพระวิหาร รวมถึงรูปเหมือน
พระสงฆ&องค&อริยสาวกต�างๆ เหล�านี้เรียกว�า ศาสนวัตถุ เพราะฉะนั้น ลักษณะสําคัญของวัดโดยท่ัวไป 
จึงมักจะประกอบด3วย 2 อย�าง ชาวพุทธโดยท่ัวไปมีคติความเชื่อว�า ถ3าได3เปFนเจ3าภาพสร3างท้ังสอง
อย�างนี้พร3อมกันจะเปFนบุญกุศลอันยิ่งใหญ� ซ่ึงมีมหาวิสาขาอุบาสิกาได3กระทําเปFนตัวอย�างของการ
สร3างวัดถวายพระพุทธเจ3า 

วัดพระธรรมกายถือได3ว�าเปFนวัดท่ีมีศาสนสถานและศาสนวัตถุท่ียิ่งใหญ� บางครั้งคนท่ีเข3ามา
ภายในวัดครั้งแรกอาจจะมีความรู3สึกว�า ใช�วัดหรือไม� เพราะมีอาณาบริเวณเนื้อท่ีกว3างประมาณ 2500 
ไร� รวมถึงมีศาสนสถานท่ีใหญ�และดูเหมือนจะไม�เหมือนวัด แต�ข3อเท็จจริงหากมองลึกลงไป บริเวณเนื้อ
ท่ี 2500 ไร� เปFนเนื้อท่ีเปFนของมูลนิธิ วัดจริงๆ ก็อยู�ใกล3บริเวณเดียวกัน แต�อย�างไรก็ตาม ความกว3าง
ของเนื้อท่ี และความใหญ�ของศาสนสถานมิใช�ประเด็น แต�ประเด็นอยู�ท่ีว�า กว�าจะกลายมาเปFนวัด
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พระธรรมกายได3ถึงทุกวันนี้ จุดเริ่มต3นของการสร3างเริ่มต3นอย�างไร และต�อยอดแนวความคิดในการ
สร3างให3เกิดความยิ่งใหญ�ได3อย�างไร ซ่ึงประเด็นเหล�านี้ คือ สิ่งท่ีน�าสนใจ เพราะแรกเริ่มเดิมที วัด
พระธรรมกายเปFนวัดท่ีมีเนื้อท่ีเพียงเล็กน3อย และเปFนท่ีสําหรับไว3ปฏิบัติธรรมแต�ครั้งพระเดชพระคุณ
หลวงพ�อเจ3าอาวาส และรองเจ3าอาวาสยังเปFนผู3นําบุญรุ�นแรกๆ ร�วมกับคุณยายมหารัตนอุบาสิกจันทร& 
ขนนกยูง ในสมัยนั้น ผู3ท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรมส�วนมาก เปFนนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู� รวมถึง
นักศึกษาท่ีจบภาคการศึกษาแล3ว เนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาสและรองเจ3าอาวาส เคย
เปFนนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& จึงมีนิสิตนักศึกษารุ�นน3องเข3ามาปฏิบัติธรรม
ร�วมกัน กล�าวได3ว�า กลุ�มบุคคลท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรมในยุคแรก ก็คือ นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

แต�พอครั้นจํานวนคนเพ่ิมมากข้ึนเนื้อท่ีในการอบรมธรรมะและการปฏิบัติธรรมดูแคบลง จึง
ต3องมีการขยายต�อเติมเปFนเต3นท&บ3าง เปFนอาคารหลังมุงแฝกบ3าง ซ่ึงครั้งแรกพระเดชพระคุณหลวงพ�อ
ก็นั่งบนกองฟางท่ีญาติโยมได3ปูถวายให3นั่ง จากคํากล�าวของผู3ให3ข3อมูลสําคัญได3กล�าวว�า “การนั่งอบรม
ธรรมะแก�ญาติโยม หลวงพ�อเจ3าอาวาสเริ่มต3นจากการนั่งบนกองฟอง เปFนทุ�งนาฟZาโล�ง ไม�มีต3นไม3 กว�า
จะมาเปFนอย�างท่ีเห็นได3ต3องใช3ระยะเวลาและความเพียรพยายาม” (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, 
สัมภาษณ& วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556) จึงเปFนจุดเริ่มต3นครั้งสําคัญกว�าจะกลายมาเปFนวัดพระธรรมกาย
อย�างท่ีเห็น ต3องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงแสดงให3เห็นว�า วัดพระธรรมกายมีวิ
วัฒนาในด3านการพัฒนาศาสนสถานจากจุดเล็กๆ กลายมาเปFนศาสนสถานท่ีใหญ�โต ท้ังนี้ เปFนเพราะ
การมีวิสัยทัศน&ของผู3นําบุญยุคแรกเริ่ม อาทิ คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร&ขนนกยูง ซ่ึงเปFนลูกศิษย&
เอกหลวงปูUสด วัดปากน้ําภาษีเจริญ และพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส (ธัมมชโย) และรองเจ3า
อาวาส (ทัตตชีโว) ซ่ึงเปFนลูกศิษย&คุณยายอีกทอดหนึ่ง ได3ร�วมกันสานปณิธานวางรากฐานของวัด
พระธรรมกายให3มีความม่ันคง และมีอยู�ครั้งหนึ่งเปFนคําถามท่ีเกิดจากการถามของหลวงพ�อเจ3าอาวาส 
ถามต�อคุณยายว�า “จะสร3างวัดได3อย�างไร ในเม่ือเราก็มีกําลังเพียงแค�นี้” คุณยายตอบว�า “จะสร3างวัด
ด3วยจํานวน 3200 บาท” ซ่ึงพระเดชพระคุณและสหธรรมิกอ่ืนๆ สงสัยในจํานวนเงิน แต�พอคุณยาย
เฉลย ก็คลายความสงสัย คือ เริ่มต3นจากเงินจํานวนน3อยก�อน แล3วจึงเพ่ิมข้ึนด3วยจํานวนคนท่ีมีความ
ศรัทธาต�อการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของหลวงปูUฯ แล3วบัดนั้นเงินท่ีจะนํามาสร3างวัดก็มีจํานวน
เพ่ิมข้ึน (พระราชภาวนาจารย&, 2555)  

ด3วยวิสัยทัศน&ของมหาอุบาสิกาจันทร&ได3เล็งเห็นว�า ในอนาคตกาลจะมีคนเข3ามาปฏิบัติธรรม
ภายในวัดเปFนจํานวนมาก และหากสร3างวัดพระธรรมกายข้ึนมาเปFนผลสําเร็จแล3ว วัดพระธรรมกายจะ
กลายเปFนศูนย&กลางของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาไม�ใช�เฉพาะระดับประเทศ แต�ต3องเปFนระดับโลก 
ซ่ึงบัดนี้วิสัยทัศน&ท่ีคุณยายมหาอุบาสิกต3องการอยากจะเห็นได3กลายเปFนความจริง วัดพระธรรมกาย
เปFนท่ีรู3จักของคนท่ัวโลก แน�นอนว�า การเปFนท่ีรู3จักแก�คนท้ังประเทศและท้ังโลก ย�อมต3องมีศาสน
สถานรองรับกับการเข3ามาปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ดังนั้น การสร3างศาสนสถานจึงเริ่มต3น
ด3วยการสร3างตามจํานวนคนท่ีมาปฏิบัติธรรมเพ่ิมข้ึนมาเปFนลําดับ โดยอาศัยงบประมาณท่ีเกิดจาก
ศรัทธาของสาธุชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ ได3ร�วมกันบริจาคทุนทรัพย&เพ่ือสร3างศาสนสถาน
ทุกประการจนเปFนท่ีปรากฏในเชิงประจักษ&แก�ทุกคน และขณะเดียวกัน การพัฒนาศาสนสถาน
บางครั้งได3ถูกแบ�งออกเปFนยุคต�างๆ ได3แก� ยุคบุกเบิก ยุคก�อสร3าง ยุคพัฒนา และยุคการขยาย แต�ละ
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ยุคสมัยนั้น ล3วนเกิดจากผลพวงของการประพฤติและปฏิบัติธรรม คือ ผลแห�งการทําคุณงามความดี
จนกลายเปFนอานิสงส&โยงถึงความศรัทธา ซ่ึงสาธุชนต3องการจะเห็นและเปFนผลประโยชน&แก�ส�วนรวมใน
อนาคต 

จากการพัฒนาศาสนสถานท่ีเริ่มต3นจากจุดเล็กๆ ด3วยปณิธานท่ีว�า ต3องการจะสร3างวัดให3เปFน
วัดอย�างแท3จริง คําว�า ความเปFนวัดอย�างแท3จริงในอุดมคติ คือ ความร�มรื่น สงบ และสถานท่ีรองรับ
สาธุชนท่ีใฝUในบุญ และนอกจากนี้ จุดมุ�งหมายของการสร3างวัดพระธรรมกาย โดยหลักๆแล3ว คือ เพ่ือ
ใช3เปFนท่ีอบรมธรรมะแก�สาธุชน เนื่องจากการเล็งเห็นว�า นับวันคนยิ่งห�างไกลจากวัด ทําอย�างไรวัดจึง
จะเปFนเสมือนโรงเรียนฝaกฝนอบรมศีลธรรม หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง หากเปFนมหาวิทยาลัย ควรจะเปFน
มหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมเพ่ือนําสันติสุขมาสู�ชาวโลก ดังนั้น ในการสร3างวัดพระธรรมกายให3เปFนท่ี
รู3จักอย�างแพร�หลายต้ังแต�ยุคเริ่มต3นจนถึงยุคของการขยายพ้ืนท่ีพัฒนา จึงต3องสร3างศาสนสถานให3เปFน
ท่ีปรากฏและรองรับกับจํานวนสาธุชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกปh จากคํากล�าวท่ีว�า “จากไร3ท่ีดิน...กลายมา
เปFนผืนดินอันกว3างใหญ� จากผืนนาท่ีแห3งแล3งว�างเปล�า...กลายเปFนพุทธสถานท่ีสง�างาม จากพระภิกษุ 
1 รูป...กลายเปFนหลักสิบ หลักร3อย หลักพัน... และจะเพ่ิมมากข้ึน จากสาธุชนจํานวนร3อย...กลายเปFน
จํานวนพัน หม่ืน แสนและจํานวนล3านในอนาคต” (กองสื่อสารธรรมะวัดพระธรรมกาย, 2553) จากวลี
ดังกล�าว ทําให3เกิดความเชื่อม่ันว�า ไม�มีอะไรท่ีเปFนไปไม�ได3 หากได3ลงมือปฏิบัติด3วยปณิธานอันแน�วแน�ใน
บุญหรือจิตอยู�ในบุญและคุณของพระรัตนตรัย ดังนั้น หากจะกล�าวการพัฒนาศาสนสถานของวัด
พระธรรมกายจากจุดเริ่มต3นมาจนกระท่ังทุกวันนี้ หรือจากวันวานถึงวันนี้ นับว�าประสบผลสําเร็จอย�าง
มาก แต�เพ่ือเปFนการพิสูจน&ว�า วิธีการท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จมีอะไรบ3าง โดยจะกล�าวแสดงโดยลําดับดังนี้   

ท�ามกลางสภาวะของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�างมาก ผู3คนก็เริ่มห�างเหินจากวัด ประกอบกับ
ป0ญหาด3านศีลธรรมของสังคมอยู�ในชั้นวิกฤติ หากไม�มีหน�วยงานองค&การไหนรับอาสาเข3ามาพัฒนา
สังคมก็ยิ่งแย�ลงไป แต�อย�างไรก็ดี องค&การท่ีมีความเปFนไปได3สูงและเปFนท่ีคาดหวังของสังคมมากท่ีสุด
เห็นจะเปFนวัด จากจุดนี้เองวัดพระธรรมกายถือเอาจุดเปราะบางทางสังคมท่ีเข3าข้ันวิกฤติ นํามาเปFน
เปFนจุดเริ่มต3นท่ีจะพัฒนาวัดให3เปFนท่ีพ่ึงทางใจและเปFนท่ีฝaกฝนอบรมคุณธรรม จริยธรรมให3กับ
ประชาชนทุกหมู�เหล�า จึงเกิดเปFนแนวคิดท่ีว�า ทําอย�างไรจะสร3างวัดให3เปFนวัดในอุดมคติได3อย�างท่ีต้ังใจ
เอาไว3 เม่ือประเด็นของการสร3างวัดเปFนเช�นนี้ จึงต3องหาหลักการบริหารจัดการวัดให3สอดคล3องกับหลัก
ในธรรมวินัย จนกระท่ังได3พบเห็นหลักการสําคัญ คือ หลักปฏิรูปเทส 4 ซ่ึงมีอยู�ในพระธรรมวินัย และ
ต3องแปลงหลักดังกล�าวให3เปFนท่ีเข3าใจแก�ทุกฝUาย จากแนวคิดนี้ วัดพระธรรมกาย ได3แบ�งเขตพ้ืนท่ีเปFน 
เขตพุทธาวาส ท่ีต้ังของโบสถ& ประดิษฐานพระพุทธรูป เขตธัมมาวาส ท่ีแสดงธรรมอบรมประชาชน 
เขตสังฆาวาส ท่ีพักสงฆ& อย�างเปFนสัดส�วนและได3พัฒนาวัดตามหลักปฏิรูปเทส 4 ดังนี้ 

1) อาวาสเปFนท่ีสบาย คือ การปรับปรุงสภาพทางภูมิศาสตร&ของวัดให3ดี ปลูกต3นไม3
ให3ร�มรื่น ดูแลวัดให3สะอาดสะอ3าน เปFนระเบียบเรียบร3อย 

2) อาหารเปFนท่ีสบาย คือ ดูแลอาหารการกินของญาติโยมท่ีมาวัดให3ดี ภัตตาหารท่ี
ญาติโยมนํามาถวายพระ ก็ดูแลให3ดี ให3ความเคารพในทานของญาติโยม ภาชนะของเขาท่ีใส�ภัตตาหาร
มาก็ทําความ สะอาดส�งคืนให3เรียบร3อย และรวมถึงการจัดระบบการบริหารการเงินให3รัดกุมด3วย 
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3) บุคคลเปFนท่ีสบาย คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศิษย&วัด จะต3อง
อบรมให3มีกิริยามารยาทเรียบร3อย สมเปFนคนวัด มีอัธยาศัยไมตรี ตอนรับญาติโยมท่ีมาวัดอย�างดี ต3อง
รักษาศีลอย�างเคร�งครัด และหม่ันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาอย�างสมํ่าเสมอ ให3คน
วัดเปFนแบบอย�างทางความประพฤติแก�ญาติโยมท่ีมาวัดได3 

4) ธรรมะเปFนท่ีสบาย คือ เม่ือประชาชนมาวัดแล3ว อย�าให3กลับบ3านมือเปล�า จะต3อง
ได3เรียนรู3ธรรมะ ได3ข3อคิดกลับไปใช3ในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตได3 วัดจะต3องมีการอบรมสอน
ประชาชน ท้ังการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนา และการเทศน&สอนหลักธรรมต�างๆ 

จากหลักการ 4 ประการดังกล�าวได3นําไปสู�การสร3างสรรค&พัฒนาศาสนสถานภายใน
วัดให3เปFนสัดส�วนและสามารถแก3ไขป0ญหาจากคํากล�าวท่ีว�า “คนไม�ค�อยเข3าวัด ผู3คนมีศีลธรรมน3อยลง” 
แต�วัดพระธรรมกายกลับมองต�าง เห็นว�า “จริงๆ แล3วประชาชนอยากเข3าวัด แต�วัดยังไม�น�าเข3า” จึง
เปFนหน3าท่ีของพระสงฆ&ในฐานะผู3นําบุญ ซ่ึงจะเปFนผู3นําในการบุกเบิกสร3างวัดให3กลายเปFนรมณียสถาน
เหมาะแก�การปฏิบัติธรรม ภายหลังจากการพัฒนาวัดให3เปFนอย�างแท3จริงมาในระดับหนึ่งแล3ว ปรากฏ
ว�า มีคนเข3าวัดเปFนจํานวนมาก เพราะการจัดศาสนสถานตามหลักปฏิรูปเทส 4 ประการ นับว�าเปFน
การพลิกโฉมใหม�ของหลักการสร3างวัด คือ สร3างวัดจากหลักการท่ีมีอยู�แล3วในธรรมวินัย เพ่ือให3
สอดคล3องกับสภาพป0ญหาของสังคม จะเห็นได3ว�า วัดพระธรรมกาย ได3สร3างวัดบนหลักการดังกล�าว
และได3เห็นผลเปFนท่ีประจักษ&ว�า วัดพระธรรมกายมีสถานท่ีรมรื่น สะอาด และสงบ เหมาะแก�การ
ปฏิบัติธรรมอย�างยิ่ง และเปFนการแก3ไขป0ญหาการท่ีคนไม�เข3า หรือวัดไม�น�าเข3า ทําให3เปFนวัดน�าเข3า 
จากคํากล�าวท่ีว�า “พัฒนาวัดตามแนวทางท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ3าแล3ว ทําให3คนมาวัดมากข้ึน วัดได3ทํา
หน3าท่ีหลักในการอบรมศีลธรรม สร3างคนดีให3เกิดข้ึนแก�สังคมอย�างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง” (พระมหา
สมชาย ฐานวุฑฺโฒ, สัมภาษณ& วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556) ขณะเดียวกัน จากการสัมภาษณ&ผู3ให3ข3อมูล
สําคัญ (Key Informants) พบว�า  

“ท�ามกลางสภาวะทางสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย�างมากเช�นทุกวันนี้ จึงมีความ
จําเปFนท่ีจะต3องช�วยกันฟQRนฟูความเปFนวัด” ท่ีดีกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยเหตุท่ีป0ญหาสังคมต�างๆ ล3วน
แสดงถึงการขาดศีลธรรมของคนในสังคมเปFนประการสําคัญ ในฐานะท่ีวัดมีหน3าท่ีหลักในการสั่งสอน
ศีลธรรม ย�อมมีหน3าท่ีจะต3องพัฒนากระบวนการปลูกฝ0งและวิธีการเผยแผ�ธรรมะ ให3มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับยุคสมัยให3มากยิ่งข้ึน” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) 

“วัดพระธรรมกายจึงมุ�งเน3นการอบรมธรรมะท้ังภาคปริยัติและปฏิบัติ ให3แก�
พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนสาธุชนผู3สนใจศึกษาธรรมะทุกท�านตลอดมา รวมท้ัง
เน3นในเรื่องของความสะอาด ความสงบ ความร�มรื่น ร�มเย็น และมีนโยบายหลักในการก�อสร3าง
ถาวรวัตถุต�างๆ เท�าท่ีจําเปFนต�อการใช3งาน ซ่ึงเน3นความประหยัด ความประณีต คงทนถาวร และ
ประโยชน&ในการใช3งานเปFนหลัก” (พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

“ความต้ังใจแน�วแน�ของคณะผู3บุกเบิกสร3างวัด คือ การอบรมศีลธรรมแก�ประชาชน 
เพ่ือสร3างสันติสุขให3แก�ชาวโลก จึงมีแนวทางสําคัญ คือ สร3างวัดให3เปFนวัด คือ เปFนวัดท่ีสะอาด สงบ 
ร�มรื่น เหมาะสมแก�การประพฤติปฏิบัติธรรมของประชาชน” (พระครูโกศลสุดากร, สัมภาษณ& วันท่ี 
15 สิงหาคม 2556) 
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“การสร3างวัดให3เปFนวัด เปFนวิสัยทัศน&เริ่มแรกของผู3บุกเบิกต3องการจะเห็นวัดในอุดม
คติตามหลักการทางพระพุทธศาสนา และพยายามลบคํากล�าวท่ีว�า วัดในป0จจุบันมิได3เปFนท่ีพ่ึงให3กับ
ประชาชน และประชาชนไม�อยากเข3าวัด ถ3าหากมองจริงๆ วัดไม�น�าเข3า เพราะไม�สร3างวัดให3น�าเข3า
ต�างหาก ดังนั้น วัดพระธรรมกาย จึงถือเอาจุดด3อยตรงนี้เปFนตัวต้ังในการท่ีจะสร3างวัดให3เปFนวัดอย�าง
แท3จริง” (พระนิพนธ& สิริภทฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 28 สิงหาคม 2556) 

จากการให3ข3อมูลเบื้องต3นจากผู3ให3ข3อมูลสําคัญในประเด็นการพัฒนาศาสนวัตถุใน
รูปแบบสร3างวัดตามหลักปฏิรูปเทส 4 ตีความได3ว�า การสร3างวัดพระธรรมกาย จุดเริ่มต3นจริงๆ อยู�ท่ี
เสียงสะท3อนจากสังคมท่ีมองวัดโดยส�วนใหญ� ไม�ได3ตอบโจทย&ป0ญหาสังคมได3เลย กล�าวคือ เปFนวัดท่ี
ไม�ได3เปFนไปตามท่ีประชาชนคาดหวังเอาไว3 สิ่งท่ีสังคมคาดหวังเอาไว3ในการสร3างวัดในยุคร�วมสมัย 
ได3แก� ร�มรื่น สะอาด สงบ เปFนสัดส�วน ไม�มีสัตว&เลี้ยง และมีสถานท่ีอบรมธรรมะอย�างกว3างขวาง เปFน
ต3น หากพิจารณาในประเด็นนี้จะเห็นได3ว�า มีจํานวนวัดน3อยมากท่ีเปFนไปตามหลักการเช�นนี้ แต�วัด
พระธรรมกายได3เล็งเห็นว�า การจะสร3างวัดให3เปFนไปตามท่ีคาดหวังจากสังคมได3 ต3องมีหลักการในการ
สร3าง และต3องสอดคล3องกับพระธรรมวินัย หลักท่ีสอดคล3องกับธรรมวินัยมากท่ีสุด ได3แก� หลักปฏิรูป
เทส 4 ซ่ึงกล�าวถึง อาวาสเปFนท่ีสบายควรจะมีลักษณะอย�างไร ขณะเดียวกัน หลักการท่ีเหลือก็จะช�วย
เสริมหลักอาวาสเปFนท่ีสบายตามลําดับ แต�หากตีความในเรื่องของหลักอาวาสเปFนท่ีสบายจะพบว�า 
แท3จริงแล3ว คือ การมีความร�มรื่น หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง เปFนวัดท่ีมีรมณียสถาน เน3นประโยชน&ในการใช3
งาน มีความม่ันคงถาวร ดังนั้น ในเบื้องต3น หลักการพัฒนาศาสนวัตถุให3ประสบผลสําเร็จของวัดพระ
ธรรม จึงเริ่มต3นท่ีการนําหลักปฏิรูปเทส 4 เข3ามาเปFนหลักคิดและหรือหลักต้ังต3น แล3วสร3างตาม
หลักการ หากตีความในเชิงนโยบายขององค&การจะพบว�า หลักปฏิรูปเทส 4 เปFนนโยบายในการสร3าง
วัด ส�วนการดําเนินการตามนโยบายข้ึนอยู�กับบุคลากรในแต�ละระดับจะสนองตอบต�อหลักปฏิรูปเทส 
4 มากน3อยเพียงใด ซ่ึงคําตอบนี้ มีให3เห็นในเชิงประจักษ&แล3ว  

“หลักปฏิรูปเทส 4 เปFนนโยบายท่ีเปFนแนวทางกว3างๆ ซ่ึงสอดคล3องกับความหมาย
ของนโยบายโดยท่ัวไป คือ แนวทางกว3างๆ แต�จะให3เห็นผล ต3องสร3างให3เปFนรูปธรรมตามนโยบาย”  
(พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ, สัมภาษณ& วันท่ี 20 กันยายน 2556) 

“อาวาสเปFนท่ีสบายเปFนหลักต้ังต3น เม่ือโยมมาวัดก็เกิดความรู3สึกดีๆ ได3เห็นและ
พูดคุยสนทนากับกัลยาณมิตร คือ บุคคลเปFนท่ีสบายได3มาวัดรับธรรมะและหลักการดําเนินชีวิต คือ 
ธรรมะเปFนท่ีสบาย” (พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน& มณิกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 10 ตุลาคม 2556)   

การพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุภายในวัดท่ีเห็นดังท่ีปรากฏ ยังถือเอาหลักการ
พิจารณาคนเปFนตัวต้ัง จะเห็นได3ว�า แรกเริ่มของการสร3างวัดจํานวนคนท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรมยังไม�ค�อย
มาก แต�ภายหลังจากการฝaกอบรมธรรมะไปในระยะเวลาหนึ่ง เริ่มมีคนเข3ามาเปFนจํานวนมาก จากเดิม
ท่ีมีการอบรมธรรมะอยู�ในศาลามุงจาก โดยพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาสเปFนผู3นําในการอบรม
ธรรมะด3วยตนเอง ซ่ึงหลักฐานท่ียืนยันได3ว�าเปFนจริงจากการให3ข3อมูลของผู3ให3สัมภาษณ& “แรกเริ่มการ
อบรมธรรมะและการบุกเบิกสร3างวัด หลวงพ�อนั่งบนกองฟองท่ีโยมปูไว3ให3นั่งอบรมธรรมะให3แก�
สาธุชน” (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, สัมภาษณ& วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556) จากข3อมูลดังกล�าว จึง
ตีความได3ว�า การสร3างวัดพระธรรมกายแรกเริ่ม ไม�ได3สะดวกสบายอย�างท่ีคาด เนื่องจากต3องเผชิญกับ
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อุปสรรคป0ญหามากมาย บางครั้งมีจํานวนผู3คนไม�น3อยคิดว�า วัดพระธรรมกายมีฐานะร่ํารวยมาต้ังแต�
ต3น ความจริงแล3ว มิได3เปFนเช�นนั้น วัดพระธรรมกายมีฐานะเปFนนิติบุคคลอยู�ภายใต3การปกครองคณะ
สงฆ&แห�งราชอาณาจักรไทย ป0จจัยท่ีนํามาสร3าง ทํานุ บํารุง ได3มาจากศรัทธาประชาชน ดังนั้น การท่ี
เห็นปรากฏเปFนตัวอาคารสถานท่ีท่ีมีความกว3างใหญ�ไพศาล ล3วนเกิดจากศรัทธาประชาชนท้ังสิ้น และ
การขยายพ้ืนท่ี การสร3างศาสนสถานต�างๆ ให3มีมาก มิใช�ว�า ไม�มีหลักการใดๆ รองรับ แต�เพราะมี
หลักการรองรับต�างหากจึงต3องสร3างให3ใหญ�และกว3าง หลักการนั้น คือ ถือเอาประชาชนเปFนตัวต้ัง 
หมายถึง สร3างจากการท่ีประชาชนเข3ามาปฏิบัติธรรมและร�วมอบรมในกิจกรรมต�างๆ กับวัด
พระธรรมกาย เม่ือประชาชนเพ่ิมข้ึน จํานวนศาสนสถานท่ีพักพาศัยในการปฏิบัติธรรมจึงน3อยลงไป
ด3วย เพราะเหตุนั้นจึงต3องสร3างศาสนสถานเพ่ิมเติม และต3องยิ่งสร3างให3มากเพ่ือรองรับกับจํานวนคนท่ี
เข3ามาร�วม  

จากข3อเท็จจริงท่ีปรากฏไม�ว�าจะในอดีตและป0จจุบัน จํานวนคนท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรม
และเข3าร�วมในกิจกรรมการทําความดีกับวัดพระธรรมกายมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง สะท3อนให3
เห็นว�า วัดมีความจําเปFนท่ีจะต3องสร3างศาสนสถานให3สอดรับกับจํานวนผู3คนท่ีเข3ามาร�วมกิจกรรม/
โครงการนับวันยิ่งจะขยายเพ่ิมเติมมากข้ึน เช�น โครงการบวชพระธรรมทายาท โครงการอุบาสิกาแก3ว 
โครงการอบรมครูท่ัวประเทศ และโครงการเด็กดี V-Star เปFนต3น ถือได3ว�าเปFนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี
จํานวนคนเปFนจํานวนมากเข3าร�วม จากการสัมภาษณ&ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ได3สะท3อน
แนวคิดการ พัฒนาศาสนสถานตามจํานวนผู3คนท่ีเข3าร�วม พบว�า  

“การสร3างวัดพระธรรมกาย บางครั้งหากมองอย�างลึกสร3างวัดเพราะเล็งเห็นจํานวนผู3คนท่ี
เข3ามาร�วมในกิจกรรม/โครงการ โดยถือเอาจํานวนคนเปFนตัวต้ัง เพราะคนท่ีเข3าร�วมเปFนป0จจัยสําคัญท่ีส�งผล
ต�อการสร3างศาสนสถานเพ่ิมเติม” (พระอานนท& อภินนฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 6 สิงหาคม 2556) 

“การสร3างวัดพระธรรมกาย เริ่มแรกสร3างวัดให3พอเหมาะกับการฝaกอบรมเท�านั้น แต�
เนื่องจากวิสัยของผู3บุกเบิกเล็งเห็นว�า ควรจะสร3างไว3รองรับประชาชนเปFนจํานวนมาก ไม�ใช�เฉพาะแต�
ในประเทศแต�รวมถึงต�างประเทศ” (พระอรรถ สุจิตฺโต, สัมภาษณ& วันท่ี 8 กันยายน 2556) 

“วัดพระธรรมกาย สร3างวัดโดยถือเอาประชาชนเปFนตัวต้ัง เพราะพิจารณาดูจํานวน
ประชาชน และเปFนเพราะวิสัยทัศน&ท่ีเล็งเห็นการณ&ไกลว�า ต3องสร3างให3ใหญ�เพ่ือรองรับผู3คนท่ีจะเข3า
มาร�วมในอนาคต” (พระวินัย ฐิตวินโย, สัมภาษณ& วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556) 

“ประชาชนท่ีเข3ามาร�วมปฏิบัติธรรมยุคแรกๆ ส�วนใหญ�เปFนนิสิตมหาวิทยาลัย แต�
ต�อมาไม�จํากัดกลุ�มคน จึงมีคนเข3ามาปฏิบัติธรรมมาก จึงต3องสร3างถาวรวัตถุและถาวรสถานเพ่ิมข้ึน” 
(พระกล3าธรรมโชติ โชติสิปฺโป, สัมภาษณ& วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556) 

จากข3อมูลสําคัญในเบื้องต3นตีความได3ว�า การพัฒนาศาสนสถานให3รุ�งเรืองก3าวหน3าได3
นั้น สิ่งหนึ่งท่ีเปFนป0จจัยเหตุของการพัฒนา คือ จํานวนคน กล�าวได3ว�า จํานวนคนเปFนตัวผลักดันให3วัด
ต3องสร3างศาสนสถานเพ่ิมเติม ยิ่งคนท่ีเข3าร�วมในกิจกรรม/โครงการมากข้ึนเท�าไหร� ยิ่งต3องสร3างศาสน
สถานเพ่ิมมากข้ึนเท�านั้น ท้ังนี้ จํานวนคนท่ีเพ่ิมข้ึนยังเปFนตัวชี้วัดสําคัญว�า วัดพระธรรมกายได3
ดําเนินการกิจกรรมต�างๆ อาทิ โครงการอบรมศีลธรรม เปFนต3น เปFนท่ีพึงพอใจแก�สาธุชนและสาธุชน
ได3รับประโยชน&อย�างเต็มท่ี พร3อมให3การสนับสนุนด3วยป0จจัยด3านงบประมาณ เพ่ือนํามาสร3างเปFนศา
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สนสถานดังท่ีปรากฏ นอกจากนี้ การสร3างศาสนสถานท่ีเล็งเห็นการณ&ไกล โดยไม�ได3สร3างเพียงแค�
รองรับประชาชน 2-3 ปhเท�านั้น แต�ได3สร3างศาสนสถานเผื่อเอาไว3 1,000 ปh ซ่ึงคาดว�า ศรัทธา
ประชาชนจะมากข้ึนเรื่อยๆ โดยศรัทธาประชาชนไม�ได3จํากัดเพียงภายในประเทศ แต�ป0จจุบันนี้ศรัทธา
ประชาชนมากจากทุกมุมโลกนับว�า เปFนการฝ0งรากลึกของแก�นแท3ในทางพระพุทธศาสนาอย�างแท3จริง 
ซ่ึงสอดคล3องกับแนวคิดของผู3ให3ข3อมูลสําคัญท่ีว�า “วัดพระธรรมกายมิได3คิดว�าการฟQRนฟูศีลธรรมโลกจะ
มีเฉพาะในประเทศ แต�ต3องยกระดับเปFนระดับโลก หรือเปFนศูนย&กลางการเผยแผ�พระพุทธศาสนา เช�น 
นครเมกะ” (พระครูสมุห&เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

ความสําเร็จของการพัฒนาศาสนสถานให3ประสบผลสําเร็จ หรือจะกล�าวได3ว�า 
สัมฤทธิ์ผลหรือไม�นั้น ตามหลักการวัดผลโดยท่ัวไป ต3องวัดกันท่ีผลลัพธ&ท่ีเรียกว�า ความม่ันคงและ
ความยั่งยืน หมายความว�า ไม�ว�าจะสร3างศาสนสถานประเภทใด ขนาดใดก็ตาม ป0จจัยท่ีต3องคํานึงถึง
คือใช3การได3อย�างม่ันคงและยั่งยืน ปณิธานในการสร3างวัดของผู3บุกเบิกสร3างวัดพระธรรมกาย อันดับ
แรก คือ “ประหยัดสุด ประโยชน&สูง และคงทนถาวร” (พระราชภาวนาจารย&, 2555) อาจจะกล�าวได3
ว�า เม่ือสร3างศาสนสถานอันใดก็ตาม ไม�ใช�สร3างเฉพาะใช3การได3 1-2 ปh แต�หากเม่ือสร3างข้ึนมาแล3วต3อง
ใช3การนานได3ถึง 1,000 ปh เม่ือสร3างแล3วต3องสามารถใช3ประโยชน&ได3อย�างคุ3มค�ามากท่ีสุด และคงทน
ถาวร ไม�ต3องสิ้นเปลืองค�าใช3จ�ายในการซ�อมแซมบํารุงรักษา คําว�า ความคุ3ม วัดได3จากศาสนสถานทุก
ประเภทบนตารางพ้ืนท่ีทุกแห�งสามารถใช3ทํากิจกรรมได3 โดยการออกแบบเพ่ือใช3ให3สอดคล3องกับ
กิจกรรมต�างๆ ขณะเดียวกันความม่ันคงถาวร ย�อมเกิดข้ึนตามมาอีกด3วย กล�าวคือ ไม�ซ�อมแซมบ�อยนัก 
เม่ือสร3างแล3วใช3งานได3นาน จะเห็นได3ว�า ในข3อเท็จจริง ศาสนสถานของวัดทุกแห�ง อาทิ อุโบสถวัด
พระธรรมกาย มหาธรรมกายเจดีย& มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มหาวิหารคุณยายอาจารย&ฯ สภา
ธรรมกายสากล หอฉันคุณยายอาจารย& และมหารัตนวิหารคด ฯลฯ ล3วนมีสภาพความม่ันคงแข็งแรง
และประโยชน&ในการใช3งานท้ังสิ้น จากการให3ข3อมูลสําคัญจากผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ใน
ประเด็นการพัฒนาศาสนสถานให3มีความม่ันคงและยั่งยืน พบว�า 

“วัดพระธรรมกายคํานึงเสมอถึงหลักการท่ีว�าความม่ันคงแข็งแรงและความยั่งยืน กรณี
สร3างศาสนสถานทุกประเภท คือ สร3างให3แข็งแรงให3คุ3มถึงอนุชนรุ�นหลังเปFนพันๆ ปh และซ�อมแซมน3อย
ท่ีสุด” (พระครูวิเทศป0ญญาภรณ& (สมบุญ สมฺมาปุxฺโญ), สัมภาษณ& วันท่ี 6 ตุลาคม 2556) 

“ผลปรากฏชัดในด3านศาสนสถานเปFนสิ่งท่ีสะท3อนให3เห็นภาพชัดเจนอย�างหนึ่ง คือ 
ความม่ันคงแข็งแรง ใช3การได3อย�างยาวนาน นี้คือปณิธานของการสร3างวัด สร3างศาสนสถานข้ึนภายใน
วัดต3องคํานึงถึงคนท่ีจะเข3ามาใช3 และต3องสร3างให3ม่ันคง โดยไม�ต3องเสียเวลามาซ�อมแซม” (พระครู
วินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556) 

“ความม่ันคงและความยั่งยืน เปFนคําท่ียึดถือมาตลอด เวลาท่ีจะสร3างอะไรข้ึนมา 
โดยเฉพาะการสร3างศาสนสถานแต�ละแห�งต3องคํานึงถึงหลักการนี้ เพราะสร3างศาสนสถานมาแล3ว ใช3
การไม�ได3ยาวนานก็ไม�เกิดประโยชน&อะไร” (พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน& มณิกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 
10 ตุลาคม 2556) 

จากความเห็นในเบื้องต3น กล�าวได3ว�า วัดพระธรรมกายก�อกําเนิดข้ึนมาด3วยหลักแห�ง
การพัฒนาหลายประการ แต�หลักการในการพัฒนาศาสนสถานท่ีถือว�ายึดถือสืบเนื่องกันมาตลอด
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ต้ังแต�แรกเริ่มของการสร3างวัด คือ ต3องการสร3างศาสนสถานให3มีความม่ันคงแข็งแรง คงทน และ
สามารถใช3การให3เกิดประโยชน&สูงสุดกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยผลสะท3อนดังกล�าวเห็นได3จากศาสน
สถานต้ังแต�แรกเริ่มจนกระท่ังศาสนสถานท่ีกําลังดําเนินการก�อสร3างท่ียังไม�แล3วเสร็จ โดยอยู�ระหว�าง
การก�อสร3าง หากเม่ือสําเร็จแล3ว ก็จะกลายเปFนศาสสถานท่ีเด�นชัดในด3านรูปลักษณ& ตลอดถึง
ประโยชน&ใช3สอย นอกจากนี้ การสร3างศาสนสถานของวัดพระธรรมกายยังต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการ
ดําเนินการท่ีถือเอาความซ่ือสัตย& สุจริตเปFนท่ีต้ัง กล�าวคือ ได3รับเงินบริจาคจากศรัทธาประชาชนมาก
เท�าใด ก็จะสร3างอย�างเต็มเม็ดเต็มหน�วย ไม�มีการเหลือหรือเผื่อเปอร&เซนต&ส�วนแบ�งใดๆ ท้ังสิ้น ดังคํา
กล�าว “วัดครึ่งกรรมการครึ่ง” โดยสามารถเทียบเคียงกันได3กับองค&การอ่ืนๆ ซ่ึงบางครั้งอาจจะกล�าวได3
ว�า ไม�ได3สร3างตามอย�างเต็มท่ีตามจํานวนงบประมาณดังท่ีปรากฏให3เห็นตามสื่อต�างๆ แต�วัด
พระธรรมกาย สิ่งท่ีประจักษ&และสามารถพิสูจน&ได3ว�า การสร3างศาสนสถานเปFนไปด3วยความซ่ือสัตย& 
สุจริต และมีความโปร�งใส ได3แก� ความม่ันคงแข็งแรงของศาสนสถานทุกประเภทและระยะเวลาในการ
สร3างศาสนสถานค�อนข3างจะตรงกับท่ีคาดการณ&เอาไว3    

การพัฒนาศาสนสถานนอกจากจะอยู�บนฐานคิดท่ีว�า เม่ือสร3างเสร็จแล3วจะต3องให3
เกิดความม่ันคงแข็งแรง และมีความยั่งยืนเปFนท่ีตั้งแล3ว ยังต3องคํานึงถึงการพัฒนาศาสนสถานให3บูรณา
การร�วมสมัยกับสถาป0ตยกรรมสมัยใหม� กล�าวคือ การสร3างศาสนสถานทุกประเภท ไม�เน3นลวดลาย ไม�
เน3นความสวยงาม แต�เน3นท่ีความม่ันคงแข็งแรง ดูภายนอกอาจจะเปFนตึกท่ีเรียบง�ายคงทน ดู
เหมือนกับท้ือๆ ไม�แสดงความสวยงามอันใด แต�เม่ือพิจารณาถึงศิลปะการสร3างท่ีทันสมัยถือว�า มีความ
เหมาะสมอย�างยิ่ง แต�อย�างไรก็ดี การสร3างศาสนสถานของวัดพระธรรมกาย ไม�ได3ท้ิงเอกลักษณ&ของ
ศิลปะท่ีแสดงให3เห็นถึงวัดในทางพระพุทธศาสนาแต�อย�างใด แต�หากใช3ศิลปะแบบผสมผสานระหว�าง
สมัยใหม�กับแนวพุทธ กล�าวคือ ตัวศาสนสถานเปFนแบบพุทธ แต�ไม�มีลวดลายใดๆ ท้ังสิ้น การท่ีไม�มี
ลวดลาย ซ่ึงเปFนแบบศิลปะร�วมสมัยท่ีไม�ต3องการให3มีลวดลายใดๆ เน3นความม่ันคงแข็งแรงและ
สอดคล3องกับสถาป0ตยกรรมร�วมสมัย จะเห็นได3จาก อุโบสถของวัดพระธรรมกายได3รับรางวัลศาสน
สถานดีเด�นในด3านสถาป0ตยกรรมประยุกต&(พระครูธรรมมังคโลภาส, สัมภาษณ& วันท่ี 11 กันยายน 
2556) นอกจากนี้ ยังมีศาสนสถานอ่ืนๆ ท่ีมีการประยุกต&ใช3ให3เหมาะสมกับการใช3ประโยชน& ดูเรียบ
ง�าย ถาวร ม่ันคงแข็งแรง ไม�ต3องซ�อมแซมบ�อยครั้ง เหมาะสมกับยุคสมัย ดังคําสัมภาษณ&ของผู3ให3
ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ในประเด็นเดียวกันนี้ พบว�า 

“ศาสนสถานของวัดเน3นท่ีความคงทน เรียบง�าย และสามารถประยุกต&ใช3กับ
ประโยชน&ใช3สอยต�างๆ ซ่ึงบัดนี้ก็ปรากฏเห็นแล3วว�า ศาสนสถานของวัดพระธรรมกาย มีความม่ันคง
ถาวรและเปFนท่ียอมรับจากทุกฝUาย” (พระครูโกศลสุดากร, สัมภาษณ& วันท่ี 15 สิงหาคม 2556)  

“สถาป0ตยกรรมร�วมสมัยเห็นได3จากโบสถ&และศาสนสถานอ่ืนๆ ท่ีมีความโดดเด�นและ
มองดูเปFนสมัยใหม� ไม�เน3นลวดลาย เน3นความคงทน ถาวร และประโยชน&ใช3สอย”(พระมหาคมเพชร 
ธมฺมวิชิโร, สัมภาษณ& วันท่ี 25 กันยายน 2556) 

“การวางผังและการก�อสร3างอาคารสถานท่ีต�างๆ ล3วนถูกดําเนินการไปตามเปZาหมาย
ของการสร3างเปFนเกณฑ& สร3างไม�เน3นความสวยงาม แต�สร3างเพ่ือรองรับกับประโยชน&ใช3สอยท่ีควรจะ
เกิด” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 23 กรกฎาคม 2556)   
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จากข3อมูลเบื้องต3นสรุปได3ว�า ศาสนสถานของวัดพระธรรมกายท่ีสร3างข้ึนมาต้ังแต�
อดีตจนกระท่ังป0จจุบัน มีรูปแบบการดําเนินการท่ีถือหลักการสําคัญ ได3แก� การสร3างศาสนสถานเน3น
ความม่ันคงแข็งแรง ดูเรียบง�าย เหมาะสมแก�ประโยชน&ใช3สอย และต3องเปFนในเชิงประยุกต& หรือกล�าว
อีกนัยหนึ่ง ศิลปะการสร3างแนวประยุกต& ซ่ึงเหมาะกับกาลสมัย จะเห็นได3จากโบสถ& วิหาร และเจดีย& 
จะทําให3สอดคล3องกับกาลเวลา คือ ทนต�อสภาพดินฟZาอากาศ ทนต�อสภาพการใช3งาน ไม�ซ�อมแซม
บ�อยนัก ดังปรากฏเห็นชัดจากศาสนสถานตามอาณาบริเวณต�างๆ ของวัด ซ่ึงตระหง�านตาอย�างยิ่ง จน
บางครั้งคนท่ีไม�เข3าใจอดคิดไม�ได3ว�า ถาวรวัตถุต�างๆ เหล�านี้ ใช�วัดหรือไม� แต�หากมองในแง�ของ
ประโยชน&ใช3สอย โดยไม�ยึดติดกับภาพลักษณ&ท่ีปรากฏภายนอก ก็ย�อมตอบโจทย&ความสงสัยได3 
กล�าวคือ การสร3างศาสนสถานไม�ได3จํากัดหรือยึดติดในรูปแบบ หากแต�ต3องปรับไปตามสถาป0ตยธรรม
เชิงประยุกต& กล�าวคือ ไม�ทําให3เสียเอกลักษณ&ของศาสนาพร3อมกันนั้น ย�อมไม�ละท้ิงภววิสัยของศิลปะ
ร�วมสมัยท่ีเน3นถึงความเรียบง�ายคงทนและประโยชน&ใช3สอยให3ได3มากท่ีสุด 

ป0จจัยท่ีหนุนให3การพัฒนาศาสนสถานให3เจริญก3าวหน3าและมีวิวัฒนาสถาพรมาจนถึง
ทุกวันนี้ได3 เปFนเพราะวัดพระธรรมกายมีบุคลากรท่ีมีความรู3 ความสามารถ ตลอดถึงผู3นําบุญท่ีมี
วิสัยทัศน&กว3างไกลราวกับมีตาทิพย&ได3เล็งเห็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาศาสนสถานให3มีความม่ันคง
ถาวรและแข็งแกร�งยั่งยืน กล�าวคือ ปณิธานของผู3นําบุญได3สร3างข้ึนมาเพ่ือให3บุคลากรภายในวัดได3เห็น
และเข3าใจร�วมกันว�า การสร3างวัดให3เปFนวัดแท3ท่ีไม�เหมือนท่ีอ่ืน และท่ีอ่ืนจะไม�เหมือนจะต3องทํากัน
อย�างไร หลักคิดสําคัญดังกล�าวในเบื้องต3น คือ หลักปฏิรูปเทส 4 ซ่ึงเปFนหลักการในมงคล 38 ประการ 
แล3วแปลงออกมาให3เปFนภาษาท่ีเข3าใจง�าย คือ สร3างถาวรวัตถุทุกประเภทต3องคํานึงถึงความม่ันคง 
แข็งแรง เรียบง�าย และประโยชน&ใช3สอยเปFนประการสําคัญ และเม่ือสร3างเสร็จแล3ว ต3องให3มีความ
ยั่งยืนไปถึง 1,000 กว�าปhเปFนอย�างตํ่า และท่ีสําคัญการบูรณซ�อมแซมไม�ต3องกระทําบ�อยครั้ง ท้ังนี้  
การจะทําเช�นนี้จะต3องอาศัยคนท่ีมีความรู3ความสามารถในการวางแผน การกํากับควบคุม ดูแล ซ่ึงใน
การนี้ บุคลากรของวัดพระธรรมกายท้ังท่ีเปFนฆราวาสอาสาสมัครของวัด และพระภิกษุท่ีอุปสมบทแล3ว
ไม�ลาสิกขา ส�วนมากเปFนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีจบการศึกษาในศาสตร&ต�างๆ เช�น 
วิศวกรรมศาสตร& แพทย&ศาสตร& เกษตรศาสตร& ฯลฯ เปFนผู3ดําเนินการ ซ่ึงฐานความรู3ท่ีจะสร3างศาสน
สถานของวัดจึงกลายเปFนเรื่องง�ายและดําเนินการออกมาให3ตรงกับความต3องการของคณะผู3บริหาร
ของวัด จากการให3ทัศนะของผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) พบว�า  

“การสร3างศาสนสถานของวัดพระธรรมกาย ต3องอาศัยพระท่ีอุปสมบทเข3ามาแรกๆ 
ซ่ึงเปFนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปFนส�วนมาก บวชแล3วไม�ลาสิกขา ส�วนใหญ�เปFนผู3มีความรู3 
ความสามารถท้ังสิ้น” (พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) 

“โดยอาศัยมโนปณิธานของผู3นําบุญ คือ พระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาสและรอง
อาวาส รวมถึงคณะผู3บริหารได3สร3างเปZาหมายของการพัฒนาศาสนสถานร�วมกัน คือ สร3างวัดให3เปFนวัด 
และสืบสานอายุพระพุทธศาสนา ซ่ึงปฏิเสธมิได3ว�า ศาสนสถานก็ถือเปFนองค&ประกอบสําคัญอย�างหนึ่ง
การทําให3อายุพระพุทธศาสนายืนยาว” (พระครูสังฆรักษ&รังสฤษด์ิ อิทธิจินฺตโก, สัมภาษณ& วันท่ี 18 
กรกฎาคม 2556) 
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“ศาสนสถานภายในวัด ถูกออกแบบมาจากบุคลากรท่ีมีความรู3ความสามารถ เปFนท่ี
สังเกตว�า ผู3ท่ีสละตนเองเข3ามาบวชแล3วมีศรัทธาบวชตลอดชีวิต ส�วนมากแล3ว จะทํางานตามท่ีตนเอง
ถนัดและทําได3ดีด3วย โดยมีปณิธานสูงสุดเปFนตัวต้ัง” (พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& วันท่ี 23 
สิงหาคม 2556) 

“บุคลากรของวัดพระธรรมกายส�วนมากเปFนผู3ท่ีจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแล3ว
เข3ามาบวช วัดพระธรรมกายมีบุคลากรอยู� 2 ลักษณะ คือ พระภิกษุมาจากการเปFนสามเณรและ
พระภิกษุท่ีบวชในโครงการธรรมทายาท” (พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน& มณิกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 10 
ตุลาคม 2556) 

จากข3อมูลดังกล�าวเบื้องต3นสรุปได3ว�า การสร3างศาสนสถานทุกประเภทต3องอาศัย
บุคลากรท่ีมีความรู3ความสามารถ มีความชํานาญในการวางแปลน วางผังงานและการก�อสร3าง อย�าง
น3อยบุคลากรเหล�านั้นจะต3องจบการศึกษาตามสาขาหลายๆ ด3าน แล3วนําเอาองค&ความรู3มาหลอม
รวมกันออกแบบการสร3างอาคารสถานท่ีตามมโนปณิธานของผู3นําบุญ คือ หลวงพ�อเจ3าอาวาส ซ่ึง
ก�อนท่ีจะดําเนินการใดๆ ก�อนอ่ืนต3องรู3จักการหลอมรวมมโนปณิธานให3เข3าใจกันโดยถ3วนท่ัวเสียก�อน
ว�า การสร3างศาสนสถานทุกอย�าง ต3องมีเปZาหมายชัดเจน คือ การสร3างศาสนสถานให3มีความม่ันคง 
แข็งแรงและเรียบง�ายเหมาะแก�การใช3สอย และคํานึงถึงประโยชน&แก�ประชาชนท่ีเข3ามาร�วมใน
กิจกรรมของวัด อีกท้ังต3องอาศัยบุคลากรท่ีเปh�ยมด3วยความชํานาญด3านการก�อสร3างคอยดูแลเอาใจใส�
ในอาคารสถานท่ี ทําให3เห็นได3ว�า ศาสนสถานทุกประการมิใช�ว�าจะสร3างโดยบุคคลธรรมดาจะสร3างได3 
ต3องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู3ความสามารถในเปFนผู3คิด ริเริ่มสร3างสรรค& และกํากับควบคุมดูแลให3
เปFนไปตามเจตนาดังท่ีตั้งใจเอาไว3        

จากความเห็นของผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) ท้ังหมด เปFนความเห็นท่ี
สะท3อนให3เห็นถึงหลักการสําคัญของการพัฒนาศาสนสถานของวัดพระธรรมกายอันเปFนตัวบ�งบอกให3
ทราบถึงความสําเร็จของวัดในอันท่ีจะพัฒนาศาสนสถานให3ดํารงคงอยู�ควบคู�กับบวรพระพุทธศาสนา 
หรือกล�าวอีกนัย เปFนท่ีสถิตแห�งบวรพระพุทธศาสนาให3คงอยู�กับคู�กับคนไทยตราบนานเท�านาน ดังนั้น
เพ่ือให3เกิดความเข3าใจในประเด็นสําคัญของการพัฒนาศาสนสถาน ขอสรุปให3เห็นถึงจุดเน3นสําคัญท่ี
ผู3ให3ข3อมูลได3กล�าวไว3 ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.6  สรุปสาระสําคัญของการพัฒนาศาสนสถานจากผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) 
 

ประเด็นสําคัญ บทสรุปผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 
1)  พัฒนาตาม

หลักปฏิรูป
เทส 4 

วัดพระธรรมกายถือหลักการก�อร�างสร3างวัดด3วยหลักการท่ีมีอยู�ตามธรรมวินัย โดยการ
พิจารณาดูว�า มีหลักการใดบ3างท่ีพอจะบูรณาการเข3ากับหลักการสร3างวัดให3เปFนวัดดัง
มโนปณิธานและเปFนตามอุดมคติของชาวพุทธท่ีต3องการอยากจะเห็น และสิ่งท่ีปรากฏ
ชัดในการสร3างวัด ได3แก� การพัฒนาหลักปฏิรูปเทส 4 ซ่ึงเปFนหลักท่ีมีอยู�ในพระไตรปcฏก 
ความจริงแล3ว หลักปฏิรูปเทส 4 หากไม�พินิจอย�างดี คงจะไม�เห็นสาระอะไรท่ีสําคัญ แต�
หากพินิจอย�างดีแล3ว สาระสําคัญของหลักการนี้ ได3แก� การสอนให3รู3จักทําเล และ
องค&ประกอบท่ีจะทําให3องค&การอยู�ได3อย�างม่ันคง วัดพระธรรมกายพยายามจับเอา
หลักการนี้เปFนแนวทาง โดยการประยุกต&หลักการให3เข3ากับภาวะความทันสมัย ซ่ึง
สาระสําคัญของหลักการนี้ ได3แก� อาวาสเปFนท่ีสบาย อาหารเปFนท่ีสบาย บุคคลเปFนท่ี
สบาย และธรรมะเปFนท่ีสบาย เปFนต3น รวมความแล3ว วัดพระธรรมกายได3พัฒนาอาวาส 
กล�าวคือ อาคาร สถานท่ีให3เกิดความร�มรื่น สงบเหมาะแก�การประพฤติและปฏิบัติธรรม 
ขณะเดียวกันก็พัฒนาศรัทธาของประชาชนให3รู3จักการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค
บริโภคให3กับบุคลากรท่ีประพฤติและปฏิบัติธรรมในวัด ให3เกิดเพียงพอแก�การใช3สอย
และอยู�ประพฤติธรรม และเม่ือคนเข3ามาวัดได3พบกับสังคมภายในวัด ซ่ึงมีกัลยาณมิตรดี
ก็ถือได3ว�าถึงพร3อมบุคคลเปFนท่ีสบาย ประการสุดท3าย เม่ือเข3ามาสู�วัดแล3วได3ฟ0งธรรม
และเสวนาธรรมกับพระ ได3ธรรมะกลับไปบ3านก็ถือว�าภายในวัดมีธรรมะเปFนท่ีสบาย 
ดังนั้น จุดประสงค&หลักของการสร3างวัดธรรมกาย สร3างวัดเพ่ือตอบสนองความต3องการ
ของสังคมท่ีกําลังเกิดป0ญหาและพัฒนาหลักการสร3างวัดตามหลักการท่ีมีอยู�ในธรรมวินัย  

2)  พัฒนาโดย
ถือจํานวน
คนเปFนตัว
ต้ัง 

เนื่องจากวัดพระธรรมกายเปFนวัดท่ีมีพัฒนาการในทางก3าวหน3าทุกด3าน ไม�ว�าจะเปFนด3าน
การเผยแผ� การพัฒนาบุคคล การสร3างเครือข�าย และการพัฒนาโครงการ เปFนต3น แต�ก�อน
จะได3เห็นพัฒนาการอย�างรวดเร็วได3เช�นทุกวันนี้ได3 วัดพระธรรมกายต3องผ�านป0ญหา
อุปสรรคมานานับประการ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการพัฒนาด3านศาสนสถาน ซ่ึงเปFนท่ีรองรับ
จํานวนสาธุชนท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรมอยู�อย�างต�อเนื่อง แต�อย�างไรก็ตาม ป0ญหาและ
อุปสรรคต�างๆ  ก็เริ่มคลี่คลายลงไป เพราะสาธุชนได3ช�วยกันแก3ไข โดยการบริจาคทีละเล็ก
ทีละน3อย จนกลายเปFนกําลังทรัพย&มากพอท่ีจะพัฒนาวัดให3เจริญก3าวหน3าได3 หลักการ
สําคัญของการพัฒนาศาสนสถานของวัดพระธรรมกาย พัฒนาไปตามจํานวนคนท่ีเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงแต�เดิมคนท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรมไม�มากนัก แต�มีความต�อเนื่อง พอนานเข3า เริ่มมีจํานวน
คนเพ่ิมข้ึนเรื่อย  ๆจนศาสนสถานของวัดไม�เพียงพอต�อการรองรับคน จึงต3องมีการขยาย
อาคารสถานท่ีออกไป จนกลายเปFนวัดพระธรรมกายในป0จจุบัน ซ่ึงเปFนสถานท่ีรองรับ
จํานวนคนท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจท้ังปวงได3อย�างพอเพียง ดังนั้น การ
พัฒนาอาคารสถานท่ีของวัดพระธรรมกายจึงพัฒนาไปตามจํานวนคนท่ีเพ่ิมข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง   
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ตารางท่ี 4.6  (ต#อ) 
 

ประเด็นสําคัญ บทสรุปผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 
3)  พัฒนา 

ศาสนสถาน
บนฐานคิด
ให3เกิดความ
ยั่งยืน 

การพัฒนาศาสนสถานของวัดพระธรรมกายมีจุดเด�นสําคัญประการหนึ่ง คือ 
การสร3างศาสนสถานคํานึงถึงความม่ันคงและยั่งยืน ไม�ซ�อมแซมบ�อย และไม�
เสียงบประมาณค�ารักษาจนเกินเหตุ จนมีคํากล�าวท่ีว�า “สร3างอาคารสถานท่ี
ต3องให3ใช3งานได3ถึง 1,000 ปh” หมายความว�า การสร3างศาสนสถานภายในวัด 
ต3องมีความม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมกับการใช3สอยและการประกอบศาสนกิจ
ของคนท่ีมาปฏิบัติธรรม โดยการสร3างศาสนสถานต3องคํานึงถึงประโยชน&ใช3สอย
และประโยชน&สูงสุด เห็นได3จากสิ่งท่ีปรากฏชัด ไม�ว�าจะเปFนอาคารสถานท่ี สภา
ธรรมกาย วิหารคต ธรรมกายเจดีย& โบสถ& ล3วนแต�มีความม่ันคงถาวรท้ังสิ้น และ
สามารถใช3ประโยชน&ได3เกือบจะทุกพ้ืนท่ี เหนือสิ่งอ่ืนใด การจะพัฒนาศาสน
สถานให3เกิดความม่ันคงแข็งแรงและยั่งยืนได3อย�างท่ีเห็นปรากฏ องค&การ
ท้ังหลายต3องมีความโปร�งใส มีความสุจริตเท่ียงธรรมเปFนท่ีต้ัง ได3งบประมาณ
จากประชาชนมาเท�าไหร�ก็สร3างให3หมดไปกับศาสนสถานสมดังความต3องใจของ
ประชาชน และขณะนี้ก็ได3ประจักษ&แล3วว�า งบประมาณต�างๆ ท่ีประชาชนได3
บริจาคมา ได3แปรสภาพไปเปFนศาสนสถานท่ีม่ังคงแข็งแรงและได3ใช3ประโยชน&ใน
งานบุญพิธีใหญ�ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในวัด   

4)  พัฒนาศา
สนสถาน
บูรณาการ
กับ
สถาป0ตยกร
รมร�วมสมัย 

ศาสนสถานของวัดพระธรรมกายดูเหมือนว�าอาจจะไม�เหมือนกับศาสนสถาน
ของวัดอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจจะเปFนเพราะว�า ศาสนสถานของวัดพระธรรมกายเกิดจาก
การประยุกต&สถาป0ตยกรรมให3ร�วมสมัย โดยคงความเปFนศาสนสถานตามคติ
ในทางพระพุทธศาสนา ผสมกับสถาป0ตยกรรมสมัยใหม�เข3าไว3ด3วยกัน เห็นได3ชัด
จากโบสถ& โดยท่ัวไปหากเปFนโบสถ&ตามวัดต�างๆ ในราชอาณาจักรไทย มักจะมี
ลวดลายมีความสลับซับซ3อน ซ่ึงแสดงให3เห็นถึงความงดงามของศิลปะ
สถาป0ตยกรรมของไทย แต�ของวัดพระธรรมกายไม�เน3นลวดลาย กลับเน3นเรื่อง
ของความเรียบง�ายตามคติของพุทธศาสนา และรูปลักษณ&ท่ีแฝงไว3ด3วยความ
ม่ันคง แต�คงไว3ซ่ึงรูปลักษณ&ภายนอกเปFนโบสถ&เช�นเดิม กล�าวได3ว�า มีลักษณะ 
เรียบง�ายไม�ตกแต�งเปFนลวดลายลงลักษณ&ปcดทองเช�นอุโบสถท่ัวไป นอกจากนี้ 
ศาสนสถานอ่ืนๆ เช�น วิหาร ธรรมสภา เจดีย& เปFนต3น ก็ไม�เหมือนกับวัดอ่ืนๆ 
เช�นกัน ท้ังนี้ เหตุผลส�วนหนึ่งเกิดมาจาก ต3องการจะสร3างศาสนสถานให3มีความ
ม่ันคงแข็งแรงและให3เกิดความร�วมสมัย คําว�า ร�วมสมัย ไม�เน3นลวดลายการ
ประดับตกแต�ง แต�เน3นความแข็งแรงม่ันคงถาวร ดังนั้น หลักการในการ
พัฒนาศาสนสถานของวัดพระธรรมกายจึงต3องเน3นท่ีความม่ันคงแข็งแรงและ
เปFนสถาป0ตยกรรมร�วมสมัย      
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ตารางท่ี 4.6  (ต#อ) 
 

ประเด็นสําคัญ บทสรุปผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 
5)  พัฒนา 

ศาสนสถาน
โดยคนท่ีมี
ความรู3 มี
วิสัยทัศน& 

การพัฒนาศาสนสถานสําคัญของวัดพระธรรมกาย กว�าจะเห็นเปFนรูปร�างเด�น
สง�าได3ทุกวันนี้ ต3องผ�านช�วงของการพัฒนาในแต�ละช�วงตลอดระยะเวลา 40 ปh 
โดยมีบุคลากรผู3ทรงความรู3 ความสามารถ และมีวิสัยทัศน&ในการพัฒนาศาสน
สถาน ได3ช�วยกันระดมความคิดออกมาและรังสรรค&เปFนผลงานด3านการ
พัฒนาศาสนสถานให3เห็นเด�นชัดกันอย�างต�อเนื่อง เปFนท่ีสังเกตว�า บุคลากร
ภายในวัดพระธรรมกาย ไม�ว�าจะเปFนพระภิกษุ อาสาสมัครฆราวาส ต้ังแต�ยุค
เริ่มแรกจนถึงป0จจุบัน ล3วนมีการศึกษาสูงท้ังนั้น ส�วนมากจะมาจากการเปFน
นิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย แล3วมีความศรัทธาเข3ามาบวชเพ่ือบําเพ็ญบารมี 
และก็เปFนผลพวงสําคัญในการต�อยอดแนวคิดสร3างสรรค&ศาสนสถานให3เปFนไป
ตามคติความเชื่อและความต3องการท่ีจะให3ศาาสนสถานเปFนท่ีรองรับจํานวน
ประชาชนท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจ เพราะฉะนั้น ผลปรากฏ
ในด3านการสร3างศาสนสถานของวัดพระธรรมกายจึงสะท3อนให3เห็นถึงแนวคิดใน
การสร3างและสามารถตอบโจทย&ความต3องการของประชาชนได3อย�างถูกต3อง 
ท้ังนี้ เปFนการแสดงให3เห็นว�า ความรู3 ความสามารถ และวิสัยของคณะผู3บริหาร
ของวัดมีความเด�นชัดและสามารถนําเอาศักยภาพท่ีมีอยู�มาพัฒนาให3เกิดเปFน
รูปธรรมข้ึนมาได3  

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ�ธรรมะของวัด

พระธรรมกาย ด3านศาสนสถาน 
 

การเผยแผ#ธรรมะของวัดพระธรรมกาย X  S.D. แปลผล 
1. ใช3หลักปฏิรูปเทส 4 ประการ ได3แก� อาวาสเปFนท่ีสบาย 
บุคคลเปFนท่ีสบาย อาหารเปFนท่ีสบาย และธรรมะเปFนท่ีสบาย  

4.09 0.50 มาก 

2. ปรับปรุงวัดให3มีความร�มรื่นตามหลักอาวาสเปFนท่ีสบาย  3.80 0.40 มาก 
3. สร3างศาสนสถานให3พอเพียงกับจํานวนคนท่ีเข3ามาร�วมใน
กิจกรรมของวัด 

4.49 1.54 มากท่ีสุด 

4. พ้ืนท่ีใช3สอยเพียงพอกับคนมาร�วมกิจกรรม 3.47 1.59 มาก 
5. มีความม่ันคงถาวรแข็งแรง 3.61 1.4.3 มาก 
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ตารางท่ี 4.7  (ต#อ) 
 

การเผยแผ#ธรรมะของวัดพระธรรมกาย X  S.D. แปลผล 
6. มีความเรียบง�ายและเน3นประโยชน&ใช3สอยสูงสุด 4.51 0.57 มากท่ีสุด 
7. ศาสนสถานเปFนสถาป0ตยกรรมร�วมสมัย 3.48 0.41 มาก 
8. ผู3ออกแบบคิดค3นและสร3างสรรค&ศาสนสถาน 3.72 0.31 มาก 

รวม 3.55 1.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว�าความพึงพอใจของประชาชนต�อการพัฒนาศาสนสถานของ
วัดพระธรรมกาย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.35, S.D.= 1.57) เม่ือพิจารณาเปFนรายข3ออยู�
ในระดับมากท่ีสุด 2 ข3อ ได3แก� มีความเรียบง�ายและเน3นประโยชน&ใช3สอยสูงสุด ( X  = 4.51, S.D.= 
0.57) สร3างศาสนสถานให3พอเพียงกับจํานวนคนท่ีเข3ามาร�วมในกิจกรรมของวัด ( X  = 4.49, S.D.= 
1.54) นอกนั้นอยู�ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน3อย ดังนี้ ใช3หลักปฏิรูปเทส 4 ประการ ได3แก� 
อาวาสเปFนท่ีสบาย บุคคลเปFนท่ีสบาย อาหารเปFนท่ีสบาย และธรรมะเปFนท่ีสบาย ( X  = 4.09, S.D.= 
0.50) ปรับปรุงวัดให3มีความร�มรื่นตามหลักอาวาสเปFนท่ีสบาย ( X  = 3.80, S.D.= 0.40) ผู3ออกแบบ
คิดค3นและสร3างสรรค&ศาสนสถาน ( X  = 3.72, S.D.= 0.31) มีความม่ันคงถาวรแข็งแรง ( X  = 3.61, 
S.D.= 1.4.3) ศาสนสถานเปFนสถาป0ตยกรรมร�วมสมัย ( X  = 3.48, S.D.= 0.41) และพ้ืนท่ีใช3สอย
เพียงพอกับคนมาร�วมกิจกรรม ( X  = 3.47, S.D.= 1.59)   

สรุปได3ว�า ความสําเร็จท่ีเห็นในเชิงประจักษ&อีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาศาสน
สถานและศาสนวัตถุให3เห็นเด�นชัดและคํานึงถึงความจําเปFนของประชาชน กล�าวได3ว�า วัด
พระธรรมกายพัฒนาวัดด3วยหลักการปฏิรูปเทส 4 ประการ ได3แก� อาวาสเปFนท่ีสบาย อาหารเปFนท่ี
สบาย คนเปFนท่ีสบาย และธรรมะเปFนท่ีสบาย โดยการพัฒนาศาสนสถานนั้น แรกเริ่มพิจารณาคนท่ี
เข3ามาประกอบศาสนกิจเปFนตัวต้ัง เม่ือคนเพ่ิมมากข้ึน ก็ได3ขยายศาสนสถานเพ่ิมเติมข้ึนไปเรื่อยๆ     
ไม�ว�าจะเปFนการขยายท่ีดิน ขยายพ้ืนท่ีใช3สอยด3านศาสนสถาน ฯลฯ บนฐานความคิดท่ีว�า เม่ือศาสน
สถานและศาสนวัตถุอันใดข้ึนมา ต3องมีความม่ันคงและยั่งยืนเสมอ ไม�บูรณปฏิสังขรณ&อยู�บ�อยครั้ง 
สร3างข้ึนมาแล3วใช3สอยได3เปFนพันปh ขณะท่ีบนฐานความคิดของการสร3างยึดหลักความม่ันคงยั่งยืน การ
สร3างศาสนสถานต3องดําเนินการให3เปFนสถาป0ตยกรรมร�วมสมัยด3วย พึงเห็นได3จากการสร3างโบสถ& 
วิหารคต สร3างข้ึนมาบนฐานคิดของความม่ันคงและความเรียบง�าย เหมาะแก�การใช3สอยให3เกิด
ประโยชน&สูงสุด เหนือสิ่งอ่ืนใด การจะสร3างศาสนสถานให3เปFนเช�นนี้ได3 ต3องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู3 
ความสามารถ และมีวิสัยทัศน&อันกว3างไกล ท่ีจะออกแบบคิดค3นหลักในการสร3างเพ่ือตอบโจทย&และ
วัตถุประสงค&หลักของการสร3างวัด ดังนั้น การสร3างวัดพระธรรมกาย โดยชี้ประเด็นไปท่ีศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ จึงต3องอยู�บนพ้ืนฐานของความม่ันคงและแข็งแรง รวมถึงทําให3เกิดความยั่งยืน เปFน
ประโยชน&แก�การทําศาสนกิจแก�ประชาชนตราบเท�าทุกวันนี้  
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4.2 วิเคราะห�กระบวนการบริหารโครงการท่ีมีผลต#อการเผยแผ#ธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
4.2.1 วิเคราะห&ผลเชิงปริมาณ 
การทดสอบสหสัมพันธ&แบบเพียร&สันเพ่ือตรวจสอบค�าความสัมพันธ&ระหว�างตัวแปรก�อนท่ีจะ

นําไปประมวลผลด3วยวิธีวิเคราะห&พหุถดถอยเชิงคูณ (Multiple Regressions) ซ่ึงค�าสหสัมพันธ&แบบ
เพียร&สันนั้นจะเปFนการทดสอบเบื้องต3นว�าตัวอิสระแต�ละตัวไม�มีความสัมพันธ&กัน หรือมีความสัมพันธ&
กันน3อยซ่ึงไม�เกินกว�า 0.65 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังตารางท่ี 4.8 

 
ตารางท่ี 4.8 การทดสอบความสัมพันธ&ระหว�างตัวแปร 
 
 ปJจจัยด�าน

โครงการเผย
แผ#ธรรมะ 

(x1) 

ปJจจัยด�าน
หลักธรรมะ
ท่ีใช�ในการ

อบรม 
(x2) 

ปJจจัยด�าน
กระบวนการ

บริหาร
โครงการ 

(x3) 

ปJจจัยด�าน
ศรัทธา

ประชาชนท่ีมี
ต#อโครงการ 

(x4) 

ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ
เผยแผ#ธรรมะ

วัดฯ (Y) 

ป0จจัยด3าน
โครงการเผย
แผ�ธรรมะ 
(x1) 

 
1 
 

 
.085 

 
.000 

 
.038 

 
.43* 

ป0จจัยด3าน
หลักธรรมะท่ี
ใช3ในการ
อบรม 
(x2) 

  
1 

 
.32* 

 
.45* 

 
-.03 

ป0จจัยด3าน
กระบวนการ
บริหาร
โครงการ 
(x3) 

   
1 

 
.56* 
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ตารางท่ี 4.8 (ต#อ) 
 
 ปJจจัยด�าน

โครงการเผย
แผ#ธรรมะ 

(x1) 

ปJจจัยด�าน
หลักธรรมะท่ี

ใช�ในการ
อบรม 
(x2) 

ปJจจัยด�าน
กระบวนการ

บริหาร
โครงการ 

(x3) 

ปJจจัยด�าน
ศรัทธา

ประชาชนท่ีมี
ต#อโครงการ 

(x4) 

ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ
เผยแผ#ธรรมะ

วัดฯ (Y) 

ป0จจัยด3าน
ศรัทธา
ประชาชนท่ีมี
ต�อโครงการ 
(x4) 

    
 
1 

 
 

-.02 

ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการเผย
แผ�ธรรมะวัดฯ 
(Y) 

     
1 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะห&ตารางท่ี 4.8 พบว�าค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ระหว�างตัวแปรชี้วัดจํานวน 5 
ตัวแปร ค�าตัวแปรมีความสัมพันธ&กันตํ่าท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 หรือไม�มีระดับความสัมพันธ&ต�อ
กันสามารถนําไปวิเคราะห&พหุถดถอยเชิงคูณต�อไป 

การตรวจสอบการเปFนพหุสัมพันธ&ร�วม (Multicolinearity) ระหว�างตัวแปรท่ีทําการวิจัย 
การวิเคราะห&ส�วนนี้ผู3วิจัยได3ทําการหาค�า Tolerance ค�า VIF (Variance Inflation Factor) 

และ Condition Index โดยการวิเคราะห&ถดถอยแบบเชิงเส3น (Linear Regression) เพ่ือพิจารณา
ป0ญหาการเปFนพหุสัมพันธ&ร�วม (Multicolinearity) ระหว�างตัวแปรอิสระ โดยได3แสดงค�าสถิติเริ่มต3นท่ี
แสดงการเปFนพหุสัมพันธ& คือเม่ือค�า Tolerance มีค�าต้ัง .10 ลงมาหรือ VIF มีค�าต้ังแต� 10 ข้ึนไป 
แสดงว�าตัวแปรมีสหสัมพันธ&กับตัวแปรอ่ืนๆ ต้ังแต� .95 ข้ึนไป วิธีท่ีใช3ในการวินิจฉัยปริมาณการเกิดพหุ
สัมพันธ&ร�วมและแสดงตัวแปรท่ีมีพหุสัมพันธ&ร�วมกันสูงใช3กระบวนการสองข้ันตอน (A Two Part 
Process) ข้ันตอนแรกเปFนการพิจารณาเฉพาะค�า Condition Index ของตัวแปรแต�ละมิติท่ีมีค�าต้ังแต� 
30 ข้ึนไป ข้ันตอนท่ีสองจากมิติท่ีอาจจะมีป0ญหาท่ีระบุในข้ันตอนแรก นํามาพิจารณาค�าสัดส�วนของ
ความแปรปรวน (Variance Proportions) ระหว�างตัวแปรคู�ใดบ3าง ท่ีมีสัดส�วนของความแปรปรวน
ต้ังแต� .90 ข้ึนไปอย�างน3อย 2 ตัว การตรวจสอบตามกระบวนการสองข้ันตอน สามารถระบุได3ว�าการเปFน
พหุสัมพันธ&ร�วมเกิดจากความสัมพันธ&ระหว�างตัวแปรคู�ใดบ3าง ผลการวิเคราะห& ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 VIF (Variance Inflation Factor) และ ค�า Tolerance ของตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปร 
Co linearity Statistics 

Tolerance VIF 
ป0จจั ยด3 านโครงการ เผยแผ�
ธรรมะ (x1) 

.922 1.085 

ป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ีใช3ใน
การอบรม (x2) 

.814 1.229 

ป0จจัยด3านกระบวนการบริหาร
โครงการ (x3) 

.657 1.523 

ป0จจัยด3านศรัทธาประชาชนท่ีมี
ต�อโครงการ (x4) 

.781 1.280 

 
ผลการวิเคราะห&ตามตารางท่ี 4.9 พบว�า มีค�า Tolerance ของตัวแปรแต�ละตัวระหว�าง .657 

ถึง .922 โดยค�า Tolerance ตํ่าสุด มีค�ามากกว�า .10 และพิจารณาค�า VIF ของตัวแปรต3นแต�ละตัวมี
ค�าระหว�าง 1.085 ถึง 1.523 โดยท่ีค�าสูงสุดมีค�าน3อยกว�า 10 

การวิเคราะห&ทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห&ข3อมูลป0จจัยด3าน ป0จจัยด3านโครงการเผยแผ�ธรรมะ (x1) ป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ี

ใช3ในการอบรม (x2) ป0จจัยด3านกระบวนการบริหารโครงการ (x3) และป0จจัยด3านศรัทธาประชาชนท่ีมี
ต�อโครงการ (x4) ท่ีมีผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกกาภิวัตน& 

ผู3วิจัยกําหนดสมมติฐานได3 ดังนี้ 

0H : ป0จจัยด3านโครงการเผยแผ�ธรรมะ (x1) ป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ีใช3ในการอบรม (x2) 
ป0จจัยด3านกระบวนการบริหารโครงการ (x3) และป0จจัยด3านศรัทธาประชาชนท่ีมีต�อโครงการ (x4) ไม�
มีผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 

1H : ป0จจัยด3านโครงการเผยแผ�ธรรมะ (x1) ป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ีใช3ในการอบรม (x2) 
ป0จจัยด3านกระบวนการบริหารโครงการ (x3) และป0จจัยด3านศรัทธาประชาชนท่ีมีต�อโครงการ (x4) มี
ผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 

การวิเคราะห&ในข้ันตอนนี้ ผู3วิจัยได3ทดสอบสมมติฐาน ด3วยสถิติการวิเคราะห&ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression) แบบ Enter และได3ผลดังแสดงผลในตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงผลทดสอบของ ป0จจัยด3านโครงการเผยแผ�ธรรมะ (x1) ป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ี
ใช3ในการอบรม (x2) ป0จจัยด3านกระบวนการบริหารโครงการ (x3) และป0จจัยด3าน
ศรัทธาประชาชนท่ีมีต�อโครงการ (x4) ต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะ      
วัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 

 
 Unstandardized 

Coefficients 
Stadardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error β  
(Constant) .662 .393  1.686 .093 

ป0จจัยด3 านโครงการ เผยแผ�
ธรรมะ (x1) 

.135 .076 .067 1.775 .077 

ป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ีใช3ใน
การอบรม (x2) 

.333 .109 .175 3.058 .002* 

ป0จจัยด3านกระบวนการบริหาร
โครงการ (x3) 

-.398 .104 -.186 -3.840 .765 

ป0จจัยด3านศรัทธาประชาชนท่ีมี
ต�อโครงการ (x4) 

.038 .205 .016 .187 .852 

R  = .761 , 2R  = .579 , 2

adjR  = .575 ,F = 129.641* ,Sig. = .000* 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะห& ตามตาราง 4.8 พบว�า ตัวแปรต3น ได3แก� ป0จจัยด3านโครงการเผยแผ�ธรรมะ 
(x1) ป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ีใช3ในการอบรม (x2) ป0จจัยด3านกระบวนการบริหารโครงการ (x3) และ
ป0จจัยด3านศรัทธาประชาชนท่ีมีต�อโครงการ (x4) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน&ได3ร3อยละ 57.9 (R = .579) ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (F =129.641*, Sig.= .000*) ส�วนร3อยละ 42.1เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีไม�ได3
นํามาพิจารณา โดยมีเพียงป0จจัยเดียวท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัด
พระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& คือ ป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ีใช3ในการอบรม (B= .363) มีผลในทิศทาง
เดียวกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถอธิบายป0จจัยท่ีมีผลต�อผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ เม่ือป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ีใช3ในการอบรมเพ่ิมข้ึน 1 หน�วยโดยไม�มีป0จจัยอ่ืนเข3ามา
เก่ียวข3องผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน&จะเพ่ิมข้ึน .333 
หน�วย ส�วนป0จจัยด3านโครงการเผยแผ�ธรรมะ ป0จจัยกระบวนการบริหารโครงการ ป0จจัยด3านศรัทธา
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ประชาชนท่ีมีต�อโครงการไม�มีผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกา
ภิวัตน&ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ผู3วิจัยจึงสรุปว�า ประชาชนท่ีเข3ามาร�วมโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายนั้นเข3าร�วม
โครงการเนื่องจากป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ีมาใช3อบรมเปFนสําคัญ โดยหลักธรรมะท่ีมาใช3อบรมนั้นส�งผล
ไปในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน& 

4.2.2 วิเคราะห&ผลเชิงคุณภาพ 
หน3าท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของพระสงฆ& คือ การเผยแผ�ธรรมะให3เปFนท่ีรู3จักและเข3าใจกันอย�าง

แพร�หลายในหมู�ประชาชน ยิ่งทําหน3าท่ีในการเผยแผ�ธรรมะมากข้ึนเท�าใด ก็ยิ่งได3รับการยอมรับนับถือ
จากประชาชนมากข้ึนเท�านั้น โดยสถานภาพความเปFนสงฆ& ประชาชนก็ให3ความเคารพนับถือเปFน
ทุนเดิมอยู�แล3ว แต�หากยิ่งพระสงฆ&ท่ีมีความองค&ความรู3ด3านพุทธธรรมและอธิบายให3ประชาชนได3เกิด
ความเข3าใจ ก็ยิ่งจะเปFนการสร3างความเชื่อม่ันศรัทธายิ่งๆ ข้ึนไป รูปแบบการเผยแผ�ดังกล�าวนี้ เปFนการ
เผยแผ�ธรรมะในเชิงของป0จเจกบุคคล แต�มองในเชิงของกลุ�มและองค&การท่ีทําหน3าท่ีเผยแผ�ธรรมะก็จะ
พบว�า การเผยแผ�ธรรมะต3องอาศัยการทํางานเปFนทีม เพราะฉะนั้น ในป0จจุบันก็จะเห็นกลุ�มพระสงฆ&
ซ่ึงทําหน3าท่ีเทศนาธรรมตามสถานท่ีต�างๆ เช�น โรงเรียน หน�วยงานราชการ หน�วยงานเอกชน ฯลฯ 
เพ่ิมมากข้ึน จะเห็นได3ว�า การเผยแผ�ธรรมะ ต3องอาศัยป0จจัย 2 ประการเปFนตัวขับเคลื่อน ได3แก� ป0จจัย
ความสามารถส�วนบุคคลและป0จจัยการทํางานเปFนทีม  

การทําหน3าท่ีเผยแผ�ธรรมะของคณะสงฆ&ดังกล�าว เม่ือใช3ป0จจัยท้ังสองประการขับเคลื่อนแล3ว 
ย�อมได3รับการยอมรับและตอบรับจากประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ด3วยจํานวนของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน  จึง
ต3องหารูปแบบการเผยแผ�ธรรมะท่ีสามารถรองรับและครอบคลุมจํานวนคนได3อย�างพอเพียง คือ ต3อง
ทําในลักษณะเปFนโครงการ เช�น โครงการเผยแผ�ธรรมะ โครงการศีลธรรม เปFนต3น รูปแบบการทําเปFน
โครงการนี้ อนุวัตไปตามหลักการบริหารโครงการของหน�วยงานภาครัฐ กล�าวคือ ถ3าจะทําให3เปFน
ทางการและถูกต3องตามระเบียบแบบแผนเปFนระบบต3องทําเปFนโครงการ เพราะมีกระบวนการบริหาร
โครงการค�อนข3างเปFนลายลักษณ&อักษรท่ีเปFนระบบและมีข้ันตอนการดําเนินการชัดเจน 

ป0จจุบันนี้จะเห็นโครงการเก่ียวกับการเผยแผ�ศาสนธรรมเปFนจํานวนมาก โดยวัดต�างๆ 
พยายามท่ีจะนําเสนอการเผยแผ�ธรรมะในรูปแบบโครงการ เพ่ือสอดรับกับระเบียบ กฎเกณฑ& ว�า ด3วย
เรื่องโครงการของฝUายบ3านเมือง เม่ือพิจารณาการเผยแผ�ศาสนธรรมในรูปแบบของโครงการ วัด
พระธรรมกายถือได3ว�า เปFนตัวแบบท่ีดี (Best Practice) เพราะตลอดระยะเวลา 40 ปhท่ีเริ่มก�อต้ังวัด
มา การขับเคลื่อนกิจกรรมทุกอย�างมีลักษณะท่ีคล3ายกับโครงการท้ังสิ้นและยิ่งป0จจุบันเห็นได3ชัดถึงการ
ผลักดันกิจกรรมทุกอย�างให3เปFนโครงการ เพราะองค&ประกอบทุกประการท่ีมีอยู�ในวัดเริ่มขยายเพ่ิมข้ึน 
หากจะเปรียบกับบริษัท คล3ายกับกําลังเจริญเติบโตขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึน วัดพระธรรมกาย
เช�นเดียวกัน ในยุคป0จจุบันเปFนยุคท่ีกําลังเจริญเติบโตขยายเครือข�ายกิจกรรม โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ศีลธรรมไปท่ัวโลก หากมองย3อนกลับไปพิจารณาจะพบว�า การท่ีวัดพระธรรมกายมีองคาพยพท้ังปวงท่ี
เจริญเติบโตข้ึนมาอย�างต�อเนื่องได3 เปFนเพราะรู3จักการสร3างสรรค&โครงการต�างๆ ข้ึนมา แล3วขยาย
โครงการไปยังวัดสาขาต�างๆ ท้ังในและต�างประเทศ ให3ขับเคลื่อนโครงการตามท่ีได3วางเอาไว3 แสดงให3
เห็นว�า ในการขับเคลื่อนโครงการสําคัญๆ ของวัดพระธรรมกาย จะต3องมีป0จจัยส�งเสริมและสนับสนุน
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ให3โครงการเผยแผ�ธรรมประสบผลสําเร็จ ได3แก� ป0จจัยด3านโครงการเผยแผ�ธรรมะ ป0จจัยด3าน
หลักธรรมท่ีใช3ในการเผยแผ� ป0จจัยด3านการบริหารโครงการ ป0จจัยด3านศรัทธาประชาชน ดังจะได3
กล�าวเปFนลําดับไป 

1) ป0จจัยด3านโครงการเผยแผ�ธรรมะ 
โครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายถือได3ว�าเปFนจุดเด�นท่ีแสดงให3เห็นถึง

ศักยภาพทุกด3านของวัดพระธรรมกาย โดยเฉพาะในป0จจุบันวัดได3มีการขยายองค&การทุกภาคส�วนให3
ขยายออกไป จะเห็นได3จากโครงการด3านการเผยแผ�ธรรมะก็ดี โครงการด3านการพัฒนาบุคคลก็ดีและ
โครงการด3านการพัฒนาศาสนสถานก็ดี ต�างๆ เหล�านี้ ล3วนเปFนผลพวงท่ีเกิดจากการดําริ คิดค3นและหา
วิธีการพัฒนาจากผู3นําสงฆ&องค&สําคัญ ได3แก� พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (ธัมมชโย) หรือท่ี
เรียกกันว�า หลวงพ�อเจ3าอาวาส ซ่ึงเปFนผู3ดําริคิดค3นโครงการต�างๆ ข้ึนมาโดยอยู�บนพ้ืนฐานของการ
ฟQRนฟูศีลธรรมหรือหลักธรรมท่ีมีอยู�ในพระพุทธศาสนาเปFนธรรมโอสถสําคัญในการคลายทุกข&ให3กับ
ประชาชน อีกท้ังยังพิจารณาเห็นป0ญหาสังคมท่ีเกิดจากการไร3ศีลธรรมหรือศีลธรรมเริ่มเสื่อมลงทุกวัน 
สถาบันท่ีจะช�วยสังคมให3พ3นจากวิกฤติศีลธรรมได3ดีท่ีสุด เห็นจะเปFนสถาบันทางศาสนา นั่นคือ วัด 
จากจุดเปราะบางทางสังคมนี้เอง  

วัดพระธรรมกายจึงได3ถือเอาประเด็นนี้ เปFนจุดเริ่มต3นในการคิดเพ่ือแก3ไขป0ญหา
สังคม วิธีท่ีจะทําให3การแก3ไขวิกฤติของสังคมได3ดีท่ีสุด คือ การจัดทําเปFนโครงการ แต�ก�อนวัด
พระธรรมกาย เม่ือจะดําเนินกิจกรรมใดๆ ในวัด ก็จะดําเนินการในลักษณะท่ีจํากัด แต�พอจํานวนคน
เพ่ิมข้ึน กิจกรรมต�างๆ ก็เริ่มขยายตัวจนกลายเปFนโครงการโดยปริยาย หากมองอีกแง�หนึ่ง การจัดทํา
โครงการเพ่ือท่ีจะรองรับกับจํานวนประชาชนและขยายโครงการให3ครอบคลุมจํานวนคนท้ังหมด จะ
เห็นได3จากกัลยาณมิตรท้ังท่ีมีอยู�ภายในและภายนอกประเทศและจํานวนวัดสาขาก็เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
ท้ังนี้ ในการคิดริเริ่มโครงการเผยแผ�ธรรมะในลักษณะต�างๆ คณะผู3บริหารของวัดได3มีการวิเคราะห&
ประเด็นสําคัญต�างๆ เข3ามาประกอบในการกําหนดเปFนโครงการสําคัญ จากการให3ข3อมูลสําคัญของ
ผู3ให3สัมภาษณ& พบว�า  

“โครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายมีลักษณะเด�นอย�างหนึ่ง ได3แก� เปFนโครงการ
ท่ีไม�มีการสิ้นสุดของระยะเวลา แต�เดิมโครงการต�างๆ ไม�ว�าจะเปFนส�วนงานราชการหรือเอกชนจะมีการก�อรูป
ของโครงการและมีระยะเวลาสิ้นสุดแต�ของวัดพระธรรมกายมีการก�อรูปแต�ไม�มีระยะเวลาสิ้นสุด เปFน
โครงการต�อเนื่อง” (พระครูวินัยธรนที นนฺทภทฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 25 ตุลาคม 2556) 

“ลักษณะสําคัญอย�างหนึ่งของโครงการต�างๆ คือ การทําให3สถานท่ีการเผยแผ�ธรรม
ของวัดพระธรรมกายมีความสะดวกและเอ้ือต�อการทําให3โครงการต�างๆ ประสบผลสําเร็จและมีผล
อย�างมากต�อการเข3าร�วมในกิจกรรมของวัดพระธรรมกาย” (พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& 
วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

“การจัดกิจกรรมภายใต3โครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายถือว�าเปFนเรื่องท่ี
มีความสําคัญ โดยภายใต3โครงการต�างๆ ย�อมยังมีกิจกรรมย�อยลงไปอีก กรณีเช�นนี้ คือ ในโครงการ
เผยแผ�ธรรม แน�นอนว�า ย�อมมีกิจกรรมสําคัญ ได3แก� การสวดมนต&ทําวัตรเช3า ทําวัตรเย็นและการนั่ง
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สมาธิ วัดพระธรรมกายมีกิจกรรมทุกอย�าง ต3องใช3สมาธิเปFนตัวนํา” (พระสุนันท& ปญญานนฺโท, 
สัมภาษณ& วันท่ี 26 สิงหาคม 2556) 

“การจะคิดโครงการต�างๆ ต3องคํานึงถึงว�า จะคิดโครงการเผยแผ�นี้เน3นท่ีกลุ�มใด แต�
จากการสังเกตเห็นในทุกโครงการ วัดพระธรรมกายคํานึงถึงกลุ�มคนมากท่ีสุด หรือคํานึงถึง
กลุ�มเปZาหมายจะพัฒนา แต�ส�วนใหญ�แล3ว จะครอบคลุมทุกกลุ�มคนในลักษณะเชิงระบบ จากระดับเด็ก
เล็กไปสู�ระดับผู3ใหญ�” (พระครูสมุห&เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

“โครงการเผยแผ�ธรรมต3องคํานึงถึงความสัมพันธ&กันขององค&การท้ังหมด คือ โดย
ธรรมชาติของโครงการมักจะมีเหตุและผลรองรับเสมอ กรณีเหตุและผล คือ ความสัมพันธ&ท่ีสอดรับกัน 
โดยตอบป0ญหาท่ีว�า ทําไมถึงทําโครงการและโครงการท่ีทํามีประโยชน&อย�างไร” (พระครูสังฆรักษ&
รังสฤษด์ิ อิทธิจินฺตโก, สัมภาษณ& วันท่ี18 กรกฎาคม 2556) 

จากข3อมูลการให3สัมภาษณ&เบื้องต3นในเรื่องของป0จจัยด3านโครงการเผยแผ�ธรรมะของ
วัดพระธรรมกายมีประเด็นท่ีน�าสนใจสามารถสรุปได3ดังนี้ 

1) ระยะเวลาในการเผยแผ�ธรรมะตามโครงการต�างๆของวัดพระธรรมกาย 
เปFนท่ีน�าสนใจในประเด็นท่ีว�า ระยะเวลาการดําเนินการในโครงการต�างๆ ของวัดพระธรรมกาย ไม�ได3
มีจุดสิ้นสุดแต�ประการใด หากระยะเวลาของการดําเนินการมีความต�อเนื่อง เพราะการจัดโครงการท่ี
เก่ียวเนื่องกับการพัฒนาศาสนธรรม การพัฒนาศาสนบุคคล การพัฒนาศาสนวัตถุ มีส�วนต�อการพัฒนา
สังคม โดยเฉพาะการฟQRนฟูศีลธรรม ซ่ึงมีความจําเปFนอย�างยิ่งในสังคมไทยและสังคมโลก จะเห็นได3จาก
โครงการต�างๆ ของวัดพระธรรมกาย อาทิ โครงการบวชพระ 100,000 รูป โครงการอุปสมบทหมู� 
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร3อน โครงการอุบาสิกาแก3ว โครงการตอบป0ญหาธรรมะทางก3าวหน3า 
โครงการเด็กดี V-Star โครงการอบรมครูต3นแบบ และโครงการธุดงค&ธรรมชัย ฯลฯ เหล�านี้ คือ 
โครงการท่ีจะต3องดําเนินการสืบเนื่องกันต�อไป โดยไม�มีระยะเวลาสิ้นสุด ซ่ึงอาจจะไม�สอดคล3องกับ
หลักการบริหารโครงการโดยท่ัวไปจากนักวิชาการหลายท�านนักท่ีกล�าวว�า โครงการท่ีดีต3องมี
ระยะเวลาจุดเริ่มต3นและจุดสิ้นสุดชัดเจน (Harvey Mayler, 1897) แต�สําหรับวัดพระธรรมกายแล3ว 
โครงการอะไรก็ตามท่ีดําเนินการเพ่ือการฟQRนฟูศีลธรรมโลก ไม�จําเปFนต3องมีระยะเวลา เพราะ
ดําเนินการอย�างต�อเนื่องทุกปh จนกลายเปFนส�วนหนึ่งของกิจกรรมสําคัญของวัดพระธรรมกายไปโดย
ปริยาย หรือเม่ือโครงการถูกดําเนินการไปเรื่อย เม่ือถึงจุดหนึ่งกลายเปFนแนวทางปฏิบัติท่ีจะต3องปฏิบัติ 
เรียกว�า วัฒนธรรมองค&การ   

2) สถานท่ีในการบริหารจัดการโครงการ แต�ก�อนย3อนกลับไปเม่ือ 40 ปhคืน
หลังจะพบว�า วัดพระธรรมกายมีสถานท่ีในการอบรมท่ีค�อนข3างจะคับแคบ เม่ือนําจํานวนคนท่ีเข3า
มาร�วมโครงการเปFนตัวต้ัง แต�โดยจํานวนเนื้อท่ีกับพระภิกษุท่ีจําพรรษาคงจะไม�คับแคบ เนื่องจาก
จํานวนคนท่ีเข3ามาร�วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของวัด ประกอบกับวัดพระธรรมกายมีทําเลท่ีต้ังอยู�ไม�
ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก การจราจรไปมาค�อนข3างจะสะดวก อาณาบริเวณของวัดก็ดูเปFนรมณียสถาน
สงบร�มเย็น จึงทําให3ประชาชนเข3ามาสัมผัสและได3พบกับความสงบ สะอาด และสอดคล3องกับอุดมคติ
ของชาวพุทธในประเด็นท่ีว�า วัดต3องเปFนสถานท่ีสะอาด ร�มรื่น สงบและมีพ้ืนท่ีกว3างขวาง ตามอุดมคติ
ดังกล�าว วัดพระธรรมกายมีท้ังหมด เพราะเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงมีจํานวนคนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
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ตามลําดับและกิจกรรมการปฏิบัติธรรมต�างๆ ก็ต3องขยายกิจกรรมออกไปให3เหมาะกับจํานวนคน จน
กลายเปFนโครงการต�างๆ ข้ึน การขยายตัวรองรับดังกล�าว ย�อมต3องอาศัยพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรม 
คณะกรรมการวัดพระธรรมกาย จึงเล็งเห็นความสําคัญในด3านพ้ืนท่ี โดยได3ซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือทํา
กิจกรรม/โครงการ ดูประหนึ่งว�า เอาไว3รองรับจํานวนผู3คนท่ีคาดว�าจะเข3ามาร�วมกันทํากิจกรรมใน
โครงการต�างๆ โดยได3ซื้อท่ีดินเอาไว3ในรูปแบบมูลนิธิจํานวน 2,000 กว�าไร� จากประเด็นนี้แสดงให3เห็น
ว�า การบริหารจัดการโครงการต3องอาศัยสถานท่ีเหมาะสมอย�างน3อยต3องมีพ้ืนท่ีกว3างขวาง ยิ่งเปFน
โครงการขนาดใหญ�และมีกลุ�มเปZาหมายจํานวนมาก ยิ่งต3องมีพ้ืนท่ีเอาไว3ทํากิจกรรม (Harold 
Kerzner, 1984) จึงแสดงให3เห็นว�า การบริหารจัดการโครงการเผยแผ�ธรรมะท่ีมีขนาดใหญ�และมี
ความต�อเนื่องของวัดพระธรรมกาย จะต3องอาศัยพ้ืนท่ีขนาดใหญ�ในการทํากิจกรรม นอกจากนี้ ยังต3อง
มีการขยายพ้ืนท่ีออกไปในลักษณะวัดสาขาท้ังในและต�างประเทศด3วย  

3) การจัดกิจกรรมภายในโครงการ กล�าวได3ว�า ในการบริหารจัดการ
โครงการใดๆ ภายในวัดต3องมีกิจกรรมซ่ึงเปFนสาระสําคัญภายในโครงการ โดยสภาพโครงการคล3ายกับ
วงรอบภายนอกท่ีแสดงให3เห็นว�ามีขอบเขตกว3างใหญ� ส�วนกิจกรรมเปFนวงรอบตรงกลาง ส�วนกลุ�ม
บุคคลท่ีเข3าร�วมเปFนวงรอบภายในสุด เพราะฉะนั้น หากโครงการปราศจากกิจกรรมซ่ึงเปFนวงรอบตรง
กลาง และเปรียบเสมือนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนองคาพยพต�างๆ ให3ไปสู�เปZาหมาย โครงการนั้น
ย�อมไม�ประสบผลสําเร็จ กิจกรรมภายในภายโครงการ จึงเสมือนกลไกขับเคลื่อนให3กลุ�มเปZาหมาย
เปFนไปตามจุดประสงค&ของโครงการ (John S. Baumgartner, 1969) กรณีวัดพระธรรมจากการ
สํารวจสาระสําคัญของบทสัมภาษณ& ณ เบื้องต3น พบว�า กิจกรรมภายในโครงการส�วนมากจะเก่ียวกับ
การรูปแบบการฝaกอบรมของวัด อาทิ การทําวัตรเช3า-เย็น การนั่งสมาธิ การทําความสะอาดบริเวณ 
หรือเรียกว�า การรับบุญ เปFนต3น แต�ถ3าเปFนกรณีท่ีเปFนกิจกรรมสําคัญในพิธีกรรม/โครงการขนาดใหญ� 
สิ่งจําเปFนท่ีสุด คือ การสมาทานรักษาศีลและการนํานั่งสมาธิของพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส 
ซ่ึงบุรพบทเบื้องต3น ก�อนท่ีจะประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ หากจะตีความกิจกรรมลักษณะนี้ก�อนจะนําเข3า
ไปสู�กิจกรรมต�อไป ได3แก� เปFนการปรับจิตใจให3เข3าสู�สภาวะของความสงบร�มเย็นและคลายกังวล เพ่ือ
ให3ผลท่ีจะเกิดข้ึนต�อไปยังกิจกรรมอ่ืนๆ ดียิ่งๆ ข้ึนไป 

4) กลุ�มเปZาหมายท่ีเข3ามาร�วมในโครงการ ประเด็นของกลุ�มเปZาหมายหรือ
กลุ�มท่ีต3องการจะพัฒนาถือว�า เปFนวิเคราะห&กลุ�มคนท่ีจะเข3าไปดําเนินการ หากไม�มีการวิเคราะห&กลุ�ม
คนก�อนทรัพยากรท่ีใช3ดําเนินการผ�านโครงการต�างๆ ย�อมจะสูญเสียเปล�ากรณีท่ีการบริหารจัดการ
โครงการโดยไม�สามารถตอบโจทย&กลุ�มคนได3 เพราะฉะนั้น ก�อนจะดําเนินการตามโครงการท่ีคิดข้ึนมา
ต3องรู3จักการวิเคราะห&กลุ�มคนให3ดีและรอบคอบอันจะนําไปสู�การตอบสนองความต3องการของกลุ�มคน
ได3ถูก อย�างน3อยก็รู3ว�า กลุ�มคนเหล�านี้ ต3องการอะไร ข3อเท็จจริงในประเด็นนี้ วัดพระธรรมกาย
ค�อนข3างจะตอบโจทย&ด3านกลุ�มบุคคลได3ค�อนข3างกว3าง หรือครอบคลุมทุกกลุ�ม เพราะโครงการท่ีคิดค3น
ข้ึนมาจากฝUายผู3บริหาร คือ ต3องการจะฟQRนฟูศีลธรรมโลกให3กลับคืนมา โดยครอบคลุมจากกลุ�มทาง
สังคมก�อน ได3แก� สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางการเมือง และสถาบันทางเศรษฐกิจ 
แต�จุดเริ่มแรกเน3นไปท่ี 2 สถาบันแรกก�อน เพราะถือว�าเปFนสถาบันเบื้องต3นท่ีเปFนตัวแปรสําคัญท่ีจะทํา
ให3สถาบันอ่ืนๆ ดีตามไปด3วย เพราะฉะนั้น จากคิดริเริ่มโครงการต�างๆ ข้ึนมาของวัดพระธรรมกาย    
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จึงมีขอบเขตของกลุ�มเปZาหมายค�อนข3างจะกว3างและครอบคลุม ข้ึนอยู�กับว�าโครงการนั้นจะเก่ียวเนื่อง
กับกลุ�มเปZาหมายใด สมมุติเปFนโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับเด็ก ก็มีโครงการเด็กดี V-star ถ3าเปFนโครงการ
เก่ียวเนื่องกับข3าราชการ ก็มีโครงการอบรมศีลธรรมให3กับข3าราชการ และโครงการเก่ียวกับท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การสืบอายุพระพุทธศาสนา ก็มีโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป และโครงการธุดงค&ธรรมชัย เปFนต3น จึง
แสดงให3เห็นว�า โครงการของวัดพระธรรมกายค�อนข3างจะครอบคลุมกลุ�มคนทุกสาขาอาชีพ  

5) ความสัมพันธ&ของหลักการและเหตุผลในการทําโครงการ กล�าวได3ว�า 
เหตุและผลในการรองรับการคิดโครงการต�างๆ ข้ึนมา โดยหลักการท่ัวไปของการบริหารโครงการ 
นอกจากหัวข3อโครงการและวัตถุประสงค&ของโครงการแล3ว สิ่งแรกท่ีจะต3องคํานึงถึง คือ ความสัมพันธ&
ของหลักการในเชิงของเหตุและผล ในประเด็นท่ีว�า ทําไมถึงจัดทําโครงการนี้ ทําโครงการนี้แล3วได3
อะไร มีกลุ�มคนใดเก่ียวข3องบ3าง ใครเปFนผู3รับผิดชอบ เริ่มต3นได3เม่ือไหร� จะบริหารจัดการอย�างไร 
ลักษณะของความสัมพันธ&เช�นนี้ เรียกกว�า ลักษณะของโครงการท่ีดี ซ่ึงระบุด3วยตัวย�อ 4W+1H 
กล�าวคือ what (อะไร) When (เม่ือไหร�) Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How (อย�างไร) (David I. 
Cleland and William R. King, 1897) ลักษณะโครงการของวัดพระธรรมกายก็จะเปFนเช�นนี้ โดย
สามารถอธิบายได3อย�างชัดเจนถึงความสัมพันธ& โดยเฉพาะเหตุผลด3านการจัดทําโครงการศีลธรรม ซ่ึง
คําตอบก็ชัดเจนอยู�ในตัวว�า ทําไมถึงทํา ทําแล3วได3อะไร ทําอย�างไร ตามข3อเท็จจริงดังปรากฏ วัด
พระธรรมกายมีเจตนาท่ีพัฒนาฟQRนฟูศีลธรรมให3กลับมาอีกครั้ง เพราะนับวันสังคมยิ่งป0�นปUวน วุ�นวาย 
ผู3คนเริ่มหันหลังให3กับศีลธรรม โดยมองว�า ศีลธรรมไม�มีประโยชน&ใดๆ เพราะกินไม�ได3 คํากล�าวเช�นนี้มี
ให3เห็นอยู�บ�อยครั้ง แต�เนื่องจากการเล็งเห็นในความเสื่อมศีลธรรม วัดพระธรรมกายจึงต3องดําริคิดค3น
โครงการใหม�ๆ ข้ึนมา โดยสามารถอธิบายชัดถึงเหตุและผลท่ีต�อเนื่องถึงกัน จึงกลายเปFนสิ่งท่ีส�งผลให3
เกิดเปFนโครงการเผยแผ�ธรรมะ และยังมีผลต�อภาพท่ีปรากฏของความสําเร็จในด3านการพัฒนาทุกด3าน
ของวัดพระธรรมกาย 

2) ป0จจัยด3านหลักธรรมท่ีใช3ในการเผยแผ� 
หลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาสามารถแบ�งออกได3เปFน 3 ระดับ คือ ระดับต3น 

ระดับกลาง และระดับสูง หากจะเปรียบให3เห็นภาพชัดเจนของระดับต�างๆ ได3แก� ระดับต3นจะอยู�พระ
สูตร ระดับกลางพระวินัย และระดับสูงพระอภิธรรม ท้ังสามระดับเปFนหลักการท่ีชาวพุทธควรรู3และ
เข3าใจในสาระสําคัญของหลักการดังกล�าว เพราะเหตุท่ีว�า การจะประพฤติและปฏิบัติตามหลักธรรม
ทุกระดับได3 ต3องอาศัยการศึกษาอย�างหรือท่ีเรียกว�า ปริยัติ และเม่ือศึกษาทฤษฎีแล3ว ก็นําเอาทฤษฎี
ไปใช3หรือทดลองใช3 เรียกว�า ปฏิบัติ ส�วนผลจะออกมาอย�างไรภายหลังจากการทดลองแล3ว เรียกว�า 
ปฏิเวธ คือ ผลของการปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้น หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ3าจึงมีความเปFน
ระบบยิ่ง คล3ายกับการทดลองทางวิทยาศาสตร& หากแต�เปFนวิทยาศาสตร&ทางจิตมากกว�า  

เพราะเหตุดังนี้ คําสั่งสอนของพระพุทธเจ3าจึงได3รับการเรียนรู3และนําไปสู�การปฏิบัติ
อย�างแพร�หลายโดยไม�จํากัดว�าจะเปFนเชื้อชาติ ศาสนาใด ถ3าหากว�า เข3าใจธรรม เข3าถึงธรรม และ
พัฒนาหลักธรรมให3เกิดประโยชน&ต�อมวลมนุษย&ชาติ (พระมหาธรรมรัตน& ธรรมยาฤทธิ์, 2555) กลุ�ม
บุคคลเหล�านั้นถือว�า เข3าถึงความเปFนพุทธโดยแท3จริง วัดพระธรรมกายถือว�ายึดหลักธรรมะทุกระดับ
เปFนท่ีต้ังและพยายามสืบสานปณิธานของพระพุทธเจ3าอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงปณิธานอันแท3จริงของ
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พระพุทธเจ3า คือ ต3องการให3สังคมโลกมีความสันติสุข แต�สันติสุขของพระพุทธเจ3าอยู�ในระดับสูง ได3แก� 
นิพพานัง ปรมัง สุขัง ซ่ึงแปลว�า สุขอ่ืนไม�มีเท�ากับสุขแห�งความเปFนนิพพาน แต�ก�อนจะถึงความเปFน
นิพพานได3 ต3องอาศัยการฝaกฝนอบรมตนเองด3วยหลักธรรมแต�ละระดับก�อน โดยแต�หลักธรรมแต�ละ
ระดับแตกต�างกัน แต�เปZาหมายของการประพฤติและปฏิบัติ คือ ให3เกิดสันติภายใน เม่ือคนมีสันติ คือ 
ความสงบสุขภายใน ย�อมไม�มีการเบียดเบียน ทําลายซ่ึงกันและกัน โลกจึงเต็มไปด3วยความสงบสุข 
ด3วยการเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามหลักธรรมแต�ละระดับนี้ วัดพระธรรมกาย จึงพยายาม
แปลงเอาปณิธานของพระพุทธเจ3าไปเปFนหลักการสําคัญของวัด กล�าวคือ การพยายามใช3หลักธรรม
พ้ืนฐานในการอบรมบุคลากรทุกระดับในโครงการต�างๆ โดยใช3ภาษาง�ายๆ เพ่ือสะดวกในการทําความ
เข3าใจหลักธรรมพ้ืนฐาน  

ขณะเดียวกันก็ประยุกต&หลักธรรมท่ีเปFนภาษาบาลี ซ่ึงค�อนข3างจะเข3าใจง�าย 
ประยุกต&ให3สอดคล3องกับวิถีชีวิตความเปFนอยู�เพ่ือเปFนการแสดงให3เห็นว�า แท3จริงแล3ว หลักธรรมะของ
พระพุทธเจ3าคือหลักการท่ีใช3ในการดํารงชีวิตของมนุษย& ซ่ึงเปFนหลักธรรมเบื้องต3นท่ีนําไปสู�การทํา
ความเข3าใจได3อย�างเปFนระบบ กรณีถ3าจะกล�าวถึงการอยู�ร�วมกันเปFนหมู�คณะอย�างกลมเกลียว หากจะ
หาหลักธรรมะมาใช3อย�างตรงไปตรงมา ค�อนข3างจะหายาก แต�ถ3าแปลงจากหลักธรรมะ เปFนหลัก
คุณธรรม 3 ประการ ได3แก� วินัย เคารพ และอดทน ซ่ึงแน�นอนว�า วินัย มีความหมายอย�างไร เปFนท่ี
ทราบกันโดยท่ัวว�า ต3องมีระเบียบ กฎเกณฑ& คําว�า เคารพ อยู�ในหลักคารวะธรรม คําว�า อดทน อยู�ใน
หลักขันติธรรม จะเห็นได3ว�า ป0จจัยของการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายให3เกิดผลสําเร็จได3 ส�วน
หนึ่งและถือเปFนส�วนสําคัญอย�างมาก คือ การแปลงหลักธรรมจากยากไปสู�ง�าย การประยุกต&ให3
สอดคล3องกับกลุ�มบุคคล รวมถึงการจัดหมวดหมู�หลักธรรมท่ีมีอยู�ในพระไตรปcฏกให3เข3าใจง�าย และ
สามารถนําไปใช3ในชีวิตประจําวันได3อย�างเห็นผล อย�างไรก็ดี เพ่ือเปFนการแสดงให3 เห็นว�า  
วัดพระธรรมกายใช3หลักธรรมเบื้องต3นอะไรบ3างในการอบรมธรรมะตามโครงการต�างๆ และใช3อย�างไร
ให3ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทุกภาคส�วนภายในวัดพระธรรมกาย จากการสัมภาษณ&เชิงลึก  
(In-Depth Interview) ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informats) พบว�า  

“หลักธรรมะเปFนเรื่องท่ีจําเปFนอย�างมาก การจัดทําโครงการต�างๆข้ึนมาในวัด
พระธรรมกาย ไม�ว�าโครงการนั้นจะเรียกชื่ออย�างไร แต�เปZาหมายสุดท3ายคือการส�งผ�านธรรมะไปสู�กลุ�ม
บุคคล และธรรมะท่ีค�อนข3างจะได3รับการตอบรับอย�างดีเพราะเข3าใจง�ายรวมถึงผ�านการทดลองใช3มาจาก
รุ�นสู�รุ�นได3แก� หลักคุณธรรม 3 ประการ” (พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 14 กรกฎาคม 2556) 

“ในเบื้องต3นการบริหารจัดการโครงการทุกอย�างท่ีเกิดข้ึนในวัดพระธรรมกาย 
เปZาหมายสําคัญคือการขัดเกลาคนให3เปFนคนดี และต3องการจะฟQRนฟูศีลธรรมให3เกิดข้ึนท่ัวโลก แต�ต3อง
เริ่มต3นท่ีพ้ืนฐานสําคัญก�อน ได3แก� การใช3หลักธรรมะเพ่ือปรับนิสัยของคนท่ีเข3าอบรมก�อน จึงกลายมา
เปFนนิสัยพ้ืนฐาน 5 ประการ เปFนหลักท่ีใช3ปรับปรุงพฤติกรรมของคนก�อนท่ีจะเข3าร�วมเปFนหมู�คณะ” 
(พระครูสมุห&เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

“การจัดทําโครงการเผยแผ�ธรรมะผ�านทางช�องทางต�างๆ อย�างน3อยก็สอนให3คน
เข3าใจในความเปFนคนกตัญxูรู3จักบทบาทหน3าท่ีในแต�ละสถาบันหรือกลุ�มคน หลักท่ีทําให3คนรู3จัก
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บทบาทหน3าท่ีต�างๆ ในสังคม ได3แก� หลักทิศ 6 การจัดทําโครงการต�างๆ หัวหน3าโครงการตามศูนย&ต�างๆ    
ก็ใช3หลักทิศ 6 ในการอบรมทุกครั้งไป” (พระมหาอุเทน  สิริภทฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 10 สิงหาคม 2556) 

“ตามท่ีอบรมในโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดมา โดยเฉพาะวัดท่ีอยู�ในต�างประเทศ ก็ใช3
หลักสังคหวัตถุ 4 เปFนแนวางการอบรมเช�นกัน เพราะหลักการดังกล�าวเห็นว�า มันเปFนหลักการพ้ืนๆ และใช3
ในสังคมได3 คนไทยในต�างประเทศมีความพยามยามจะเข3าใจในหลักการดังกล�าวอย�างมาก เพราะมันเห็นผล
เปFนรูปธรรมดี” (พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

“ด3วยความท่ีคนท่ีเข3ามาอบรมธรรมะกับวัดพระธรรมกาย ส�วนใหญ�จะเปFนฆราวาส
อุบาสก อุบาสิกา ก�ออ่ืนจะต3องอบรมเรื่องหลักฆราวาสธรรมให3เห็นผล เพราะเปFนเรื่องใกล3ตัวของคน
อย�างมาก เนื่องจากว�า ถ3าคนเข3าใจหลักฆราวาสธรรมอย�างน3อย จะต3องรู3จักหน3าท่ีท่ีควรกระทําและ
การแสดงออกต�อผู3อ่ืน เพราะฉะนั้น โครงการเผยแผ�ธรรมะต�างๆ จึงต3องเริ่มต3นจากหลักฆราวาสเปFน
เบื้องต3น และผลก็ปรากฏชัดเจนว�า คนเริ่มเข3าใจ” (พระครูธรรมมังคโลภาส, สัมภาษณ& วันท่ี 11 
กันยายน 2556) 

“เปZาหมายสําคัญของการจัดทําโครงการต�างๆ ในวัดพระธรรมกาย ส�วนหนึ่งก็
ต3องการให3คนท่ีเข3าร�วมในการทํากิจกรรมตามโครงการ เพ่ือสร3างเครือข�ายของความเปFนกัลยาณมิตร 
ถ3าได3ทํากิจกรรมร�วมกันบ�อยๆ ตามโครงการต�างๆ ก็จะกลายเปFนการผูกมิตรกันอย�างแน�นแฟZน ซ่ึงคํา
ว�า ความเปFนกัลยาณมิตรมีลักษณะอย�างไร ทางคณะผู3จัดดําเนินการก็ได3ใช3หลักธรรมด3านกัลยาณมิตร
เข3ามาอบรมเสมอ” (พระวัชระ ฐิตสํวโร, สัมภาษณ& วันท่ี 4 กันยายน 2556) 

“การจัดทําโครงการท่ีสะท3อนให3เห็นเปFนรูปธรรมอีกโครงการหนึ่ง ได3แก� โครงการ
ตอบป0ญหาทางก3าวหน3า ซ่ึงได3น3อมนําเอาหลักมงคลชีวิต 38 ประการมาทําความเข3าใจและวิเคราะห&
ในแต�ละประเด็นและมุ�งสู�เปZาหมายท่ีแท3จริงของหลักมงคลชีวิตดังกล�าว เพราะเหตุท่ีมองเห็น
ความสําคัญ จึงต3องจัดทําเปFนโครงการข้ึนมา ซ่ึงจะนําไปสู�การเรียนรู3และการพัฒนาให3เห็นเปFน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ” (พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556) 

“ในเบื้องต3นก�อนท่ีจะทํากิจกรรมใดๆ ท้ังสิ้น ต3องอบรมจิตใจตัวเองก�อน คือ การนั่ง
สมาธิ จะเห็นได3ว�า ก�อนจะเริ่มกิจกรรม/โครงการใดๆ ท้ังสิ้น วัดพระธรรมกายสนับสนุนให3นั่งสมาธิ
ก�อนเสมอ ซ่ึงเปFนการปูพ้ืนฐานสําหรับจิตใจ หรือการปรับจิตใจให3ดีเพ่ือรองรับกับป0ญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในระหว�างการดําเนินงาน” (พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 
20 ตุลาคม 2556) 

จากข3อมูลการให3สัมภาษณ&เบื้องต3นในเรื่องของป0จจัยด3านหลักธรรมะท่ีนํามาใช3ใน
การอบรมคนในโครงการต�างๆ ของวัดพระธรรมกายมีประเด็นท่ีน�าสนใจสามารถสรุปได3ดังนี้ 

1) วัดพระธรรมกายใช3หลักคุณธรรม 3 ประการ เปFนเบื้องต3นในการอบรม
หลอมรวมคนให3อยู�ร�วมกันเปFนหมู�คณะ หลักการดังกล�าวนี้ถือได3ว�าเปFนหัวใจสําคัญของการฝaกอบรม
บุคลากรต้ังแต�ยุคเริ่มแรกของการก�อต้ังวัด เพราะถือว�าการท่ีคนจะเข3ามาร�วมกันทําคุณงามความดี 
สร3างบุญ สร3างบารมี อย�างน3อยต3องปรับอุปนิสัยให3ตรงกันก�อน เนื่องจากอุปนิสัยของแต�ละบุคคล
แตกต�างกันและติดตัวมาต้ังแต�กําเนิดและมาจากหลากหลายสถานท่ี การอบรมกล�อมเกลา วัฒนธรรม
ความเปFนอยู�แตกต�างกัน จึงจําเปFนต3องหลอมรวมกันภายใต3กฎกติกาเดียวกัน เพ่ือความเปFนระเบียบ
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เรียบร3อยในหมู�คณะ การท่ีจะทําการภารกิจเพ่ือพระศาสนาจําเปFนจะต3องอาศัยเรื่องของหลักการท่ียึด
เหนี่ยวเชื่อมโยงจิตใจ อย�างน3อยหลักการท่ีเชื่อมโยงจิตใจจะต3องสามารถสะกดจิตใจให3คนท่ีมาอยู�กัน
เปFนหมู�คณะได3เห็นพ3องต3องกันด3วยเจตจํานงคงไว3ซึ่งการสืบสานอายุพระพุทธศาสนา อีกท้ังยังเปFนการ
สร3างบุญบารมีให3เกิดข้ึนกับตนเองและต�อชาวโลก ดังนั้น หลักคุณธรรม 3 ประการ ได3แก� วินัย เคารพ 
และอดทน จึงถูกดัดแปลงให3เปFนของง�ายและเห็นผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการอบรม
ธรรมะตามโครงการต�างๆ ซ่ึงสามารถละลายพฤติกรรมของบุคคลจนกลายเปFนค�านิยมร�วม (Shared 
Value) สําหรับองค&การ (พระสมพงธ& ยโสธโร, สัมภาษณ& วันท่ี 19 สิงหาคม 2556)  

2) วัดพระธรรมกายใช3หลักนิสัยพ้ืนฐาน 5 ประการ ได3แก� สะอาด มีระเบียบ 
สุภาพ และตรงต�อเวลา มีสมาธิ เปFนหลักการท่ีถอดเอาสาระสําคัญมาจากพระไตรปcฏก ความจริงแล3ว
หลักการนี้เปFนการพัฒนาต�อยอดมาจากหลักคุณธรรม 3 ประการ เพียงแต�เพ่ิมเติมสองประเด็นเข3ามา 
คือ สะอาดและตรงต�อเวลา หลักการนี้ชี้ให3เห็นถึงการดํารงชีวิตตามปกติของบุคคลซ่ึงต3องมีความ
สะอาดและตรงต�อเวลา เหตุท่ีกล�าวถึงความสะอาด เริ่มจากความสะอาดร�างกาย ท่ีอยู�อาศัย บริเวณ
โดยรอบ และต3องมีความสะอาดใจเปFนเบื้องปลายด3วย ขณะเดียวกันการตรงต�อเวลาเปรียบเสมือนกับ
การไม�โกหกต�อตนเองและผู3อ่ืน แท3จริงก็นํามาจากหลักสุจริต 3 ประการ กล�าวคือ มีความซ่ือตรงทาง
วาจาและใจ ส�วนวินัยแลความสุภาพมีความหมายอันเดียวกันกับหลักคุณธรรม 3 ประการ 2 ข3อแรก 
แต�เม่ือนําเอามาหลอมรวมกันแล3วก็จะได3หลักการท่ีสอดคล3องกับการพัฒนานิสัยพ้ืนฐานของบุคคลให3
มีความปกติ หมายถึง การดํารงชีวิตอยู�ในหมู�คณะด3วยความเปFนปกติ ทําเปFนนิสัยอยู�เนื่องๆ จน
กลายเปFนส�วนหนึ่งของชีวิตท่ีขาดเสียมิได3 รวมความแล3ว ทางคณะผู3จัดโครงการหรือกิจกรรมทุกอย�าง
ต�างใช3หลักนิสัยพ้ืนฐาน 4 ประการในการอบรมธรรมะตามโครงการต�างๆ และใช3ในการฝaกอบรม
บุคลากรทุกประเภทของวัด  

3) วัดพระธรรมกายใช3หลักทิศ 6 เปFนการปูทางแห�งความดี หมายความว�า 
การจะทําให3คนท่ีเข3ามาร�วมในโครงการต�างๆ ได3เห็นถึงคุณงามความดีหรือแนวทางการทําความดี ทํา
ดีต�อใครบ3างถึงจะได3บุญ ความจริงแล3ว หลักทิศ 6 เปFนหลักธรรมท่ีอยู�ในพระไตรปcฏกใช3ปรารภเรื่อง
ของบทบาทหน3าท่ีท่ีจะต3องกระทําต�อกัน และการทําบทบาทหน3าท่ีดังกล�าวมีอานิสงส&สําหรับการ
กระทําเช�นนั้น หากบุคคลท่ีทําหน3าท่ีตามท่ีกล�าวไว3ในหลักทิศ 6 บุคคลนั้นก็จะได3รับบุญกุศลอย�างมาก 
เพราะการทําหน3าท่ีในแต�ละอย�างล3วนเปFนการแสดงออกถึงความเคารพต�อบุคคลท่ีมีพระคุณท้ังสิ้น ดัง
พุทธสุภาษิตท่ีว�า นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญxูกตเวทิตา เครื่องหมายของคนดี คือ ความกตัญxู
กตเวทิตา เพราะฉะนั้น การสอนให3คนรู3จักการแสดงออกถึงความกตัญxูจึงเปFนการวางพ้ืนฐานสําคัญ 
โดยข3อเท็จจริงแล3ว วัดพระธรรมกายได3เน3นเรื่องหลักทิศ 6 อย�างยิ่ง เห็นได3จากตําราวิชาการด3าน
พระพุทธศาสนาของมหาวิทลัยธรรมกาย ซ่ึงเขียนโดยพระภาวนาวิริยะคุณ (ทัตตชีโว) ได3ออกแบบ
หลักและวิธีการนําเสนอเรื่องหลักทิศ 6 ค�อนข3างชัดและเข3าใจง�าย รวมถึงการปรับใช3ภายในองค&การ 
ซ่ึงในป0จจุบันนี้ ผู3ท่ีรับผิดชอบในโครงการต�างๆ ได3ใช3หลักทิศ 6 เปFนแนวทางเบื้องต3นของการอบรมใน
แต�ละครั้งซ่ึงได3ผลเปFนท่ีน�าพอใจ คนท่ีเข3าร�วมโครงการต�างเห็นความสําคัญในหลักทิศ 6 คือมองเห็น
สาระสําคัญท่ีแปลงออกมาจากภาษาท่ีดูเหมือนยาก แต�พัฒนาปรับปรุงให3เปFนของง�าย  
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4) วัดพระธรรมกายใช3หลักสังคหวัตถุ 4 เปFนแนวทางการอบรม โดยสาระสําคัญ
ของหลักสังคหวัตถุ มีนัยสําคัญของการทําให3คนอยู�ร�วมกันในสังคม โดยรู3จักขอบเขตของการ
แสดงออกและการวางตัวให3เหมาะสม โดยในเรื่องของหลักการจะเปFนการกล�าวถึงการให3ทาน การ
พูดจาสุภาพเรียบร3อย การทําประโยชน&แก�ส�วนรวม และการวางตนให3มีความเสมอต3นเสมอปลาย 
ข3อเท็จจริงของการนําหลักธรรมข3อนี้ไปใช3 จากการพิจารณาในคําสัมภาษณ&โดยรวมพบว�า ใช3ในการ
อบรมตามโครงการต�างๆ ทุกครั้ง ซ่ึงเปZาหมายท่ีนําเอาหลักธรรมข3อนี้มากล�าว เพ่ือวางพ้ืนฐานของ
ประพฤติตนเองให3ดํารงอยู�ในสังคมได3อย�างปกติสุขและเปFนการย้ําเตือนให3ตนเองไม�มีความประมาทใน
การใช3ชีวิต เพราะฉะนั้น โดยความสําคัญของหลักธรรมนี้ จึงเปFนพ้ืนฐานสําคัญท่ีคณะผู3บริหาร
โครงการเผยแผ�ธรรมของวัดพระธรรมกายจะต3องนํากล�าวเปFนนิกเขปบทเบื้องต3นและใช3สอดแทรก
ระหว�างการอบรมธรรมะตามกิจกรรมหรือโครงการต�างๆ แล3วแต�โอกาสท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ หลักสังคห
วัตถุ 4 ประการ ยังถูกแปลงให3เห็นเปFนรูปธรรมอีกด3วย กล�าวคือ การแปลงจากทานคือการให3หรือการ
บริจาค ซ่ึงเปFนปกติของการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธอยู�แล3ว ส�วนการพูดจากไพเราะท่ีแปลงมา
จากปcยวาจา ประยุกต&ใช3กับการติดต�อสื่อสารภายในองค&การ กล�าวคือ บุคลากรภายในวัดต3องพูดจาท่ี
สุภาพอ�อนโยนเปFนแบบอย�างท่ีดีให3กับคนภายนอก ขณะท่ีการประพฤติตนให3เปFนประโยชน&ต�อสังคม 
ภาษาของวัดจะใช3คําว�า การรับบุญในส�วนต�างๆ โดยมองว�ากิจกรรมทุกอย�าง เช�น การทําความสะอาด 
การเก็บขยะ การล3างห3องน้ํา เปFนการรับบุญท้ังสิ้น ประการสุดท3าย การประพฤติตนเปFนผู3วางตนใน
ฐานะต�างๆ ได3อย�างเหมาะสม ประการเหล�านี้ คือ หลักการท่ีจะต3องนํามากล�าวอบรมกันอยู�เสมอ
ตลอดท้ังโครงการ   

5) วัดพระธรรมกายใช3หลักฆราวาสธรรม 4 อบรมในโครงการท่ีเก่ียวเนื่อง
กับอุบาสก อุบาสิกา ซ่ึงกล�าวถึงหลักของการใช3ชีวิตทางโลกให3มีความเหมาะสม โดยการพัฒนา
หลักธรรมข3อนี้ให3เข3าใจง�ายด3วยภาษาท่ีใครๆ ก็เข3าถึงได3ง�าย รวมถึงยังมีตําราท่ีเขียนข้ึนมาเพ่ืออธิบาย
นัยสําคัญของหลักธรรมข3อนี้มากพอสมควร กล�าวได3ว�า เปFนการเขียนอธิบายหลักธรรมข3อนี้เพ่ือให3
ประชาชนท่ัวไปได3ศึกษา ตลอดถึงการนํามาใช3อบรมตามโครงการต�างๆ ผลปรากฏตามคําสัมภาษณ&
เบื้องต3น คือ ประชาชนเข3าใจในความหมายของหลักธรรมข3อนี้เปFนรายข3อและโดยองค&รวม กรณีถ3า
เปFนการกล�าวถึงหลักสัจจะ หากพิจารณาเพียงแค�คําว�า สัจจะเปFนความจริง แล3วคําถามต�อมาว�า 
ความจริงคืออะไร บางครั้งการขยายความอาจจะไม�สอดคล3องตามเจตนาของหลักธรรมก็ได3 แต�การ
ขยายคําว�าความจริงตามนัยท่ีถูกต3องจริงๆ ซ่ึงผู3เขียนอธิบายเปFนตําราของวัดพระธรรมกายค�อนข3างจะ
ทําได3ชัด โดยอธิบายคําว�าสัจจะ มีนัยสองประการ ได3แก� สัจจะ คือ ความต้ังใจอะไรไว3แล3ว ก็จริงต�อ
เปZาหมายนั้นไม�ท3อถ�อยต�อเปZาหมายนั้น สัจจะ คือ เม่ือพูดอะไรออกไป ก็ต3องรักษาคําพูด เปFนต3น 
ประเด็นถัดมาเปFนทมะ คือการฝaกตัวเอง เม่ือต้ังใจอะไรไว3แล3วก็ต3องฝaกตัวเองให3เพ่ิมพูนตลอดเวลา 
ส�วนขันติเปFนการอธิบายให3เห็นความอดทนสี่ระดับ ได3แก� อดทนต�อความลําบากตรากตรํา อดทนต�อ
ทุกขเวทนา อดทนต�อการกระทบกระท่ัง อดทนต�อสิ่งท่ีเย3ายวนใจ ประการสุดท3าย จาคะ คือ การ
เสียสละ ท้ังสละวัตถุสิ่งของ มีน้ําใจช�วยเหลือคนอ่ืนและสละอารมณ& ไม�เก็บอารมณ&ขุ�นมัวไว3ในใจ ชุด
ของคําอธิบายเช�นนี้ทําให3เข3าใจหลักธรรมได3ง�ายและน3อมนําไปใช3ในการอบรม ฝaกฝน ท้ังในโครงการ
ของวัดพระธรรมกายและท่ีไม�ได3จัดอยู�ในโครงการ  
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6) วัดพระธรรมกายใช3หลักกัลยาณมิตตธรรมในการสร3างเครือข�าย การ
สร3างเครือข�ายถือว�าเปFนเรื่องท่ียาก แต�ท่ียากกว�านั้นคือเครือข�ายท่ียึดโยงกันด3วยความจริงใจและไม�มี
ผลประโยชน&แอบแฝงการสร3างเครือข�ายท่ีดีต3องมีหลัก สําหรับหลักการท่ีดีในทางพระพุทธศาสนา 
เรียกว�า หลักกัลยาณมิตร เปFนหลักการท่ีกําหนดไว3กว3างๆ ว�า ลักษณะของคําว�า กัลยาณมิตรควรจะ
เปFนอย�างไร ตามหลักการแล3ว ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว�า กัลยาณธรรม 7 ประการ ประกอบด3วย 
น�ารัก น�าเคารพ น�าเทิดทูน ฉลาดพูดแนะนําตักเตือน อดทนต�อถ3อยคํา แถลงเรื่องท่ีลึกล้ําได3 และไม�
ชักนําไปในสิ่งท่ีเสื่อม หลักการเหล�านี้ เปFนสิ่งท่ีคณะผู3จัดทําโครงการนํามากล�าวกันอยู�เสมอ ใช3เปFน
หลักการอบรมบุคลากรทุกประเภทให3รู3ลักษณะความเปFนกัลยาณมิตรโดยท่ัวไป แต�ท่ีน�าสนใจยิ่ง คือ 
การพัฒนาองค&ความรู3เรื่องหลักกัลยาณมิตรจะต3องยกระดับไปท่ัวถึงครอบคลุมกลุ�มบุคคลเพ่ือ
เปZาหมายอันสูงสุด ได3แก� การมีเครือข�ายชุมชนกัลยาณมิตร คนท่ีอยู�ในชุมชนท่ีได3ชื่อว�าเปFน
กัลยาณมิตร ล3วนแต�เปFนชุมท่ีได3การฝaกฝนอบรมตามระบบของวัดมาเปFนอย�างดีแล3ว คล3ายกับว�าคนท่ี
เข3าร�วมโครงการและกิจกรรมกับวัดไม�ว�าจะอยู�วัดหลักหรือวัดสาขา เม่ือได3ผ�านการอบรมและฝaก
ปฏิบัติธรรมแล3ว ก็บอกกับตนเองได3อย�างไม�อายว�า เปFนกัลยาณมิตร และพร3อมท่ีจะสร3างเครือข�าย
กัลยาณมิตรต�อๆ ไป คําว�า เครือข�ายกัลยาณมิตรเปFนลักษณะของเครือข�ายท่ีไม�มีผลประโยชน&แอบ
แฝง เปFนเครือข�ายของการทําบุญและชักชวนกันทําบุญจนกลายเปFนกําลังหลักของการเผยแผ�ธรรมะ
ของวัดพระธรรมกายซ่ึงเปFนป0จจัยสําคัญยิ่งต�อผลสําเร็จโดยภาพรวม 

7) วัดพระธรรมกายใช3หลักมงคลชีวิต 38 ประการในการพัฒนาฐานความรู3
ให3เปFนท่ีเข3าใจและนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเห็นผล การอบรมในโครงการต�างๆ จะขาดหลักมงคลชีวิต 
38 ประการไปไม�ได3 ท้ังนี้ หลักมงคลชีวิต 38 ประการ เปFนชุดคําสอนท่ีอธิบายมงคลของชีวิตแต�ละ
ด3านนั้นมีรายละเอียดอย�างไร ซ่ึงเก่ียวข3องกับการใช3ชีวิตของประชาชน โดยเปFนการอธิบายใน
รายละเอียดได3ว�า อะไรคือท่ีเปFนมงคลสูงสุดในชีวิต เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย&ถ3าไม�มีศาสนาเปFนท่ี
ยึดเหนี่ยว ก็จักไม�รู3ว�า สิ่งสําคัญของชีวิตคืออะไร เปFนการตอบป0ญหาชีวิตได3ดีท่ีสุด แต�เนื่องจากหัวข3อ
ธรรมะนี้มี 38 ประการ จําเปFนจะต3องอาศัยเวลาในการอบรม จึงมีการคิดโครงการข้ึนมาเพ่ือแก3ไข
ป0ญหา อีกท้ังยังต3องการขยายฐานแห�งองค&ความรู3ไปสู�ประชาชนท่ัวประเทศ แล3วผลท่ีเกิดจากการ
มองเห็นป0ญหาประกอบกับความต3องการขยายฐานคิด จึงกลายเปFนโครงการตอบป0ญหาธรรมะทาง
ก3าวหน3า ซ่ึงมีมาต้ังแต�อดีตและป0จจุบันก็ยังคงสานต�อของโครงการนี้อยู� จากการดําเนินการโครงการ
ตอบป0ญหาธรรมะทางก3าวหน3า ในหัวข3อมงคลชีวิต 38 ประการ พบว�า ได3รับการรับเปFนอย�างดีจนองค&
ความรู3ด3านมงคลชีวิตได3รับการศึกษาอย�างละเอียดและสามารถนําไปสู�การปฏิบัติให3เห็นผลเปFนรูปธรรมได3
อย�างแท3จริง เพราะฉะนั้น มงคลชีวิต 38 ประการ จึงเปFนหลักท่ีขาดเสียมิได3และเปFนหลักท่ีจะต3องใช3
พัฒนาบุคคล พัฒนาองค&การ และพัฒนาสถานท่ีให3เปFนไปเพ่ือประโยชน&ต�อประชาชนอย�างแท3จริง  

8) วัดพระธรรมกายใช3หลักการนั่งสมาธิตามรูปแบบวิชาธรรมกาย เปFน
เปZาหมายสูงสุดของวัดพระธรรมกายท่ีต3องการให3บุคคลท่ัวไปได3รับรู3ถึงวิชชาธรรมกาย ในข3อเท็จจริง
อาจจะมีหลายฝUาย โดยเฉพาะนักวิชาการศาสนาออกมาโต3แย3งถึงความไม�มีจริงในวิชชาธรรมกาย แต�
คําว�าวิชชาธรรมกายนั้นเปFนชื่อเรียก ซ่ึงมิใช�ประเด็นหรือสาระสําคัญอะไร สิ่งท่ีเปFนสาระสําคัญจริง
กลับอยู�ท่ีวิธีการนําไปสู�ความสงบและการพ3นทุกข&ได3จริง เหมือนกับการนั่งสมาธิแนวพุทโธ แนวยุบ
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หนอ พองหนอ แนวไหวนิ่ง ประการเช�นนี้เปFนเพียงชื่อเรียก แต�เปZาหมายท่ีจะต3องถึงโดยไม�เก่ียงว�าจะ
ใช3วิธีการไหนจากครูบาอาจารย&ท�านใด คือ การถึงความสงบภายในอย�างแท3จริง ซ่ึงวิชชาธรรมกาย
ตามแบบฉบับวิธีของวัดพระธรรมก็ถือได3ว�า ได3รับความนิยมอย�างมาก โดยเฉพาะคนท่ีเข3ามาปฏิบัติ
ธรรมภายในวัดจะรู3จัก เนื่องจากรูปแบบการจัดทํากิจกรรมโครงการต�างๆ บทนําเข3าไปสู�การ
ดําเนินการต�างๆ คือ การนําพาประชาชนเข3าไปสู�การทําสมาธิบริกรรม สัมมา อรหัง รู3จักเอาจิตไปจับ
ท่ีศูนย&กลางกาย เพ่ือทําใจให3สะอาด สงบ และบริสุทธิ์   

3) ป0จจัยด3านการบริหารโครงการ 
เปFนท่ียอมรับอย�างหนึ่งว�า การบริหารงานโครงการเปFนป0จจัยสําคัญท่ีบ�งชี้ถึงความ

เจริญก3าวหน3าขององค&การ โดยป0จจัยส�วนสําคัญ คือ ลักษณะการขยายของกิจกรรมต�างๆ ซ่ึงเปFน
แรงผลักดันให3ต3องวางกลยุทธ&เพ่ือนํามาสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีการขยายใหญ�โต การขยายและการ
พัฒนาตัวขององค&การ จึงต3องแสดงหาแนวทางการพัฒนามารองรับ ไม�ว�าจะเปFนรูปแบบการพัฒนา
กิจกรรม รูปแบบการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู3 และรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ& เปFนต3น (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, สัมภาษณ& วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556) ลักษณะ
เหล�านี้ องค&การสมัยใหม�จะต3องเผชิญและคิดหาหนทางดําเนินการกันอยู�เสมอ ซ่ึงถือได3ว�าเปFนโจทย&
ท3าทายความสามารถขององค&การสมัยใหม�ยิ่งนัก การท่ีจะไขโจทย&ท่ีท3าทายดังกล�าว จําเปFนจะต3อง
จัดทําโครงการรองรับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ พร3อมท้ังการจัดสรรทรัพยากรการบริหารหลายๆ
ด3าน เพ่ือสนับสนุนให3โครงการท่ีจัดทํารองรับกับกิจกรรมและภารกิจให3มีความพอเพียงและไม�ให3เกิด
ภาวะหยุดชะงักข้ึนมา บ�อยครั้งท่ีกระบวนการบริหารโครงการเกิดภาวะหยุดชะงัก เนื่องจากขาดการ
บริหารจัดการทรัพยากรหลายๆ ด3านอย�างบูรณาการและอย�างพอเพียง   

เม่ือกล�าวถึงโครงการท่ีสร3างมาสอดรับกับภารกิจได3อย�างเห็นผลเปFนรูปธรรมมาก
ท่ีสุด หากไม�กล�าวถึงวัดพระธรรมกายคงจะเปFนไปไม�ได3 เนื่องจากโครงการท่ีคณะผู3บริหารวัด
พระธรรมกายได3คิดค3นและแปรสภาพให3เห็นเปFนรูปธรรมอยู�นั้น ล3วนแต�เปFนตัวอย�างสําคัญท่ีสามารถ
ตอบประเด็นป0ญหาของสังคมได3 ต3องไม�ลืมว�า การจะก�อเกิดเปFนโครงการได3สักโครงการหนึ่ง อย�าง
น3อยต3องมีสภาพป0ญหาเกิดข้ึน กรณีวัดพระธรรมกายก�อนจะกําหนดเปFนโครงการต�างๆ ได3อย�าง
หลากหลายและไม�ซํ้าชื่อกันได3เพราะมีโจทย&ป0ญหาสังคมเปFนตัวต้ัง อีกท้ังยังมีหลักการคิดท่ียึดโยงกับ
หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอีกด3วย เม่ือนําเอาป0ญหาท่ีสะท3อนแง�มุมต�างๆ ทางสังคมมา
จัดทําเปFนโครงการให3มีแบบแผน มีระบบ และเปFนระเบียบ ง�ายต�อการเข3าใจสําหรับผู3ท่ีจะปฏิบัติไป
ตามโครงการ แต�อย�างไรก็ตาม มีคําถามเกิดข้ึนว�า แล3วโครงการต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการคิดของ
คนๆเดียวหรือไม� หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง เกิดจากดําริของหลวงพ�อเจ3าอาวาสคนเดียวหรือไม� คําตอบท่ี
ชัดเจนได3จากผู3ให3ข3อมูลสําคัญพบว�า “โครงการสําคัญได3จากหลักคิดท่ีเกิดจากหลวงพ�อเจ3าอาวาสดําริ
ข้ึนก�อน แล3วจึงส�งผ�านไปเปFนประเด็นให3ทีมงานคณะผู3บริหารของวัดเปFนคนคิดช�วยเพ่ิมเติม” (พระครู
สมุห&เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) จึงตีความได3ว�า โครงการสําคัญของวัด
พระธรรมกายเกิดจากดําริของหลวงพ�อเจ3าอาวาสเปFนหลักคิดต้ังต3นก�อน ต�อจากนั้นจะมีทีมงานด3าน
โครงการ ซ่ึงประกอบด3วยคณะผู3บริหารของวัดเปFนผู3คิดต�อยอดโครงการอีกครั้งหนึ่ง  
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เม่ือได3หลักคิดต้ังต3นท่ีจะนํามาสู�การจัดทําโครงการชื่อของโครงการต�างๆ คิดข้ึนมา
ได3อย�างไร คําตอบท่ีได3จากผู3ให3สัมภาษณ&พบว�า “หลวงพ�อเปFนคนต้ังชื่อโครงการให3 โดยนําเสนอชื่อ
โครงการผ�านคณะกรรมเช�นกัน” (พระครูวิเทศป0ญญาภรณ& (สมบุญ สมฺมาปุxฺโญ), สัมภาษณ& วันท่ี 6 
ตุลาคม 2556) เปFนอันว�า ไม�ว�าจะเปFนหลักคิดเบื้องต3น ชื่อของโครงการ ล3วนเกิดจากกระบวนการคิด
ของผู3นําสงฆ&รูปสําคัญ คือ หลวงพ�อเจ3าอาวาส รวมถึงการระดมสมองจากทีมงานคณะผู3บริหารวัดเปFน
ช�วยกรองรายละเอียดของโครงการอีกชั้นหนึ่ง จนนําไปสู�การเรียกชื่อโครงการต�างๆของวัด
พระธรรมกาย อาทิ โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปท่ัวประเทศ โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร3อน 
โครงการอบรมครูแก3ว โครงการอุบาสิกาแก3ว โครงการกัลยามิตร โครงการตอบป0ญหาธรรมะทาง
ก3าวหน3า โครงการเด็กดี V-Star โครงการตักบาตรพระแสนรูปท่ัวไทยและโครงการธุดงค&ธรรมชัย ฯลฯ 
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ียังไม�ได3จัดทําเปFนโครงการ แต�เปFนกิจกรรมของวัดท่ีทําสืบเนื่องกันมาอย�าง
ยาวนาน อาทิ กิจกรรมถวายสังฆทานและถวายข3าวพระทุกๆ ต3นเดือนของทุกเดือน กิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา ได3แก� วันมาฆบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันคุ3มครองโลก ซ่ึงเปFนวัน
คล3ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส กิจกรรมวันฉลองพระเปรียญ 9 ทุกปh และอ่ืนๆ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกอย�าง ล3วนมีพ้ืนฐานด3านการดําริท่ีอยู�ในบุญท้ังสิ้น 
กล�าวคือ เปFนโครงการท่ีเก่ียวข3องกับบุญ และพยายามสรรหาคําท่ีทําให3คนเห็นแล3วเกิดความสนใจ ถ3า
เปFนเรื่องของการตลาด ก็คงจะคล3ายคลึงกัน เพียงแต�การตลาดโดยท่ัวไป คือ การแสวงหากําไร มีผล
ประกอบการเปFนตัวต้ัง แต�ลักษณะท่ีคล3ายการตลาดของวัดพระธรรมกาย กลับมิได3เปFนเช�นนั้น เพราะ
ถือเอาบุญเปFนตัวต้ัง และมิได3เปFนการบังคับให3คนต3องกระทําอย�างโน3น อย�างนี้ ตามท่ีมีความเข3าใจ
อย�างคลาดเคลื่อน โครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดข้ึนจากการคิด ดําริ โดยมุ�งหวังท่ีจะฟQRนคืน
ศีลธรรมโลกให3กลับคืนมา และฟQRนคืนประเพณี วัฒนธรรมของชาวพุทธให3กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ส�วน
ว�า ลักษณะท่ีคล3ายกับการตลาด ถือได3ว�า เปFนการนําเอาเทคนิควิธีการด3านการตลาดเข3ามาใช3เปFนกล
ยุทธ&สําคัญเพ่ือเอ้ือต�อการขับเคลื่อนให3โครงการอันเนื่องด3วยบุญประสบผลสําเร็จ นั่นคือ ประชาชนได3
มีโอกาสเข3าร�วมในโครงการ ได3มีโอกาสศึกษา ทําความเข3าใจ และเข3าถึงธรรมะ ซ่ึงดูเหมือนว�า ยุคสมัย
นี้ ประชาชนได3ห�างไกลจากวัด และห�างไกลจากธรรมะมากยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้น การคิดค3นโครงการ
ต�างๆ ข้ึนมา จึงเปFนสิ่งท่ีแสดงว�า มีความต้ังใจ มุ�งม่ันอย�างเด็ดเด่ียวจากผู3นําสงฆ&และพระภิกษุรูปอ่ืนๆ 
ผู3เปFนกําลังของพระศาสนา รวมถึงอุบาสก อุบาสิกา กัลยาณมิตรของวัด ท่ีจะสานปณิธานของ
พระพุทธเจ3าให3เปFนจริง นั่นคือ นําศีลธรรมกลับมาและขยายไปสู�หมู�คน โดยไม�จํากัดว�าจะเปFนเชื้อชาติ 
ศาสนาใด “ภารกิจของวัดพระธรรมกายท่ีได3จัดทําเปFนโครงการข้ึนมา เพ่ือฟQRนฟูศีลธรรมโลก ใช3คําว�า 
โลก โดยไม�จํากัดเชื้อชาติ ศาสนา ทุกคนมีสิทธิ์เข3าถึงธรรมะของพระพุทธเจ3าท้ังหมด” (พระครูภาวนา
วิเทศ (วิรัตน& มณิกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 10 ตุลาคม 2556) จึงเห็นว�า การจัดโครงการต�างๆ        
ข้ึน เพ่ือให3คนเข3าถึงธรรมะ ดังพุทธสุภาษิตท่ีว�า “ผู3ใดเห็นธรรม ผู3นั้นเห็นเรา”  

ภายหลังจากท่ีมีการจัดทําเปFนโครงการโดยพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส 
พร3อมท้ังคณะผู3บริหารของวัดแล3ว จําเปFนอย�างยิ่งท่ีจะต3องมีการบริหารจัดการโครงการต�างๆ ซ่ึงหาก
มองโดยข3อเท็จจริงแล3ว โครงการของวัดพระธรรมกายมีมากมาย จําเปFนต3องอาศัยทรัพยากรด3านคน
เปFนคนคอยขับเคลื่อนตามกลไกการบริหาร แต�ทรัพยากรด3านคนจะต3องมีคุณภาพท้ังทางด3านคุณวุฒิ 
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วัยวุฒิ และประสบการณ& การบริหารงานโครงการจึงจะประสบผลสําเร็จ โดยข3อเท็จจริงแล3ว วัด
พระธรรมกาย มีครบท้ังหมด เนื่องจากว�า พระภิกษุรุ�นบุกเบิกส�วนใหญ�แล3ว เคยเปFนนิสิตนักศึกษาจาก
รั้วมหาวิทยาลัยมาก�อน บางรูปจบแพทย& จบวิศวะ จบวิทยาศาสตร& และศาสตร&อ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 
เม่ือเข3ามาบวชแล3ว และได3ศึกษาธรรมะประกอบเข3าด3วยกัน จึงกลายเปFนว�า มีการบูรณาการท้ังองค&
ความรู3ทางโลกกับทางธรรมเข3าด3วยกัน ย�อมเกิดประสิทธิภาพในด3านการบริหารงานอย�างไม�ยากนัก  

แต�อย�างไรก็ดี ในการบริหารจัดการโครงการของวัดพระธรรมกาย มิใช�ว�า จะไม�เกิด
ป0ญหาใดๆ เลย ป0ญหาในการบริหารจัดการโครงการก็มีเหมือนกับการบริหารงานขององค&การอ่ืนๆ 
ท่ัวไป เพียงแต�ว�า การบริหารงานโครงการวัดพระธรรมกายนี้ มีบุญและความศรัทธาเปFนตัวต้ัง รวมถึง
มีเปZาหมายสําหรับการจัดทําโครงการชัดเจน บุคลากรท่ีเข3าไปขับเคลื่อนงานจึงค�อนข3างจะมีป0ญหา
น3อย จากลักษณะเช�นนี้ จึงเปFนประเด็นท่ีโยงมาถึง ป0จจัยด3านการบริหารจัดการโครงการของวัด
พระธรรมกายมีส�วนต�อความสําเร็จในการเผยแผ�ของวัดมากน3อยเพียงใด โดยการบริหารจัดการ
โครงการ ไม�ว�าจะเปFนขององค&การใดก็ตาม ต3องมีลักษณะท่ีจะพึงวัดได3 มีไม�ก่ีประเด็น แต�ในท่ีนี้ จะขอ
นําเอาประเด็นการวัดการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย มาเปFนแนวทาง ได3แก� สภาพแวดล3อม
การบริหารโครงการ วัตถุประสงค&ของการบริหารโครงการ การวางแผนการบริหารโครงการ การ
อํานวยการการบริหารโครงการ การดําเนินการบริหารโครงการ การควบคุมการบริหารโครงการ เปFน
ต3น ประเด็นหลักดังกล�าวนี้ ถือได3ว�า องค&การทุกแห�งจะต3องมีและจะต3องใช3เปFนตัวชี้วัดสําคัญว�า การ
บริหารโครงการนี้ มีลักษณะอย�างนี้หรือไม� ถ3ามีแล3วจะเปFนอย�างไร ดังจะได3กล�าวไปตามลําดับ  

ป0จจัยด3านการบริหารจัดการโครงการของวัดพระธรรมกายมีผลต�อการเผยแผ�ธรรมะ
อย�างไร (ผู3สัมภาษณ&) 

การบริหารจัดการโครงการเปFนการใช3ทรัพยากรการบริหารท้ังหมดขององค&การเปFน
ตัวขับเคลื่อน ไม�ว�าจะเปFนคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ& และหลักการบริหารงานใหม�ๆ ท่ีสอดคล3อง
กับการพัฒนาองค&การ ไม�ว�าจะเปFนองค&การใดในโลก หากปราศจากทรัพยากรการบริหารโครงการ 
วัตถุประสงค&และเปZาหมายสําคัญขององค&การ ก็มิอาจจะประสบผลสําเร็จลงได3 วัดพระธรรมกายก็
เช�นเดียวกัน ต3องอาศัยทรัพยากรการบริหาร เปFนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนงานการเผยแผ�พระ
ศาสนา ต3องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู3 ความสามารถ เริ่มจากพระก็ต3องเปFนพระภิกษุท่ีมีองค&ความรู3
ด3านธรรมะ ผสมผสานกับองค&ความรู3ทางโลก โดยถือเอาความศรัทธาเข3ามาเปFนท่ีต้ัง ก�อนจะลงมือ
ปฏิบัติตามโครงการ ขณะท่ีงบประมาณได3มาจากการสนับสนุนจากผู3เข3ามาร�วมปฏิบัติธรรม ต้ังเริ่ม
ก�อต้ังวัด จนกระท่ังป0จจุบัน ซ่ึงมีผู3คนจํานวนมากท่ีเข3ามาร�วมในกิจกรรม และช�วยกันบริจาค
งบประมาณเพ่ือนํามาใช3จ�ายภายในวัด มิใช�เปFนการบังคับให3กระทําแต�อย�างใดไม� เพราะผู3เข3าร�วมใน
กิจกรรม ต�างก็เล็งเห็นความสําคัญท่ีจะต3องร�วมกันบริจาค และเปFนการสร3างบุญกุศล สร3างบารมี โดย
ยึดถือตามคําสอนของพระเดชพระคุณท่ีว�า “เกิดมาเพ่ือสร3างบุญบารมี” ส�วนการมีวัสดุอุปกรณ&ครบ
ครันและทันสมัย ก็คือ ส�วนมากเปFนวัสดุอุปกรณ&ท่ีเก่ียวเนื่องกับการเผยแผ�ท้ังสิ้น และเปFนผลจากการ
บริจาคทรัพย&จากประชาชนท่ีมีความศรัทธา และประการสุดท3ายการรู3จักนําเอาเทคนิคการบริหาร
จัดการใหม�ๆ เข3ามาประยุกต&ใช3กับการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะ อาทิ การบริหารเชิงกลยุทธ& การ
บริหารแบบเปรียบเทียบ การบริหารไม�เน3นการสั่งการ ฯลฯ ซ่ึงท้ังหมดถือได3ว�า เปFนแนวทางการ
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บริหารจัดการองค&การสมัยใหม�ท้ังสิ้น รวมถึงมีการวัดผลประเมินผลการบริหารโครงการอยู�อย�าง
ต�อเนื่อง ซ่ึงทําให3ทราบถึงจุดเด�น ข3อบกพร�องนําไปสู�การปรับปรุงแก3ไขได3  

การบริหารจัดการโครงการวัดพระธรรมกาย ป0จจัยอย�างหนึ่งท่ีขาดมิได3ในเชิงของ
การบริหารโครงการทุกโครงการ ได3แก� ก�อนท่ีกําหนดเปFนโครงการข้ึนมา ต3องศึกษาองค&ประกอบ
แวดล3อมสําคัญ เหตุผลสําคัญ และเจตนารมณ&ท่ีอยากจะให3โครงการก�อปฏิสัมพันธ&กับเรื่องราว 
สถานท่ี และบุคคล โดยพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส ได3เปFนผู3มีวิสัยทัศน&ดําริโครงการและ
อาศัยคณะผู3บริหารของวัดเปFนผู3สานต�อเรื่องดําริ หรือปณิธาน โดยมีการศึกษาองค&ประกอบแวดล3อม
ด3านการบริหารโครงการ ความเปFนไปได3 และประโยชน&ท่ีจะได3รับภายหลังจากทําโครงการนี้ไปแล3ว 
กลุ�มเปZาหมายคือใคร เปFนต3น กรณีเช�นนี้ เปFนองค&ประกอบแวดล3อมในเบื้องต3นท่ีจะต3องดําเนินการ
ร�วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการร�วม เม่ือได3ชื่อโครงการมาแล3ว ก็ต3องหาวิธีการบริหารจัดการ
โครงการให3เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยสรรพกําลังทุกด3านท่ีเก่ียวเนื่องกัน เช�น สรรพกําลังด3าน
ทรัพยากรการบริหาร เปFนเครื่องมือช�วยสนับสนุน ผลักดันให3ดําริท่ีเกิดจากโครงการเปFนจริงข้ึนมา 
ขณะเดียวกัน ประการต�อมา คือ การพิจารณาสภาพแวดล3อมของโครงการท่ีจะดําเนินการ โดยการ
พิจารณานั้น มีประเด็นสําคัญ หลายประการด3วยกัน อาทิ กลุ�มประชาชน วัฒนธรรมท3องถ่ิน คณะ
สงฆ&ภายในจังหวัด หน�วยงานราชการ หน�วยงานภาคเอกชน หน�วยงานสถานศึกษา หน�วยงานท3องถ่ิน 
และวัดในหมู�บ3านตําบลนั้น ฯลฯ ประเด็นเหล�านี้ คือ สิ่งท่ีควรจะทําการศึกษาก�อนท่ีจะดําเนิน
โครงการ  

กลุ�มประชาชนและวัฒนธรรมท3องถ่ินเปFนประเด็นแรกท่ีจะต3องนํามาพิจารณา 
เพราะเหตุท่ีว�า ประชาชนและวัฒนธรรมท3องถ่ิน บางครั้งอาจจะมีทัศนคติท่ีไม�ดีต�อวัดมาก�อนหน3านั้น
แล3ว ท้ังๆ ท่ีข3อเท็จจริงไม�ได3เปFนดังท่ีคิดเอาไว3 และเปFนความคิดท่ียังคลาดเคลื่อน ยังไม�มีโอกาสได3
อธิบายให3เกิดความกระจ�าง ประกอบกับวัฒนธรรมท3องถ่ิน ซ่ึงยังไม�สามารถสอดคล3องกับแนวทางการ
ปฏิบัติของโครงการ จึงทําให3การบริหารจัดการโครงการในท3องถ่ินนั้นๆ ประสบกับป0ญหา แต�อย�างไรก็
ตาม โครงการของวัดพระธรรมกาย ส�วนใหญ�มักจะไม�ขัดกับวัฒนธรรมประเพณีของท3องถ่ินเท�าใดนัก 
เพราะว�า วัฒนธรรมท3องถ่ินของท3องถ่ินนั้นๆ มีลักษณะเปFนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา แต�อาจจะมี
วิธีปฏิบัติเล็กน3อยๆ ท่ีต�างกันเท�านั้น แต�ท้ังนี้ด3วยความเปFนวัฒนธรรมชาวพุทธด3วยกัน การปรับตัวเข3า
หากันจึงเปFนไปโดยง�าย ส�วนการท่ีกลุ�มประชาชนยังมีความเข3าใจอย�างคลาดเคลื่อนในประเด็นท่ีว�า 
โครงการของวัดพระธรรมท่ีขยายมาในแต�ละท3องถ่ินนั้น ทํามาเพ่ือแสวงหาสาวกและกําไรเข3าวัด 
ประเด็นความเข3าใจอย�างคลาดเคลื่อนดังกล�าว จึงต3องใช3ความอดทนในการอธิบาย เหนือสิ่งอ่ืนใด 
หลักการท่ีจะเอาชนะอุปสรรคเหล�านี้ ตามท่ีพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาสกล�าวไว3 ได3แก�        
“ไม�ตอบโต3 ทําแต�ความดี สร3างบุญบารมีต�อไป ไม�นานนัก สิ่งชั่วร3ายก็จะแพ3ภัยตนเอง”  

เท�าท่ีมีการจัดการโครงการในจังหวัดต�างๆ มักจะไม�เกิดป0ญหาด3านวัฒนธรรม
ท3องถ่ินมากเท�าใด แต�ถ3าเกิดจากความเข3าใจคลาดเคลื่อนก็มักจะมีเปFนส�วนน3อย ต3องใช3เวลาและความ
อดทนเข3าไปแก3ไขกับป0ญหา ท่ีสําคัญ ต3องจัดทําโครงการท่ีเนื่องด3วยอรรถประโยชน&แก�สาธารณะ ให3
ประชาชนท่ียังเข3าใจคลาดเคลื่อนได3เห็นว�า การบริหารจัดการเผยแผ�ธรรมะต�างๆ ท่ีวัดพระธรรมกาย
ได3จัดกระทําข้ึนมาในแต�ละพ้ืนท่ีนี้ มีความสําคัญอย�างไร ต�อการสืบต�ออายุของพระพุทธศาสนาและ
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เปFนประโยชน&แก�สังคมอย�างไร โดยข3อเท็จจริง วัดพระธรรมกายก็ได3ทําให3เห็นเปFนท่ีปรากฏชัดเจนอยู�
แล3ว กล�าวคือ ทําให3ดู อยู�ให3เห็น ปฏิบัติให3เปFน หมายความว�า ทําจริงได3รับประโยชน&อย�างแท3จริง 
และท่ีสําคัญมีจํานวนประชาชนเข3าร�วมในโครงการเปFนจํานวนมากจริง จะเห็นได3จาก วัดสาขาของวัด
พระธรรมกาย ได3เกิดข้ึนเกือบจะทุกจังหวัด และในแต�ละครั้ง โครงการต�างๆ วัดศูนย&ใหญ�ได3จัดกระทํา
อย�างไร วัดสาขาในจังหวัดนั้น ก็กระทําเหมือนกัน คล3ายกับเปFนการขยายโครงการโดยอาศัยวัดสาขา
เปFนหน�วยคอยสนับสนุนให3โครงการของวัดบรรลุผล  

ในการจัดทําโครงการแต�ละครั้งไม�ว�าจะอยู�ในวัดใหญ�หรือวัดสาขา ตัวชี้วัดสําคัญท่ี
เปFนป0จจัยส�งผลให3การบริหารโครงการประสบผลสําเร็จ คือ จํานวนคนท่ีมาร�วมงาน และการมีส�วน
ร�วมในการทํากิจกรรม โดยแต�ละคนท่ีเข3ามาร�วมในโครงการ ต�างก็มาด3วยใจศรัทธาท่ีต3องการจะฝaกฝน
อบรมตนเอง เพ่ือเปFนบุญกุศล เปFนบารมีติดตนเอง อีกท้ังคนท่ีเข3ามาร�วมในโครงการได3เห็นปฏิปทา
แนวทางการปฎิบัติในโครงการและมีความเชื่อม่ันว�า โครงการท่ีวัดได3จัดทําข้ึนนั้น สามารถทําให3มโน
ปณิธานท่ีต้ังไว3บรรลุผลอย�างแน�นอน นั่นคือ ความเปFนบุญได3เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีร�วมโครงการ
และจะติดตัวไปเรื่อยๆ ยิ่งเข3าร�วมในโครงการมากข้ึนเท�าใด จิตใจก็ผ�องใสมากข้ึนเท�านั้น เพราะได3รับ
การฝaกปฏิบัติตามหลักวิชาธรรมกาย จะเห็นได3ว�า ไม�ว�าจะทํากิจกรรมอะไรก็แล3วแต�ภายใต3โครงการ 
ก�อนจะทํากิจกรรมอันใด ต3องมีการนั่งสมาธิ เจริญภาวนา เพ่ือเปFนการเตือนสติและฝaกฝนจิตใจให3
ม่ันคงเสียก�อน ด3วยการนําพากระทําในลักษณะนี้ จึงเปFนท่ีพึงพอใจของประชาชน และถือว�าเปFนเรื่อง
ท่ีไม�น�าประหลาดแต�ประการใดท่ีเห็นจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปh เพราะหลักการบริหารจัดการโครงการ คือ 
เน3นการปฏิบัติให3ดูเปFนแบบอย�าง ดังเช�นคําสอนของหลวงพ�อเจ3าอาวาสท่ีว�า “ต3องเปFนต3นแบบท่ีดีให3
ได3ก�อน” หมายความว�า จะทําอะไรก็ตาม ต3องทําให3เปFนต3นแบบให3ได3 จะจัดทําโครงการต3อง
ดําเนินการให3เปFนโครงการต3นแบบ หรือโครงการตัวอย�างให3เห็นเปFนรูปธรรมและสัมผัสได3ถึงสิ่งท่ีเปFน
ประโยชน&ให3ได3ก�อน แล3วศรัทของประชาชนก็จะเกิดตามมาภายหลัง จากการสัมภาษณ&ในเรื่องของ
ประชาชนท่ีเข3ามาร�วมในโครงการต�างๆ พบว�า 

“สิ่งท่ีทําให3ตัดสินใจเข3ามาร�วมในโครงการต�างๆ ของวัด เช�น โครงการอุบาสิกาแก3ว 
โครงการกัลยาณมิตร ก็รู3สึกว�า มีความม่ันใจว�า ถ3าเข3ามาร�วมแล3วได3ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาตาม
หลวงพ�อจะได3บุญ ได3บารมีติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ” (พระอติเทพ ธมฺมนาโถ, สัมภาษณ& วันท่ี 31 
สิงหาคม 2556) 

“แต�ก�อนก็ไม�รู3สึกว�าอยากจะเข3าวัด เพราะมีทัศนคติไม�ดี แต�พอลองมาสัมผัสและเข3า
ร�วมกิจกรรมทางวัดตามโครงการต�างๆ ก็ได3เห็นแล3วว�า มีประโยชน&จริง และสามารถฝaกตัวของเราได3
จริง และก็รู3แล3วว�า ธรรมะเราสัมผัสได3จริง” (พระอรรถ สุจิตฺโต, สัมภาษณ& วันท่ี 8 กันยายน 2556)  

“สิ่งท่ียืนยันได3ว�า โครงการนี้มีประโยชน&จริงดูได3จากจํานวนคนท่ีเข3ามาร�วม เพราะมี
ความเชื่อพ้ืนฐานว�า อยากจะได3บุญ และยิ่งได3ฟ0งพระท�านได3เทศนานําเอาหลักธรรม หลักปฏิบัติของ
วัดพระธรรมกาย โดยเฉพาะวิชชาธรรมกายเข3ามาสอนก็รู3และสัมผัสได3เข3าถึงสมาธิ” (พระประยูร อตฺ
ถลทฺโธ, สัมภาษณ& วันท่ี 3 ตุลาคม 2556) 

บทสัมภาษณ&ดังกล�าวได3ข3อสรุปข้ึนมาอีกระดับหนึ่งว�า ป0จจัยท่ีจะส�งเสริมให3การ
บริหารจัดการโครงการเปFนไปด3วยความราบรื่น คือ จํานวนคนท่ีเข3าร�วมโครงการ โดยมีตรรกะท่ีว�า  
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ถ3าหากโครงการไม�ดีจริง แล3วจะมีคนจํานวนมากให3การสนับสนุนและเข3ามาร�วมอบรมกันเปFนจํานวน
มากได3อย�างไร ขณะเดียวกัน โครงการอบรมธรรมะของวัดพระธรรมกายล3วนส�งเสริมให3คนฝaกอบรม
บ�มนิสัยให3เปFนคนดี โดยใช3หลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ3าเปFนเครื่องนําทางให3คนเข3าใจ เข3าถึงและ
พัฒนาตนเองจากท่ีเปFนคนมีนิสัยย่ําแย� กลายมาเปFนคนใหม�เปFนมีอุปนิสัยดีข้ึน และสิ่งท่ีผูกใจคนให3เข3า
ร�วมโครงการได3ดีท่ีสุด คือ คําว�า บุญ อันเปFนท่ีต้ัง แม3จะไม�สามารถสัมผัสได3ด3วยการเห็นเปFนรูปธรรม 
แต�ก็สัมผัสได3ด3วยใจ อีกประการหนึ่ง จะสังเกตุว�า สาระสําคัญในบทสัมภาษณ& ยังชี้ให3เห็นว�า จํานวน
คนท่ีเข3ามาร�วมในโครงการเพราะต3องการอยากจะได3บุญ และอยากจะฟ0งธรรมะจากพระสงฆ&ผู3เปFน
วิทยากรในโครงการ ได3อบรมธรรมะ โดยเฉพาะการนั่งสมาธิตามแนววิชชาธรรมกาย ซ่ึงเปFนหลัก
สําคัญท่ีขาดเสียมิได3และจะต3องมีการนํามาใช3ในการอบรมตลอดท้ังโครงการ  

นอกจากนี้ การสํารวจสภาพแวดล3อมการบริหาร นอกจากจะพิจารณาดูท่ีตัวชี้วัด
ด3านวัฒนธรรมของท3องถ่ินนั้นๆ และกลุ�มประชาชนในแต�ละท3องถ่ินประกอบเข3ากันแล3ว ยังต3อง
พิจารณาท่ีการให3การสนับสนุนจากคณะสงฆ&ภายในจังหวัดด3วย บ�อยครั้งท่ีโครงการเผยแผ�ธรรมะของ
วัดพระธรรมกาย ยังไม�ได3รับความร�วมมือจากคณะสงฆ&ภายในจังหวัดมากนัก ท้ังนี้อาจจะมีสาเหตุ
หลายประการ อาทิ คณะสงฆ&ในแต�ละจังหวัด ยังเข3าใจอย�างคลาดเคลื่อนว�า วัดพระธรรมกายจะมา
เรี่ยรายเงิน หรือหาเงินเข3าวัด และมาขยายลัทธิของตนเอง ต�อมาคณะสงฆ&ในจังหวัด ยังคิดว�า เม่ือให3
ความร�วมมือกับวัดพระธรรมกายแล3ว ดูเหมือนเปFนเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน&ให3กับวัด
พระธรรมกาย ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนเช�นนี้ยังมีให3เห็นอยู� แต�อย�างไรก็ตาม วัดพระธรรมกาย มิได3มี
เจตนาอย�างท่ีคิดกัน เพราะเจตนารมณ&การจัดทําโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย แท3จริงมี
แต�เจตนาท่ีจะส�งเสริม บํารุง รักษาพระพุทธศาสนา มิได3มีเจตนาต�างจากคณะสงฆ&ภายในจังหวัดแต�
ประการใด อีกท้ังสิ่งท่ีวัดพระธรรมกายได3กระทําอยู�ในขณะนี้ ก็เพราะมีความพร3อมในเรื่องของการ
บริหารจัดการมากกว�า ขอเพียงแต�คณะสงฆ&ในจังหวัดให3การสนับสนุนในกิจกรรมเท�านี้ก็เปFนการ
เพียงพอ แต�อย�างไรก็ตาม สถานการณ&ด3านความเข3าใจคลาดเคลื่อนก็ค�อยๆ ลดลงอย�างต�อเนื่อง 
เพราะได3มีวัดสาขาในแต�ละจังหวัดและมีพระสงฆ&ท่ีวัดได3ส�งไปเปFนผู3นําบุญและเปFนผู3ประสานงานกับ
ทางคณะสงฆ&ในจังหวัดนั้นๆ ซ่ึงปรากฏว�า ได3ผลอย�างมาก คณะสงฆ&เริ่มเข3าใจและหันมาสนับสนุน 
เพราะรู3ว�าเปFนสิ่งท่ีมีประโยชน&ต�อการเผยแผ�พระศาสนาอย�างแท3จริง  

“แต�ก�อนคณะสงฆ&ก็ยังไม�เข3าใจ เพราะคิดว�า วัดพระธรรมกายกําลังจะขยายลัทธิ
ความเชื่อ แต�พอเราเริ่มทําโครงการเพ่ิมมากข้ึน คณะสงฆ&ก็เริ่มเห็นความสําคัญ คิดว�า ถ3าหากไม�ปรับ
ความเข3าใจโดยทําให3คณะสงฆ&ท�านดูก็คงจะลําบาก” (พระครูสมุห&สมบูรณ& ปุxฺญากโร, สัมภาษณ& 
วันท่ี 14 ตุลาคม 2556) 

จึ ง เปFนการอนุมานได3ว� า  การบริหารจัดการโครงการเผยแผ�ธรรมของวัด
พระธรรมกายสําเร็จได3ก็เพราะการประสานงานกับคณะสงฆ&อยู�ตลอดเวลา คือ ทําให3คณะสงฆ&ใน
จังหวัดนั้นๆ ให3ท�านได3เห็นว�า โครงการท่ีจัดทําข้ึนและนํามาบริหารจัดการภายในจังหวัดนี้ มิได3ทําเพ่ือ
วัดพระธรรมกาย แต�ทําเพ่ือการเผยแผ�และการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย�างแท3จริง ส�วนการ
สนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในแต�ละท3องถ่ิน ปรากฏว�า ได3รับ
ความร�วมมือกันเปFนอย�างดี หน�วยงานราชการทุกภาคส�วน ล3วนอํานวยความสะดวกในการจัดทํา
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โครงการต�างๆ ภายในจังหวัด และมีข3าราชการ เจ3าหน3าท่ีของแต�ละภาคส�วนเข3ามาช�วยเหลือบ3างเปFน
บางส�วน ขณะท่ีส�วนท่ีราชการท่ีไม�เห็นด3วยก็มี แต�ไม�แสดงออกให3เห็นอย�างชัดเจน หรือไม�เปFนการ
ขัดขวางแต�ประการใด สําหรับหน�วยงานภาคเอกชน ห3างร3านต�างๆ ต�างก็เห็นดีด3วยกับโครงการเผยแผ�
ธรรมะของวัด ซ่ึงจัดข้ึนในแต�ละจังหวัด กรณีตัวอย�างท่ีเห็นได3ชัด โครงการธุดงค&ธรรมชัยสู�เส3นทาง
มหาปูชนียาจารย& ปรากฏให3เห็นข3อเท็จจริงอย�างเด�นชัดว�า หน�วยงานราชการและหน�วยงานเอกชน
ห3างร3าน ให3การต3อนรับเปFนอย�างดีกับโครงการธุดงค&ธรรมชัย โดยต�างก็แซ�ซ3องสรรเสริญเปล�งวาจา 
สาธุการตลอดท้ังสองข3างทาง แม3บางครั้งอาจจะทําให3การจราจรติดขัดบ3าง แต�ก็ไม�เปFนท่ีรําคาญใจแก�
ประชาชนท้ังสองข3างทาง กลับได3ยินคํากล�าวแต�เสียงกล�าวสรรเสริญอนุโมทนาแทบท้ังสิ้น จากการ
สัมภาษณ&ผู3ให3ข3อมูลสําคัญหลายท�านพบว�า 

“ในการจัดโครงการธุดงค&ธรรมชัย พอจะกล�าวโดยภาพรวมถึงการได3รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส�วน ไม�ว�าจะเปFนภาครัฐ ภาคเอกชน ต�างก็ให3การสนับสนุนช�วยเหลือมาโดย
ตลอด ถึงแม3ว�า บางส�วนจะไม�เห็นด3วยแต�ก็ไม�ได3ขัดขวางโครงการแต�ประการใด” (พระมหาสงวน     
สุริยวํโส, สัมภาษณ& วันท่ี 29 ตุลาคม 2556)  

“หน�วยงานราชการ โดยเฉพาะสถานศึกษาต�างๆ ก็ได3เล็งเห็นว�า โครงการของวัด
พระธรรมกายมีประโยชน&จริงๆ และได3มีคณะครูนักเรียนให3การสนับสนุน เม่ือขอร3องให3ช�วยเหลือ
อะไร ก็ได3รับความร�วมมือด3วยดีตลอดมา ตลอดถึงหน�วยงานท3องถ่ิน ก็ให3การสนับสนุนและเปFนกําลัง
หลักด3วยเช�นกัน” (พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556)  

กล�าวได3ว�า ภาพรวมของการจัดโครงการเผยแผ�ธรรมของวัดพระธรรมกายอยู�ใน
ระดับเปFนท่ีน�าพอใจ เพราะหน�วยงานราชการทุกหน�วยงานให3การสนับสนุน ตลอดถึงหน�วยงาน
ภาคเอกชนก็ได3ให3การสนับสนุนเช�นกัน จะเห็นได3จากโครงการธุดงค&ธรรมชัย มีห3างร3านต�างๆ สะท3อน
ความเห็นว�า อยากจะให3โครงการธุดงค&ธรรมชัยเกิดข้ึนอีก เพราะนานๆ ครั้งจะได3เห็นพระภิกษุจํานวน
พันกว�ารูปเดินธุดงค&ผ�านห3างร3าน ผ�านหน�วยงานราชการ ซ่ึงถือว�าเปFนสิริมงคลอย�างยิ่ง ดังนั้น ถ3าจะ
อนุมานว�า การจัดทําโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย ไม�ว�าจะเปFนโครงการอะไรก็ตาม 
การได3รับการสนุนจากทางหน�วยงานราชการ หน�วยงานภาคธุรกิจเอกชน หน�วยงานทางการศึกษา 
และหน�วยงานท3องถ่ิน ย�อมเปFนป0จจัยให3โครงการของวัดพระธรรมกายบรรลุผลสําเร็จดังท่ีปรากฏให3
เห็นเปFนรูปธรรมอย�างชัดแจ3ง หรือหากจะกล�าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การบริหารโครงการของวัด
พระธรรมกายจะสําเร็จได3ต3องอาศัยการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนเข3ามาร�วม อย�างน3อยร�วมทํา
กิจกรรม เพ่ือให3เห็นว�า กิจกรรมท่ีได3ร�วมกันทํานั้นมีประโยชน&และประชาชนได3ประโยชน&อย�างแท3จริง 

การจัดทําโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายต3องมีวัตถุประสงค&โครงการ
อย�างชัดเจน เพราะวัตถุประสงค&ของการโครงการแต�ละอย�างไม�ว�าจะเปFนของหน�วยงานต�างๆ ต3องมี
วัตถุประสงค&กํากับไว3ชัดเจนเสมอ อย�างน3อยก็ต3องตอบให3ได3ว�า ทําอย�างนี้เพ่ืออะไร โดยเฉพาะอย�างยิ่ง 
ป0จจัยท่ีมีส�วนทําให3การบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะประสบผลสําเร็จ คือ วัตถุประสงค&ของการ
บริหารโครงการ เพ่ือแก3ไขป0ญหาสังคม จากท่ีเคยได3สดับมาว�า ก�อนท่ีจะกลายมาเปFนวัดพระธรรมกาย
ได3 เพราะคําพูดท่ีว�า “เด๋ียวนี้สังคมเสื่อมทรามเต็มไปด3วยป0ญหาอาชญากรรม ป0ญหายาเสพติด ป0ญหา
อบายมุข” จากคําพูดดังกล�าวจึงทําให3กลายเปFนแรงบันดาลใจของคณะผู3บริหารวัดในยุคบุกเบิก คือ 
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ต3องการจะสร3างวัดให3เปFนวัดให3เปFนท่ีพ่ึงทางใจแก�คนท่ัวไปอย�างแท3จริง เพราะเหลียวไปหาสถาบัน
ไหนก็ไม�เหมาะสมเท�ากับสถาบันทางศาสนาท่ีจะช�วยแก3ไขเยียวยาป0ญหาสังคมได3 วัดพระธรรมกายจึง
ถือเอาเรื่องความชัดเจนในวัตถุประสงค&ด3านการแก3ไขป0ญหาสังคมเปFนตัวต้ัง กล�าวคือ การสร3างวัด
พระธรรมกายข้ึนมา นอกจากจะเปFนการเผยแผ�หลักธรรมะ รวมถึงวิชชาธรรมกายด3วยแล3ว แต�ยัง
ต3องการจะแก3ไขป0ญหาสังคม โดยนําเอาหลักธรรมะไปอบรมกล�อมเกลาจิตใจประชาชน เพราะฉะนั้น 
จะเห็นได3ว�า วัตถุประสงค&ของโครงการวัดพระธรรมกาย เจตนารมณ&ในเบื้องลึก คือ การแก3ไขป0ญหา
สังคม ทําเพ่ือสาธารณะชน  

ขณะเดียวกันหากมองในอีกแง�หนึ่งในวัตถุประสงค&การบริหารโครงการของวัด
พระธรรมกาย คือ การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โครงการท่ีจัดทําข้ึนมา ล3วนแล3วแต�สื่อให3เห็นถึง
แนวทางการทําคุณงามความดีท้ังสิ้น และเอ้ือประโยชน&อย�างยิ่งท่ีจะให3ประชาชนได3เข3าร�วมปฏิบัติ
ธรรมตามกิจกรรมในโครงการเผยแผ�ธรรมะทุกโครงการ แม3ว�ารูปแบบการเผยแผ� อาจจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม คือ นํามาทําในรูปของโครงการ แต�คงสาระสําคัญของหลักการ หลักธรรมท่ีจะใช3การอบรม
ประชาชนเช�นเดิม การสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให3สอดคล3องตามมโนปณิธานของพระพุทธเจ3า
ได3ดีท่ีสุด คือ การนําธรรมะเข3าไปสู�วิถีชีวิตของประชาชนมากท่ีสุด ยิ่งประชาชนรู3และเข3าใจธรรมะ
อย�างลึกซ้ึงเพียงใด ศีลธรรมก็จะกลับคืนสู�โลกโดยเร็วพลันเพียงนั้น เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการ
โครงการของวัด วัตถุประสงค&ท่ีชัดเจนอย�างหนึ่ง คือ การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา มิพักต3องสงสัย
แต�ประการใด 

“การบริหารจัดโครงการของวัดพระธรรมกาย ในเบื้องต3นแล3ว ต3องมีการกําหนด
วัตถุประสงค& ให3ชัดก�อน ซ่ึ งวัตถุประสงค&ของวัดค�อนข3างจะชัด เจน คือ การสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา ให3ประชาชนได3เรียนรู3เข3าใจวิถีชาวพุทธ กลายเปFนสังคมชาวพุทธในอุดมคติ ไม�มีการ
ฆ�า เบียดเบียน ทําผิดศีลธรรม” (พระมหาอุเทน  สิริภทฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 10 สิงหาคม 2556) 

“การสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาท่ีดีท่ีสุด คือ อบรมธรรมะให3ประชาชนได3เกิด
ความเข3าใจและนําไปใช3เพ่ือแก3ไขป0ญหาชีวิต ซ่ึงจะก�อให3เกิดการแก3ไขป0ญหาสังคมอีกทอดหนึ่ง ในเม่ือ
ป0ญหาของตนเองได3รับการแก3ไขแล3ว ก็จะไม�ไปขยายไปหาไปสู�สังคมอีก ป0จจัยท่ีสนับสนุนให3ทํา
โครงการท้ังหมด จึงเปFนไปเพ่ือการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น” (พระครูโกศลสุดากร, 
สัมภาษณ& วันท่ี 15 สิงหาคม 2556) 

การให3ข3อมูลสําคัญเบื้องต3นนี้สะท3อนให3เห็นประเด็นสําคัญสําคัญบางอย�าง ได3แก� 
พระพุทธศาสนาจะสถิติดํารงอยู�ได3ตราบนานเท�านั้น ข้ึนอยู�กับศาสนิกได3เผยแผ�หลักธรรมอันเปFนใจ
กลางสําคัญ (Core Doctrince) พยายามจับหัวใจสําคัญของหลักธรรมะแล3วนํามาขยายไปสู�ประชาชน
ให3ได3เข3าใจ เข3าถึงธรรมะโดยเร็ว ไม�ว�าจะใช3วิธีการใดก็ตาม แต�เปZาหมายคือ การนําธรรมะไปสู�
ประชาชน (Convey to Drama for People) กล�าวอีกนัยหนึ่ง พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ�งเรืองได3   
ก็ต�อเม่ือพุทธศาสนิกชนทุกหมู�เหล�าได3ช�วยกันนําธรรมะมาขยายและใช3เปFนแนวทางปฏิบัติในชีวิต
ประจําให3มากท่ีสุด (พระธรรมโกศาจารย&, ศ.ดร. ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2548) ดังนั้น หากจะตีความตาม
ความเห็นดังกล�าว วัดพระธรรมกาย ก็กําลังดําเนินการตามรอยธรรมของพระพุทธเจ3า โดยวิธีการ
กําหนดเปFนโครงการเผยแผ�ธรรมะ และมีวัตถุประสงค&ท่ีมุ�งม่ันในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา  



271 

วัตถุประสงค&ของการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย ประการถัดมาคือเปFนไป
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร กล�าวได3ว�า การจัดทําโครงการเผยแผ�ธรรมะข้ึนมา ความจริงแล3ว ก็เพ่ือท่ีจะ
นําธรรมะไปขัดเกลาจิตใจประชาชน คือ การฝaกฝนพัฒนาคนให3มีศีลธรรมนั่นเอง จะสังเกตุได3ว�า 
วัตถุประสงค&ท่ีเน3นการพัฒนาบุคลากร มีมาต้ังแต�การก�อต้ังวัด กล�าวคือ การก�อต้ังวัดมีเจตนารมณ&ท่ี
สําคัญใช3เปFนท่ีฝaกอบรมประชาชนทุกหมู�เหล�า แต�การอบรมจะบังเกิดให3เห็นเปFนตัวอย�างได3           
วัดพระธรรมกาย ก็จะต3องฝaกฝนอบรมบุคลากรภายในให3เกิดเปFนมรรคเปFนผลเสียก�อน โครงการท่ีใช3
ในการอบรมบุคลากรภายใน ได3แก� โครงการอบรมธรรมทายาท ซ่ึงเปcดรับบุคคลภายนอกเข3ามา
อุปสมบทเปFนพระภิกษุ และใช3หลักการอบรมธรรมะในรูปแบบการนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณหลวง
ปูU (สด) และคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร&ขนนกยูง เปFนเครื่องมือในการอบรมกล�อมเกลา หลัก
ธรรมะท่ีใช3ในการอบรมได3แก� การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกาย ซ่ึงเปFนท่ีโด�งดังอย�าง
มาก จากการค3นพบของพระเดชพระคุณหลวงปูU แล3วขยายมาสู�ศิษยานุศิษย&รุ�นต�อรุ�น หนึ่งในนั้นคือ 
หลวงพ�อเจ3าอาวาส ได3สืบต�อวิชชาธรรมกาย ดังนั้น จึงใช3หลักวิชชาธรรมกายเปFนแนวทางในการอบรม 
ฝaกปฏิบัติสมาธิเบื้องต3น ขณะเดียวกันก็ประยุกต&ใช3หลักธรรมะเบื้องต3นในภาษาท่ีเข3าใจง�ายและพร3อม
ท่ีจะหยิบมาใช3ได3โดยไม�ต3องมีข3อสังสัย  

การฝaกอบรมบุคลากรของวัดพระธรรมกาย แต�ก�อนนั้นทําเปFนกิจกรรม แต�ป0จจุบันนี้
ได3ขยายทําให3เปFนโครงการ เนื่องจากจํานวนคนเพ่ิมมากข้ึนเปFนลําดับ ในการจัดทําเปFนโครงการแต�ละ
ครั้ง จะเห็นได3ว�า เปFนไปเพ่ือการฝaกอบรมบุคคลท้ังสิ้น เช�น โครงการธรรมทายาท โครงการบวชพระ
แสนรูป โครงการอุบาสิกาแก3ว โครงการอบรมครูแก3ว ฯลฯ โครงการเหล�านี้ มุ�งตรงไปสู�การฝaกอบรม
คนให3เปFนมีศีลธรรม สมดังเจตนาของวัดต้ังแต�แรกก�อต้ังวัดท่ีกล�าวว�า “ต3องการจะสร3างคนให3เปFนคน
ดี” แสดงให3เห็นว�า วัตถุประสงค&ในการบริหารโครงการ คือ ต3องการจะพัฒนาคนให3เปFนคนดี โดย
อาศัยรูปแบบการฝaกฝนจัดกระทําให3เปFนโครงการถูกต3องตามหลักการบริหาร นอกจากนี้ ภายหลัง
จากการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะทุกๆ โครงการ ยังจะได3เห็นสิ่งท่ีสะท3อนเปFนภาพชัดอีกประการ
หนึ่ง ได3แก� ประเพณี วัฒนธรรมของชาวพุทธได3กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง วัฒนธรรมชาวพุทธจะ
เก่ียวเนื่องกับองค&ประกอบ 3 อย�าง คือ ศีล สมาธิ และป0ญญา โดยการบริหารโครงการแต�ละครั้ง จะ
เน3นในการเรื่องของศีล สมาธิ และป0ญญา ในการอบรมอาจจะไม�ใช3ภาษาท่ีตรงตัวมากนัก จะใช3คําอ่ืน
แทนเพ่ือง�ายต�อการเข3าใจ กรณีเช�นนี้เรียกว�า รู3จักประยุกต&ภาษาธรรม ดังนั้น การบริหารจัดการ
โครงการ มองอีกมิติหนึ่ง คือ การนําเอาวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธกลับคืนมา เปFนการฉายภาพให3
เห็นว�า สมัยพุทธกาลเปFนอย�างไร ป0จจุบันนี้ก็สามารถทําให3เห็นได3เช�นกัน อาทิ พิธีถวายผ3ากฐิน ถวาย
มหาสังฆทาน และโครงการธุดงค&ธรรมชัย โครงการบวชพระแสนรูป โครงการตักบาตร 2 ล3านรูป 
ฯลฯ สมัยพุทธกาลทําอย�างไร ป0จจุบันก็ทําเช�นนั้น  

“วัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ นับวันจะยิ่งเสื่อมสูญเพราะขาดคนสืบทอด การจัดทํา
โครงการนี้ ก็เพ่ือท่ีจะแสดงให3ชาวโลกได3เห็นว�า สิ่งท่ีกระทําอยู�ในขณะนี้คือวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวพุทธ เช�น วัฒนธรรมการถวายทาน วัฒนธรรมความเคารพ วัฒนธรรมการสร3างมนุษยสัมพันธ& 
เปFนต3น เปFนวัฒนธรรมท่ีออกจากใจของคนผู3ท่ีปฏิบัติในโครงการอบรมธรรมะ” (พระครูสังฆรักษ&
รังสฤษด์ิ, สัมภาษณ& วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556) 



272 

“วัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธเปFนสิ่งท่ีจําเปFนอย�างยิ่งท่ีจะยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 
การบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะ ความจริงแล3วต3องการท่ีจะเผยให3เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของชาวพุทธ จะเห็นได3ว�า วัตถุประสงค&สําคัญจริงๆ แม3จะไม�ได3เขียนไว3เปFนลายลักษณ&อักษรก็ตาม 
แต�ก็สื่อให3เห็นว�า มีวัตถุประสงค&เพ่ือการสานต�อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ”  
(พระอติเทพ ธมฺมนาโถ, สัมภาษณ& วันท่ี 31 สิงหาคม 2556) 

กล�าวได3ว�า อายุของพระพุทธศาสนาจะม่ันคงและยั่งยืนเพียงใด นอกจากจะข้ึนอยู�
กับการท่ีศาสนิกชนได3นําเอาธรรมะมาเผยแผ�แล3ว ยังข้ึนอยู�กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอัน
สําคัญของชาวพุทธด3วย การมีวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธไว3ยึดถือปฏิบัติ และบรรจุไว3ในวัตถุประสงค&
สําคัญ เสมือนหนึ่งว�า กําลังสืบทอดเจตนารมณ&ของพระพุทธเจ3า จนกลายเปFนสิ่งท่ีควรปฏิบัติอยู�อย�าง
ต�อเนื่อง แม3จะไม�เปFนลายลักษณ&อักษรก็ตาม แต�ก็มีความละม3ายกับกฎหมายจารีตประเพณีท่ีไม�เปFน
ลายลักษณ&อักษร (Common Law) แต�เปFนสิ่งท่ีควรยึดถือและปฏิบัติสืบๆ กันมา ดังนั้น วัฒนธรรม
ประเพณีชาวพุทธ จึงอยู�ในวัตถุประสงค&ของการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
แม3จะไม�ปรากฏเปFนลายลักษณ&อักษรก็ตาม  

ด3วยความท่ีโครการเผยแผ�ธรรมะทุกประเภทของวัดพระธรรมกายมีการขยายตัวเพ่ิม
มากข้ึน และมีองคาพยพในด3านการบริหารมีความสลับซับซ3อนเพ่ิมมากข้ึน แต�วัดพระธรรมกาย ก็
ไม�ได3ดําเนินการแต�เพียงลําพัง หากแต�ใช3วัดสาขาตามจังหวัดต�างๆ เปFนหน�วยงานย�อยคอยสนับสนุน
การบริหารโครงการ บางครั้งการเรียกชื่อวัดสาขาตามจังหวัดต�างๆ จะมีชื่อเรียกต�างๆ กันไป เช�น 
ธุดงคสถานบ3าง ศูนย&ปฏิบัติธรรมบ3าง ศูนย&อบรมเยาวชนบ3าง และวัดท่ีได3ถูกยกข้ึนทะเบียนตาม
กฎหมายแล3วบ3าง เปFนต3น เปFนสถานท่ีคอยสนับสนุนโครงการ แต�อย�างไรก็ตาม การบริหารโครงการ
ของวัดพระธรรมกาย จุดประสงค&หลักท่ีเปFนเปZาหมายหลักจริงๆ คือ การทําให3เมืองไทยเปFนศูนย&กลาง
พระพุทธศาสนาโลก  

โครงการเผยแผ�ธรรมะในรูปแบบต�างๆ ดังท่ีได3จัดทําข้ึนมา เพ่ือท่ีจะแสดงให3ชาวโลก
ได3เห็นว�า ประเทศไทยเปFนศูนย&กลางพระพุทธศาสนาโลกอย�างแท3จริง เพราะถ3าจะศึกษาดูรูปแบบการ
เผยแผ�ธรรมะ รูปแบบการฝaกอบรมบุคลากร รูปแบบการพัฒนาศาสนสถานและรูปแบบการเรียนการ
สอนหลักธรรม ต3องเข3ามาประเทศไทย และโดยเฉพาะอย�างยิ่ง การท่ีวัดพระธรรมกายได3จัดทํา
รูปแบบดังกล�าวให3กลายเปFนโครงการท้ังหมด เน3นให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในโครงการ อย�าง
น3อยร�วมเปFนส�วนหนึ่งในการประพฤติและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ3า โดยมี
เปZาหมายปลายทางคือการฟQRนคืนศีลธรรมกลับคืนสู�โลกและคืนคนดีสู�สังคม และสร3างสังคมให3เปFน
สังคมแห�งกัลยาณมิตรท่ีดีต�อกัน นับว�าเปFนสังคมอุดมคติชาวพุทธหากทําได3ก็จะกลายเปFนความสงบ
สันติอย�างแท3จริง เพราะเปFนความสงบท่ีออกมาจากภายในท่ีได3รับการฝaกฝนอบรมและสะท3อนออกถึง
การกระทําท่ีมีความสงบร�มเย็น ดังนั้น วัตถุประสงค&ของการบริหารจัดการโครงการเผยแผ�ธรรมะ
ต�างๆ ของวัดพระธรรมกาย เปZาหมายคือการสร3างวัดพระธรรมกายให3กลายเปFนศูนย&กลางการเผยแผ�
ธรรมระดับโลก หรือเปFนศูนย&แห�งการเรียนรู3หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลก อีกท้ังยัง
จะสร3างให3เปFนศูนย&รวมแห�งกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา ทําให3คล3ายกับนครเมกะ
ของชาวมุสลิม และวาติกันแห�งกรุงโรมของคริสศาสนิกชน  
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“วัตถุประสงค&ของการบริหารจัดการโครงการของวัด หากพิจารณาดูดีๆ แล3ว ไม�ได3
คิดแค�เพียงประเทศ แต�คิดออกไปสู�ชาวโลก ต3องการจะทําให3วัดพระธรรมกายเปFนศูนย&กลางการเผย
แผ�ธรรมและร�วมกันทํากิจกรรมระดับโลก” (พระวินัย ฐิตวินโย, สัมภาษณ& วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556) 

“การพัฒนาฟQRนฟูศีลธรรมเปFนภารกิจของวัด โลกจะมีสันติสุขร�มเย็นได3ด3วยธรรมก็
ต�อเม่ือทุกคนได3เห็นความสําคัญและพร3อมใจกันท่ีจะน3อมนําหลักธรรมไปปฏิบัติ จนกระท่ังได3เห็นผล
ภายในจิตใจ ซ่ึงจะเปFนไปได3ก็ต�อเม่ือมีวัตถุประสงค&ท่ีมีขอบเขตกว3างคือ ทําอย�างไรก็ได3ให3วัด
พระธรรมกายเปFนใจกลางสําคัญของการเรียนรู3พระพุทธศาสนาและคนได3ศึกษาวิชาธรรมกาย”  
(พระอานนท& อภินนฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 6 สิงหาคม 2556)  

เม่ือทราบถึงวัตถุประสงค&ของโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายเปFนท่ี
เข3าใจกันอย�างดีแล3ว ว�า มีวัตถุประสงค&สําคัญอย�างไร ซ่ึงมีส�วนสัมพันธ&กับยกระดับการบริหารจัดการ
โครงการของวัดพระธรรมกายให3ประสบผลสําเร็จ ภายหลังจากทราบแล3ว กระบวนการบริหารจัดการ
โครงการต�อไป ได3แก� การวางแผนการบริหารงานโครงการ เปFนท่ีทราบแล3วว�า ดําริโครงการการเผย
แผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายในรูปแบบต�างๆ เกิดจากพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาสและมี
ทีมงานคณะผู3ท่ีปรึกษาและคณะผู3บริหารช�วยกันต�อยอดดําริแนวคิด ซ่ึงถือเปFนนโยบายสําคัญของการ
เผยแผ�ธรรมะของวัด แล3วนํามาจัดทําเปFนรูปร�างโครงการให3เปFนรูปธรรมถูกต3องเปFนระบบกันเปFน
อย�างดี ลําดับต�อมา หากจะขับเคลื่อนโครงการท่ีได3คิดข้ึนมาให3เห็นเปFนรูปธรรมข้ึนได3 ต3องมีการ
วางแผนโครงการการเผยแผ�ธรรมะ ซ่ึงรายละเอียดของการวางแผนนี้ เกิดจากการระดมสมองจาก
คณะผู3บริหารและพระสงฆ&ตลอดถึงอุบาสิกาท่ีมีความรู3 ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดทําโครงการ
เข3ามาเปFนส�วนสําคัญ สาระสําคัญท่ีจะต3องมีการวางแผน ได3แก� การวางแผนด3านบุคลากร เปFนการวาง
กําลังคนให3สอดคล3องเหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ และคนท่ีได3ถูกวางให3ทําหน3าท่ีนั้นจะต3องมี
ความรู3ในแต�ละเรื่องท่ีรับผิดชอบมาเปFนอย�างดี เช�น คนท่ีรู3เรื่องการประสานงาน ก็จะต3องวางให3ทํา
หน3าท่ีด3านการประสานโครงการ คนท่ีเก�งในด3านการประชาสัมพันธ&ก็วางให3ทําหน3าท่ีด3านการ
ประชาสัมพันธ& คนท่ีเก�งด3านการฝaกอบรมก็วางให3ทําหน3าท่ีด3านการฝaกอบรม เปFนต3น  

ส�วนการวางแผนด3านงบประมาณนี้ ค�อนข3างจะยากข้ึนมาอีกระดับหนึ่ง เพราะ
ข3อเท็จจริงแล3ว งบประมาณของวัดพระธรรมกายได3มาจากศรัทธาของประชาชนท่ีร�วมกันบริจาค
ให3กับวัด แล3ววัดนําไปพัฒนาเปFนโครงการต�างๆ แต�เม่ือมีโครงการท่ีหลากหลายเกิดข้ึน ประกอบกับ
วัดกําลังขยายพ้ืนท่ีภายในและขยายสาขาวัดท้ังในและต�างประเทศเพ่ิมข้ึน จึงต3องมีค�าใช3จ�ายเพ่ิมมาก
ข้ึนเปFนเท�าตัว ดังนั้น ในเรื่องของการวางแผนงบประมาณจึงต3องระดมสมองคิดกันหลายฝUาย แต�
อย�างไรก็ตาม โจทย&เรื่องงบประมาณดังกล�าว นําไปสู�การแก3ไขได3ในระดับหนึ่ง โดยหลักคิดท่ีว�า ถ3าทํา
ให3ประชาชนเกิดความศรัทธาและเชื่อในบุญแล3วมีความศรัทธาในพระรัตนตรัย งบประมาณก็จะ
เกิดข้ึนตามมา ซ่ึงหลักการนี้ ย3อนกลับไปพิจารณาดูท่ีคําพูดของคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร&ขน
นกยูงตอนหนึ่งว�า “เงินเกิดจากตัวของเราสามสี่ห3าคนนี้หล�ะ จากหนึ่งเปFนสองเปFนสามเปFนสี่ไปเรื่อยๆ 
ถ3าคนเขามีศรัทธาแล3วไม�ต3องไปกังวลใดๆ” (พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน& มณิกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 
10 ตุลาคม 2556) คําพูดดังกล�าวจึงสะท3อนว�า งบประมาณรายได3จะเกิดข้ึนได3ต3องสร3างปลูกศรัทธา 
โดยทําจริง ปฏิบัติจริง จนกระท่ังเห็นผลในการปฏิบัติจริง จากประเด็นดังกล�าว ในเรื่องของการ
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วางแผนด3านงบประมาณนี้ ก็อาศัยศรัทธาจากประชาชน ยิ่งทําโครงการมากข้ึนเท�าใด ก็จะได3ความ
ศรัทธามากข้ึนเท�านั้น คล3ายกับว�า เอาบุญต�อบุญ สมบัติต�อสมบัติ ซ่ึงหลักการด3านการวางแผน
งบประมาณนี้ ท่ีมาอาจจะแตกต�างจากงบประมาณจากส�วนราชการเล็กน3อย คือ ส�วนราชการได3มา
จากภาษีประชาชน แต�ของวัดพระธรรมกายได3มาจากศรัทธาท่ีเกิดจากการบริจาคจากประชาชน โดย
มิได3เปFนการบังคับ ข้ึนอยู�ศรัทธาเปFนประการสําคัญ เพราะฉะนั้น จึงเปFนท่ียุติว�า งบประมาณของวัด
เกิดจากการบริจาคของประชาชน  

ขณะเดียวกันเรื่องของงบประมาณบางครั้ง เปFนหน3าท่ีของวัดสาขาจะเปFน
ผู3ดําเนินการหาเอง เพราะวัดได3ส�งพระจากวัดศูนย&ใหญ�ไปประจําสาขาในจังหวัดต�างๆ ตามธุดงคสถาน 
และศูนย&ปฏิบัติธรรม เพ่ือท่ีจะทําหน3าท่ีขับเคลื่อนโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดศูนย&กลาง ซ่ึงแปล
ความได3ว�า โครงการการเผยแผ�วัดพระธรรมกาย มิได3กระจุกตัวอยู�ท่ีเดียว หากแต�ใช3วัดสาขาท่ีเปFน
ธุดงคสถานและศูนย&ปฏิบัติธรรม เปFนหน�วยงานขับเคลื่อนโครงการท่ีเกิดจากวัดศูนย&ใหญ� และ
งบประมาณท่ีสนับสนุนส�วนใหญ�ได3มาจากงบประมาณจากส�วนกลางบ3าง และงบประมาณจากธุดงค
สถานบ3าง โดยให3อํานาจเต็มกับผู3นําบุญ คือ พระสงฆ&ท่ีประจําในธุดงคสถานนั้นเปFนผู3บริหารจัดการ
งบประมาณด3วยตนเอง ค�าใช3จ�ายใดๆ เกิดข้ึน ให3ศูนย&ปฏิบัติธรรมแห�งนั้นๆ เปFนผู3รับผิดชอบ 
เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการวางแผนงบประมาณ จึงต3องอาศัยศรัทธาจากประชาชนอยู�อย�างต�อเนื่อง 
อีกท้ังการวางแผนด3านงบประมาณ ส�วนหนึ่งก็ยังต3องมีการวางแผนระดมสมองเพ่ือท่ีจะจัดหาแหล�ง
ทุนท่ีใช�ในการบริหารจัดการโครงการ ขณะท่ีเม่ือการบริหารเริ่มต3นข้ึนจริง ก็ต3องมีการวางแผน
งบประมาณแต�ละส�วนท่ีจะใช3จ�ายตลอดท้ังโครงการ ซ่ึงเขียนไว3เปFนรายลักษณ&อักษร ว�า งบประมาณ
แต�ละส�วนจะใช3จ�ายอะไรบ3าง ซ่ึงหากพิจารณาในเนื้องานของโครงการค�อนข3างจะไม�เปFนป0ญหาเม่ือมี
การกระจายงบประมาณลงไปสู�ส�วนงานต�างๆ ภายในโครงการ  

“งบประมาณค�าใช3จ�ายเก่ียวกับโครงการค�อนข3างจะต3องหาพอสมควร แต�เม่ือหามา
ได3แล3ว กระบวนการจัดสรรไม�มีป0ญหาใดๆ เพราะก�อนท่ีจะจัดสรรงบประมาณลงไปในแต�ละส�วน ก็มี
การเรียกประชุมกันสําหรับคณะผู3บริหารของวัด การบริหารจัดการงบประมาณค�อนข3างจะเปFนระบบ” 
(พระมหาสงวน สุริยวํโส, สัมภาษณ& วันท่ี 29 ตุลาคม 2556) 

“การวางแผนงบประมาณประเด็นสําคัญอยู�ท่ีว�า จะมีวิธีการหาเงินมาจากไหน เม่ือ
ได3งบประมาณมาแล3วจะกระจายอย�างไรให3เกิดความเหมาะสม โดยธรรมเนียมปฏิบั ติแล3ว 
งบประมาณท่ีได3ต3องมีการผ�านคณะผู3บริหารวัดว�าจะดําเนินการอย�างไร ค�อนข3างจะไม�เปFนป0ญหา 
เพราะการบริหารงานของวัด มีเรื่องของความสุจริตเปFนตัวต้ัง” (พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย  
อาสภกนฺโต), สัมภาษณ& วันท่ี 20 ตุลาคม 2556) 

จากข3อมูลดังกล�าวตีความได3ว�า วิธีการหางบประมาณต3องมีการวางแผนกันก�อนจาก
คณะผู3บริหาร โดยอาศัยการบริจาคสมทบทุนในโครงการต�างๆ ท่ีเคยทํามาแล3ว และประสบผลสําเร็จ
หากจะกล�าวอย�างประการหนึ่ง คือ “การใช3บุญต�อบุญ สมบัติต�อสมบัติ” น�าจะเปFนภาษาท่ีเข3าใจง�าย
กว�า ขณะเดียวกัน เม่ือได3งบประมาณมาแล3วเปFนบางส�วน ก็จะต3องมีการประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง
ของการกระจายงบประมาณให3เกิดความเท�าเทียมกันและเกิดความเหมาะสมกับโครงการแต�ละอย�าง 
ส�วนการวางแผนด3านการโครงสร3างการบริหารเริ่มจากผู3ท่ีทําหน3าท่ีสูงสุดของวัดคือ พระเดชพระคุณ
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หลวงพ�อเจ3าอาวาสและรองเจ3าอาวาส ตลอดถึงคณะผู3บริหารท่ีรับผิดชอบในแต�ละฝUายต�างๆ จะทํา
หน3าท่ีควบคุมกํากับดูแลโครงการแต�ละอย�างโดยภาพรวม หรือเปFนการดูแลในส�วนของนโยบาย 
ขณะท่ีการนําโครงการเผยแผ�ธรรมะไปปฏิบัติจริงๆ อยู�ท่ีหัวหน3าหน3าฝUายเผยแผ�จะเปFนผู3ทําหน3าท่ี
จัดสรรบุคลากรท้ังฝUายบรรพชิตและฆราวาสท่ีเปFนอาสาสมัครลงไปช�วยในจุดสําคัญต�างๆ ส�วน
วางแผนในระดับศูนย&ปฏิบัติธรรมก็เปFนหน3าท่ีของผู3นําบุญท่ีเปFนหัวหน3าศูนย&จะเปFนผู3คอยประสานกับ
ส�วนกลาง พร3อมท้ังมีอํานาจในการจัดวางแผนจัดสรรคน งบประมาณ และบริหารจัดการให3โครงการ
ท่ีประจําอยู�ในศูนย&ต�างๆ เปFนไปด3วยความเรียบร3อย 

ส�วนของการวางแผนด3านเครื่องมืออุปกรณ&ท่ีจะช�วยให3การบริหารงานโครงการเผย
แผ�ธรรมะประสบผลสําเร็จ ก็เปFนหน3าท่ีของผู3บริหารของวัดจะจัดสรรและผู3นําบุญในแต�ละศูนย&การ
ปฏิบัติธรรมจะเปFนผู3คอยควบคุมดูแลให3เกิดความเรียบร3อยและจัดสรรให3เกิดการลงตัว พอเพียงกับ
การใช3สอยในแต�ละโครงการ จากเท�าท่ีผ�านมา การบริหารงานโครงการเผยแผ�ธรรมะแทบจะทุก
โครงการต3องอาศัยเครื่องมือวัสดุอุปกรณ&และโสตทัศนะสื่อต�างๆ รวมถึงการใช3เทคโนโลยีอันทันสมัย
เปFนเครื่องมือในการสื่อสารธรรมะในโครงการต�างๆ และใช3ในการประชาสัมพันธ&โครงการ ซ่ึงการ
วางแผนในลักษณะเช�นนี้ก�อให3เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย�างยิ่งต�อการบริหารงานโครงการ 
นอกจากนี้ในด3านของการวางแผนด3านสถานท่ีท่ีจะใช3ในการบริหารโครงก็ถือได3ว�า มีความสําคัญไม�
น3อย เพราะเหตุท่ีว�า สถานท่ีเตรียมการไว3คอยรองรับจํานวนคนท่ีเข3ามาร�วมโครงการ พิจารณาดูได3
จากวัดพระธรรมกายศูนย&ใหญ� เม่ือเวลามีงานบุญใหญ�แต�ละครั้ง วัดจากท่ีเคยมีเนื้อท่ีมหาศาล แต�เม่ือ
เทียบกับจํานวนคนแล3ว แทบจะไม�เพียงพอ จึงต3องมีการสร3างสาขาวัดเพ่ิมเติมท้ังในและต�างประเทศ 
แต�ท้ังนี้ เม่ือกล�าวถึงการวางแผนด3านสถานท่ี มีการวางแผนกันอย�างไร พึงวิเคราะห&ได3จากผู3ให3ข3อมูล
สําคัญ (Key Informants) พบว�า 

“การเตรียมสถานท่ีรองรับกับจํานวนประชาชนถือได3ว�าเปFนการวางแผนอีกลักษณะ
หนึ่ง เพราะก�อนท่ีจะมีโครงการต�างๆ เช�น โครงการอบรมธรรมทายาท ธุดงค&ธรรมชัยก็ดี โครงการเด็ก
ดี V-Star ก็ดี หรือโครงการอบรมพระเพ่ือเปFนพระพ่ีเลี้ยงท่ีใกล3จะถึงก็ดี ต3องมีการวางแผนเตรียม
สถานท่ี โดยอาศัยสรรพกําลังจากทุกฝUายให3ช�วยกันจัดสถานท่ี” (พระสมพงธ& ยโสธโร, สัมภาษณ&  
วันท่ี 19 สิงหาคม 2556) 

“ต3องมีการเตรียมสถานท่ีไม�เตรียมไม�ได3 เพราะคนท่ีเข3ามามากมายกว�าท่ีคิด การ
เตรียมสถานท่ีเปFนเรื่องท่ียากมาก เพราะต3องอาศัยคนจํานวนมาก และต3องควบคุมดูแลตลอด แต�
เท�าท่ีผ�านค�อนข3างจะเปFนไปด3วยดี ส�วนหนึ่งอาจจะเปFนเพราะคุ3นเคยกับการทํางานแล3ว” (พระอรรถ 
สุจิตฺโต, สัมภาษณ& วันท่ี 8 กันยายน 2556) 

จากข3อมูลสําคัญท่ีผู3ให3ข3อมูลได3กล�าวไปนั้น แสดงให3เห็นถึงรูปแบบการวางแผน
เตรียมสถานท่ีไว3เปFนอย�างดี คือ คิดวางแผนก�อนท่ีจะถึงโครงการใหญ�ๆ ทุกๆโครงการ กล�าวได3ว�า ต3อง
มีการต่ืนตัวกับงานด3านการจัดสถานท่ีอยู� เสมอ ไม�ว�าจะเปFนวัดศูนย&กลางหรือวัดตามสาขาใน
ต�างจังหวัด จะต3องมีบุคลากรท่ีคอยช�วยงานด3านนี้อยู�เสมอ ทําให3เห็นได3ว�า การวางแผนการจัดสถานท่ี
ถือได3ว�า เปFนแม�งานใหญ�เพ่ือรองรับจํานวนคน เพราะฉะนั้น ประเด็นสําคัญเก่ียวกับเรื่องการวาง
แผนการบริหารโครงการท่ีกล�าวมาท้ังหมดนั้น ล3วนมีส�วนสําคัญยิ่งต�อการทําให3การบริหารโครงการ
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ต�างๆ ประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ท้ังนั้น เกิดจากบุคลากรทุกฝUายท่ีช�วยกันวางแผนต้ังแต�การดําริแผน การ
ออกแบบแผน การบริหารตามแผน และการกระจายแผนงานไปสู�พ้ืนท่ีต�างๆ ท่ีเปFนสาขาของวัด 
ประการนี้ยังไม�นับรวมพ้ืนท่ีท่ีอยู�นอกราชอาณาจักร คือ ต�างประเทศ ซ่ึงก็มีวัดสาขาต�างๆ ท่ีคอย
สนับสนุนในเรื่องของการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดให3ประสบผลสําเร็จ โดยท่ีไม�อาจจะ
ปฏิเสธได3เลยว�า วัดสาขาในต�างประเทศก็มีผลต�อการทําให3การบริหารจัดการโครงการประสบ
ผลสําเร็จเช�นเดียวกัน  

เม่ือกล�าวถึงทําอย�างไรแผนท่ีได3วางเอาไว3จะประสบผลสําเร็จ แน�นอนว�า หากไม�
ดําเนินการก็คงจะไม�บรรลุเปZาหมาย แต�ดําเนินการหากปราศจากการอํานวยการหรือการควบคุม
กํากับดูในแต�ละระดับบางครังการดําเนินการในโครงการอาจจะไม�ได3เปFนไปตามเจตนารมณ&ของผู3
กําหนดเปZาหมายก็ได3 หากมองในแง�พัฒนา เม่ือดําเนินการไปได3สักระยะหนึ่งแล3วเกิดป0ญหา คนท่ีคอย
ควบคุมกํากับดูแลต้ังแต�ระดับนโยบาย ระดับบริหาร ระดับการประสานงานจะคอยแก3ไขป0ญหาให3ที
ละประเด็น เพราะเรื่องบางเรื่องไม�อาจจะตัดสินใจได3โดยเด็ดขาดลําพังเพียงคนเดียว แต�จะต3อง
ออกเปFนมติของคณะ จึงจะมีความชอบธรรมสมบูรณ&แบบ เพราะฉะนั้นจะเห็นได3ว�า การบริหารงาน
โครงการของวัดพระธรรมกายจะต3องมีการอํานวยการสั่งการเปFนระดับโดยเริ่มจากระดับนโยบาย 
ระดับผู3ประสานงาน และระดับผู3ปฏิบัติการ โดยหลักการแล3ว การบริหารโครงการท้ังสามส�วนนี้ต3อง
ประสานกันอยู�ตลอดเวลา (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, สัมภาษณ& วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556)  
เริ่มจากระดับนโยบาย ซ่ึงมีพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาสเปFนผู3ดําริโครงการเผยแผ�ในลักษณะ
กว3างๆ คือ บอกเปZาหมายสําคัญว�า จะให3เกิดข้ึนเพ่ือประโยชน&อะไร โดยมีอะไรเปFนตัวต้ัง แล3วคณะ
ผู3บริหารจะช�วยกันคิดชื่อโครงการออกมา เพ่ือให3สอดคล3องกับดําริของพระเดชพระคุณฯ ดังกล�าว  
จากการคิดค3นชื่อโครงการต�างๆ ก็เปFนท่ีปรากฏแล3วว�า โครงการท่ีช�วยกันคิดค3นข้ึนมา สามารถตอบ
โจทย&ป0ญหาของสังคมได3อย�างมิต3องสงสัย และเปFนโครงการท่ีมีขนาดใหญ� หรือเปFนโครงการระดับโลก
(Mega Project) ซ่ึงมีระยะเวลาในการดําเนินการค�อนข3างจะแบ�งออกเปFนระยะเวลาอย�างชัดเจน 
และต3องอาศัยความอดทนกว�าท่ีจะเห็นผลในโครงการสําคัญหลักๆ จะเห็นจากตลอดระยะเวลา 40 
ของการจัดทําเปFนโครงการเผยแผ�ลักษณะต�างๆ เช�น โครงการธรรมทายาท ก็ปรากฏเห็นผลแล3วว�า 
มีศาสนทายาทท่ีเปFนกําลังหลักให3กับวัดหลายรูป และเปFนผู3มีความรู3ความสามารถ และอีกหลายๆ 
โครงการ ซ่ึงรวมอยู�ในช�วงระยะเวลา 40 ปh ทําให3พิสูจน&ได3แล3วว�า การดําริเปFนโครงการเพ่ือการพัฒนา
พระศาสนาของพระเดชพระคุณฯ และคณะผู3บริหารวัด ค�อนข3างจะตอบสนองความต3องการของ
สังคม และเปFนการอํานวยการในระดับนโยบายท่ีเห็นผลชัดเจนอย�างยิ่ง  

ส�วนการอํานวยการในระดับบริหารหรือทําหน3าท่ีประสานงาน คือ หัวหน3าโครงการ
ย�อยลงไปตามศูนย&ปฏิบัติธรรมในจังหวัดต�างๆ จะเปFนคนคอยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการ
โครงการ ซ่ึงออกมาจากวัดศูนย&ใหญ� ท้ังนี้เพ่ือให3การบริหารจัดการโครงการเปFนไปด3วยดีและมีความ
เรียบร3อย บางครั้งการบริหารโครงการ อาจจะมีป0ญหาอุปสรรคต�างๆ ท้ังในเชิงของนโยบาย และใน
เชิงของการบริหาร จึงจําเปFนต3องอาศัยภาวะผู3นําของหัวหน3าโครงการย�อยๆ เปFนคนตัดสินใจ แต�ก�อน
อ่ืนนั้น เรื่องบางอย�าง เช�น งบประมาณ ต3องมีการนําเสนอเข3าท่ีประชุมใหญ�ของคณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือให3ความเห็นชอบหรือให3ข3อคิดเห็นอันเปFนประโยชน& โดยข3อเท็จจริงแล3ว ผู3ท่ีทําหน3าท่ีประสาน
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โครงการใหญ�ของวัดพระธรรมกาย ก็คือ ผู3นําบุญนั่นเอง โดยเปFนผู3ท่ีคอยดูแล ตรวจสอบ อํานวยการ
ให3การบริหารโครงการเปFนไปตามเจตนารมณ&ของผู3ดําริโครงการ ขณะท่ีการอํานวยการบริหาร
โครงการ ยังหมายถึงบทบาทของผู3ปฏิบัติการด3วย คือ การบริหารโครงการแต�ละครั้ง ต3องมีผู3
ปฏิบัติการท่ีทําหน3าท่ีรับผิดชอบในแต�ละแผนก คนท่ีมีความสามารถและถนัดเรื่องไหนก็มอบหมายให3
ไปทําเรื่องนั้น โดยรับผิดชอบหน3าท่ีของตนให3ดีท่ีสุด การอํานวยการระดับผู3ปฏิบัติการนี้ มีท้ังท่ีเปFน
บรรพชิตและฆราวาสท่ีเปFนอาสาสมัครเข3ามาช�วยประสานงานและทํางานร�วมกัน ดังนั้น การ
อํานวยการการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย จึงมีลักษณะของการเชื่อมโยงเปFนลําดับ ได3แก� 
ระดับนโยบาย ระดับบริหารหรือประสานงาน และระดับปฏิบัติการ การเชื่อมโยงท้ังสามนี้ จึงเปFน
ป0จจัยสําคัญส�วนหนึ่งท่ีทําให3โครงการของวัดพระธรรมกายประสบผลสําเร็จ จากการให3ข3อมูลสําคัญ
ของผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) พบว�า 

“การบริหารโครงการทุกอย�างต3องมีการอํานวยการทุกครั้ง เพ่ือให3เจตนารมณ&ของ
การบริหารโครงการบรรลุสําเร็จ เพราะการจัดทําโครงการแต�ละอย�างต3องพิจารณาท่ีเจตนารมณ&ว�า 
ต3องการจะให3เปFนอะไร และต3องมีคนคอยอํานวยการ คําว�า อํานวยการ คือ การหาวิธีการให3การ
ทํางานเปFนไปด3วยความสะดวก” (พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

“พระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส ท�านจะคอยกําชับมาโดยตลอดเวลาใน
โครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู� การกําชับเอาใจใส� จึงตีความได3ว�า ท�านน�าจะถามว�า ดําริท่ีเปFน
นโยบายไปถึงไหนแล3ว ถ3ามีป0ญหาอะไรก็ต3องรายงาน” (พระสุนันท& ปญญานนฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 26 
สิงหาคม 2556) 

“การบริหารโครงการต3องมีการอํานวยการไปตามลําดับ จากระดับนโยบายมีหลวง
พ�อเจ3าอาวาส และผู3บริหารในสํานักหรือกองต�างๆ ของวัดท่ีจะคอยประสานงานกัน แต�ไม�ควรลืมว�า 
การอํานวยการถ3าไม�กล�าวถึงผู3ปฏิบัติคงจะไม�ได3 เนื่องจากเปFนผู3ลงมือปฏิบัติย�อมรู3ป0ญหาดีกว�า”  
(พระวินัย ฐิตวินโย, สัมภาษณ& วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556) 

จากการให3ข3อมูลดังกล�าว การอํานวยการมี 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ ท้ังสามระดับต3องกระทําควบคู�กันไป โดยอาศัยการรายงานผลท่ีเกิดจาก
ผู3ทําหน3าท่ีประสานงาน หรือผู3บริหารในส�วนต�างๆ ท่ีได3รับมอบหมายให3กํากับดูแลผู3ท่ีปฏิบัติหน3าท่ี คือ 
ระดับปฏิบั ติการ ซ่ึงเปFนคนท่ีทําหน3าท่ีต�างๆ ตามท่ีผู3บริหารโครงการได3มอบหมาย โดยวัด
พระธรรมกายได3ดําเนินการท้ังสามประกอบกัน โดยอาศัยช�องทางการติดต�อสื่อสารกันตลอดเวลา 
เนื่องจากว�า การบริหารโครงการของวัด เปFนการบริหารท่ีไม�ใช�เปFนการสั่งการ แต�เปFนการบริหารงาน
ท่ีให3ความเปFนอิสระในการบริหาร โดยมอบหมายให3หัวหน3าศูนย&ปฏิบัติธรรมเปFนผู3ดําเนินการอย�าง
เต็มท่ีและเม่ือมีป0ญหาจึงค�อยนําเข3าสู�ท่ีประชุม ซ่ึงสอดคล3องตามหลักการบริหารจัดการองค&แนวใหม�ท่ี
เน3นการบริหารแบบคณะ หรือแบบแนวราบ (Horizontal Management) พยายามลดความเปFน
ทางการให3มากท่ีสุด และท่ีสําคัญ ผู3ท่ีจะแสดงบทบาทหน3าท่ีได3ดีและสําคัญท่ีสุด คือ ผู3นําบุญ ซ่ึงเปFน
หัวหน3าประจําศูนย&ปฏิบัติธรรมตามจังหวัดต�างๆ ท่ีจะเปFนท้ังผู3บริหารโครงการย�อยๆ ของวัดและเปFน
ท้ังผู3ประสานงานโครงการจากส�วนกลางและส�วนของศูนย&ปฏิบัติธรรม  
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การบริหารจัดการโครงการให3ประสบผลสําเร็จ ป0จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การ
มีทีมงานท่ีเข3มแข็ง เนื่องจากกว�า การดําเนินการโครงการมีบริบทท่ีเก่ียวข3องกับการบริหารงานและ
การประสานงานค�อนข3างมาก ต3องอาศัยการทํางานเปFนทีมงาน เม่ือกล�าวถึงว�า แล3วทีมงานท่ีจะ
ดําเนินการไปตามโครงการมีมากพอแล3วหรือยัง คําตอบท่ีได3 คือ ยังไม�เปFนการเพียงพอ ยิ่งมากเท�าไหร� 
ยิ่งเปFนเรื่องท่ีดี ซ่ึงต3องอาศัยการฝaกฝนอบรมพัฒนาทีมงานโดยเฉพาะ ซ่ึงมองโดยข3อเท็จจริงแล3ว 
กําลังทีมงานท่ีเปFนพระสงฆ&ภายในวัดค�อนข3างจะเปFนจุดเด�น เนื่องจากมีพระสงฆ&ท่ีผ�านการฝaกอบรม
เปFนจํานวนมาก อีกท้ังพระสงฆ&ท่ีมาจากปริยัติ กล�าวคือ บวชเปFนสามเณรแล3วศึกษานักธรรมบาลีจน
แตกฉาน บางรูปเปFนพระเปรียญธรรม 9 ประโยค เปFนกําลังสําคัญในทีมงาน หรือแม3กระท่ังบางรูปท่ี
ไม�ได3มาจากสายบวชเปFนสามเณรมา แต�ผ�านการอบรมโครงการธรรมทายาท หรือเปFนพระท่ีผ�านการ
อบรมอุปบทหมู�ภาคฤดูร3อน และบวชอยู�ต�อจนได3ศึกษานักธรรม บาลี สําเร็จเปFนมหาเปรียญก็มี
เช�นเดียวกัน แต�อาจจะได3เปรียบตรงท่ีพระธรรมทายาทผ�านการเรียนทางโลกมาแล3ว บางรูปจบ
ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ซ่ึงนับว�าเปFนทีมงานท่ีมีความเข3มแข็งพอสมควร  

จากจุดนี้เองท่ีวัดพระธรรมกายถือเปFนจุดแข็งของวัด เนื่องจากกําลังในการเผยแผ�
พระศาสนามีครบสมบูรณ& ได3ท้ังคดีโลกและได3ท้ังคดีธรรม เพราะฉะนั้น การจัดต้ังเปFนทีมงานค�อนข3าง
จะเปFนไปโดยง�าย อีกประการในการดําเนินการโครงการ ท่ีกล�าวว�า มีการรวมกลุ�มกันเปFนทีมงานใน
แต�ละแผนกกองนั้น สิ่งสําคัญท่ีสุด ท่ีเปFนป0จจัยส�งผลต�อการรวมกลุ�มกันเปFนทีมงานเข3มแข็ง ก็คือ การ
ถือเอาอุดมการณ&สูงสุดของการเข3ามาอยู�ร�วมกันเปFนตัวต้ัง คือ บุญและบารมี โดยไม�มีการอามิสสินจ3าง
ใดๆ การดําเนินการตามโครงการนี้ เพ่ือท่ีจะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาและเปFนการพัฒนาสังคม
โดยฟQRนฟูศีลธรรมโลกให3กลับคืนมา หากทําได3สําเร็จก็จักกลายเปFนมหาอานิสงส&อันยิ่งใหญ� เพราะ
ฉะนัน ทีมงานทุกรูปรวมถึงฆราวาสท่ีเข3ามาช�วยงานจึงไม�รู3สึกเลยว�า ทําไปแล3วจะได3อะไร เพราะสิ่งท่ี
ได3มากกว�าท่ีคาดเอาไว3 แม3จะไม�ได3เปFนรูปของตัวเงินวัตถุสิ่งของ แต�เปFนบุญกุศลซ่ึงสําเร็จอยู�ท่ีใจ  
การได3เข3ามาร�วมเปFนทีมงานในการบริหารโครงการต�างๆ ของวัดพระธรรมกาย จึงเปFนสิ่งท่ีมีความ
ปรารถนาท่ีสุด เพราะได3ทําบุญให3เกิดข้ึนกับตนเองและได3สงเคราะห&ประชาชน 

หากจะกล�าวไปแล3ว ในเรื่องของการทํางานเปFนทีมค�อนข3างจะลําบากหรือไม� 
คําตอบท่ีได3 “การสร3างทีมงานในการทํางานของวัดค�อนข3างจะง�ายเนื่องจากว�า พระสงฆ&ส�วนใหญ�จะ
เปFนรุ�น และภายในรุ�นจะมีการเรียนรู3จักและฝUายการฝaกฝนอบรมมาเปFนรุ�น” (พระนิพนธ& สิริภทฺโท, 
สัมภาษณ& วันท่ี 28 สิงหาคม 2556) จึงไม�เปFนการลําบากแต�ประการใดหากจะรวมกลุ�มเปFนทีมงาน
เพ่ือดําเนินการตามโครงการ และยิ่งเปFนพระสงฆ&ท่ีถูกส�งไปปฏิบัติศาสนกิจตามศูนย&ปฏิบัติธรรมสาขา
ของวัดและเปFนลูกหลานในท3องถ่ินนั้นๆ ด3วย ก็จะเปFนเรื่องท่ีดี เพราะไม�ต3องเสียเวลาในการไปหาคน
ช�วยเหลือสนับสนุน เพราะพระสงฆ&ท่ีเปFนลูกหลานในท3องถ่ินนั้นๆ ค�อนข3างจะรู3จักมักคุ3นกันดีกับ
ประชาชน สามารถปลูกศรัทธาได3ง�าย และสามารถจะชักจูงให3เข3ามาร�วมในการโครงการ ในส�วนของ
การดําเนินการตามโครงการนั้น ส�วนมากแล3วมักจะเปFนระดับพระสงฆ&ผู3ปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน3าคณะ
สงฆ&เปFนผู3ดูแลอีกทอดหนึ่ง หัวหน3าคณะสงฆ&มักจะถูกเรียกว�า ผู3นําบุญ ตามสาขาวัดต�างๆ โดยจะคอย
เปFนผู3ประสานและจัดทําเปFนทีมงานคณะสงฆ&ผนวกกับทีมงานท่ีเปFนฆราวาสอุบาสกอุบาสิกา คอย
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ดําเนินการให3โครงการเปFนไปด3วยดี จากการสัมภาษณ&ผู3ให3ข3อมูลสําคัญในเรื่องของทีมงานดําเนินการ
โครงการพบว�า 

“ทีมงานของวัดพระธรรมกายส�วนมากได3มาจากการจัดทําโครงการพระธรรมทายาท
ต้ังแต�แรกก�อต้ัง และอาสาสมัครท่ีเข3ามาอยู�ในวัด ต�อมาเม่ือมีโครงการเกิดข้ึนเรื่อยก็ได3ท้ังพระธรรม
ทายาทรุ�นต�อรุ�นพร3อมกับพระภิกษุท่ีได3จากโครงการบวชพระฤดูร3อนบ3าง บวชพระหนึ่งแสนรูปบ3าง
คอยเปFนกําลังสนับสนุน” (พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

“สาเหตุทําไม�วัดพระธรรมกายจึงต3องทําโครงการอยู�บ�อยๆ เนื่องจากว�า โครงการมี
วัตถุประสงค&ท่ีชัดเจน ต3องการจะให3คนบวชเพ่ือทําความดี รักษาธรรมวินัย และผลพลอยได3จะได3คนดี
คนเก�งไว3เปFนกําลังของพระศาสนา โดยใช3เปFนทีมงานการทํากิจกรรมต�างๆ ของวัด ไม�ว�าจะเปFนการ
เผยแผ� การสาธารณูปการ การต�างประเทศ แต�ท3ายท่ีสุดแล3ว คือ ต3องเข3ามาเปFนทีมงานการดําเนิน
โครงการ” (พระครูธรรมมังคโลภาส, สัมภาษณ& วันท่ี 11 กันยายน 2556) 

“โครงการต�างๆ ของวัด ล�าสุดโครงการธุดงค&ธรรมชัย เปFนตัวอย�างท่ีเห็นได3ชัดว�า มี
ทีมงานพร3อมเพียงกัน โดยมีผู3รับผิดชอบโครงการตามสาขาวัดในจังหวัดท่ีพระธุดงค&ได3เดินไป ต�างก็มี
การประสานงานกันเปFนอย�างดี จนงานบรรลุเปZาหมายดังท่ีคาด ประกอบกับทีมงานด3านการเผยแผ� 
ด3านการประชาสัมพันธ&ของวัด ต�างก็ทํางานกันได3ดี” (พระสมพงธ& ยโสธโร, สัมภาษณ& วันท่ี 19 
สิงหาคม 2556)  

ข3อมูลสําคัญในเบื้องต3นได3แสดงให3เห็นว�า ทีมงานเปFนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด หากจะ
ดําเนินการโครงการให3เปFนไปด3วยความเรียบร3อย เพราะเหตุท่ีว�า ในการดําเนินการโครงการ ต3อง
อาศัยทีมงานท่ีเปFนตัวบุคคล เปFนกลุ�ม เปFนคนท่ีช�วยดําเนินการให3โครงการประสบผลสําเร็จ โดย
ทีมงานจะต3องมีคนท่ีมีความรู3ความสามารถ รับผิดชอบกันเปFนเรื่องๆ ภายในโครงการ โดยมีหัวหน3า
ทีมงาน คือ ผู3นําบุญจะเปFนคนคอยอํานวยการ แบ�งงาน กระจายให3ทํากันอย�างเปFนระบบ เข3าใจถึง
วัตถุประสงค&ของโครงการร�วมกัน หากเปรียบกับการเล�นฟุตบอล ทีมงานท่ีทํางานด3านโครงการคงจะมี
ลักษณะคล3ายกัน กล�าวคือ เล�นกันเปFนทีม และมักจะไม�เกิดความขัดแย3ง เพราะถือว�า มีเปZาหมาย
สูงสุดในชีวิตอันเดียวกัน เพราะฉะนั้น การท่ีรู3เปZาหมายของชึวิตแล3ว และเคยอยู�ร�วมกัน ทํางาน
ร�วมกันเปFนระยะเวลายาวนาน จึงไม�เปFนการลําบากใจและขัดข3องใจท่ีจะทํางานด3วยกัน เพราะรู3ใจกัน
ในการทํางานเปFนหมู�คณะ เนื่องจากหลักการฝaกฝนอบรมของวัดพระธรรมกายท่ีถือว�า องค&การใดๆ 
อาจจะหาเสมอเหมือนยาก คือ การฝaกให3คนอยู�กันเปFนหมู�คณะ ฝaกให3คนเห็นใจกัน ฝaกให3คนมีความ
อดทนไม�ย�อท3อต�อความยากลําบาก  

การบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย เปFนการบริหารท่ีมีเปZาหมายชัดเจน โดยท่ี
โครงการแต�ละอย�างมีเปZาหมายมีวัตถุประสงค&ท่ีแสดงให3เห็นทิศทางท่ีจะก3าวหน3าต�อไป แต�ท่ีสามารถ
ยึดโยงกันได3ดีท่ีสุดเห็นจะเปFน เปZาหมายด3านบุญ คําเดียว ไม�ว�าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตาม พระเดช
พระคุณหลวงฯ มักจะปรารภเรื่องบุญไว3เสมอ เช�นเดียวกับกิจกรรมภายในโครงการท่ีแบ�งหน3าท่ีกันทํา
ตามความสามารถของแต�ละบุคคล หน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมายนั้น คือ บุญ อันส�งผลต�อธุระในทางพระ
ศาสนาสําเร็จลุล�วงไปได3ด3วยดี อีกท้ังประชาชนก็จะพลอยได3รับอานิสงส&ไปจากการจัดทําโครงการ
ข้ึนมา แต�กระนั้นก็ตาม การบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย ต3องมีกํากับควบคุมดูแลทุกประเด็น
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ท่ีเก่ียวข3องระหว�างการบริหารจัดการ เปFนการตรวจสอบความก3าวหน3าของโครงการ ซ่ึงมีการแบ�ง
ระดับการตรวจสอบติดตามออกเปFน 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับการบริหาร และระดับ
ปฏิบัติการ 

การตรวจสอบความก3าวหน3าในระดับนโยบายนั้น ส�วนใหญ�แล3วจะเปFนคณะผู3บริหาร
ของวัดท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการแต�ละอย�างเปFนผู3ตรวจสอบ และการตรวจสอบก็จะพิจารณาโดย
ภาพรวมของแต�ละโครงการ ว�า เปFนไปตามนโยบายของผู3ดําริหรือไม� และเปFนไปตามวัตถุประสงค&ท่ี
กําหนดไว3ร�วมกันหรือไม� หากยังไม�เปFนไปตามก็ต3องมีการสั่งการเชิงนโยบาย เพ่ือสื่อสารให3กับผู3
ประสานงานโครงการท่ีอยู�ภายในวัดและวัดสาขาต�างๆ เปFนผู3ดําเนินการอีกทอดหนึ่ง ขณะท่ีผู3ท่ีทํา
หน3าท่ีในการประสานโครงการท้ังหลายนั้น ก็จะต3องวิเคราะห&สภาพป0ญหาและผลกระทบท้ังในเชิง
บวกเชิงลบมาให3คณะผู3บริหารของวัดพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง 
ซ่ึงเปFนการแก3ไขป0ญหาระหว�างการดําเนินการ บางครั้งป0ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว�างการดําเนินการ
โครงการของวัดในแต�ละพ้ืนท่ีมักจะไม�เหมือนกัน จึงเปFนหน3าท่ีของผู3นําบุญในสาขาของวัดในจังหวัด
ต�างๆ จะคอยรวบรวม วิเคราะห&ผลกระทบทุกด3านเบื้องต3น เพ่ือนําเสนอให3คณะผู3บริหารรับทราบ 
จากการการตรวจสอบการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกายตามความคิดเห็นของผู3ให3ข3อมูลสําคัญ 
พบว�า 

“การบริหารโครงการทุกอย�าง ผู3บริหารของวัดจะประชุมกันอย�างต�อเนื่องเพ่ือ
ติดตาม ตรวจสอบดูความก3าวหน3าของโครงการว�า มีความก3าวหน3าไปถึงไหนแล3ว พบป0ญหาและ
อุปสรรคอะไรบ3าง พร3อมท้ังมีข3อพิจารณาประกอบด3วย” (พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 14 
กรกฎาคม 2556) 

“การรายงานความก3าวหน3า เปFนหน3าท่ีส�วนหนึ่งของผู3ประสานงานคณะสงฆ&ภายใน
จังหวัดและประสานงานโครงการท่ีจะต3องนําเรียนความคืบหน3าในรายละเอียดของโครงการ พร3อมท้ัง
มีข3อพิจารณาถึงผลกระทบต�าง ท่ีจะนําไปสู�การปรับปรุงแก3ไขและตัดสินใจของผู3บริหารวัด”  
(พระครูสมุห&จรินทร&, สัมภาษณ& วันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) 

“ผลกระทบท่ีเกิดจากการบริหารโครงการ เปFนสิ่งสําคัญมาก เพราะมีหลายฝUายท่ี
เก่ียวข3อง ผลกระทบนี้อาจจะเปFนในทางท่ีดีหรือไม�ดีก็ได3 ต3องมีการรายงานกันอย�างต�อเนื่อง เนื่องจาก
แต�ละพ้ืนท่ีมีสภาพแวดล3อมต�างกัน แต�ท่ีน�ารับฟ0งอย�างมาก คือ สภาพแวดล3อมด3านคณะสงฆ& 
ประชาชน หน�วยงานราชการ มีเสียงตอบรับกันอย�างไร” (พระมหาคมเพชร ธมฺมวิชิโร, สัมภาษณ& 
วันท่ี 25 กันยายน 2556) 

ประเด็นสําคัญของการตรวจสอบความคืบหน3าโครงการของวัดพระธรรมกาย ส�วน
ใหญ�มักจะได3รับจากการรายงานของผู3ประสานงานโครงการภายในวัดศูนย&ใหญ�และผู3นําบุญท่ีเห็นหน3า
หน3าตามศูนย&ปฏิบัติธรรมในจังหวัดต�างๆ จะคอยประสานในเรื่องของข3อมูลข�าวสารท่ีจะรายงานต�อ
คณะผู3บริหาร (Suchman, 1977) การรายงานข�าวสารจากการดําเนินการในโครงการเปFนหน3าท่ีของผู3
ปฏิบัติตามนโยบายต3องรายงานเพ่ือหาทางแก3ไขอยู�ตลอดเวลา ดังนั้น ความเห็นของ Suchman 
(1977) ดังกล�าว จึงแสดงให3เห็นว�า การบริหารโครงการของวัดพระธรรมกายมีการรายงานความ
คืบหน3าโครงการตลอดเวลา โดยอาศัยผู3 ท่ีได3รับมอบหมายภายในวัด และพระสงฆ&ผู3นําบุญใน
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ต�างจังหวัด คอยสนับสนุนข3อมูลให3คณะผู3บริหารไว3พิจารณาประกอบการตัดสินใจดําเนินการแก3ไข
ปรับปรุงให3ดีข้ึน นอกจากนี้ ยังเห็นได3ว�า ในการรายงานความคืบหน3า ยังมีการวิเคราะห&ผลกระทบใน
เบื้องต3นเพ่ือประกอบการพิจารณาอีกด3วย และประเด็นการวิเคราะห&ท่ีคณะผู3บริหารให3ความสนใจ 
ได3แก� ท�าทีของคณะสงฆ& ประชาชน และหน�วยงานราชการ สถานศึกษา เปFนต3น เพราะบุคคลและ
องค&การเหล�านี้ เปFนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะให3ความร�วมมือ และเปFนกลไกในการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 
หากปราศจากความร�วมมือจากบุคคลและองค&การเหล�านี้แล3ว การบริหารงานโครงการของวัด
พระธรรมกาย จึงไม�อาจจะประสบผลสําเร็จได3อย�างลุล�วง 

โดยสรุปการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกายจะประสบผลสําเร็จได3 ต3องอาศัย
ป0จจัยหลายประการเปFนเครื่องมือสนับสนุนเพ่ือให3การบริหารโครงการเปFนไปด3วยความเรียบร3อยและ
ถูกต3องตามหลักวิชาการ ซ่ึงจากการประมวลผลการวิเคราะห&ข3อมูลโดยภาพรวมพอจะวิเคราะห&และ
แยกประเด็นของความคิดเห็นในการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย ซ่ึงมีป0จจัยสําคัญท่ีผลักดัน
ให3ประสบผลสําเร็จดังนี้  

1) สภาพแวดล3อมการบริหารโครงการ เปFนองค&ประกอบของการบริหาร
จัดการโครงการของวัดพระธรรมกาย เนื่องจากว�า โครงการของวัดพระธรรมกายมีขอบเขตพ้ืนท่ี 
ระยะเวลา และบุคคลท่ีเก่ียวข3องหลายฝUาย สภาพแวดล3อมของการบริหาร จึงต3องมีการพิจารณาอย�าง
ละเอียดรอบคอบในประเด็นท่ีว�า สภาพแวดล3อมด3านประชาชน วัฒนธรรมท3องถ่ิน คณะสงฆ&ในจังหวัด 
หน�วยงานราชการ หน�วยงานท3องถ่ิน หน�วยงานสถานศึกษา และห3างร3านเอกชนต�างๆ ฯลฯ เปFนผู3มี
ส�วนเก่ียวข3องท้ังหมด ก�อนท่ีจะลงมือดําเนินการตามโครงการ ต3องพิเคราะห&บริบทดังกล�าวให3ดี แล3ว
นํามาวางแผนดําเนินการไปตามข้ันตอน ซ่ึงจะทําให3บริหารโครงการเปFนไปด3วยดีและบรรลุเปZาหมาย
ตามดําริของผู3นําสงฆ& 

2) วัตถุประสงค&ของการบริหารโครงการ การบริหารโครงการของวัด
พระธรรมกายมีเปZาหมายของการดําเนินงานชัดเจนต้ังแต�ต3น เริ่มต้ังแต�การตีโจทย&ป0ญหาสังคมท่ี
เกิดข้ึน และนํามาสู�การกําหนดเปFนแนวทางการแก3ไขป0ญหา โดยจัดทําเปZาหมายของการดําเนินการไว3
ชัดเจน กล�าวคือ เปFนเปZาหมายเพ่ือแก3ไขป0ญหาของสังคม ขณะท่ีการกําหนดเปZาหมายเรื่องของการ
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ ก็ได3มีการกําหนดเข3าไปใน
โครงการต�างๆ ด3วย แม3ว�า จะไม�ปรากฏเปFนลายลักษณ&อักษรก็ตาม แต�เจตนารมณ&ของวัด ท่ีต3องการ
อยากจะให3เปFน คือ การได3เห็นอายุของพระพุทธศาสนายาวนานเพ่ือให3คนรุ�นหลังได3เรียนรู3 ศึกษาและ
สืบทอดปณิธานต�อไปในวันข3างหน3า และสิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการต้ังเปZาหมายเอาไว3 ได3แก� 
การพัฒนาบุคลากรให3เปFนคนดี คนเก�ง และมีศีลธรรม ดังวิสัยทัศน&ในการต้ังวัดต้ังแต�เริ่มแรกว�า 
“สร3างวัดให3เปFนวัด สร3างพระให3เปFนพระแท3 และสร3างคนให3เปFนคนดีคืนสู�สังคม” ประการสุดท3าย 
หัวใจสําคัญของเปZาหมายสูงในโครงการ คือ การได3นําเอาการปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกายซ่ึง
ค3นพบโดยพระเดชพระคุณหลวงปูU (สด) ไปเผยแผ�อบรมให3คนท่ีเข3ามาร�วมในโครงการได3ถือปฏิบัติให3
เห็นมรรคเห็นผล เพราะฉะนั้น บทสรุปของการกําหนดวัตถุประสงค&หรือเปZาหมายสําคัญของโครงการ 
คือ การหลอมรวมวัตถุประสงค&ท้ังหมดไว3ในโครงการเพ่ือทําให3วัดพระธรรมกายกลายเปFนศูนย&กลาง
พระพุทธศาสนาโลก และบัดนั้นศีลธรรมโลกจะกลับคืนสู�โลกอีกครั้งหนึ่ง  
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3) การวางแผนการบริหารโครงการ วัดพระธรรมกายได3ชื่อว�า เปFนวัดท่ีมี
ระบบการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค&การท่ีเปFนตัวอย�างสู�ความเปFนเลิศ (Best Practice) 
ให3กับองค&การอ่ืนๆ ได3ถือเปFนแบบอย�าง โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผน เนื่องจากวัดพระธรรมกาย
มีบุคลากรท่ีมีความรู3ความสามารถมากมายท่ีเข3ามาอุปสมบทในโครงการธรรมทายาท โครงการ
อุปสมบทในช�วงฤดูร3อน แล3วไม�ลาสิกขา ได3กลายเปFนกําลังสําคัญของพระศาสนาท่ีจะใช3ศักยภาพและ
ความถนัดของตนรังสรรค&งานด3านการเผยแผ�ให3สําเร็จลุล�วงไปตามลําดับ เหนือสิ่งอ่ืนใด จากการได3
ทราบถึงวัตถุประสงค&ของการจัดทําโครงการชัดเจนแล3ว สิ่งท่ีคณะผู3บริหารได3ระดมสมอง (Brain 
Stroming) ร�วมกัน คือ การวางแผน ขอบเขตของการวางแผน ได3แก� การวางแผนด3านบุคคล การ
วางแผนด3านการใช3จ�ายงบประมาณ การวางแผนด3านการจัดโครงสร3างการบริหาร การวางแผนด3าน
อุปกรณ&เครื่องมือท่ีใช3สนับสนุน และการวางแผนด3านการจัดสถานท่ี  

4) การอํานวยการการบริหารโครงการ การวางแผนการบริหารโครงการ
การเผยแผ�ของวัดพระธรรมกาย เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น มีการมอบหมายคนให3ไปทําหน3าท่ีตามส�วน
ต�างๆ ท่ีอยู�ในขอบเขตของการบริหารโครงการแล3ว ประการต�อไปคือ การอํานวยการให3โครงการเผย
แผ�ธรรมะท่ีได3จัดทําข้ึนเปFนไปด3วยความเรียบร3อย คล3ายกับเปFนการอํานวยความสะดวกให3การบริหาร
โครงการเปFนไปด3วยดี เรียกว�า การอํานวยการระดับนโยบาย ซ่ึงเปFนการอํานวยการท่ีอยู�ในระดับ
ผู3บริหารของวัด โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ�อฯ เปFนผู3มอบหมายให3ผู3บริหารของวัด เปFนคนคอย
อํานวยการ แล3วรายงานผล ผลปรากฏเปFนเช�นใด ก็ต3องมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางดําเนินการในเชิง
นโยบาย ความจริงแล3ว การอํานวยการบริหาร ก็เพ่ือจะสํารวจดูว�า เปFนไปตามดําริหรือไม� ขณะท่ีการ
บริหารโครงการตามดําริ เรียกว�า ระดับผู3บริหารหรือระดับการประสาน กล�าวคือ เปFนการบริหารไป
ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว3ในโครงการ โดยมีการแบ�งงาน และกระจายให3กับส�วนต�างๆ ดําเนินการ 
ส�วนมากแล3ว ผู3ท่ีอยู�ในระดับบริหาร ได3แก� ผู3บริหารสํานัก กอง หน�วยงานภายในวัด ตลอดถึงผู3นําบุญ
ตามสาขาศูนย&ปฏิบัติธรรมในจังหวัดต�างๆ ซ่ึงดูแลรับผิดโครงการย�อยท่ีออกจากวัดศูนย&ใหญ�ไปปฏิบัติ
ให3สอดคล3องกัน นอกจากนี้ การอํานวยการระดับผู3ปฏิบัติ คือ คนท่ีเปFนผู3ปฏิบัติตามอํานาจหน3าท่ีท่ี
ได3รับมอบหมายจากผู3บริหารหรือผู3ประสานงานในโครงการให3ดําเนินการ เม่ือพบป0ญหาอะไร ก็ต3อง
รายงานให3ผู3บริหารหรือผู3ประสานงานได3รับทราบเพ่ือหาทางแก3ไขป0ญหาต�อไป    

5) การดําเนินการบริหารโครงการ เปFนเรื่องของการนํานโยบายไปสู�การ
ปฏิบัติล3วนๆ กล�าวคือ การบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย มีความเปFนระบบและลําดับชั้นใน
การบริหาร เริ่มจากระดับนโยบายท่ีกําหนดเปFนนโยบายสําคัญออกมา ระดับชั้นบริหารคือการคิดต�อ
ยอดวางแผนให3สอดคล3องกับนโยบาย และระดับปฏิบัติการเปFนส�วนของการลงมือปฏิบัติล3วนๆ และ
ลักษณะท่ัวไปท่ีมักจะพบเห็นกันในระดับปฏิบัติการ คือ การจัดทําเปFนทีมงานบริหาร โดยมีหัวหน3า
หรือผู3นําบุญของวัดสาขาในจังหวัดต�างๆ เปFนผู3ดูแล และให3การจัดตําแหน�งหน3าท่ีความรับผิดชอบ 
โดยการจัดทีมงานของการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายนั้น จะพิจารณาดูท่ี
ความรู3ความสามารถและความเหมาะสมของบุคลากรแต�ละบุคคล เพ่ือท่ีจะกําหนดให3สอดคล3องกับ
ตําแหน�งหน3าท่ีในการดําเนินโครงการ สําหรับผู3ท่ีปฏิบัตหน3าท่ีในโครงการนี้ มีท้ังท่ีเปFนพระภิกษุและ
ฆราวาสอาสาสมัครเปFนผู3ปฏิบัติหน3าท่ีตามส�วนต�างๆ ท่ีได3รับมอบหมาย เม่ือทํางานสักระยะหนึ่งการ
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ทํางานก็เริ่มพัฒนาข้ึน เนื่องจากบุคลากรผู3ปฏิบัติหน3าท่ีทุกคนตระหนักถึงเปZาหมายของตนอยู�เสมอว�า 
มีบุญเปFนท่ีต้ัง ซ่ึงสามารถหล�อเลี้ยงร�างกายและจิตใจให3ทํางานในโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดได3
อย�างสะดวกและไม�มีเง่ือนไขผูกมัดใดๆ ท้ังสิ้น การดําเนินการในโครงการต�างๆ จึงสําเร็จเปFนมรรค 
เปFนผลได3โดยเร็ว   

6) การควบคุมการบริหารโครงการ การบริหารงานโครงการการเผยแผ�
ธรรมะของวัดพระธรรมกายทุกครั้ง ต3องมีการตรวจสอบความคืบหน3าของการปฏิบัติงานตามท่ีได3
มอบหมายให3ส�วนต�างๆ ท่ีรับผิดชอบให3ดําเนินการ และในการตรวจสอบนั้น ได3กระทําเปFนระยะและ
ต�อเนื่อง โดยมีเปZาหมายของการตรวจสอบ คือ ต3องการท่ีจะทราบว�า การบริหารโครงการมี
ความก3าวหน3าเพียงใด มีป0ญหาและอุปสรรคอะไร เปFนต3น นอกจากนี้ ยังเปFนการสํารวจดูว�า ปฏิกิริยา
ย3อนกลับ (Feet Back) มาเปFนไปในเชิงบวกหรือเชิงลบมากกว�ากัน ซ่ึงจะนําไปสู�การปรับปรุงแก3ไข
และนําไปประกอบการตัดสินใจให3กับผู3บริหารของวัดได3กระทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง เพ่ือให3เปFนไป
ตามเจตนารมณ&ของการจัดทําโครงการข้ึนมาอย�างแท3จริง เหนือสิ่งอ่ืนใด ของการจะรับทราบใน
ความสําคัญของการตรวจสอบความคืบหน3า คือ การรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู3บริหารหรือผู3นํา
บุญในสาขาต�างๆ ต�างก็นําเอาข3อมูลท่ีเกิดข้ึนระหว�างการดําเนินการโครงการเข3ามาประกอบการ
รายงานเพ่ือให3ทุกฝUายได3รับทราบและหาแนวทางการดําเนินการร�วมกัน   

4) ป0จจัยด3านศรัทธาประชาชน 
องค&การทุกแห�งในโลกจะยืนหยัดอยู�ได3 เพราะมีผู3เข3ามาใช3บริการ คือ ประชาชน 

โดยเห็นภาพชัดเจนจากหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงมองประชาชนคือเจ3านายท่ีจะต3องให3บริการอย�างดีเยี่ยม 
แต�ขณะท่ีองค&การภาคเอกชน มองประชาชนเปFนดังลูกค3าชั้นดี หรือเรียกว�า ลูกค3าคือพระเจ3า ผู3นําเงิน
มาให3องค&การ แต�อย�างไรก็ตาม ไม�ว�าจะเปFนองค&การหน�วยงานราชการและหน�วยงานภาคเอกชน ใน
ท่ีสุด คือ ต3องมีประชาชนเปFนผู3อุ3มชู ยิ่งเปFนหน�วยงานด3านศาสนาด3วยแล3ว ยิ่งต3องอาศัยประชาชนเปFน
ผู3อุปถัมภ&ดูแล ภาษาทางด3านพระพุทธศาสนา เรียกว�า ศรัทธาประชาชน กล�าวคือ เม่ือประชาชนเข3า
มาปฏิบัติศาสนกิจภายในวัดและเกิดความเชื่อ ความศรัทธา ท้ังในหลักคําสอนและพระสงฆ&ท่ีอยู�
ปฏิบัติศาสนกิจในวัด ความศรัทธาท่ีมีเปFนทุนเดิมอยู� จะกลับเพ่ิมข้ึนเพราะได3ศึกษาเรียนรู3 และเห็น
วัตรปฏิบัติของพระสงฆ& จึงเกิดคําว�า ศรัทธาประชาชนท่ีได3มอบให3กับตัวบุคคล และตัวขององค&การ 
การมีศรัทธาท่ีมอบให3แก�บุคคล โดยมีความเชื่อว�า บุคคลคนนี้ กล�าวคือ พระสงฆ& เปFนผู3นําทางจิต
วิญญานเปFนตัวอย�างของความประพฤติท่ีปฏิบัติตามกรอบของธรรมวินัย ขณะท่ีการมอบศรัทธาให3กับ
องค&การ หมายความว�า องค&การทางด3านศาสนา กล�าวคือ วัด ย�อมเปFนองค&การตัวอย�างของการสร3าง
บุญกุศล และเปFนองค&การท่ีขาวสะอาด จึงทําให3ประชาชนเกิดเปFนความศรัทธาข้ึนมา  

หากมองในมุมกลับกัน หากวัดไม�มีฐานคือศรัทธาประชาชนเปFนผู3ให3การอุปถัมภ& วัด
นั้นก็จะอยู�ไม�ได3นาน เห็นได3จากวัดร3างท่ัวประเทศ ท้ังนี้อาจเปFนเพราะขาดศรัทธาประชาชนเปFนท่ีต้ัง 
กล�าวคือ ประชาชนไม�เข3าไปวัด และในวัดก็ไม�มีพระสงฆ&อยู�ประจําเพ่ือเฝZาดูแลรักษาศาสนสถาน ใน
ท่ีสุดวัดก็เก�าคร่ําคร�า ปล�อยให3เปFนท่ีรกร3างว3างเปล�ากลายเปFนสุสานท่ีไร3คนเข3าไปดูแล เพราะฉะนั้น 
หลักใหญ�ใจความของคําว�า ศรัทธาประชาชน คือ การท่ีประชาชนได3มองเห็นถึงความสําคัญและให3
การดูแลอย�างต�อเนื่อง เพราะวัดเปFนสมบัติของแผ�นดิน มิใช�เปFนของใครคนใดคนหนึ่ง แต�เปFนสมบัติ
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ร�วมกันท่ีจะต3องช�วยกันดูแลรักษา โดยหน3าท่ีสําคัญของประชาชนคือการให3ความอุปถัมภ&ในด3านต�างๆ 
แก�พระภิกษุท่ีอยู�ประจําวัด หน3าท่ีของพระภิกษุนอกจากจะปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยแล3ว ยังมีหน3าท่ี
ท่ีจะต3องบูรณปฏิสังขรณ& ดูแลความเรียบร3อยสงบในวัด เปFนหูเปFนตาแทนประชาชน ซ่ึงประชาชนได3
ฝากความหวังเอาไว3กับพระภิกษุเกือบจะทุกด3าน ไม�ว�าจะเปFนด3านพฤติกรรมท่ีอยู�ในสมณสารูป ด3าน
การเปFนท่ีพ่ึงทางใจ ด3านการเปFนศูนย&ของการทํากิจกรรมทางศาสนา เปFนต3น ท้ังหมดนี้ ข้ึนอยู�กับ
ความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต�อวัดท้ังสิ้น หากทําได3อย�างท่ีประชาชนคาดหวัง ศรัทธาท่ีจะไม�คลอน
แคลนย�อมเกิดข้ึนและอยู�อย�างยั่งยืน 

เม่ือกล�าวถึงวัดพระธรรมกายในด3านการปลูกศรัทธาแก�ประชาชน นับว�าเปFนประเด็น
สําคัญท่ีน�าศึกษาอย�างยิ่ง เพราะเม่ือพิจารณาจากปณิธานของการสร3างวัดจะพบว�า การสร3างวัด
พระธรรมกายข้ึนมาจากคณะผู3บุกเบิกยุคเริ่มแรก ก็เพ่ือเอาไว3เปFนสถานท่ีฝaกอบรมประชาชน โดยก�อน
อ่ืนนั้น คําว�า วัดจะต3องเปFนวัดในความหมายท่ีแท3จริง กล�าวคือ สามารถเปFนท่ีพ่ึงทางใจให3กับ
ประชาชนได3 ดังคํากล�าวท่ีว�า สร3างวัดให3เปFนวัดอย�างแท3จริง แต�อย�างไรก็ดี มีคําถามกลับคืนมาว�า 
แล3ววัดในประเทศไทยนอกจากวัดพระธรรมกายไม�มีความเปFนวัดหรือ คําตอบท่ีได3 คือ “มีความเปFน
วัดเหมือนกันหมด แต�ความเปFนวัดในความหมายท่ีแท3จริงตามหลักพระธรรมวินัยนั้น หาได3ยาก” 
(พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 14 กรกฎาคม 2556) เพราะเหตุท่ีว�า การสร3างวัดข้ึนมาเพ่ือ
ใช3เปFนท่ีประกอบศาสนกิจและเปFนสถานท่ีบ�มเพาะนิสัยให3คนเปFนคนดีตามหลักธรรมโดยมีพระสงฆ&
เปFนผู3ให3การอบรม และเม่ือคนมีแต�ศีลธรรม สังคมภายในวัดก็จะเปFนตัวอย�างแก�สังคมอ่ืนๆ กล�าวคือ 
เปFนสังคมแห�งการทําความงามความดี หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง เปFนสังคมอุดมคติเชิงพุทธ  

ยิ่งในป0จจุบันนี้มีโครงการเก่ียวกับวัดร3าง ซ่ึงพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาสได3
ดําริเก่ียวกับวัดร3างข้ึนมา โดยสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับดําริดังกล�าวได3 ทําอย�างไรวัดร3างจะฟQRนคืนกลับมา
เปFนวัดท่ีมีคนดูแลรักษา จึงเกิดเปFนโครงการท่ีชื่อว�า “การฟQRนฟูวัดร3างให3กลายเปFนวัดรุ�ง” กล�าวคือ 
การรื้อฟQRนคืนวัดร3างท่ีมีอยู�ภายในประเทศแล3วนํามาพัฒนาให3กลายเปFนวัดท่ีคนรู3จักมากยิ่งข้ึน นั่น
หมายความว�า ก�อนท่ีจะคืนฟQRนวัดร�างดังกล�าว ต3องมีพระภิกษุประจําอยู�เพ่ือทําหน3าท่ีเปFนผู3นําบุญใน
วัดร3างท่ีต้ังอยู� ในพ้ืนท่ีนั้นๆ แต�พระภิกษุท่ีมีอยู� ในป0จจุบันนี้ ท่ี มีความมุ�งม่ัน ต้ังใจจะทําหน3าท่ี
บูรณะปฏิสังขรณ&และปลูกศรัทธาประชาชนนับว�าหาได3ยาก วัดพระธรรมกายจึงต3องพัฒนาบุคลากรท่ี
บวชเปFนพระแท3ตามมโนปณิธาน แล3วส�งพระภิกษุท่ีอยู�ภูมิลําเนานั้นกลับไปพัฒนาบ3านเกิดตนเอง 
บริเวณใดมีวัดร3างก็ให3ไปใช3ความสามารถในการพัฒนากลับคืนให3เปFนวัดเด�น เหนือสิ่งอ่ืนใด ศรัทธา
ประชาชนย�อมเกิดข้ึนก�อนท่ีจะรื้อฟQRนคืนวัดร3างให3เปFนวัดเด�น โดยเริ่มจากพระสงฆ&ต3องทําหน3าท่ีให3
เหมาะสมกับสถานะพร3อมท้ังการแสดงบทบาทภาวะผู3นําสงฆ& นําพา นําคิด นําปฏิบัติ ให3เห็นเปFน
รูปธรรม บัดนั้นศรัทธาประชาชนก็จะเกิดมีข้ึนตามมาภายหลัง ดังนั้น เพ่ือเปFนการแสดงให3เห็นว�า 
ป0จจัยด3านศรัทธาของประชาชนมีผลต�อการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายมากน3อยเพียงใดดังจะ
ได3อธิบายไปตามลําดับ   

ป0จจัยด3านศรัทธาประชาชนมีผลต�อการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายได3อย�างไร 
(ผู3สัมภาษณ&) 
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วัดพระธรรมกายต้ังแต�อดีตจนถึงป0จจุบันสร3างวัดข้ึนมาเพ่ือท่ีจะเปFนท่ีฝaกอบรมพัฒนา
คนให3เปFนคนดี และสร3างวัดให3เปFนวัด สร3างพระสงฆ&ให3เปFนพระท่ีน�าเคารพกราบไหว3 เพียงมโนปณิธานนี้ 
ก็ตีความได3ว�า ท้ังหมดท้ังปวง เพ่ือเปFนการปลูกฝ0งศรัทธาให3เกิดข้ึนกับประชาชน เนื่องจากศรัทธาของ
ประชาชนท่ีมีต�อวัด ต�อพระสงฆ& ค�อนข3างจะคลอนแคลน กรณีคนท่ีไม�เข3าใจก็เม่ือเห็นภาพท่ีปรากฏในสื่อ
เก่ียวกับพระสงฆ& ศรัทธาของประชาชนก็จะคลอนแคลนลงไปอย�างมาก ในทางกลับกันหากคนท่ีเปFนชาว
พุทธมีความเข3าใจ รู3จักแยกแยะ แม3จะมีเรื่องเก่ียวกับพระสงฆ&ข้ึนหน3าหนึ่งของหนังสือพิมพ&หรือประเด็น
พาดหัวข�าว ศรัทธาของคนท่ีไม�เข3าใจก็จะไม�คลอนแคลน ภาษาทางพระเรียกว�า อาจารศรัทธา           
วัดพระธรรมกายจึงเพียรพยายามสร3างคนให3มีความเข3าใจในหลักธรรมะ โดยเน3นท่ีการฝaกอบรม จะอยู�ใน
รูปแบบกิจกรรมของวัด หรือในรูปแบบโครงการของวัด ซ่ึงมีระดับท่ีใหญ�กว�า 

ผลสะท3อนกลับคือ ประชาชนมีความรู3สึกท่ีดีต�อวัดมากข้ึน โดยเห็นว�าสิ่งท่ีไม�ดีไม�งาม
ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึน เปFนเฉพาะตัวบุคคล ซ่ึงตรงกับคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาสและ
นักปราชญ&ด3านพระพุทธศาสนาหลายท�านกล�าวว�า “ท่ีบอกว�าศาสนาเสื่อม ความจริงแล3วไม�ใช� สิ่งท่ี
เสื่อมคือคนต�างหาก” เพราะฉนั้น ประเด็นสําคัญจึงอยู�ท่ีการฝaกฝนอบรมบุคคลให3เปFนคนดี และเม่ือ
บวชเปFนพระก็เปFนพระดี จึงจะเปFนสิ่งท่ีเสริมสร3างจุดเด�น จุดแข็งของวัดได3อย�างแท3จริง  

การจะปลูกฝ0งศรัทธาประชาชนให3มีความม่ันคงและยั่งยืนได3 ส�วนหนึ่งต3องอาศัยให3
ทุกภาคส�วนเข3ามาสนับสนุน ก�อนอ่ืนนั้นวัดพระธรรมกายได3ทําให3เห็นว�า โครงการต�างๆ ท่ีวัดได3ดําริ
คิดและนําไปสู�การปฏิบัตินั้น เห็นผลอย�างแท3จริง โดยมีผลเปFนรูปธรรม และต�อมาภายหลังเม่ือทุก
ส�วนได3เห็นเจตนารมณ&อันแท3จริงแล3ว ก็จะเกิดความเชื่อม่ันว�า โครงการท่ีวัดพระธรรมกายได3จัดทําข้ึน
นั้น ไม�ใช�ทําไปเพียงเพ่ือการแสวงหากําไร และเปFนการบิดเบือนหลักคําสอน แต�การจัดทําข้ึนมาก็เพ่ือ
เปFนประโยชน&แก�พระพุทธศาสนาและแก�ประชาชนอย�างมิต3องสงสัย เม่ือคนเริ่มให3ความสนใจและเริ่ม
เชื่อม่ันแล3ว ก็มิใช�เรื่องยากท่ีจะดึงทุกภาคส�วนให3เข3ามาสนับสนุน แต�อย�างไรก็ดี หากทุกภาคส�วนไม�ให3
ความสนใจและไม�สนับสนุนแล3ว โครงการของวัดก็ยากท่ีจะประสบผลสําเร็จ โดยภาคส�วนต�างๆ นั้น 
เปFนต3นว�า ประชาชน หน�วยงานราชการ หน�วยงานเอกชน หน�วยงานสถานศึกษา ล3วนแต�เปFนภาค
ส�วนท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่ง เนื่องจากภาคส�วนเหล�านี้ หากมองในแง�ของกลไกการบริหารงาน ถือเปFน
ฟ0นเฟQองสําคัญท่ีวัดจะต3องดึงให3เข3ามาเปFนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานโครงการเผยแผ�ธรรมะ  

ข3อเท็จจริงก็ปรากฏให3เห็นแล3วว�า ภาคส�วนเหล�านี้ได3ให3ความสําคัญและได3เห็น
ความสําคัญจากโครงการท่ีวัดพระธรรมกายได3จัดทําข้ึน เห็นได3จากภาคส�วนราชการโดยกระทรวง 
ทบวง กรม ได3นําบุคลากรเข3ารับการอบรมธรรมะจากทางวัด ขณะเดียวกันก็ให3ความช�วยเหลือในด3าน
โครงการของวัดตามสาขาของวัดท่ีมีอยู�ในต�างจังหวัด ภาคส�วนเอกชนก็สนับสนุนเข3าร�วมในโครงการ
ต�างๆ ท้ังในวัดส�วนกลางและส�วนสาขา ภาคส�วนหน�วยงานทางการศึกษายิ่งเห็นได3ชัด จากโครงการครู
แก3ว ครูต3นแบบ ครูดีศรีตําบล ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได3ให3การสนับสนุนให3ครูท่ัวประเทศเข3าร�วม
อบรม ส�วนภาคส�วนท3องถ่ิน จะเห็นภาพชัดเจนในจังหวัดต�างๆ ท่ีมีวัดสาขาต้ังอยู� เม่ือถึงเวลาจัด
กิจกรรม โครงการ ท3องถ่ินมีบทบาทอย�างสูง เพราะฉะนั้น ศรัทธาประชาชน บางครั้งวัดได3จากการให3
การสนับสนุนจากทุกภาคส�วน และการสนับสนุนนี้เปFนป0จจัยสําคัญท่ีทําให3วัดพระธรรมกายสามารถ



286 

ทําหน3าท่ีในการเผยแผ�ธรรมะในรูปแบบของการจัดทําเปFนโครงการได3ดีตลอดมา ประเด็นนี้จากการ
สัมภาษณ&เชิงลึกของผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) พบว�า   

“ศรัทธาประชาชนบางครั้งพ่ึงวัดได3ด3วยการท่ีทุกภาคส�วนให3การยอมรับสนับสนุนวัด
พระธรรมกาย หรือกล�าวได3ว�า ได3ช�วยเหลือให3วัดพระธรรมกายทํางานด3านการเผยแผ�พระศาสนาได3อย�าง
สะดวก เห็นได3จาก โครงการธุดงค&ธรรมชัย ท้ังหน�วยงานราชการ หน�วยงานเอกชน และท3องถ่ินชาวบ3าน
ต�างก็ให3การสนับสนุน” (พระครูสมุห&เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ& วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

“การปลูกฝ0งศรัทธาของวัดต3องคิดหามวลชนให3ได3ก�อน อย�างน3อยต3องดึงมวลชน
กลับเข3ามาร�วมเปFนส�วนหนึ่งของโครงการให3ได3 โดยเฉพาะประชาชนในท3องถ่ินนั้น รวมถึงหน�วยงาน
ราชการ หน�วยงานสถานศึกษา” (พระครูวิเทศป0ญญาภรณ& (สมบุญ สมฺมาปุxฺโญ), สัมภาษณ& วันท่ี 6 
ตุลาคม 2556) 

“การดึงภาคส�วนต�างๆ เข3ามาร�วมในโครงการได3 นับว�าเปFนก3าวย�างหนึ่งท่ีจะทําให3
ทุกฝUายได3เห็นว�า วัดพระธรรมกายทําให3 ทําจริง และเปFนประโยชน&จริง ความจริงวัดพระธรรมกายก็
ต3องการจะทําโครงการท่ีเปFนประโยชน&อยู�แล3ว” (พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต), 
สัมภาษณ& วันท่ี 20 ตุลาคม 2556) 

นอกจากนี้ การท่ีทุกฝUายได3ให3การสนับสนุนวัดพระธรรมกายไม�ว�าเปFนทางตรงหรือ
ทางอ3อม ในเรื่องของการเผยแผ�ธรรมะในรูปแบบโครงการต�างๆ แสดงให3เห็นว�า วัดพระธรรมกายเปcด
ประตูกว3างให3ทุกฝUายได3เข3ามาร�วม อาทิ ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมรักษา และร�วมเผยแผ� โดยมิได3จํากัดให3
หน�วยงานองค&การหรือบุคคลใดเปFนผู3ผูกขาด เนื่องจากการสร3างวัดพระธรรมกายข้ึนมา เจตนารมณ&ก็
ระบุไว3ชัดว�า เพ่ือทําวัดให3เปFนท่ีพ่ึงของประชาชน อย�างน3อยประชาชนเข3ามาวัดก็สัมผัสได3ถึงความ
ร�มเย็น ร�มรื่น และได3รับธรรมะกลับไปบ3าน เพราะฉะนั้น โครงการท่ีจัดสร3างข้ึน ฐานคิดสําคัญคือ
ประโยชน&ของประชาชน และเน3นเปFนท่ีสุด คือ ต3องการให3ประชาชนเข3ามาร�วมในโครงการ กิจกรรมท่ี
วัดได3จัดทําข้ึนตลอดทุกๆ โครงการ กิจกรรม ท้ังนี้ หากไม�มีประชาชนเปFนฐาน วัดพระธรรมกายก็ไม�
สามารถยืนหยัดอยู�ได3ตลอดระยะเวลา 40 ปh ตามทฤษฎีแล3ว หน�วยงานองค&การใดก็ตาม หาก
ปราศจากการมีส�วนร�วมจากประชาชนทุกกลุ�ม หน�วยงานองค&การนั้นก็จะไม�มีความชอบธรรม และยิ่ง
เปFนองค&การด3านศาสนาท่ีทําหน3าท่ีอบรมสั่งสอนประชาชนด3วยแล3ว หากปราศจากฐานสําคัญคือ
ประชาชนไปเสียแล3ว หน�วยงาน องค&การนั้นก็จะอยู�ไม�ได3 เพราะทุกอย�างข้ึนอยู�กับประชาชนท้ังสิ้น 
เพราะฉะนั้น การจะกําหนดเปFนโครงการใดๆ พระเดชพระคุณหลวงพ�อฯและคณะผู3บริหารต�าง
คํานึงถึงประโยชน&สูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนเปFนหลัก ดังพุทธภาษิตท่ีว�า “โลกานุกมฺปาย” 
หมายถึงการอนุเคราะห&ชาวโลก ซ่ึงเปFนกิจหรือหน3าท่ีของสงฆ&ท่ีพึงจะกระทํา จากการสัมภาษณ&เชิงลึก
บุคคลผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) พบว�า  

“วัดพระธรรมกายคํานึงเสมอว�า การมีส�วนร�วมมีความสําคัญมากเพียงใด โดยท่ีการ
มีส�วนร�วมไม�จํากัดเฉพาะจากประชาชนเท�านั้น แต�ยังรวมถึงคนทํางานในวัดด3วย” (พระมหาเสถียร  
สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ& วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

“ความจริงแล3ว การมีส�วนร�วมจะต3องมีทุกข้ันตอน แต�บางทีต3องแยกออกว�า การมี
ส�วนร�วมประการท่ีหนึ่งคือประชาชน ประการท่ีสองคือบุคลากรภายในวัด สําหรับคนท่ัวไปเราต3องการ
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จะให3เข3ามามีส�วนร�วมอยู�แล3ว ส�วนการมีส�วนร�วมของบุคลากรภายใน ต3องดูท่ีระดับด3วย เปFนระดับ
นโยบาย บริหาร หรือปฏิบัติการ” (พระอานนท& อภินนฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 6 สิงหาคม 2556) 

“ผลพลอยได3จากการมีส�วนร�วม คือ โครงการของวัดเจริญก3าวหน3า โดยทุกส�วนได3มี
ส�วนร�วมอย�างน3อยเข3าร�วมในโครงการ” (พระสุรศักด์ิ สุรสกฺโก, สัมภาษณ& วันท่ี 28 กันยายน 2556) 

“วัดพระธรรมกายเปcดกว3างต3อนรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให3เข3ามาปฏิบัติธรรม
ร�วมกัน เพราะต3องการจะให3ทุกคนได3พบกับแสงสว�างคือธรรมะอยู�แล3ว” (พระมหาสงวน สุริยวํโส, 
สัมภาษณ& วันท่ี 29 ตุลาคม 2556) 

ตัวบ�งชี้อีกประการหนึ่งท่ีเปFนป0จจัยสําคัญต�อการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
นอกจากจะเปFนเรื่องของการมีส�วนร�วมแล3ว ยังมีป0จจัยด3านการเข3าร�วมปฏิบัติธรรม เปFนท่ียอมรับกัน
ว�า หากจะวัดว�าโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ประสบผลสําเร็จหรือไม� ส�วนหนึ่งวัดได3จากจํานวนคนท่ีเข3า
ร�วม ซ่ึงเปFนการวัดเชิงปริมาณ และหากมองในเชิงคุณภาพ ได3แก� องค&ความรู3ของคนท่ีเข3าร�วมปฏิบัติ
ธรรมสามารถเข3าใจในหลักธรรมะท่ีวิทยากรได3ฝaกอบรมได3เปFนอย�างดี แต�ท้ังนี้ โครงการต�างๆ ของวัด
พระธรรมกาย เม่ือมองตามความเปFนจริงแล3ว มีคนเปFนจํานวนมากเข3าร�วมในโครงการและกิจกรรม
ทุกครั้ง ไม�ว�าจะเปFนวัดศูนย&ใหญ� หรือธุดงคสถาน สถานปฏิบัติธรรมในจังหวัดต�างๆ แต�ละครั้งท่ีมี
โครงการเกิดข้ึน ประชาชนก็จะให3ความสนใจเข3าร�วมเปFนจํานวนมาก การเข3าร�วมในโครงการหรือ
กิจกรรมต�างๆ ประชาชนมาด3วยความศรัทธาในบุญ โดยเฉพาะการได3เข3ามานั่งปฏิบัติธรรม เจริญ
ภาวนาตามรูปแบบของวัดพระธรรมกาย คือ การนั่งสมาธิตามแนววิชชาธรรมกาย ทําให3ประชาชนได3
พบกับความสุขและสัมผัสได3ถึงความสงบภายในจิตใจ ซ่ึงพิสูจน&ได3ด3วยตัวของประชาชนเอง ดังนั้น ตัว
บ�งชี้สําคัญท่ีทําให3เห็นได3ว�า การเข3าร�วมปฏิบัติธรรมของประชาชนส�งผลให3การเผยแผ�ธรรมะเปFนไป
ด3วยความราบรื่น จากการสัมภาษณ&เชิงลึกผู3ให3ข3อมูลสําคัญ (Key Informants) พบว�า 

“การเข3าร�วมปฏิบัติธรรมในโครงการเปFนสิ่งท่ีควรทําเปFนอย�างยิ่ง เนื่องจากว�า ถ3าเรา
ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของวัด เราก็จะพบกับความสงบภายในอย�างแท3จริง และคิดว�า การท่ี
ประชาชนจะเกิดความศรัทธาได3 เพราะได3สัมผัสถึงความสงบจริงๆ” (พระสุรศักด์ิ สุรสกฺโก, สัมภาษณ& 
วันท่ี 28 กันยายน 2556) 

“ความศรัทธาของประชาชนจะเกิดข้ึนได3 ต�อเม่ือผู3นําสงฆ&ของวัดพระธรรมกายและ
ผู3นําบุญตามศูนย&ปฏิธรรมเปFนผู3นําพาประชาชนปฏิบัติธรรม จนเห็นธรรมอย�างแท3จริง แล3วประชาชน
ก็จะเข3ามาร�วมเอง” (พระสุนันท& ปญญานนฺโท, สัมภาษณ& วันท่ี 26 สิงหาคม 2556) 

“โครงการของวัดพระธรรมกายส�วนใหญ�แล3วจะเน3นในเรื่องของการปฏิบัติธรรม แม3
ชื่อจะต�างกันออกไปก็ตาม แต�จุดมุ�งหมายมีลักษณะเดียวกัน ต3องการให3ประชาชนเข3าร�วมปฏิบัติธรรม 
เม่ือคนเข3าร�วมปฏิบัติธรรมในโครงการต�างๆ แล3ว และได3ผลจากการปฏิบัติธรรม ศรัทธาประชาชนก็
จะเกิดข้ึนเอง” (พระวัชระ ฐิตสํวโร, สัมภาษณ& วันท่ี 4 กันยายน 2556) 

จากข3อมูลสําคัญเบื้องต3นดังกล�าว โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ธรรมของวัดพระธรรมกาย เปFนสิ่งท่ีทําให3ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธา เนื่องจากเม่ือมีโอกาส
ได3เข3าร�วมแล3ว ได3เห็นถึงวัตรปฏิบัติอันเปFนหนทางแห�งความสงบและได3สัมผัสกับความสงบอย�าง
แท3จริง อีกท้ังโครงการและกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนนี้ มิได3เปFนการล�อลวงให3คนเข3ามาเพ่ือสร3างภาพ       
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แต�เปFนการกระทําท่ีมีเจตนาอันบริสุทธิ์ เพราะเห็นผลเปFนรูปธรรมตามหลักการท่ีว�า “ทําให3ดู อยู�ให3
เห็น ทําให3เปFน” วลีดังกล�าวจึงตอกย้ําให3เห็นถึงรูปแบบของการจัดทําโครงการมิใช�เปFนเพียงแค�การ
กระทําแบบผ�านๆ แต�เน3นให3เห็นถึงความต้ังใจจริงท่ีจะสร3างสรรค&พัฒนาโครงการให3เปFนท่ียอมรับแก�
ทุกฝUายท่ีมีส�วนเก่ียวข3อง ประเด็นของการร�วมกันปฏิบัติธรรมในโครงการต�างๆ นี้ จะโยงไปสู�การสร3าง
เครือข�ายกัลยาณมิตร เปFนท่ียอมรับอย�างหนึ่งว�า การบริหารงานโครงการของวัดพระธรรมกายจะ
ประสบผลสําเร็จได3 เพราะมีการสร3างเครือข�ายกัลยาณมิตร เริ่มแรกจากคนท่ีมาปฏิบัติธรรมใน
โครงการต�างๆ ได3รู3จักกันและแนะนําบอกกล�าวกันด3วยไมตรีจิต อีกท้ังพระเดชพระคุณหลวงพ�อฯ      
มีดําริให3ทุกคนท่ีมาปฏิบัติธรรมเกาะเก่ียวกันเปFนกัลยาณมิตร หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง สร3างชุมชน
กัลยาณมิตรท่ีมีบุญเปFนตัวต้ัง และพร3อมท่ีจะขยายคําว�าบุญให3เปFนท่ีรู3จักในลักษณะของการชักชวนคน
เข3าร�วมปฏิบัติธรรม จนกลายเปFนเครือข�ายกัลยาณมิตร  

เครือข�ายกัลยาณมิตรจึงเปFนคําเรียกท่ีวัดพระธรรมกายได3ใช3กันอยู�เสมอ ใครก็ตามท่ี
เข3ามาปฏิบัติธรรมในวัดพระธรรมกายศูนย&ใหญ� หรือธุดงคสถาน ต�างก็มีรูปแบบปฏิปทาคล3ายกัน 
กล�าวคือ เรียกขานกันเปFนกัลยาณมิตรท่ีดีต�อกัน สําหรับการสร3างเครือข�ายกัลยาณมิตรนี้ เปFนเรื่องท่ี
ทําได3โดยง�าย โดยอาศัยพ้ืนฐานแห�งหลักธรรมเปFนสะพานเชื่อมให3คนรู3จักกันและช�วยเหลือเก้ือกูลต�อ
กันด3วยเหตุผลหลักๆ ได3แก� เปFนศิษย&ตถาคตเดียวกัน เปFนศิษย&ของหลวงปูU (สด) และเปFนลูกของพ�อ
เดียวกัน คือ พระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส และเครือข�ายกัลยาณมิตรนี้ มิใช�มีเพียงแต�
ภายในประเทศเท�านั้น แต�ได3ขยายไปท่ัวโลก ดังท่ีมักจะพบเห็นเครือข�ายกัลยาณมิตรจากอเมริกา 
ยุโรป แอฟริกา และอ่ืนๆ ซ่ึงมีศูนย&วัดสาขาในต�างประเทศนั้นๆ หากจะเห็นภาพอย�างชัดเจนว�า วัด
พระธรรมกายมีเครือข�ายมากน3อยเพียงใด พึงเห็นได3ในวันคุ3มครองโลกตรงกับวันท่ี 22 เมษายน ของ
ทุกปh ซ่ึงตรงกับวันคล3ายวัดเกิดของหลวงพ�อเจ3าอาวาส วันนั้นจะมีกัลยาณมิตรท่ัวโลกท้ังท่ีเปFน
พระสงฆ&และประชาชนท่ัวไปเข3ามาร�วมในกิจกรรม ดังนั้น การจะมีเครือข�ายกัลยาณมิตรได3ท่ัวโลกได3
ถึงขนาดนี้ สิ่งสําคัญคือต3องประชาชนต3องมีความศรัทธา หรือศรัทธาอันเกิดจากประชาชน จากการ
สัมภาษณ&ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ พบว�า  

“คนจะเปFนเครือข�ายกัลยาณมิตรได3ก็ต�อเม่ือต3องมีความศรัทธาต�อหลักปฏิบัติ ซ่ึง
เปFนท่ีทราบกันว�า วัดมีหลักปฏิบัติท่ีตรงตามธรรมวินัย และมีเจตนารมณ&อย�างชัดเจน คือ ต3องการ
ฟQRนฟูศีลธรรมโลก”(พระครูวิเทศป0ญญาภรณ& (สมบุญ สมฺมาปุxฺโญ), สัมภาษณ& วันท่ี 6 ตุลาคม 2556) 

“การปลูกฝ0งศรัทธาจากประชาชน หากจะกล�าวไปแล3วเปFนเรื่องท่ีง�ายก็คงจะใช� เปFน
เรื่องท่ียากก็คงใช� สรุปแล3วมีท้ังง�ายและยาก แต�สําหรับวัดพระธรรมกาย การปลูกศรัทธาเริ่มจากวัตร
ปฏิบัติภายใน คือ ทําวัดให3เปFนวัด สร3างพระให3เปFนพระแท3 สร3างคนให3เปFนคนดี แล3วคนก็จะเข3ามาวัด 
เม่ือมีจํานวนเพ่ิมก็จะเปFนการบอกต�อ เราก็จะได3กัลยาณมิตรเพ่ิมข้ึน” (พระมหาคมเพชร ธมฺมวิชิโร, 
สัมภาษณ& วันท่ี 25 กันยายน 2556) 

“การปลูกฝ0งศรัทธาเหนือสิ่งอ่ืนใดท่ีจะต3องพิจารณาถึงความอดทนและต3องใช3เวลา 
เพราะความศรัทธาเปFนเรื่องของจิตใจ จะเปFนการบังคับก็หาไม� ดังนั้น การปลูกศรัทธาจะต3องใช3เวลา
เปFนเครื่องพิสูจน& อีกท้ังใช3คนท่ีมีศรัทธาอย�างม่ันคงแล3วเปFนตัวเชื่อมคนท่ียังไม�มีความศรัทธา ดังกล�าว
นี้ก็จะได3เครือข�ายกัลยาณมิตรท่ีมีความม่ันคง” 
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“เครือข�ายท่ีเข3มแข็งและม่ันคงท่ีสุดคือเครือข�ายกัลยาณมิตร เพราะการเชื่อมโยง
เครือข�ายอาศัยจุดมุ�งหมายเปFนตัวต้ัง นั่นคือ การสร3างบุญกุศลและเปFนบารมีติดตัว และการบอกกล�าว
ในเรื่องของหลักปฏิบัติ วัดพระธรรมกายปลูกฝ0งความศรัทธาส�วนหนึ่งได3มาจากการบอกต�อกัน
ระหว�างเครือข�าย” (พระครูวินัยธรไพบูลย&, สัมภาษณ& วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556) 

สาระสําคัญจากผู3ให3ข3อมูลดังกล�าว แสดงให3เห็นว�า เครือข�ายกัลยาณมิตรจะเกิดข้ึน
ได3ก็ต�อเม่ือ มีคนเข3าร�วมในโครงการและกิจกรรมของวัดศูนย&ใหญ�ก�อน ต�อจากนั้นก็ขยายออกไปยัง
ธุดงคสถานตามจังหวัดต�างๆ โดยอาศัยผู3นําบุญสําคัญเปFนคน พาคิด พาทํา จนเห็นผลเปFนรูปธรรม 
และเปFนท่ียอมรับแก�ประชาชน และประชาชนท่ีเข3าร�วมในโครงการก็จะบอกต�อกันไป หลักการท่ีว�า 
“ถ3าอะไรท่ีเปFนเพชร แม3จะไปอยู� ท่ีไหนก็เปFนเพชรอยู�วันยังคํ่า” ความหมายนี้ คือ หลักธรรมะ 
โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกาย ไปอยู�ท่ีไหนก็ตาม หากคนท่ีประพฤติและปฏิบัติ
เข3าถึงอย�างไรก็เปFนวิชาธรรมกาย เพราะฉะนั้น ส�วนสําคัญของการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย
จึงอยู�ท่ีการสร3างเครือข�ายกัลยาณมิตรท่ีเข3มแข็ง จนกลายเปFนเครือข�ายกัลยาณมิตรท่ัวโลก ท่ียึดโยง
กันด3วยหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ3า และครูบาอาจารย&ผู3ประสิทธิ์ประสาทวิชชาธรรมกาย 
ดังนั้น เครือข�ายกัลยาณมิตรนับว�ามีผลต�อการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายอย�างมาก  

ศรัทธาประชาชนท่ีเห็นเปFนรูปธรรมอีกประการหนึ่งคือ การขยายสาขาของวัด
พระธรรมกายในลักษณะธุดงคสถาน กล�าวคือ ธุดงคสถานทุกแห�ง ล3วนเกิดจากความต3องการของ
ประชาชนภายในพ้ืนท่ี รวมถึงเปFนการดําเนินนโยบายเชิงลึกของวัด ท่ีต3องการจะขยายสาขาของวัด
ออกไปให3ได3มากท่ีสุด ดูประหนึ่งว�าเปFนการสร3างฐานรองรับกับโครงการใหญ�ๆ ของวัด และเปFนการ
อํานวยความสะดวกให3กับประชาชนท่ีอยู�ในแต�ละพ้ืนท่ีได3เข3าถึงการฝaกอบรมธรรมะอย�างเปFนระบบ
และเต็มท่ี โดยธุดงสถานแต�ละแห�งจะมีผู3นําบุญ คือ หัวหน3าสาขาท่ีวัดพระธรรมกายได3ส�งไปเพ่ือ
ประสานงานกับคณะสงฆ&และประชาชนภายในท3องถ่ินนั้นๆ ให3เกิดความเข3าใจในการจัดโครงการของ
วัดพระธรรมกาย อีกท้ังยังเปFนการเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเข3าถึงหลักธรรมะต�างๆ อาทิ 
หลักการปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกาย เปFนต3น นอกจากนี้ การมีธุดงคสถานยังเปFนการวัดความ
ศรัทธาของประชาชนได3ในระดับหนึ่ง กล�าวคือ ศรัทธาประชาชนท่ีช�วยกันสร3างธุดงคสถานประจํา
ท3องถ่ิน โดยเล็งเห็นว�า ธุดงสถานจะเปFนสถานท่ีรองรับประชาชนท่ีเข3ามาร�วมปฏิบัติธรรม  

การสร3างธุดงคสถานไว3เปFนท่ีรองรับประชาชน นับว�าเปFนการวัดศรัทธาของ
ประชาชนในระดับหนึ่ง ถ3าหากว�าประชาชนมีจิตเลื่อมใสต�อโครงการของวัด และได3เห็นประโยชน&ท่ี
ได3รับจากโครงการ ก็จะร�วมกันอุปถัมภ&ธุดงคสถานไว3ได3อย�างหวงแหน ขณะเดียวกันการมีธุดงคสถาน
ยังเปFนการขยับขยายสาขาของวัดให3สอดรับกับโครงการสําคัญท่ีมีข้ึนมาอย�างต�อเนื่อง จะสังเกตเห็นว�า 
นับวันวัดพระธรรมกายมีโครงการเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกิดจากการดําริเปFนโครงการใหม�ๆ ของพระเดชพระคุณ
หลวงพ�อเจ3าอาวาส ท้ังนี้ เพ่ือให3ประชาชนทุกฝUายได3รับประโยชน&จากการฝaกอบรมให3มากยิ่งข้ึน การ
สร3างธุดงคสถานจึงมีส�วนต�อการใช3เปFนศูนย&กลางและเปFนท่ีรองรับกับโครงการใหญ�ๆ ของวัด ซ่ึงจะ
ช�วยให3การบริหารโครงการเปFนไปด3วยความเรียบร3อย อย�างน3อย เม่ือกําหนดเปFนโครงการข้ึนมาและ
ต3องการจะขยายโครงการออกไปจากส�วนกลาง กล�าวคือ ให3กระจายไปอยู�ท่ัวทุกส�วนของประเทศ จึง
ต3องมีการสร3างศูนย&ปฏิบัติธรรมและธุดงคสถานข้ึนมา เพ่ือประกอบศาสนกิจน3อยใหญ� อีกท้ังยังใช3เปFน



290 

ท่ีติดต�อสื่อสารให3กับประชาชนท่ีอยู�ในท3องถ่ินนั้นๆ ได3รับทราบข3อมูลความเคลื่อนไหวงานบุญของวัด 
ดังนั้น ถ3าธุดงคสถานมีมาก ก็พอจะอนุมานได3ว�า ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีธุดงคสถานและ
ศูนย&ปฏิบัติธรรม จากการให3ความเห็นในประเด็นการสร3างธุดงคสถานมีผลต�อการยังศรัทธาประชาชน
ให3เกิด จากผู3ให3ข3อมูลสําคัญ พบว�า  

“การมีธุดงคสถานถือได3ว�า เปFนการขยายฐานด3านโครงการไปสู�พ้ืนท่ีท่ียังไม�ได3รับ
ธรรมะ หรือการนั่งสมาธิตามแนววิชชาธรรมกาย ดังนั้น ธุดงคสถานจึงเปFนสิ่งท่ีมีความจําเปFน”  
(พระสุรศักด์ิ สุรสกฺโก, สัมภาษณ& วันท่ี 28 กันยายน 2556) 

“การเห็นธุดงคสถานเปFนสิ่งสําคัญก็ถือได3ว�า เปFนการพิสูจน&ได3อีกทางหนึ่งว�า ธุดงค
สถานมีความสําคัญอย�างไร และเปFนการวัดศักยภาพอีกประการหนึ่งของวัดว�า มีประชาชนมากพอ
หรือไม�” (พระประยูร อตฺถลทฺโธ, สัมภาษณ& วันท่ี 3 ตุลาคม 2556) 

“ประชาชนมีความศรัทธามากจึงต3องมีวัดสาขาหรือเรียกว�าธุดงคสถาน ซ่ึงสร3างเอาไว3เปFน
สถานท่ีรองรับกับการขยายโครงการเผยแผ�ธรรมะไปสู�ประชาชน และใช3เปFนสถานท่ีปฏิบัติธรรมสําหรับ
ประชาชนภายในท3องถ่ิน” (พระครูสมุห&สมบูรณ& ปุxฺญากโร, สัมภาษณ& วันท่ี 14 ตุลาคม 2556) 

โดยสรุปการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกายจะประสบผลสําเร็จได3 ต3องอาศัย
ป0จจัยหลายประการเปFนเครื่องมือสนับสนุนเพ่ือให3การบริหารโครงการเปFนไปด3วยความเรียบร3อยและ
ถูกต3องตามหลักวิชาการ ซ่ึงจากการประมวลผลการวิเคราะห&ข3อมูลโดยภาพรวมพอจะวิเคราะห&และ
แยกประเด็นของความคิดเห็นในการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย ซ่ึงมีป0จจัยสําคัญท่ีผลักดัน
ให3ประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 

1) การสนับสนุนจากทุกภาคส�วน การปลูกฝ0งศรัทธาให3เกิดข้ึนกับประชาชน 
สิ่งหนึ่งท่ีต3องเร�งดําเนินการคือ การขอความร�วมมือทุกภาคส�วนเข3ามาสนับสนุน โดยวัดพระธรรมกาย
ได3อาศัยฐานการสนับสนุนจากทุกภาคส�วน ถ3าปราศจากฐานของทุกภาคส�วนเปFนตัวให3การสนับสนุน 
ความเจริญก3าวหน3าในเรื่องการบริหารโครงการในโครงการเผยแผ�ธรรมะต�างๆ ก็จะไม�มีความก3าวหน3า
อย�างท่ีปรากฏให3เห็นในป0จจุบันนี้ได3 การสนับสนุนจากทุกภาคส�วน ไม�ว�าจะเปFนหน�วยงานราชการ 
หน�วยงานเอกชน หน�วยงานสถานศึกษา หน�วยงานทอ3งถ่ิน ล3วนแต�เปFนฐานสําคัญท่ีวัดพระธรรมกาย
ได3ดึงให3เข3ามาเปFนส�วนสนับสนุนเพ่ือให3โครงการเผยแผ�ธรรมะประสบผลสําเร็จ   

2) การมีส�วนร�วมจากประชาชน วัดพระธรรมกายก�อต้ังข้ึนมาเหตุผลประการ
หนึ่งคือ ต3องการท่ีแก3ไขป0ญหาสังคม การจะแก3ไขป0ญหาสังคมได3ถูกจุดต3องอาศัยการมีส�วนร�วมจาก
ประชาชนทุกฝUาย โดยไม�เลือกว�าจะเปFนเชื้อชาติภาษาใด ถ3าใจมีเมตตาท่ีจะพัฒนาสังคมโลกให3กลับมี
ศีลธรรม โดยวัดพระธรรมกายเน3นให3ทุกฝUายได3เข3ามาร�วมในโครงการและกิจกรรมท้ังท่ีมีอยู�ภายในวัด
และตามวัดสาขาในจังหวัดต�างๆ ยิ่งประชาชนเข3ามาร�วมในโครงการมากข้ึนเท�าไหร� โครงการเผยแผ�
ธรรมะก็ยิ่งจะประสบผลสําเร็จมากข้ึนเท�านั้น โดยการมีส�วนร�วมของประชาชนอาจจะมีมากน3อย
แตกต�างกันไป แต�ท้ังนี้ โดยเจตนาอย�างแท3จริงคือ ต3องการให3เข3ามาร�วมในกิจกรรมให3ได3มากท่ีสุด 
เพ่ือท่ีว�าประชาชนจะได3เห็นถึงกิจกรรมท่ีเปFนประโยชน&และเข3าใจถึงสาระสําคัญของโครงการตามท่ีวัด
ได3ขยายออกไปท่ัวทุกส�วนของประเทศ ซ่ึงแสดงให3เห็นถึงการเปcดโอกาสให3ประชาชนได3เข3าร�วมทํา
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กิจกรรมอย�างต�อเนื่องอันเปFนการปรับทัศนคติ ความเข3าใจให3เกิดข้ึนอย�างยั่งยืน สําหรับคนท่ีเข3าใจ
คลาดเคลื่อนก็จะเกิดความกระจ�างข้ึนมา  

3) การเข3าร�วมปฏิบัติธรรม ศรัทธาประชาชนจะไม�เกิดข้ึนเลย หากไม�เน3นให3
ประชาชนเข3ามาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมะ วัดพระธรรมกายเรียกว�า การปฏิบัติธรรมตามแนววิชชา
ธรรมกาย คือ ต3องการจะขยายองค&ความรู3ด3านวิชชาธรรมกาย ไปสู�ประชาชนให3ประชาชนได3ประพฤติ
ปฏิบัติตาม ซ่ึงทําให3ประชาชนได3พบกับสันติสุขท่ีเกิดข้ึนภายในใจ เม่ือใจเกิดสันติสุขแล3ว สังคม
ภายนอกก็พลอยร�มเย็นไปด3วย หากประชาชนได3เข3าใจและเข3าถึงหลักสมาธิวิชชาธรรมกายแล3ว ก็จะ
กลายเปFนศรัทธาอันยิ่งใหญ� จะเห็นได3ว�า การจัดทําโครงการใหญ�ท่ีเก่ียวกับการเผยแผ�ธรรมะของวัด
พระธรรมกาย เจตนารมณ&เบื้องต3นคือ ต3องการให3ประชาชนเข3ามาร�วมปฏิบัติธรรม อบรมภาวนา 
ก�อนท่ีจะทํากิจกรรมต�างๆ ต3องมีการสวดมนต&ไหว3พระเจริญภาวนาเพ่ือปรับพ้ืนฐานของจิตใจให3มี
ความแน�วแน�ก�อน นอกจากนี้ วัดสาขาตามจังหวัดต�างๆ ก็ดําเนินการในรูปแบบเดียวกัน คือ นํา
โครงการท่ีเกิดจากวัดส�วนกลางไปปฏิบัติ โดยอาศัยพลังขับเคลื่อนท้ังจากบุคลากรภายในโครงการบ3าง 
และจากประชาชนท่ีเข3าร�วมปฏิบัติธรรมด3วย ซ่ึงถือว�าเปFนฐานพลังด3านจิตรานุภาพอันสําคัญท่ีจะยัง
ประโยชน&น3อยใหญ�ให3สําเร็จได3  

4) การมีเครือข�ายกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกายได3สร3างฐานพลังแห�งความ
ศรัทธาจากการมีเครือข�ายกัลยาณมิตรเปFนจํานวน ผลพวงจากการได3รับการสนับสนุนจากทุกภาคส�วน 
ประกอบกับการเปcดโอกาสให3ประชาชนเข3ามาร�วมในโครงการเผยแผ�ธรรมต�างๆ เม่ือประชาชนได3มา
ร�วมกันทํากิจกรรมโครงการแล3ว ย�อมเกิดปฏิสัมพันธ&เครือข�ายแห�งกัลยาณมิตรต�อกัน โดยได3ร�วมทํา
กิจกรรมในโครงการ กลายเปFนความคุ3นเคยรู3จักกันโดยปริยาย เพราะอาศัยโครงการของวัดเปFน
สะพานเชื่อมมิตรภาพแห�งธรรมะระหว�างกัน จนกลายเปFนเครือข�ายกัลยาณมิตรท่ัวท้ังประเทศและท่ัว
โลก อีกท้ังเครือข�ายกัลยาณมิตรเหล�านี้ คือ กําลังสําคัญท่ีจะช�วยเหลือจรรโลกพระพุทธศาสนาให3
ยาวนานเท�านาน กล�าวอีกนัย เปFนกระบอกเสียงสําคัญท่ีจะแนะนําคนอ่ืนๆ เข3ามาเปFนเครือข�าย
กัลยาณมิตร ร�วมกันปฏิบัติธรรมในโครงการของวัดพระธรรมกาย มีข3อสังเกตว�า เครือข�ายกัลยาณมิตร
นี้ ยึดโยงกันอยู�ได3นานเพราะมีเปZาหมายเดียวกัน คือ การเข3าถึงความสุขสงบสันติภายใน เรียกว�า 
เข3าถึงวิชาธรรมกาย และการมีบุญและบารมีเปFนตัวต้ัง ไม�ว�าจะทําอะไรก็แล3วแต�ในกิจกรรมหรือ
โครงการ ทุกอย�างท่ีทําล3วนแต�เปFนบุญท้ังสิ้น เพราะคําว�าบุญและบารมีเหล�านี้จึงผูกติดกันเปFน
เครือข�ายแห�งกัลยาณท่ีดีต�อกันและกลายเปFนพลังแห�งคุณงามความดีช�วยส�งเสริมสนับสนุนโครงการ
ของวัดพระธรรมกายเปFนไปด3วยความเรียบร3อย      

5) การสร3างธุดงคสถาน การมีธุดงคสถานหรือศูนย&ปฏิบัติตามในจังหวัดต�างๆ 
ท่ัวประเทศไทย เปFนการพิสูจน&ให3เห็นว�า ศรัทธาประชาชนท่ีมีต�อวัดพระธรรมกายมีเปFนจํานวนมาก 
เนื่องจากการจะสร3างธุดงค&สถานเปFนจํานวนครั้งละหลายๆ แห�ง ต3องอาศัยงบประมาณมหาศาล ซ่ึงได3
จากการบริจาคของประชาชนท่ีให3ความเคารพและศรัทธาในบุญ ในการสร3างเปFนธุดงคสถานแต�ละ
แห�ง วัดพระธรรมกายได3คํานึงถึงกระบวนการท่ีจะขยายโครงการการเผยแผ�ธรรมะไปสู�ประชาชนท่ี
ไม�ได3มีโอกาสเข3าร�วมในโครงการของวัด หากจะพิจารณาแล3ว คล3ายกับเปFนการดําเนินนโยบายการ
เผยแผ�เชิงรุก คือ สร3างธุดงคสถานไว3รองรับกับโครงการเผยแผ�ธรรมะ อย�างน3อยถ3ามีธุดงคสถานเอาไว3
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เปFนสถานท่ีปฏิบัติธรรมและรองรับจํานวนประชาชนได3 การบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย
ส�วนกลางก็จะดูเหมือนว�าเปFนไปด3วยความสะดวก เพราะมีธุดงคสถานเปFนหน�วยงานรองรับกับภารกิจ
สําคัญในโครงการต�างๆ ท่ีผ�านมาโครงการต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในวัดพระธรรมกายศูนย&ใหญ�และแผ�ขยายไป 
โดยมีธุดงคสถานอันมีผู3นําบุญแต�ละแห�งช�วยแบ�งเบาภาระ ซ่ึงถือว�าเปFนการลดภาระสําคัญเก่ียวกับ
ภาระกิจด3านการเผยแผ�ธรรมะ อย�างน3อยไม�เปFนการกระจุกตัวท่ีส�วนกลาง อีกท้ังเปFนการอํานวยความ
สะดวกแก�ประชาชนท่ีไม�มีโอกาสได3เข3าร�วมกับโครงการเผยแผ�ธรรมของวัดเปFนการฟQRนฟูศีลธรรมใน
ท3องถ่ินนั้นๆ ให3เกิดคนดีมีศีลธรรมเพ่ิมข้ึน 

 
4.3 ตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ#ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน� 

วัดพระธรรมกายถือได3ว�าเปFนวัดพัฒนาตัวอย�างทุกด3าน ไม�ว�าจะเปFนด3านการพัฒนาศาสน
ธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน โดยรูปแบบการพัฒนาทุกด3านนี้เกิดจากมโนปณิธานอัน
แน�วแน�และเด�นชัดของผู3นําสงฆ&องค&สําคัญได3แก� พระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส (ธัมมชโย) และ
คณะผู3บริหารวัดยุคบุกเบิก ตลอดถึงผู3เปFนมหาปูชนียาจารย&คนสําคัญ คือ คุณยายอาจารย&มหารัตน
อุบาสิกาจันทร& ขนนกยูง ซ่ึงเปFนอาจารย&ของท�านอาวาส เปFนผู3ดําริในการสร3างวัดเพ่ือใช3เปFนสถานท่ี
อบรมธรรมะแก�ประชาชน ด3วยเหตุผลท่ีว�า สังคมกําลังเสื่อมลงไป ศีลธรรมเริ่มหดหาย วัดไม�ได3เปFนท่ี
พ่ึงสําคัญของญาติโยมตามท่ีเข3าใจกัน จากเหตุผลและความจําเปFนดังกล�าว จึงกลายมาเปFนปรัชญา
ของการสร3างวัดตามปรัชญาท่ีว�า “สร3างวัดให3เปFนวัดอย�างแท3จริง” และการสร3างวัดนั้นยังได3อาศัย
องค&ความรู3จากหลักการปฏิรูปเทส 4 ได3แก� อาหารเปFนท่ีสบาย ธรรมะเปFนท่ีสบาย บุคคลเปFนท่ีสบาย 
สถานท่ีเปFนท่ีสบาย เปFนต3น  

ภายหลังจากการสร3างวัดพระธรรมกายข้ึนภายใต3ปรัชญาสําคัญเปFนต3นมา การขยายตัวของ
วัดพระธรรมกายก็เริ่มต3นข้ึน โดยเริ่มจากมีจํานวนคนเพ่ิมข้ึนท่ีเข3ามาปฏิบัติธรรม จนทําให3ดูเหมือนว�า
สถานท่ีรองรับของวัดจะไม�เปFนการเพียงพอ ต3องขยายอาคารและสถานท่ีออกไปเรื่อยๆ จนกระท่ังเห็น
พ้ืนท่ีกว3างใหญ�ไพศาลด3วยเนื้อท่ี 2,500 ไร� เปFนท่ีมูลนิธิท่ีทางวัดได3ซ้ือเอาไว3เพ่ือใช3เปFนสถานท่ี
ประกอบศาสนกิจและรองรับจํานวนผู3คนท่ีเข3ามาร�วมในกิจกรรมโครงการต�างๆ ตลอดระยะเวลา 40 
ปhเปFนต3นมา จนถึงทุกวันนี้ วัดพระธรรมกายได3มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีและเจริญก3าวหน3าทุก
ด3านมาตามลําดับ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการจัดทําโครงการการเผยแผ�ธรรมะในรูปแบบต�างๆ ซ่ึงได3รับผล
ตอบรับจากทุกฝUายเปFนอย�างดี โดยทัศนคติส�วนใหญ�เปFนไปในเชิงบวก ท่ีเห็นว�า โครงการท่ีวัด
พระธรรมกายได3จัดทําข้ึนนั้นเปFนประโยชน&ต�อพระศาสนาอย�างแท3จริง ขณะท่ียังมีบางส�วนท่ีมีทัศนคติ
ไปในเชิงลบ ซ่ึงต3องใช3เวลาเปFนเครื่องพิสูจน&ว�า โครงการต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีเจตนาอย�างไร ภายหลัง
ได3พิสูจน&ให3เห็นแล3วว�า มิได3เปFนอย�างท่ีคิด คือ เปFนไปตามหลักประโยชน&สูงสุดแก�ประชาชน 

จากการรวบรวมข3อมูลท้ังจากข3อมูลทุติภูมิ โดยการสังเคราะห&เอกสารท่ีเก่ียวข3องกับแนวคิด 
หลักการ และแนวทางการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกายมาอย�างละเอียดแล3ว นํามาจัดทําเปFน
ประเด็นสําคัญเพ่ือท่ีจะพิสูจน&ว�า ข3อมูลทุติยภูมิมีความน�าเชื่อถือหรือไม� จากการจัดทําเปFนเครื่องมือ 
ซ่ึงแบ�งออกเปFน 2 ประเภท ได3แก� แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ& เพ่ือให3ได3ข3อมูลท้ังเชิงลึกและเชิง
กว3างจากการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย อีกท้ังยังนําข3อมูลปฐมภูมิมาเปรียบเทียบกับข3อมูล
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ทุติยภูมิ จนได3กลายเปFนข3อสรุปท่ีสําคัญซ่ึงสามารถตอบโจทย&ประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงค&ท่ีต้ังไว3
อย�างครบถ3วน พร3อมกันนั้น ได3นําบทสรุปดังกล�าวมาสร3างเปFนรูปแบบเพ่ือใช3ในการบริหารโครงการ
ของวัดพระธรรมกายให3เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน โดยท่ีบทสรุปดังกล�าวเกิดจากการ
ตกผลึกทางความคิด และนําไปสู�การพัฒนาต�อยอดเปFนองค&ความรู3ด3านการบริหารโครงการให3ดี
ยิ่งข้ึนไป ดังแผนภาพรูปแบบข3างล�าง 
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ภาวะผู�นําสงฆ� 

ศาสนธรรม 

พระรัตนตรัย 
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปJญญา 

ศาสน
บุคคล 

ศาสนพิธี 

ศาสนสถาน 

ประชาชน 

วัฒนธรรมท3องถิ่น 

หน#วยงาน
ราชการ 

หน#วยงานศึกษา 

หน#วยงานท�องถิ่น 

หน�วยงาน
เอกชน 

ประชาสังคม 

ผู�นําบุญ 

ผู�นําบุญ ผู�นําบุญ 

ผู�นําบุญ 

วัตถุประสงค�ของการบริหาร
โครงการ 

สภาพแวดล�อมการบริหารคณะ
สงฆ�สภาพแวดล�อมการบริหาร 

สภาพแวดล�อมการบริหาร 

การวาง 
แผนบริหารโครงการ 

คณะสงฆ& 

สภาพแวดล�อมการบริหาร 
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1) การพัฒนาวัดพระธรรมกายจุดประสงค&เริ่มแรกเกิดจากการเห็นความเสื่อมโทรมของสังคมท่ีกําลัง
เกิดข้ึน และทัศนคติของผู3คนเริ่มจะไม�ดีต�อวัด ทําให3ระยะห�างระหว�างวัดกับคนมีเพ่ิมมากข้ึน คนไม�อยากจะ
เข3าวัด ซ่ึงทําให3ตีความได3ว�า คนไม�เข3าวัดเพราะคนไม�ดี หรือวัดไม�ได3เปFนวัดดังท่ีคนคิดกัน (วัดในอุดมคติ) 
จากการเล็งเห็นป0ญหาดังกล�าว จึงเกิดปรัชญาของการสร3างวัดข้ึนมา ได3แก� สร3างวัดให3เปFนวัด สร3างพระให3
เปFนพระแท3 และสร3างคนให3เปFนคนดี ด3วยปรัชญาดังกล�าวนี้ จึงเปFนท่ีมาของการสร3างวัดพระธรรมกายให3เกิด
ความร�มรื่นและใช3เปFนสถานท่ีปฏิบัติธรรมของประชาชน และฝaกฝนอบรมประชาชนให3เปFนคนดี ประกอบกับ
หัวใจสําคัญของหลักการท่ีจะนํามาพัฒนามีความชัดเจน นั่นคือ หลักการปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกาย 
ของพระเดชพระคุณหลวงปูU (สด) ซ่ึงค3นพบและต3องการจะนํามาเผยแผ�ให3คนได3ปฏิบัติ โดยมีลูกศิษย&เอกของ
ท�าน คือ คุณยายอาจารย&มหารัตนอุบาสิกาจันทร&ขนนกยูง ซ่ึงเปFนปูชนียาจารย&ของพระเดชพระคุณหลวงพ�อ
เจ3าอาวาสและคณะผู3บริหารวัด ได3สร3างวัดข้ึนมาและนําเอาหลักวิชชาธรรมกายมาอบรม จนกลายเปFนหลัก
แห�งการพัฒนา 4 ด3าน ได3แก� ด3านศาสนธรรม ด3านศาสนบุคคล ด3านศาสนพิธี และด3านศาสนสถาน เปFนต3น 
ท้ัง 4 ด3านนี้ คือ ประเด็นหลักของการพัฒนาวัด กล�าวคือ การพัฒนาวัดให3เปFนวัดท่ีดี พัฒนาคนให3เปFนคนดี 
ต3องอาศัยหลักการ 4 อย�างเปFนจุดเริ่มต3น ในข้ันตอน 4 อย�างนี้ ต3องมีพ้ืนฐานของการฝaกฝนด3วยหลักสมาธิ
วิชชาธรรมกาย ขณะเดียวกันต3องอาศัยภาวะผู3นําสงฆ&เปFนผู3นําพาในการพัฒนาให3ครบทุกองค&ประกอบท้ัง 4 
ด3าน กิจการงานพระศาสนาของวัดพระธรรมกายท่ีได3ตั้งไว3เปFนปรัชญาการสร3างวัดจึงจะประสบผลสําเร็จ  

2) การแปลงองค&ประกอบของการพัฒนาวัดพระธรรมกาย 4 ด3านให3ประสบผลสําเร็จได3 ต3องอาศัยหลัก
ธรรมะของพระพุทธเจ3าเปFนพ้ืนฐาน เพราะในการสร3างวัดพระธรรมกายวัตถุประสงค&สําคัญคือต3องการฟQRนฟู
ศีลธรรมโลกให3กลับคืนมา สิ่งท่ีจะช�วยได3คือการนําเอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ3าเข3าไปฝaกฝนอบรมบุคลากรทุก
หมู�เหล�า ผ�านองค&ประกอบ 4 ประการ โดยหลักธรรมดังกล�าว ล3วนแต�เปFนหลักท่ีใช3สอนกันอยู�เปFนประจํา และถ3า
จะให3เกิดประสิทธิผลอย�างแท3จริง ต3องสามารถทําให3เข3าใจง�าย กล�าวคือ แปลงจากภาษาท่ีเข3าใจยากให3เข3าใจง�าย 
โดยใช3ภาษาท่ัว  ๆไป ซ่ึงวัดพระธรรมกายก็ได3ใช3ภาษาท่ีเข3าใจง�ายสื่อให3เห็นถึงความต3องการท่ีแท3จริงของหลักธรรม
ได3 หรือเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า เจตนารมณ&ของหลักธรรม โดยส�วนใหญ�แล3วเปFนธรรมะพ้ืน  ๆท่ีใช3ในชีวิตประจําวัน 
หากเปรียบกับนโยบายต�างๆ  ก็เปรียบได3กับนโยบายท่ีกินได3สัมผัสได3 และวัดพระธรรมกายก็มีหลักธรรมพ้ืนฐานท่ี
กินได3สัมผัสได3เช�นกัน โดยมีเทคนิคการถ�ายทอดท่ีเอ้ือต�อการทําความเข3าใจอย�างมาก ธรรมะข้ันพ้ืนฐานท่ีนํามาใช3
ในการอบรมบุคลากรในโครงการต�างๆ  และใช3ในการพัฒนาวัด ได3แก� หลักคุณธรรม 3 ประการ หลักนิสสัยพ้ืนฐาน 
5 ประการ หลักทิศ 6 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักฆราวาสธรรม หลักกัลยาธรรม หลักมงคลชีวิต 38 หลักธรรมท้ังหมดนี้
ใช3เปFนกรอบในการพัฒนาองค&ประกอบ 4 ประการของวัด ได3อย�างเห็นผลเปFนรูปธรรม    

3) ด3วยวงล3อของการนําเอาหลักธรรมพ้ืนฐานมาสู�การปฏิบัติตามกรอบขององค&ประกอบของการ
พัฒนาวัดพระธรรมกายท้ัง 4 ประการ ได3แก� ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน เปFนต3น วง
ล3อท้ังหมดนี้ถูกขับเคลื่อนจากบุคลากรสําคัญของวัด เริ่มต้ังแต� พระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ3าอาวาส คณะ
ผู3บริหารและบุคลากรท่ีรับผิดชอบทุกฝUาย กล�าวคือ ไม�ว�าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตาม ต3องมีหลักธรรม
สอดแทรกเข3าไปทุกกระบวนการ ท้ังนี้ จุดมุ�งหมายสําคัญเพ่ือเปFนการปลูกฝ0งศีลธรรมคุณงามความดีให3
เกิดข้ึนในกมลอยู�ตลอดเวลา หลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีเปFนวงล3อดังกล�าว ใช3ขับเคลื่อนเพ่ือให3เกิดประโยชน&กับ
หน�วยงาน บุคคลภายนอกเช�นกัน ในทํานองเดียวกัน หลักธรรมข้ันพ้ืนฐานจะพัฒนากลายเปFนหลักสําคัญของ
การดํารงชีวิตของประชาชน ก็ต�อเม่ือหน�วยงาน บุคคลภายนอก อาทิ ประชาชนท่ัวไป หน�วยงานราชการ 
หน�วยงานการศึกษา หน�วยงานท3องถ่ิน และหน�วยงานเอกชนทุกแห�ง ได3เห็นความสําคัญและเข3ามาเปFนส�วน
หนึ่งในการทําความคุณงามความดีตามหลักธรรมด3วย การฟQRนคืนศีลธรรมของโลกก็จะกลับมาอย�างเร็วพลัน 
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เพราะได3แรงสนับสนุนจากทุกฝUายท่ีเห็นความสําคัญ และเอาจริงเอาจังกับการแก3ไขป0ญหาของสังคม โดย
ปราศจากความคิดท่ีมีความอิจฉาริษยาเปFนท่ีตั้ง หรือเรียกว�า อคติ 4 ประการ   

4) หลักธรรมข้ันพ้ืนฐานรวมถึงหลักการนั่งสมาธิวิชชาธรรมกายซ่ึงเปFนจุดศูนย&รวมของสุดยอดธรรมะ
ปฏิบัติจะกลายเปFนจริงได3ต3องอาศัยภาวะผู3นําสงฆ&ท่ีเปFนผู3บุกเบิกการพัฒนาท้ัง 4 ด3าน ได3แก� ศาสนธรรม 
ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน เปFนต3น โดยการพัฒนาท้ัง 4 ด3านให3ประสบผลสําเร็จนั้น ต3องจัดทํา
เปFนโครงการต�างๆ ข้ึนมาให3สอดรับกับการบริหารการพัฒนาในโลกยุคใหม� ซ่ึงต3องมีระบบการจัดทําเปFน
โครงการเพ่ือใช3เปFนแผนในการทํากิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาองค&ประกอบ 4 ด3าน ในข3อเท็จจริงแล3ว 
โครงการการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายท้ังหมด เกิดจากดําริของผู3นําสงฆ&องค&สําคัญ คือ พระเดช
พระคุณหลวงพ�อฯ จะเปFนต3นดําริคิดโครงการข้ึนมา โดยมีปรัชญา วิสัยทัศน&ของวัดและสภาพป0ญหาท่ีกําลัง
เกิดข้ึนในป0จจุบันเปFนแนวทางของการดําริโครงการ ซ่ึงลักษณะของการดําริโครงการนี้ คล3ายกับเปFนนโยบาย
ของผู3บริหารท่ีต3องการอยากจะเห็นและอยากจะให3เปFน  

เพราะฉะนั้น โครงการเผยแผ�ธรรมในชื่อและรูปแบบต�างๆ นั้น ล3วนเกิดจากดําริของผู3นําสงฆ&องค&
สําคัญของวัด พร3อมกันนั้น เม่ือเกิดเปFนดําริของโครงการแล3ว หากจะทําให3กลายเปFนรูปธรรมข้ึนมาได3 ต3อง
อาศัยการแปลงจากดําริ หรือเปFนการต�อยอดดําริโครงการให3กลายเปFนแบบแผน เปFนระบบมากยิ่งข้ึน จากท่ีมี
แต�ชื่อ แต�รายละเอียดภายในว�า จะดําเนินการอย�างไร และกลุ�มเปZาหมายเปFนใคร และมีใครรับผิดชอบในส�วน
ใด และใช3จ�ายงบประมาณเพียงใด เปFนเรื่องท่ีคณะผู3บริหารแต�ละลําดับชั้นจะเปFนผู3คอยสนับสนุนออกแนวคิด
เพ่ือสานต�อดําริโครงการให3เปFนจริง  

โดยท่ัวไปโครงท่ีประสบผลสําเร็จและหรือกําลังดําเนินการอยู� อาทิ โครงการธุดงค&ธรรมชัย โครงการ
อุปสมบทธรรมทายาท โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร3อน โครงการตักบาตร
พระสองล3านรูปท่ัวประเทศ โครงการอุบาสิกาแก3ว โครงการตอบป0ญหาธรรมะทางก3าวหน3า โครงการโรงเรียน
ดีศรีตําบล ฯลฯ โครงการท้ังหมดเหล�านี้ เปFนดําริของหลวงพ�อเจ3าอาวาสและผู3บริหารเปFนผู3ต�อยอดแนวคิด 
และนําไปสู�การปฏิบัติจากคณะสงฆ&ภายในวัด รวมถึงผู3นําบุญตามธุดงคสถานในจังหวัดต�างๆ และผู3นําบุญ
ตามวัดสาขาในต�างประเทศ จนประสบผลสําเร็จเปFนท่ียอมรับเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนทุกหมู�เหล�า   

5) เม่ือกลายเปFนโครงการข้ึนมาอย�างเห็นผลเปFนรูปธรรมแล3ว รายละเอียดของโครงการต3องมีข้ึนเสมอ 
กล�าวคือ เปFนรายละเอียดท่ีระบุไว3ชัดเจนถึงชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค&สําคัญ เปFนต3น เปFน
เบื้องต3นท่ีมีอยู�ในรายละเอียดของโครงการ โดยภาพรวมแล3ว ก็คือ รายละเอียดข้ันตอนท่ีต3องกระทํา หากไม�กระทํา
ถือว�าไม�ครบองค&ประกอบสําคัญ ซ่ึงจะมีผลต�อการนําไปสู�การปฏิบัติ เพราะบางครั้งหากไม�ทําตามกฎ ระเบียบ 
ข้ันตอน เม่ือลงมือดําเนินการลงไปแล3ว อาจจะเกิดความผิดพลาดเพราะขาดความเปFนระบบนี้เอง โดยท่ัวไปแล3ว วัด
พระธรรมกายมีหลักการบริหารจัดการโครงการท่ีเปFนระบบ และมีข้ันตอนของการดําเนินการท่ีชัดเจน โดยเริ่มจาก
การสํารวจดูสภาพแวดล3อม หมายถึง คณะสงฆ&ภายในจังหวัด ซ่ึงทีมงานผู3นําบุญในจังหวัดนั้น  ๆเข3าไปดําเนินการ
จัดโครงการ โดยสํารวจดูท�าทีของคณะสงฆ& พร3อมท้ังการประสานความร�วมมือและสร3างความเข3าใจกับคณะสงฆ& 
ตลอดถึงการประชาสัมพันธ&กับประชาชนภายในจังหวัดเพ่ือไม�ให3ขัดกับวัฒนธรรมท3องถ่ิน 

นอกจากนี้จะต3องบอกหรือระบุวัตถุประสงค&ของโครงการไว3อย�างชัดเจน โดยท่ัวไปแล3ววัตถุประสงค&
ของโครงการวัดพระธรรมกายมีความชัดเจนอยู�ในตัว กล�าวคือ ความชัดเจนในด3านการพัฒนา ด3านประโยชน& 
และด3านความเชื่อ แก�ประชาชน โดยรวมแล3ว ก็คือ การฟQRนคืนศีลธรรมโลกให3กลับคืนมา ขณะเดียวกันในเรื่อง
ของการวางแผนโครงการนี้ เปFนการวางแผนด3านบุคคล วางแผนด3านงบประมาณ และวางแผนด3านการบริหาร 
โดยมีการอํานวยการในระดับนโยบาย ระดับบริหารหรือผู3นําบุญ และระดับผู3ปฏิบัติการ จากนั้นก็เปFนการ
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ดําเนินการจัดทีมงานบริหารโครงการการเผยแผ�ธรรมะแต�ละโครงการ พร3อมท้ังการติดตามประเมินผล ซ่ึง
กระบวนการเหล�านี้เรียกว�า กระบวนการบริหารโครงการ วัดพระธรรมกายก็ได3อาศัยกลไกและกระบวนการ
เหล�านี้เปFนแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ ให3ประสบผลสําเร็จดังท่ีปรากฏชัดเจนแก�ประชาชนท่ัวโลก   
 
4.4. ผลการพิสูจน�ตัวแบบตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ#ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน� 

จากการเชิญผู3เชี่ยวชาญด3านศาสนาจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข3องประกอบด3วย ตัวแทนจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห�งชาติ 5 คน ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ& 5 คน ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย 5 คน ตัวแทนจากคณะสงฆ&ระดับจังหวัด 5 รูป ตัวแทนจากภาคประชาชน 10 คน เข3า
มาวิพากษ&ตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายยุคโลกาภิวัตน& เพ่ือยืนยันว�า ตัวแบบ
ดังกล�าวสามารถปรับใช3ได3ผลจริงหรือไม� โดยผู3วิจัยได3บทสรุปผลการพิสูจน& ดังนี้ 

1) การเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย ท่ีมีเปZาหมายแกนกลางคือ พระรัตนตรัยและ ไตรสิกขา ศีล 
สมาธิ ป0ญญา ผู3เชี่ยวชาญทุกกลุ�มเห็นพ3องกันว�า การเผยแผ�ธรรมะควรจะยึดหลักการนี้ โดยไม�มีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาสาระ เพราะวัดท่ัวประเทศก็ดําเนินการโดยยึดหลักพระรัตนตรัยเปFนแกนกลางสําคัญอยู�แล3ว และยืนยัน
ว�า หากยึดโยงพระรัตนตรัยและหลักไตรสิกขา เปFนหัวใจสําคัญในการเผยแผ� ตัวแบบนี้ใช3ได3ผลจริง  

2) ส�วนการแตกประเด็นการเผยแผ�ออกเปFน 4 หลัก คือ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนปฏิบัติ 
(พิธีกรรม) และ ศาสนสถาน ท้ัง 4 หลัก ล3วนยึดโยงกับเปZาหมายสําคัญคือ พระรัตนตรัย และส�งเสริมหลัก
ไตรสิกขาอยู�แล3ว แต�ผู3เชี่ยวชาญส�วนใหญ�ให3ความเห็นว�า การพัฒนาหลัก 4 อย�างนั้น ต3องทําควบคู�กันไป 
และไม�ควรจะเน3นหลักใดหลักหนึ่ง ท่ีผ�านมาจะเห็นภาพของการพัฒนาวัดพระธรรมกายเน3นหนักในด3านศาสน
สถานมากจนเกินไป เพราะฉะนั้น ต3องปรับการพัฒนาหลักการท้ัง 4 อย�างให3เสมอกัน  

3) การขับเคลื่อนโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายต3องอาศัยการมีส�วนร�วมจากทุกฝUาย 
อาทิ คณะสงฆ&ภายในจังหวัด ภาคประชาชน หน�วยงานราชการ หน�วยงานสถานศึกษา และหน�วยงานท3องถ่ิน 
ประเด็นนี้ ผู3เชี่ยวชาญส�วนใหญ�เห็นด3วย และยืนยันว�า วัดพระธรรมกายสามารถทําได3 เห็นได3จากการมี
กิจกรรมทางศาสนาในแต�ละครั้ง มีหลายฝUายเข3ามาร�วม แต�ยังมีบางประเด็นท่ีจะต3องปรับปรุง คือ การสร3าง
ความเข3าใจในเรื่องของโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย อาทิ โครงการธุดงค&ธรรมชัย ต3องอธิบายให3
ถูกต3องสอดคล3องกับหลักธรรม รวมถึงเปZาหมายของโครงการ ไม�เพียงแต�โครงการธุดงค&ธรรมชัยเท�านั้น แต�ยัง
หมายถึง โครงการอ่ืนๆ เพ่ือให3ทุกฝUายทราบและเข3าใจโดยท่ัวกัน  

4) การขยายสาขาของวัดไปท่ัวประเทศรวมถึงท่ัวโลก เปFนสิ่งท่ีวัดพระธรรมกายสามารถทําได3 โดยมี
ผู3นําบุญเปFนพระภิกษุท่ีถูกส�งไปเผยแผ�ในสถานท่ีต�างๆ เปFนผู3ดูแลรับผิดชอบ ลักษณะการดําเนินการเช�นนี้ 
ผู3เชี่ยวชาญส�วนใหญ�เห็นด3วย เพราะสอดคล3องกับแนวทางการเผยแผ�ศาสนธรรมของคณะสงฆ& และผลเปFนท่ี
ประจักษ&จํานวนสาขาวัดท้ังในและต�างประเทศ ท่ีเปFนของวัดพระธรรมกายเพ่ิมมากข้ึนทุกปh   

5) การมีภาวะผู3นําสงฆ&ท่ีชี้นําและทําให3เห็นเปFนตัวอย�างมากกว�าคําสอน เปFนสิ่งสําคัญท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน ผู3เชี่ยวชาญส�วนใหญ�เห็นด3วย ในประเด็นท่ีว�า การจะพัฒนาพระศาสนาในด3านต�าง  ๆต3องมีภาวะ
ผู3นําสงฆ&เปFนผู3นําทาง แต�อย�างไรก็ตาม ผู3เชี่ยวชาญมีข3อพิจารณาว�า การใช3ภาวะผู3นําสงฆ&ต3องมีความชัดเจนใน
ด3านการชี้นําในทางท่ีถูกต3องและสอดคล3องกับหลักธรรมวินัยเสมอ เม่ือมองโดยภาพรวมแล3วตัวแบบภาวะผู3นําสงฆ&
ของวัดพระธรรมกายสามารถดําเนินการได3  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข�อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$  

เพ่ือศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$ 2) กระบวนการ
การบริหารโครงการท่ีมีผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$ 
3) ตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$ สําหรับแหล�งข0อมูล
ท่ีในการวิจัยประกอบด0วย (1) ตัวบุคคล (Man) ได0แก� ผู0ท่ีมีบทบาทสําคัญในการดําริโครงการและการ
นําโครงการไปสู�การปฏิบัติ รวมท้ังผู0มีส�วนเก่ียวข0องกับการขับเคลื่อนโครงการ (2) เอกสาร 
(Secondary Sources) ได0แก� แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม เอกสาร วารสาร งานวิจัย และงาน
วิทยานิพนธ$ท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร$การบริหาร การพัฒนาบุคคล การเผยแผ�ศาสนธรรม เครื่องมือท่ีใช0
ในการเก็บรวบรวมข0อมูล 3 อย�าง ได0แก� 1) การวิเคราะห$เอกสาร (Content Analysis) 2) การ
สัมภาษณ$ (Interviews) 3) แบบสอบถาม (Questionnaires) ส�วนการวิเคราะห$ข0อมูล แบ�งออกเปSน 
2 ประเภท ได0แก� 1) ข0อมูลท่ีได0จากเอกสารจะใช0วิธีการวิเคราะห$เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) 
2) ข0อมูลท่ีได0จากการสัมภาษณ$ (Interview) ใช0วิธีการอุปมานวิเคราะห$ (Analytic Induction) และ 
4) ข0อมูลท่ีได0จากแบบสอบถาม (Questionnaires) ใช0วิธีการวิเคราะห$ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน ผลจากการศึกษาสรุปได0ตามข้ันตอนต�อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข0อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$ ได0สรุป
ผลการวิจัยตามประเด็นสําคัญ ดังต�อไปนี้ 

5.1.1 ข0อมูลสภาพท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม 
สภาพท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม สามารถอธิบายได0ตามลักษณะต�างๆ ได0ดังนี้ 

1) จําแนกตามเพศ พบว�า ผู0ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปSนเพศชายมีจํานวน 231 
คน คิดเปSนร0อยละ 61.44 เปSนเพศหญิง จํานวน 145 คน คิดเปSนร0อยละ 38.56 

2) จําแนกตามอายุ พบว�า ผู0ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 41-50 จํานวน 142 
คน คิดเปSนร0อยละ 37.77 รองลงมามีอายุ 51 ข้ึนไป จํานวน 114 คน คิดเปSนร0อยละ 30.32 ถัดมามี
อายุ 31-40 จํานวน 98 คน คิดเปSนร0อยละ 26.06 สุดท0ายมีอายุ 20-30 จํานวน 22 คน คิดเปSน 
ร0อยละ 5.85 

3) จําแนกตามการศึกษา พบว�า ผู0ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 132 คน คิดเปSนร0อยละ 35.10 รองลงมามีระดับการศึกษาอนุปริญญา
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หรือเทียบเท�า จํานวน 121 คน คิดเปSนร0อยละ 32.20 ถัดมามีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 
51 คน คิดเปSนร0อยละ 13.56 และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต0น จํานวน 42 คน คิดเปSน 
ร0อยละ 11.17 สุดท0ายมีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 30 คน คิดเปSนร0อยละ 7.97 

4) จําแนกตามอาชีพ พบว�า ผู0ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จํานวน 110 คน คิดเปSนร0อยละ 29.27 รองลงมาประกอบรับราชการ จํานวน 85 คน 
คิดเปSนร0อยละ 22.60 ถัดมาประกอบอาชีพค0าขาย/ประกอบธุรกิจ จํานวน 84 คน คิดเปSนร0อยละ 
22.34 สุดท0ายประกอบอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 97 คน คิดเปSนร0อยละ 25.79 

5) จําแนกตามรายได0 พบว�า ผู0ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีรายได0ตํ่ากว�า 5,000 
บาท จํานวน คน คิดเปSนร0อยละ มีรายได0ตํ่ากว�า 5,000 บาท จํานวน 129 คน คิดเปSนร0อยละ 34.33 
รองลงมามีรายได0 5,001-10,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปSนร0อยละ 28.98 ถัดมามีรายได0 
10,001-15,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปSนร0อยละ 22.60 สุดท0ายมีรายได0 15,001 ข้ึนไป จํานวน 
53 คิดเปSนร0อยละ 14.09 

5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะ มีประเด็นท่ีน�าสนใจจะนํามาสรุปตามลําดับ ดังนี้ 
ด0านศาสนธรรม 

1) หลักธรรมพ้ืนฐาน วัดพระธรรมกายได0ใช0หลักธรรมพ้ืนฐานเปSนแนวทางเบื้องต0น
ในการอบรมบุคลากรภายใน และประชาชนท่ัวไป เนื่องจากว�า หลักธรรมพ้ืนฐานมีสภาพเปSนท่ีเข0าใจ
ได0อย�างชัดแจ0ง สามารถนําไปประยุกต$ใช0กับการดํารงชีวิตปaจจุบันได0อย�างสอดคล0อง โดยเริ่มจากธรรม
พ้ืนฐานข้ันต0น ซ่ึงเปSนการวางพ้ืนฐานความรู0 ความเข0าใจในสาระของหลักธรรมอันจะนําไปสู�ธรรมะ
พ้ืนฐานข้ันต�อไป รวมถึง  

2) การแปลงหลักธรรมพ้ืนฐานให0เข0าใจง�าย เปSนการใช0เทคนิควิธีการเสริมในด0าน
การทําความเข0าใจในหลักธรรมะพ้ืนฐานแล0วแปลงหลักธรรมะท่ีเกิดจากการตีความตามเจตนารมณ$
ของหลักธรรมพ้ืนฐานนั้นๆ ให0กลายเปSนสภาพท่ีเข0าใจง�ายโดยไม�บิดเบือนเจตนารมณ$ของหลักธรรม
พ้ืนฐานท่ีมีอยู�เดิม วัดพระธรรมกายได0ใช0เทคนิคลักษณะดังกล�าว เปSนนิกเขปบทเบื้องต0นท่ีจะปรับ
ระดับภูมิความรู0ของประชาชนท่ีเข0ามาอบรมในกิจกรรม/โครงการให0เข0าถึงหลักธรรมะข้ันพ้ืนฐานได0
เร็วท่ีสุด โดยการแปลงหลักธรรมพ้ืนฐานให0เข0าใจด0วยภาษาง�ายๆ จากเดิมเปSนภาษาบาลีอาจจะยาก
ต�อการเข0าใจสักเล็กน0อย  

3) การปลูกฝaงอุดมการณ$ เปSนการสร0างจุดมุ�งหมายของการใช0ชีวิตให0เกิดประโยชน$
สูงสุดท้ังทางโลกและทางธรรม ประโยชน$ทางโลก คือ การดํารงชีวิตอยู�ความเปSนปกติสุข ประโยชน$
ทางธรรม คือ การได0สร0างบุญบารมีเพ่ือไปสู�พระนิพพานอันเปSนบรมสุขอย�างแท0จริง โดยวัด
พระธรรมกายได0ปลูกฝadงอุดมการณ$สําคัญของการใช0ชีวิตโดยมีบุญและบารมีท่ีเกิดจากการสั่งสมของ
แต�ละบุคคลเปSนตัวต้ัง การเข0ามาอยู�ประพฤติและปฏิบัติธรรมท่ีวัดของพระภิกษุท่ีบวชอุทิศชีวิตเพ่ือ
พระศาสนาและฆราวาสอาสาสมัคร ตลอดถึงประชาชนท่ีเข0ามาปฏิบัติศาสนกิจ เปfาหมายหลักคือการ
สร0างบุญบารมีให0ได0มากท่ีสุด ไม�ว�าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามภายในวัด ล0วนแต�เปSนบ�อเกิดของบุญ
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บารมีท้ังสิ้น อุดมการณ$ด0านบุญบารมีจึงสถิตอยู�ในกมลของทุกคนอยู�ตลอดเวลา เม่ือกระทํากิจกรรม
อันใด ก็จะปราศจากเง่ือนไขท่ีเปSนผลตอบแทนในเชิงรูปธรรมท้ังสิ้น   

4) การใช0หลักธรรมะในการสร0างทีมงานเผยแผ� เปSนการพัฒนาศาสนธรรมให0เกิด
ประสิทธิผลแก�ประชาชนท้ังหลาย โดยการจัดต้ังเปSนทีมงานเผยแผ�ธรรมะ วัดพระธรรมกายได0อาศัย
ทีมงานการเผยแผ�ธรรมะท่ีมีคุณภาพ กล�าวคือ เปSนทีมงานท่ีทรงภูมิความรู0ด0านธรรมะและด0านความรู0
ท่ัวไป นํามาบูรณาการและถ�ายทอดให0กับประชาชนได0เข0าใจในสาระของหลักธรรมได0อย�างลึกซ้ึง ท้ังนี้ 
ทีมงานการเผยแผ�ศาสนธรรม ส�วนใหญ�เปSนพระภิกษุท่ีได0ศึกษาเล�าเรียนธรรมะอย�างแตกฉาน และเคย
มีประสบการณ$การใช0ชีวิตฆราวาสในมหาวิทยาลัยมาก�อน เม่ือเข0ามาอุปสมบทแล0วไม�ลาสิกขา ก็ได0รับ
การฝhกฝนอบรมมาเปSนอย�างดี จนสามารถรวมกันเปSนทีมงานเผยแผ�ธรรมะได0อย�างเข0าใจและเข0าถึง
ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครฆราวาสท่ีมีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป เม่ือจบ
การศึกษาแล0ว มีความศรัทธาเข0ามาช�วยในด0านการเผยแผ�ธรรมะอีกทางหนึ่ง จนกลายเปSนทีมงานเผย
แผ�ธรรมะท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ หลักการสร0างทีมงานเผยแผ�ธรรมะ ได0แก� การยกบุญและบารมีผลของการ
ทําความดีเปSนท่ีตั้ง  

5) การสอนหลักสมาธิตามแนววิชชาธรรมกาย เปSนเปfาหมายสําคัญของการพัฒนา 
ศาสนธรรมท้ังหมด เนื่องจากว�า หลักสมาธิวิชชาธรรมกายเปSนวิชาท่ีค0นพบโดยพระเดชพระคุณหลวง
ปูi (สด) และถ�ายทอดมาสู�คุณยายอาจารย$มหารัตนอุบาสิกาจันทร$ขนนกยูง ต�อจากนั้นพระเดชพระคุณ
หลวงพ�อ(เจ0าอาวาส) ก็ได0รับการถ�ายทอดมาจากคุณยายฯ อีกทอดหนึ่ง วิชชาธรรมกายนี้มีอยู�ใน 
พระไตรปkฏกและเขียนไว0เปSนลายลักษณ$อักษรอย�างชัดเจน ท้ังนี้ หลักใหญ�ใจความสําคัญของวิชชา
ธรรมกาย มีลักษณะท่ีคล0ายกับเปSนอุบายท่ีทําให0คนเข0าใจความสงบภายในและมีเปfาหมายเดียวกันกับ
หลักการปฏิบัติตามครูบาอาจารย$ท�านอ่ืนๆ ได0แก� เปfาหมายของความสงบ ข้ึนอยู�กับว�าจริตของแต�ละ
บุคคลจะชอบหลักการปฏิบัติตามวิธีการใด วัดพระธรรมกายจึงถือเอาการสอนสมาธิในลักษณะวิชชา
ธรรมกายเปSนแนวทางในการพัฒนาจิตใจของคนท่ีเข0ามาปฏิบัติ โดยชี้ให0เห็นความสําคัญและ
เปfาหมายของการปฏิบัติตามวิชชาธรรมกาย ซ่ึงได0รับผลตอบรับเปSนอย�างดีและการปฏิบัติทําให0พบกับ
ความสงบภายในจิตใจอย�างแท0จริง  

6) สอนธรรมะผ�านรูปแบบโครงการ เปSนการยกระดับจากการสอนธรรมะแบบท่ัวไป
ท่ีดําเนินการตามปกติ แต�เพ่ือต0องการให0การสอนธรรมะได0กระจายไปสู�วงกว0าง และเปkดโอกาสให0ทุก
ภาคส�วนได0เข0ามาร�วมในการปฏิบัติธรรมเปSนจํานวนมาก ต0องยกระดับการสอนธรรมะให0เปSนรูปแบบ
ของโครงการ วัดพระธรรมกายได0อาศัยช�องทางด0านการจัดทําเปSนโครงการเผยแผ�ธรรมะในทุกรูปแบบ 
และได0ตั้งชื่อโครงการเผยแผ�ธรรมะให0มีชื่อหลากหลายเหมาะสมกับกาลเวลา เนื่องจากการสอนธรรมะ
ผ�านโครงการต�างๆ ค�อนข0างจะได0มวลชนในวงกว0างอันเปSนการขยายฐานคิดสําคัญในด0านธรรมะทุก
ระดับไปสู�ประชาชนอย�างท่ัวถึงท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 

ด0านศาสนบุคคล 
1) การคัดเลือก/คัดสรร เปSนกระบวนการสําคัญท่ีใช0ในการคัดบุคคลเข0ามาสู�วัด      

ไม�ว�าจะเปSนพระภิกษุ สามเณร อาสาสมัครฆราวาส ท่ีปวารณาตนเองเข0ามาทํางานเพ่ือพระศาสนา  
โดยผ�านโครงการคัดเลือก/คัดสรรต�างๆ อาทิ โครงการธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู� โครงการ
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บวชสามเณร และโครงการอบรมอาสาสมัคร เปSนต0น ภายในโครงการก็จะมีกิจกรรมฝhกอบรมเพ่ือ
ทดสอบบุคลากรเหล�านั้น โดยเริ่มจากการฝhกอบรมต้ังแต�ข้ันหยาบไปถึงข้ันละเอียด โดยสอดแทรก
หลักการฝhกฝนอบรม ได0แก� หลักคุณธรรม 3 ประการ หลักนิสสัย 5 และ 5 ห0องชีวิต เปSนต0น  
เปSนหลักการพ้ืนฐานท่ีทุกคนจะต0องได0รับการอบรมจนกระท่ังปรับอุปนิสัยของตนเองให0เข0ากับ 
กฎ กติกาขององค$การ และอยู�ร�วมกับหมู�คณะได0เปSนอย�างดี บุคคลคนนั้นจึงจะสามารถได0เข0ามาเปSน
สมาชิกของวัดได0อย�างสมบูรณ$แบบ กรณีคนท่ีจะอุปสมบทเปSนพระ ถ0าผ�านกระบวนการคัดเลือกก็จะ
ได0รับการอุปสมบทเปSนพระ ขณะท่ีสามเณรและอาสาสมัครฆราวาสท่ัวไปก็เช�นเดียวกัน ต0องผ�านการ
ฝhกฝนอบรมก�อนเพ่ือดูอุปนิสัยก�อน จึงจะได0รับอนุญาตให0บรรพชาหรือรับเข0ามาเปSนสมาชิกของวัด
พระธรรมกายอย�างสมบูรณ$แบบ  

2) การนิเทศธรรม เปSนหลักการภายหลังจากท่ีได0คัดเลือกบุคคลเข0ามาสู�องค$การแล0ว 
วัดพระธรรมกายได0ถือหลักการนิเทศธรรมหรือปฐมนิเทศเปSนการแนะนําให0บุคลากรท่ีเข0ามาอยู�ใน
องค$การได0รู0จักความเปSนมาของวัด บุคคลสําคัญของวัด สถานท่ีสําคัญของวัด และกฎ กติกา ระเบียบ
สําคัญท่ีมีนอกเหนือจากหลักธรรมวินัย ซ่ึงต0องประพฤติอยู�เปSนนิตย$ นอกจากนี้ ระบบการนิเทศธรรม
ของวัดพระธรรมกาย ยังได0บอกกล�าวหลักการอยู�ร�วมกันเปSนหมู�คณะ การช�วยเหลือเก้ือกูลต�องานท่ี
รับผิดชอบ และกิจวัตรท่ีจะต0องประพฤติปฏิบัติในแต�ละช�วงเวลา อีกท้ังยังต0องมีการกล�าวถึงเปfาหมาย
ขององค$การร�วมกัน ได0แก� การดํารงชีวิตอยู�ด0วยกัน เพราะมีบุญบารมีท่ีจะต0องร�วมกันสร0าง และเผื่อ
แผ�บุญบารมีไปสู�ชาวโลก จนในท่ีสุดศีลธรรม ซ่ึงเปSนกฎ กติกาสากลได0กลับฟmnนคืนมาสู�ชาวโลกอีกครั้ง     

3) การพัฒนา เปSนหลักการพัฒนาศาสนบุคคลอันสําคัญภายหลังจากได0มีการนิเทศ
ธรรมเปSนท่ีเรียบร0อย วัดพระธรรมกายได0มีหลักการพัฒนาคนท่ีหลากหลาย ได0แก� กระบวนการกล�อม
เกลาด0วยอุดมการณ$สําคัญของชีวิต การฝhกอบรมคนอย�างเปSนระบบ การพัฒนาคนด0วยการให0
การศึกษาหลักธรรมะเน0นการปฏิบัติเปSนสําคัญ การสอนให0คนรักในการสร0างบุญ สร0างบารมี เปSนต0น 
หลักการพัฒนาของวัดยังได0แบ�งออกเปSน 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาคนทางด0านร�างกายเน0นหลัก 5 
ห0องชีวิต และการพัฒนาคนด0านจิตใจ ด0วยการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชาธรรมกาย ซ่ึงเปSนการทํา
จิตใจให0สะอาด สว�าง และสงบ เปSนการพัฒนาลักษณะคู�ขนานซ่ึงถือว�าลักษณะการพัฒนาเช�นนี้ เปSน
การพัฒนาท่ียั่งยืน  

4) การธํารงรักษา หลักการสําคัญท่ีวัดพระธรรมกายใช0ในการรักษาคนเอาไว0ให0อยู�
กับพระศาสนาอย�างยาวนานจนถึงตลอดชีวิตได0แก� บุญและบารมี รวมถึงการต้ังเปfาหมายข้ันสูงสุด
การถึงพระนิพพาน ซ่ึงเริ่มจากการลงมือปฏิบัติทีละเล็กทีละน0อย จนกลายเปSนอุดมการณ$หรือ
เปfาหมายชีวิตท่ีสําคัญ เม่ือคนได0เห็นถึงเปfาหมายในการดํารงชีวิต อย�างน0อยตอบตนเองได0ว�า เกิดมา
เพ่ือสร0างบุญ สร0างบารมี คนท่ีเข0ามาอยู�วัดก็จะมีความม่ันใจว�า สิ่งท่ีทําลงไปนั้นเกิดเปSนบุญจริงๆ แล0ว
บุคคลคนนั้นก็จะอยู�กับวัดได0อย�างยาวนาน กล�าวอีกนัยหนึ่ง การธํารงรักษาคนให0อยู�กับองค$การได0
อย�างยาวนาน จะต0องปลูกฝaงให0มีความศรัทธาต�อเปfาหมายขององค$การ และพัฒนาตนเองให0ไปสู�
เปfาหมายขององค$การให0ได0 

5) โครงการพัฒนา การพัฒนาศาสนบุคคลท่ีจะสัมฤทธิ์ผลได0อย�างท่ัวถึง หาก
ปราศจากการจัดทําเปSนโครงการคงจะเปSนไปไม�ได0 โครงการสําคัญๆ ของวัดพระธรรมกาย ส�วนใหญ�
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จะเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาคนท้ังสิ้น เพราะคนเปSนกลไกขับเคลื่อนงานสําคัญของพระศาสนาทุกอย�าง 
และคนท่ีขับเคลื่อนนั้นต0องเปSนคนท่ีมีคุณภาพ ได0รับการฝhกฝนอบรม และปลูกฝaงอุดมการณ$รักในการ
สร0างบุญ สร0างบารมี งานพระศาสนาจึงจะประสบผลสําเร็จ วัดพระธรรมกายได0จัดทําโครงการสําคัญ
ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลมาโดยตลอด อาทิ โครงการธรรมทายาทชายและหญิง โครงการตอบ
ปaญหาทางก0าวหน0า โครงการเด็กดี V-Star โครงการปฏิบัติธรรมในวัดหยุด เปSนต0น โครงการทุกอย�าง
ล0วนแต�อยู�บนพ้ืนฐานของการพัฒนาคนท้ังสิ้น โดยเฉพาะในด0านการพัฒนาจิตใจ ซ่ึงถือว�าเปSนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและมีผลต�อการพัฒนาอ่ืนๆ ในงานพระศาสนาให0มีความเจริญรุ�งเรื่องก0าวหน0าสืบไป  

ด0านศาสนพิธี 
1) ทบทวนศาสนพิธีในพระธรรมวินัย การพัฒนาศาสนพิธีกรรมให0ประสบผลสําเร็จ 

หากกระทํานอกเหนือจากพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ0าบัญญัติไว0ดีแล0ว ก็จะได0ชื่อว�า บิดเบือนพุทธ
พจน$ แต�วัดพระธรรมกายมีศาสนพิธีกรรมท่ีอิงพระธรรมวินัยมาโดยตลอด ตลอดระยะเวลา 40 
ล�วงเลยมาถึงปaจจุบัน ศาสนพิธีกรรมต�างๆ ล0วนแต�เกิดจากการทบทวนศาสนพิธีกรรมในพระธรรม
วินัยท้ังสิ้น ไม�ว�าจะเปSนศาสนพิธีกรรมด0านการถวายสังฆทาน ถวายบูชาข0าวพระ ถวายผ0าพระกฐิน 
ถวายผ0าปiา ถวายผ0าอาบน้ําฝน ฯลฯ ซ่ึงกระทําสืบเนื่องกันมาต้ังแรกเริ่มของการก�อต้ังวัด ก�อนท่ีจะ
จัดทําเปSนพิธีกรรมใดๆ ต0องมีการศึกษารายละเอียดว�า อะไรทําได0 และอะไรทําไม�ได0 นอกจากนี้ยัง
ต0องพิจารณาดูผลกระทบรอบด0านประกอบการดําเนินการ กรณีทําพิธีกรรมเช�นนี้แล0ว จะเกิดผล
กระทบอะไร ประชาชนได0ประโยชน$อย�างไร จะมีผลตอบรับอย�างไร   

2) พัฒนาศาสนพิธีให0รู0จักแก�ประชาชน ศาสนพิธีกรรมจะได0รับการยอมรับจาก
ประชาชนก็ต�อเม่ือ ได0ยกระดับศาสนพิธีกรรมนั้นให0เปSนท่ีรู0จักแก�ประชาชนและประชาชนได0มีส�วน
ร�วมในพิธีกรรมนั้นๆ ด0วยการบอกกล�าวประชาสัมพันธ$ศาสนพิธีกรรมต�างๆ อยู�อย�างเนื่องๆ การ
พัฒนาศาสนพิธีกรรมเริ่มจากการพัฒนาในสิ่งท่ีมีอยู�แล0ว และพัฒนาปรับปรุงให0ดียิ่งข้ึนกว�าเดิม อย�าง
น0อยให0ประชาชนได0รับรู0ว�า สาระสําคัญของศาสนพิธีกรรมนั้น มีความหมายสื่อให0เข0าใจอะไร เปSนการ
สร0างภูมิความรู0ด0านปaญญาให0เกิดกับประชาชนได0เกิดสัมมาทิฎฐิ โดยอาศัยพิธีกรรมเปSนเครื่องยังใจให0
เกิดความศรัทธาและเปSนผลแห�งบุญอย�างแท0จริง ซ่ึงเปSนการเผยแผ�ประชาสัมพันธ$ให0ประชาชนได0
เข0าใจและศึกษาเรียนรู0ในพุทธพิธีกรรมต�างๆ ของวัดพระธรรมกาย ได0ต�อยอดให0ดียิ่งข้ึนจากท่ีมีอยู�เดิม     

3) รักษาศาสนพิธี เปSนการดํารงคงไว0ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธให0ลูกหลานได0
เห็นความสําคัญและร�วมกันศึกษาเรียนรู0 วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ โดยเปSนการรักษา
ไว0มิให0สูญหายไปจากความทรงจํา วัดพระธรรมกายพยายามสืบสานปณิธานศาสนพิธีท่ีมีอยู�เดิมให0อยู�
ควบคู�กับสังคมไทย โดยการพัฒนาจากพิธีกรรมท่ีคนยังไม�ทราบและยังไม�เข0าใจ พยายามท่ีจะสร0าง
ความกระจ�างในพิธีกรรมนั้นๆ และพยายามสืบต�อโดยการลงมือปฏิบัติให0เห็น จนกลายเปSนตันติ
ประเพณีอันขาดเสียมิได0ของทางวัด อาทิ ศาสนพิธีในวันสําคัญทางศาสนา ได0แก� วันมาฆะบูชา วิสาขะ
บูชา อาสาฬหบูชา วันเข0าพรรษา วันออกพรรษา เปSนต0น และพิธีกรรมอันเปSนประเพณีชาวพุทธ 
ได0แก� กฐิน ผ0าปiา เปSนต0น ขณะท่ีศาสนพิธีท่ีสร0างข้ึนมาเพ่ือเปSนเครื่องมือให0ประชาชนได0เข0าสร0างบุญ 
ได0แก� พิธีถวายบูชาข0าวพระ พิธีถวายสังฆทานให0กับวัด 323 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต0 พิธีกรรม
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นั่งสมาธิเจริญภาวนา เปSนต0น พิธีกรรมท้ังหมดเหล�านี้ จะต0องมีการกระทําสืบเนื่องกันอยู�เนืองนิตย$จน
กลายเปSนส�วนหนึ่งของชีวิตความเปSนชาวพุทธท่ีปราศจากพิธีกรรมเหล�านี้ไปมิได0   

4) ประยุกต$ศาสนพิธีเข0าให0ร�วมสมัย เปSนการปรับศาสนพิธีท่ีมีอยู�เดิมให0เข0ากับสังคม
สมัยใหม� โดยพิจารณาความเหมาะสมของสภาพแวดล0อมของสังคมเปSนเกณฑ$สําคัญ ท้ังนี้ ศาสนพิธี
บางประการประชาชนอาจจะยังไม�เข0าใจหรือเข0าใจอย�างคลาดเคลื่อน เพราะศาสนพิธีกรรมยังไม�มีใคร
เปSนผู0ชี้แนะให0เกิดความเข0าใจตามเจตนารมณ$สําคัญ วัดพระธรรมกายแม0ว�าจะทบทวนศาสนพิธีกรรม
ท่ีมีมาในพระไตรปkฏกรวมถึงการพัฒนาศาสนพิธี เหล�านั้นอย�างต�อเนื่อง แต� ก็ยังต0องมีการ
ประยุกต$ใช0ศาสนพิธีกรรมให0สอดคล0องกับภาวะปaจจุบัน โดยการพิจารณากลุ�มประชาชนท่ีจะไปเผย
แผ�ศาสนพิธีกรรม เพ่ือให0เกิดศาสนพิธีกรรมท่ีร�วมสมัย กล�าวคือ ศาสนพิธีกรรมท่ีมีอยู� เดิมไม�
คลาดเคลื่อน และให0ดํารงอยู�ในภาวะปaจจุบันได0 ประชาชนเข0าถึงศาสนพิธีและได0ร�วมกันเปSนส�วนหนึ่ง
ของการทําศาสนพิธีกรรมตามกิจกรรมและโครงการต�างๆ อย�างเข0าใจ กรณีการปรับศาสนพิธีกรรมท่ี
เห็นผลชัดเจน ได0แก� การปรับวันพระข้ึน/แรม ประชาชนไม�สะดวกเพราะเปSนวันทํางานกัน วัด
พระธรรมกายจึงจัดการปฏิบัติธรรมถือเอาวันอาทิตย$ของทุกเดือนเปSนวันให0ประชาชนมาทําบุญได0
สะดวก ท้ังนี้พิจารณาถึงความสะดวกของประชาชนท่ีไม�มีเวลาในวันราชการ ให0มีเวลาทําบุญในวัด
หยุดราชการ คือ วันอาทิตย$ เพราะฉะนั้น ศาสนพิธีกรรมของวัดพระธรรมกาย เปSนการบูรณาการโดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมองค$ประกอบแวดล0อมเปSนประการสําคัญ      

5) จัดทําเปSนโครงการเก่ียวเนื่องกับศาสนพิธี เปSนการยกระดับศาสนพิธีกรรมให0
กลายเปSนโครงการสําคัญ โครงการของวัดพระธรรมกายส�วนหนึ่งต0องมีศาสนพิธีกรรมเปSนเครื่อง
ประกอบ เจตนารมณ$สําคัญของการมีศาสนพิธีกรรม คือ เปSนอุบายชักนําให0ประชาชนเกิดความ
ศรัทธาข้ึนมาเปSนอันดับแรก เปSนการชําระใจในเบื้องต0นให0ประชาชนมีศรัทธาอย�างไม�คลอนแคลน 
ศาสนพิธีจะมีความม่ันคงได0 ก็ต�อเม่ือต0องทําเปSนโครงการสําคัญ เพ่ือให0ประชาชนได0เข0าร�วมและได0
เห็นความสําคัญของศาสนพิธีกรรม ซ่ึงเปSนการเรียนรู0เรื่องศาสนพิธีกรรมของประชาชนโดยปริยาย 
เม่ือประชาชนเข0าร�วมแล0ว ได0เห็น ได0ฟaง และได0ร�วมทํากิจกรรมอันเนื่องด0วยศาสนพิธีกรรม ประชาชน
ท่ีเข0าร�วมในโครงการก็จะเกิดความเข0าใจและปรับทัศนคติให0ตรงกับสาระสําคัญในศาสนพิธีกรรม ท่ีมี
เจตนารมณ$มุ�งหมายให0ประชาชนเข0าถึงแก�นธรรมะ เพราะฉะนั้น วัดพระธรรมกายได0ปรับศาสน
พิธีกรรมสําคัญ เช�น พิธีกรรมถวายบูชาข0าวพระ พิธีกรรมถวายสังฆทาน พิธีถวายผ0าอาบน้ําฝน 
พิธีกรรมจุดโคมประทีปบูชาพระเจดีย$ เปSนต0น ปรับศาสนพิธีกรรมเหล�านี้ให0กลายเปSนโครงการสําคัญๆ
ของวัดและได0นําไปเผยแผ�ไปยังจังหวัดต�างๆ รวมถึงขยายไปท่ัวโลก เพ่ือเปSนการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวพุทธให0เกิดความม่ันคงและยั่งยืนตราบนานเท�านาน   

6) เผยแผ�ศาสนพิธีอย�างต�อเนื่อง เปSนการเผยแผ�ศาสนพิธีกรรมของวัดพระธรรมกาย
ให0เกิดความต�อเนื่อง โดยอาศัยบุคลากรของวัด ไม�ว�าจะเปSนพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา เปSนผู0นําบุญ
ในการเผยแผ�ศาสนพิธีกรรม พิธีกรรมอะไรก็แล0วแต� หากปราศจากการกระทําอย�างต�อเนื่อง พิธีกรรม
นั้นก็จะสิ้นสุดลงโดยปริยาย พิธีกรรมสําคัญของวัดพระธรรมกายโดยท่ัวไปแล0ว จะดําเนินการให0เกิด
ความต�อเนื่องเปSนประจําทุกปr เปSนวงรอบของการทําความดี ซ่ึงมีอยู�ในแต�ละเดือน โดยอาศัยศรัทธา
ประชาชนเปSนองค$ประกอบสําคัญของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ และมีผู0นําบุญสําคัญ
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คือพระสงฆ$และกัลยาณมิตรในวัด คอยช�วยเหลือแนะนําให0ศาสนพิธีกรรมเปSนไปด0วยความเรียบร0อย
และเกิดความต�อเนื่อง ศาสนพิธีกรรมนั้นก็จะดํารงคงอยู�กับสังคมอยู�ตลอดไป  

ด0านศาสนสถาน 
1) พัฒนาตามหลักปฏิรูปเทส 4 การพัฒนาศาสนสถานเริ่มต้ังแต�การก�อร�างสร0างวัด 

อาศัยหลักปฏิรูปเทส 4 ได0แก� อาวาสเปSนท่ีสบาย สร0างอาคารสถานท่ีให0เกิดความร�มรื่น สะอาด สงบ
และกว0างขวางรองรับจํานวนคนให0ได0มากท่ีสุด อาหารเปSนท่ีสบาย มีเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีสมบูรณ$ท่ี
เกิดจากศรัทธาประชาชนเปSนผู0ให0การสนับสนุน บุคคลเปSนท่ีสบาย มีพระภิกษุและกัลยาณมิตรคอย
แนะนําหลักการและหลักปฏิบัติอันสําคัญเพ่ือเปSนแนวทางของการปฏิบัติให0ถูกต0อง ธรรมะเปSนท่ี
สบาย เปSนการให0หลักธรรมะข้ันพ้ืนฐานกับประชาชนท่ีเข0ามาปฏิบัติธรรม เพ่ือสร0างความรู0ความเข0าใจ
ในหลักธรรมะอย�างถูกต0องและเปSนไปอย�างต�อเนื่องสามารถนําไปปฏิบัติใช0ในชีวิตประจําวันได0จริง 
เพราะฉะนั้น หลักการพัฒนาศาสนสถานให0ประสบผลสําเร็จสําเร็จได0 ต0องอาศัยหลักการบูรณาการท้ัง 
4 ประเภทเข0าด0วยกัน แล0วนําไปพัฒนาให0เห็นผลดังท่ีปรากฏเช�นปaจจุบัน  

2) พัฒนาโดยถือจํานวนคนเปSนตัวต้ัง การพัฒนาศาสนสถานถือเอาจํานวนคนท่ีเข0า
มาปฏิบัติธรรมเปSนหลัก การพัฒนาศาสนสถานตลอดท้ัง 40 ปrเปSนต0นมา วัดพระธรรมกายยึดถือ
จํานวนประชาชนท่ีเข0ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด ขณะเดียวกันก็พิจารณาจํานวนประชาชนท่ีเข0ามา
ปฏิบัติธรรมในวัดสาขาต�างจังหวัด รวมถึงสาขาท่ัวโลก โดยการรวบรวมข0อมูลจํานวนคนแล0ว นํามา
พัฒนาศาสนสถานทุกประเภทให0สอดคล0องตามจํานวนนั้น เพ่ือเปSนการอํานวยความสะดวกในการ
สร0างบุญ สร0างบารมีของประชาชนให0เต็มรอบ เห็นได0จากศาสนสถานท่ีเกิดข้ึนภายในวัด ต้ังแต�
เริ่มแรกท่ียังไม�มีอาคารสถานท่ีสมบูรณ$แบบ เปSนแต�เพียงอาคารหลังเล็กๆ แต�ต�อมาจํานวนคนเพ่ิมข้ึน
การขยับขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับจํานวนประชาชนเพ่ิมข้ึน ยิ่งประชาชนเพ่ิมข้ึน ยิ่งต0องมีการขยาย
รองรับประชาชนท่ีเข0ามาปฏิบัติศาสนกิจเพ่ิมข้ึน 

3) พัฒนาศาสนสถานบนฐานคิดให0เกิดความยั่งยืน เปSนการพัฒนาศาสนสถานบน
หลักคิดท่ีว�า เม่ือสร0างศาสนสถานอันใดข้ึนมาแล0ว ไม�ว�าจะเปSนโบสถ$ วิหารคต อาคาร สถานท่ี ถนน
หนทาง ต0องอยู�บนพ้ืนฐานของความม่ันคงแข็งแรง ยั่งยืน สร0างศาสนสถานเหล�านี้ให0คุ0มค�าคงทนถึง 
1,000 ปr เม่ือสร0างเสร็จแล0วไม�กลับคืนมาซ�อมแซมบ�อยครั้ง และไม�เสียค�าบํารุงรักษาจนเกินประมาณ
อันทําให0เสียประโยชน$โดยใช�เหตุ บนฐานคิดลักษณะเช�นนี้ จึงทําให0ศาสนสถานของวัดพระธรรมกายดู
ม่ันคงแข็งแรงและเน0นถึงอรรถประโยชน$ท่ีจะเกิดข้ึนกับการประกอบศาสนกิจของบุคลากรภายในวัด
และรองรับการเข0ามาประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู�เหล�า   

4) พัฒนาศาสนสถานบูรณาการกับสถาปaตยกรรมร�วมสมัย เปSนการพัฒนาศาสน
สถานบนฐานคิดของการบูรณาการสถาปaตยกรรมเชิงพุทธศาสนากับสถาปaตยกรรมสมัยใหม� ให0เข0ากัน
ได0อย�างลงตัว ศาสนสถานของวัดพระธรรมกายไม�เน0นประดับประดารูปลักษณ$ภายนอกให0เกิด
ลวดลายความสวยงาม แต�เน0นท่ีความคงทนเรียบง�าย เห็นได0จากโบสถ$ของวัดเปSนสถาปaตยกรรมร�วม
สมัยยุคใหม�ท่ีปราศจากการลงลักษณ$ปkดทอง มีแต�โครงร�างของตัวอาคารท่ีมีลักษณะพอจะแสดงให0
เห็นว�า เปSนโบสถ$ ซ่ึงเน0นประโยชน$ใช0สอยและความคงทนถาวร ดูแล0วมีความเรียบง�ายแต�แฝงไปด0วย
ความแข็งแกร�ง ขณะเดียวกัน ศาสนสถานอ่ืนๆ เช�น วิหารคต ธรรมสภา ก็เปSนลักษณะสถาปaตยกรรม
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สมัยใหม�เช�นกัน คือ เรียบง�าย เน0นประโยชน$ในการใช0สอยเปSนหลัก และคํานึงความจุปริมาณคน
มาร�วมสร0างบุญและบารมี   

5) พัฒนาศาสนสถานโดยคนท่ีมีความรู0 มีวิสัยทัศน$ วัดพระธรรมกายมีผู0นําสงฆ$และ
คณะผู0บริหารท่ีมีความรู0 มีวิสัยทัศน$ในการพัฒนา โดยการมองอนาคตการสร0างศาสนสถานให0เกิด
ความยั่งยืนและเปSนประโยชน$แก�ประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงเปSนการมองโดยพิจารณาองค$ประกอบ
แวดล0อมสําคัญด0านการพัฒนาเปSนตัวต้ังจากพระสงฆ$ท่ีมีความรู0 ความสามารถด0านการพัฒนาศาสน
สถาน เนื่องจากพระสงฆ$ในยุคเริ่มแรกท่ีอุทิศตนอุปสมบทเปSนธรรมทายาท ส�วนใหญ�เปSนนิสิต
นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะสําคัญของมหาวิทยาลัย พอจบการศึกษาออกมาแล0วมีความศรัทธาบวช   
ตลอดชีวิต แล0วใช0ความรู0ความสามารถในด0านการพัฒนาศาสนสถานให0มีความม่ันคงแข็งแรงและมีความ
ยั่งยืนเหมาะสมแก�การใช0ประโยชน$ในการปฏิบัติศาสนกิจของวัดตลอดระยะเวลา 40 ปrเปSนต0นมา 

5.1.3 ปaจจัยท่ีมีผลต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$  
กระบวนการการบริหารโครงการท่ีมีผลต�อการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย มีประเด็น

ท่ีน�าสนใจนํามาสรุปดังต�อไปนี้   
ปaจจัยด0านโครงการเผยแผ�ธรรมะ 

1) ระยะเวลาในการเผยแผ�ธรรมะตามโครงการ โครงการท่ีดําเนินการโดยองค$การ
โดยท่ัวไป จะมีการกําหนดระยะเวลาของการดําเนินการเอาไว0อย�างชัดเจน รวมถึงกําหนดกรอบแผน
ของการบริหารโครงการเปSนช�วงเวลา แต�โครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายบางโครงการ 
มิได0กําหนดระยะเวลาการดําเนินการเอาไว0 เนื่องจากโครงการทุกประเภทของวัดพระธรรมกาย จะไม�
มีการกําหนดระยะเวลาเอาไว0 ด0วยเหตุผลท่ีว�า เปSนโครงการท่ีดําเนินการอย�างต�อเนื่องทุกปr และแม0
ตามหลักการเขียนโครงการจะมีการกําหนดระยะเวลาของการดําเนินการก็ตาม แต�เม่ือนํามาเขียนเปSน
แผนงานงานของโครงการเผยแผ�ธรรมะ มักจะไม�กําหนดเวลาไว0แน�นอน เพราะการบริหารโครงการ
จะต0องดําเนินการกันทุกปrและกระทําอย�างต�อเนื่อง  

2) สถานท่ีในการบริหารจัดการโครงการ เปSนการพิจารณาถึงสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับ
การดําเนินการตามโครงการเผยแผ�ธรรมะ โดยท่ัวไปต้ังแต�ยุคเริ่มแรก การขยายพ้ืนท่ีของวัด
พระธรรมกายจะขยายไปตามจํานวนคนท่ีเข0ามาปฏิบัติธรรม พอยุคหลังๆ มา ได0ขยายพ้ืนท่ีรองรับกับ
โครงการด0วยการสร0างธุดงคสถานหรือศูนย$ปฏิบัติธรรมในจังหวัดต�างๆ ปaจจุบันนี้ศูนย$ปฏิบัติธรรมของ
วัดพระธรรมกายมีมากกว�า 100 แห�ง กระจายอยู�ท่ัวประเทศ รวมถึงวัดสาขาท่ีอยู� ณ ต�างประเทศ ก็มี
เปSนจํานวนมากเช�นกัน เหตุผลของการขยายสถานท่ีของวัด เพราะต0องการจะใช0เปSนท่ีรองรับกับการ
บริหารโครงการท่ีมีอยู�อย�างต�อเนื่องทุกปr และมีจํานวนคนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  

3) การจัดกิจกรรมภายในโครงการ เปSนสิ่งสําคัญท่ีช�วยเสริมสร0างให0โครงการเปSนไป
ด0วยความเรียบร0อย และเปSนไปตามเจตนารมณ$ของการบริหารโครงการ โดยกิจกรรมภายในจะ
เก่ียวกับหลักการพัฒนาในรูปแบบต�างๆ ท่ีเก่ียวข0องกับพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา อาทิ การไหว0
พระรับศีล การนั่งสมาธิ การเจริญภาวนา การฟaงธรรมะ และกิจกรรมการรับบุญ ได0แก� การทําความ
สะอาดตามหลัก 5 ห0องชีวิต การบําเพ็ญประโยชน$สาธารณะ เปSนต0น กิจกรรมภายในโครงการเหล�านี้ 
เปSนการสร0างทางแห�งบุญให0เกิดข้ึนกับผู0เข0าร�วมโครงการ ได0มีความรู0สึกว�า กิจกรรมท่ีทําสามารถเปSน
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การสั่งสมบุญได0อย�างแท0จริง สามารถนําไปใช0ในชีวิตประจําวันได0จริง และมีความม่ันใจในสิ่งท่ีกําลัง
ทําเปSนการสร0างบุญและสร0างบารมี สมดังทีพระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ0าอาวาสได0กล�าวไว0เสมอว�า 
เปSนนักสร0างบุญบารมี  

4) กลุ�มเปfาหมายท่ีเข0ามาร�วมในโครงการ เปSนการพิจารณากลุ�มเปfาหมายให0
สอดคล0องกับโครงการท่ีได0จัดทําข้ึนมา เพราะชื่อโครงการแต�ละประเภทสามารถระบุลงไปได0ว�า จะนํา
โครงการไปพัฒนากลุ�มเปfาหมายประเภทใด เช�น โครงการเด็กดี V-Star เปSนการเน0นถึงการพัฒนา
โครงการท่ีเน0นกลุ�มหมายคือเด็กและเยาวชน ซ่ึงเปSนการปลูกฝaงศีลธรรมให0กับเด็กและเยาวชน โดยได0
มีการจัดทําข้ึนทุกปr เพราะฉะนั้น โครงการของวัดพระธรรมกาย ส�วนใหญ�จะพิจารณาดูท่ี
กลุ�มเปfาหมายให0สอดคล0องกับชื่อโครงการท่ีจัดต้ังข้ึนมา แต�อย�างไรก็ดี โครงการท่ีเกิดจากดําริพระเดช
พระคุณฯ จะครอบคลุมกลุ�มประชาชนทุกกลุ�ม ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับว�า โครงการนั้นๆ จะไปตรงกับ
กลุ�มเปfาหมายใดมากท่ีสุด  

5) ความสัมพันธ$ของหลักการและเหตุผลในการทําโครงการ ในการบริหารงาน
โครงการทุกประเภทของวัดพระธรรมกาย มีลักษณะท่ีคล0ายกับการจัดทําโครงการของหน�วยงานต�างๆ 
ท่ัวไป ต0องมีหลักการและเหตุผลรองรับเสมอ แต�อย�างไรก็ดี หลักการและเหตุผลของการจัดทํา
โครงการของวัดพระธรรมกาย จะมีสิ่งหนึ่งท่ีมีลักษณะท่ีแตกต�างจากหน�วยงานองค$การอ่ืนๆ คือ 
หลักการและเหตุผลของการจัดทําโครงการมีความสัมพันธ$กันอย�างสอดรับกัน และมีวัตถุประสงค$
รองรับอย�างชัดเจน อีกท้ังมีเปfาหมายของการจัดทําเปSนท่ีต้ัง คือ การสร0างบุญ บารมี และฟmnนฟู
ศีลธรรมโลกให0กลับคืนมา โดยนัยสําคัญอย�างหนึ่ง คือ การทําคํานึงถึงประโยชน$สาธารณะอย�าง
แท0จริง ซ่ึงเปSนเหตุผลส�วนหนึ่งท่ีทําให0การบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย ประสบผลสําเร็จและ
ได0รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนในวงกว0าง  

ปaจจัยด0านหลักธรรมท่ีใช0ในการเผยแผ�ธรรมะ 
1) หลักคุณธรรม 3 ประการ เปSนหลักการฝhกฝนอบรมสําคัญในการหล�อหลอมให0คน

เปSนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยู�ภายใต0กฎ กติกา และระเบียบขององค$การเดียวกัน วัดพระธรรมกายใช0
เปSนหลักสําคัญของการพัฒนากล�อมเกลาคนท่ีเข0ามาสู�องค$การใหม�ๆ โดยผ�านมาตามโครงการท่ีวัด
จัดทําข้ึน การพัฒนาหลักคุณธรรม 3 ประการ ได0แก� วินัย เคารพ อดทน ได0ถูกนํามาใช0กับคนท่ีเข0า
มาร�วมในโครงการต้ังแต�เริ่มแรก กล�าวคือ เม่ือมีโครงการเกิดข้ึน มีคนเข0าร�วมโครงการจํานวนมาก 
จําเปSนจะต0องมีหลักยึดเหนี่ยวให0คนเปSนระเบียบ ต0องใช0หลักคุณ 3 ประการเข0าไปประยุกต$ใช0กันอย�าง
ต�อเนื่อง ขณะเดียวกัน แม0ระหว�างการอบรม หรือภายหลังการอบรมแล0วอยู�ในหมู�คณะใหญ� หลัก
คุณธรรม 3 ประการนี้ ก็ต0องถูกนํามาปรารภและนําไปใช0ในการจัดการพฤติกรรมของคนให0อยู�ร�วมกัน
เปSนหมู�คณะได0อย�างเปSนระเบียบเรียบร0อย  

2) หลักนิสัยพ้ืนฐาน 5 ประการ เปSนหลักการในข้ันตอนของการนําไปปฏิบัติ ไม�ว�า
จะอยู�ในกิจกรรมตามโครงการต�างๆ หรือแม0มาอยู�ภายในวัดพระธรรมกาย รวมกันเปSนหมู�คณะแล0ว 
หลักนิสัยพ้ืนฐาน 5 ประการ ก็ต0องนํามาใช0ปรับปรุงตนเองอยู�เสมอคือ สะอาด เปSนระเบียบ มีความ
สุภาพ ตรงต�อเวลา และมีสมาธิต้ังม่ัน เจตนารมณ$สําคัญของการปรับพ้ืนฐานจิตใจให0เข0ากับนิสัย
พ้ืนฐาน 5 ประการ เพ่ือให0บุคลากรท่ีเข0ามาอยู�ภายในวัดพระธรรมกาย ไม�ว�าจะเปSนพระภิกษุ สามเณร 
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ฆราวาสอาสาสมัคร ตลอดถึงคนท่ัวไป ได0ปรับอุปนิสัยของตนเองให0เข0ากับการฝhกปฏิบัติตามนิสัย
พ้ืนฐาน 5 ประการ เพ่ือให0การอยู�ร�วมกันในหมู�คณะและการปฏิบัติกิจกรรมร�วมกันเปSนไปด0วยความ
เรียบร0อยและก�อให0เกิดเปSนบุญกุศลอย�างแท0จริง ดังนั้น หลักนิสัยพ้ืนฐาน 5 ประการนี้ จึงเปSนหลักชัยและ
หลักใจสําคัญท่ีมีผลต�อการทํากิจกรรมของบุคลากรภายในวัดพระธรรมกายประสบผลสําเร็จ เพราะมีการ
หลอมนิสัยพ้ืนฐานให0เปSนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงหมายถึงมีเปfาหมายร�วม คือ ทางแห�งบุญท่ีชัดเจน 

3) หลักทิศ 6 เปSนหลักการท่ีได0มีการปรารภกันอยู�บ�อยครั้ง ไม�ว�าจะเปSนโครงการ
ประเภทใดเกิดข้ึนก็ตาม เปSนต0องนํามากล�าวและชี้แจ0งให0คนท่ีเข0าอบรมได0รับรู0และเข0าใจใน
สาระสําคัญของหลักทิศ 6 เสมอ เนื่องจากหลักทิศ 6 เปSนการบอกกล�าวให0เห็นถึงความสําคัญของ
บทบาทหน0าท่ีท่ีแต�ละคนจะพึงปฏิบัติต�อกัน โดยเริ่มจากพ้ืนฐานของหน�วยทางสังคมขนาดเล็ก จนถึง
หน�วยทางสังคมขนาดใหญ� ซ่ึงเปSนการบอกให0ทราบว�า แต�ละคนจะต0องปฏิบัติต�อกันในฐานะท่ีเปSน
อะไรในสังคม ซ่ึงโครงการของวัดพระธรรมกาย โดยเจตนารมณ$ของโครงการ ก็เพ่ือให0คนท่ีเข0าอบรม
ได0จักบทบาทหน0าท่ีของตนเองตามฐานานุรูปท่ีจะต0องพึงปฏิบัติต�อกันในความเปSนชาวพุทธ การ
ปลูกฝaงหลักทิศ 6 อย�างต�อเนื่องนั้น ทําให0โครงการสําคัญของวัดพระธรรมกาย ค�อนข0างจะได0ผลเปSน
อย�างดี เพราะประชาชนเข0าใจในสาระสําคัญ อีกท้ังคําว�า ทิศ 6 หากกล�าวไปแต�เพียงตัวหนังสือ มักจะ
เข0าใจได0ยาก แต�ถ0ากล�าวให0เข0าใจว�า ทิศ 6 เปSนเรื่องของบทบาทหน0าท่ีของประชาชนท่ีจะต0องปฏิบัติ
ต�อกัน ก็จะเข0าใจได0ง�าย  

4) หลักสังคหวัตถุ 4 เปSนหลักการผูกมิตรสัมพันธ$เบื้องต0นของคนท่ีเข0ามาปฏิบัติ
ธรรมในวัดพระธรรมกาย โดยการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะ ต0องใช0หลักการสังคหวัตถุ 4 ประการ
เปSนเครื่องมือยึดเหนี่ยวผูกมิตรกับคนท่ีมาปฏิบัติธรรม ต0องนําหลักการดังกล�าวมาปรารภและชี้แนะให0
คนท่ีเข0ามาได0ทราบถึงการพัฒนามนุษย$สัมพันธ$ของชาวพุทธต0องเริ่มจากการถือหลักการให0ทาน
ช�วยเหลือเก้ือกูลกัน ไม�จําเปSนต0องเปSนเงิน สิ่งของ แต�การให0คําแนะนําถือว�าเปSนการให0ทานท่ีเรียกว�า 
ธรรมทาน ขณะท่ีการสื่อสารกันด0วยวาจาสุภาพ การนึกถึงแต�ประโยชน$ส�วนรวม และการประพฤติตน
ให0เปSนคนเสมอต0นเสมอปลายก็ถือได0ว�า เปSนหลักการท่ีวัดพระธรรมกายได0กําหนดไว0ในการบริหาร
โครงการและจะต0องมีการบอกกล�าวชี้แจงกันทุกครั้งเม่ือมีโครงการเกิดข้ึน หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง ต0อง
นํามาใช0ในการอบรมทุกครั้ง เพ่ือสร0างเครือข�ายกัลยาณมิตรแห�งทางบุญ สําหรับคนท่ีเข0าร�วมโครงการ 
ดังนั้น การใช0หลักสังคหวัตถุ 4 ประการ จึงเปSนสิ่งหนึ่งท่ียืนยันได0ว�า มีส�วนทําให0การขับเคลื่อนงานเผย
แผ�ธรรมะของวัดตามโครงการต�างๆ ประสบผลสําเร็จได0อย�างไม�ยาก  

5) หลักฆราวาสธรรม 4 เปSนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีนํามาอบรมกันอย�างต�อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การอบรมฆราวาสอาสาสมัครท่ีเข0ามาอยู�ภายในวัด ต0องได0รับการอบรมหลักการนี้
อยู�อย�างต�อเนื่อง เพราะเปSนหลักธรรมพ้ืนฐานสําหรับการประพฤติและปฏิบัติตนในฐานะของความ
เปSนฆราวาสได0อย�างถูกต0องเหมาะสมกับความเปSนอยู�ท้ังในและนอกวัด นอกจากนี้ ในโครงการท่ี
เกิดข้ึน โดยเฉพาะท่ีเน0นกลุ�มเปfาหมายไปยังฆราวาสท่ัวไป ผู0นําบุญในโครงการจะกล�าวถึงหลักฆราวาสธรม 
4 ประการเพ่ือเปSนการย้ําเตือนและตระหนักในสาระสําคัญพร0อมท้ังได0นําไปใช0พัฒนาตนเองท้ังใน
ระหว�างท่ีอยู�ในช�วงของการอบรมธรรมะในโครงการ หรือโครงการสิ้นสุดไปแล0ว นํากลับไปใช0พัฒนา
ตนเองให0เกิดเปSนทักษะพิสัยติดตัวไป เพราะฉะนั้น การอบรมธรรมะของวัดพระธรรมกาย จึงแยกให0
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เห็นระดับของการอบรมอย�างชัดเจน 2 ประการ การอบรมธรรมะในโครงการท่ีเน0นกลุ�มเปfาหมายท่ี
เปSนพระภิกษุและกลุ�มเปfาหมายท่ีเปSนฆราวาสประชาชนท่ัวไป หลักธรรมะท่ีจะนํามาใช0ก็ต0องมีความ
สอดคล0องกับสถานะภาพของแต�ละกลุ�มเปfาหมาย เม่ือแยกพิจาณากันและปรับหลักธรรมะให0
สอดคล0องตรงกันแล0ว ก็เปSนปaจจัยส�วนหนึ่งท่ีทําให0การเผยแผ�ศาสนธรรมประสบผลสําเร็จไม�น0อย  

6) หลักกัลยาณมิตตธรรม เปSนหลักธรรมะท่ีใช0ในการสร0างเครือข�ายกัลยาณมิตรท่ีดี 
สําหรับวัดพระธรรมกายแล0ว คําว�า เครือข�ายกัลยาณมิตรมักจะถูกนํามาใช0อยู�เสมอ โดยเฉพาะการ
เรียกบุคคลท่ีเข0ามาร�วมในการงานบุญอย�างต�อเนื่อง จนเปSนท่ีคุ0นเคยกันโดยท่ัวไปของคนท่ีเข0ามาร�วม 
และเรียกคนท่ีเข0ามาร�วมในงานบุญว�า กัลยาณมิตร และถ0าเปSนกลุ�มคนท่ีร�วมกันสร0างบุญและสร0าง
บารมี รวมถึงปฏิบัติศาสนกิจร�วมกัน เรียกว�า เครือข�ายกัลยาณมิตร ซ่ึงมีความหมายว�า เครือข�ายการ
สร0างสรรค$และการพัฒนาความดีต�อกัน แต�อย�างไรก็ดี ก�อนท่ีจะเกิดคําว�า กัลยาณมิตรท่ีดีต�อกัน ทุก
คนต0องตระหนักในหลักกัลยาณมิตธรรมให0ได0ก�อน โดยการเผยแผ�ขยายความหมายดังกล�าว เกิดจาก
ใช0หลักธรรมนี้ในการอบรมตามโครงการเผยแผ�ธรรมะต�างๆ ของวัดธรรมกายศูนย$ใหญ�และศูนย$สาขา
ตามจังหวัดต�างๆ จนเข0าใจว�า คําว�า กัลยาณมิตรนั้น คือ อะไร จึงกลายมาเปSนเครือข�ายกัลยาณมิตรท่ีดี 
และมีผลให0การเผยแผ�ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกายได0กระจายไปท่ัวโลก  

7) มงคลชีวิต 38 ประการ เปSนหลักธรรมะท่ีใช0ในการพัฒนาโครงการอย�างเห็นผล
เปSนรูปธรรมอย�างแท0จริง เนื่องจากหลักมงคลชีวิต 38 ประการ มีสาระครอบคลุมเนื้อหาในการอบรม
ธรรมะเปSนอย�างดีและเปSนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีเข0าใจง�ายรวมถึงมีระบบการวางหัวข0อเปSนลําดับ วัด
พระธรรมกายได0พัฒนาสาระสําคัญของหลักมงคลชีวิต 38 ประการ ให0เปSนท่ีเข0าใจง�ายแก�ประชาชนท่ี
เข0ามาปฏิบัติศาสนกิจหรือเข0ามาอบรมธรรมะในโครงการต�างๆ จนบ�อยครั้งท่ีผู0นําบุญในโครงการจะ
ปรารภกันในกิจกรรมและได0ผลเปSนท่ีน�าพอใจ กล�าวคือ ประชาชนเข0าใจในสาระสําคัญอย�างดียิ่ง 
นอกจากนี้ หลักมงคลชีวิต 38 ประการนี้ ยังได0ถูกข้ึนเปSนโครงการพัฒนาคนอย�างต�อเนื่อง เรียกว�า 
โครงการตอบปaญหาธรรมะความก0าวหน0า ซ่ึงได0กระทํากันอย�างต�อเนื่องทุกปr และมีคนหลากหลาย
อาชีพเข0าร�วมตอบปaญหาธรรมะทางก0าวหน0า จึงเห็นได0ว�า ยิ่งมีคนเข0าร�วมในโครงการนี้มากข้ึนเท�าใด 
ก็ยิ่งเปSนการอนุมานได0ว�า คนหลากหลายสาขาอาชีพให0ความสนใจเพ่ิมมากข้ึนเท�านั้น  

8) การปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกาย เปSนหลักการอันเปSนบรมสูงสุดของวัด
พระธรรมกาย ซ่ึงเปSนเปfาหมายของการเผยแผ�ธรรมะเพ่ือให0คนท่ัวไปได0เข0าถึงวิชชาธรรมกาย เม่ือทุก
คนท่ีเข0ามาปฏิบัติศาสนิกิจมีทาน ศีล และภาวนา เปSนต0น รวมถึงการปฏิบัติตามหลักวิชชาธรรมกาย 
สันติสุขความสงบอันแท0จริงก็จะเกิดข้ึนกับใจ เม่ือคนมีสันติสุขภายใน สันติสุขภายนอกก็เกิดข้ึน 
ประการเช�นนี้ คือ ฐานคติสําคัญท่ีวัดพระธรรมกายได0ใช0ในการอบรมในกิจกรรม/โครงการสําคัญของ
วัดมาโดยตลอด และก็เกิดเปSนมรรคเปSนผลได0อย�างสมเจตนาท่ีได0ต้ังไว0 เพราะประชาชนเข0ามาร�วมใน
กิจกรรม/โครงการเพ่ิมมากข้ึนทุกปr ซ่ึงเปSนการอนุมานได0ว�า ประชาชนมีความเชื่อความศรัทธาต�อการ
สร0างบุญ บําเพ็ญบารมี เพ่ือให0ตนเองเข0าถึงวิชชาธรรมกายอันเปSนพระรัตนตรัยภายใน ท่ีทุกคน
สามารถเข0าถึงได0 แนวทางการปฏิบัติท่ีจะนําไปสู�การดับทุกข$ได0อย�างแท0จริง จึงเปSนความสําเร็จของวัด
พระธรรมกายท่ีได0ใช0หลักการนั่งสมาธิตามแนววิชชาธรรมกายเปSนสื่อนําหรือเครื่องยึดเหนี่ยวให0คนเข0า
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มาปฏิบัติศาสนกิจบําเพ็ญบารมี สร0างคุณความให0ปรากฏข้ึนกับตัวประชาชน โดยมิพักต0องมีการบังคับ
ให0กระทําการใดๆ แต�อย�างใดไม�    

ปaจจัยด0านการบริหารโครงการ 
1) สภาพแวดล0อมการบริหารโครงการ เปSนการพิจารณาองค$ประกอบแวดล0อม

ก�อนท่ีจะลงมือปฏิบัติไปตามอํานาจหน0าท่ีท่ีมีอยู�ในโครงการ โดยการพิจารณาประเด็นสําคัญของ
องค$ประกอบแวดล0อมของโครงการนี้ ได0แก� ประชาชนมีศีลธรรมเพ่ิมข้ึน มีหลักในการดําเนินชีวิตตาม
พุทธวิธีได0จริง การพิจารณาดูท่ีคณะสงฆ$และประชาชนภายในจังหวัด อําเภอ และตําบล ตลอด
วัฒนธรรมประเพณีท0องถ่ินท่ีมีอยู�ในแต�ละแห�ง ซ่ึงเปSนการปรับฐานแห�งความเข0าใจสําหรับผู0นําบุญ
และเปSนผู0รับผิดชอบโครงการในท่ีแห�งนั้นๆ ก�อนท่ีจะลงมือบริหารโครงการให0เปSนด0วยความเรียบร0อย 
ถ0าเกิดมีอุปสรรคปaญหา เนื่องจากสาเหตุของคณะสงฆ$ ประชาชนและวัฒนธรรมท0องถ่ิน ก็จะต0องมี
พระผู0ประสานงานทําความเข0าใจให0เกิดข้ึนเก่ียวกับวัตถุประสงฆ$และเจตนารมณ$ของการจัดทํา
โครงการ นอกจากนี้ ยังต0องพิจารณาถึงหน�วยงานราชการ หน�วยงานทางการศึกษา หน�วยงานท0องถ่ิน 
และหน�วยงานภาคสังคมอ่ืนๆ ประกอบเข0าด0วยกันเพ่ือหาแนวร�วมให0หน�วยงานท้ังหมดดังกล�าวเข0ามา
เปSนส�วนสําคัญในการส�งเสริมสนับสนุนและช�วยเหลือให0โครงการประสบผลสําเร็จ   

2) วัตถุประสงค$ของการบริหารโครงการ เปSนการกําหนดเปfาหมายสําคัญของการ
ดําเนินการ หรือจุดหมายท่ีจะมุ�งไปข0างหน0า รวมแล0วเรียกว�า วัตถุประสงค$ของการบริหารโครงการ 
ลักษณะสําคัญของวัตถุประสงค$ของการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย มีความชัดเจนและระบุ
ความสําคัญของเปfาหมาย รวมถึงมีความครอบคลุมกับสภาพปaญหาท่ีเกิดข้ึน กล�าวอีกนัยหนึ่ง 
วัตถุประสงค$ของการจัดทําเปSนโครงการ ถือเอาเรื่องปaญหาความเสื่อมสังคมเปSนตัวต้ัง โดยการกําหนด
วัตถุประสงค$ต0องเปSนไปเพ่ือการแก0ไขปaญหาของสังคมให0ตรงประเด็นและนําไปสู�การสร0างพระให0เปSน
พระแท0 สร0างคนให0เปSนคนดีของสังคม การฟmnนฟูศีลธรรมโลกให0กลับคืนมา สังคมมีความเปSนอยู�อย�าง
สันติสุขท่ียั่งยืน  

3) การวางแผนการบริหารโครงการ เปSนการวางแผนก�อนท่ีจะบริหารโครงการเผย
แผ�ธรรมะทุกโครงการ โดยการระดมสมองจากคณะผู0บริหารหลายฝiายท่ีรับผิดชอบเข0ามาประชุม
ร�วมกัน เนื่องจากโครงการท่ีเกิดข้ึนของวัดพระธรรมกาย ส�วนใหญ�เกิดจากดําริของพระเดชพระคุณ
หลวงพ�อเจ0าอาวาส และมีทีมงานคณะผู0บริหารเปSนทีมช�วยคิดและต�อยอด รวมถึงการออกแบบ
โครงการให0สอดคล0องกับเปfาหมายท่ีต0องการจะให0เปSน เพราะฉะนั้น เม่ือโครงการเผยแผ�ธรรมะแต�ละ
อย�าง ก�อเกิดเปSนรูปเปSนร�างข้ึนมาแล0ว หน0าท่ีสําคัญต�อไปคือการวางแผน โดยท่ัวไปการวางแผนงาน
ของวัดพระธรรมกาย จะเปSนการวางแผนระดับคณะผู0บริหารของวัดก�อน ในระดับนี้ จะพิจารณาถึง
การวางแผนด0านงบประมาณค�าใช0จ�าย และการวางแผนบุคคล ตลอดถึงการวางแผนด0านการ
ประชาสัมพันธ$ จนกลายเปSนความคิดท่ีตกผลึกในท่ีประชุม ต�อจากนั้นจึงขยายแผนนั้นไปสู�
ผู0รับผิดชอบโครงการ ซ่ึงเปSนโครงการย�อยมีผู0นําบุญในศูนย$ธุดงคสถานจังหวัดต�างๆ เปSนผู0รับผิดชอบ 
และรับนโยบายอีกทอดหนึ่งนํามาแปลงไปสู�การปฏิบัติให0เห็นผลและสอดรับกับโครงการใหญ�ท่ีเกิดข้ึน
ภายในวัดศูนย$ใหญ� จึงทําให0โครงการสําคัญท่ีเกิดจากการวางแผนงานของวัดพระธรรมกายประสบ
ผลสําเร็จ   
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4) การอํานวยการการบริหารโครงการ เปSนการกํากับควบคุมดูแลและให0ความ
ช�วยเหลือการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะเปSนไปด0วยความเรียบร0อย วัดพระธรรมกายมีระบบการ
อํานวยการเปSนลําดับและระบบท่ีเด�นชัด โดยเริ่มจากการอํานวยการระดับนโยบาย ซ่ึงเปSนการไต�ถาม
ของผู0ดําริโครงการว�า โครงการท่ีจัดทําข้ึนถึงมีความก0าวหน0ามากน0อยเพียงใด และมีปaญหาอุปสรรค
สําคัญอะไรบ0าง ขณะท่ีการอํานวยการบริหารโครงการ ยังมีลําดับถัดมาอีกระดับหนึ่ง ได0แก� ระดับ
บริหารหรือระดับประสานงาน ซ่ึงเปSนการควบคุมกํากับดูแล จากคณะผู0บริหารของวัด ทําหน0าท่ี
ติดตามความคืบหน0าและเปSนตัวกลางประสานงานระหว�างผู0นําโครงการไปปฏิบัติในระดับย�อยสุด 
หรือเปSนผู0คลุกคลีกับการปฏิบัติหน0าท่ีในโครงการ ส�งไปยังผู0ดํารินโยบาย ประการสุดท0าย การอํานวย
ระดับล�างสุด เปSนหน0าท่ีของหัวหน0าโครงการเผยแผ�ธรรมะย�อยๆ ลงไป ส�วนใหญ�มักจะเปSนผู0นําบุญใน
ศูนย$ปฏิบัติธรรมตามจังหวัดต�างๆ ท่ีมีหน0าท่ีโดยตรงในการดําเนินการ และคอยรายงานความคืบหน0า 
ปaญหาอุปสรรค และอ่ืนๆ ท่ีเปSนประโยชน$ต�อการพัฒนาโครงการ ดังนั้น ลักษณะการอํานวยการเช�นนี้ 
จึงถือได0ว�าเปSนระบบและมีลําดับข้ัน ซ่ึงจะทําให0โครงการประสบผลสําเร็จดังท่ีปรากฏให0เห็นเช�นใน
ปaจจุบัน    

5) การดําเนินการบริหารโครงการ เปSนหน0าท่ีของผู0รับผิดชอบโครงการเผยแผ�ธรรมะ
แต�ละโครงการโดยแท0 โดยการปฏิบัติไปตามวัตถุประสงค$และแผนงานของโครงการตามท่ีกําหนด
อํานาจหน0าท่ีท่ีมอบหมายให0รับผิดชอบ โดยท่ัวไป การดําเนินการโครงการ เปSนเรื่องของแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู0ท่ีรับผิดชอบในโครงการล0วนๆ วัดพระธรรมกายถือได0ว�ามีรูปแบบการดําเนินการ
บริหารโครงการท่ียึดถือเอาวัตถุประสงค$และเปfาหมายของโครงการเปSนหลัก โดยเปfาหมายสําคัญ คือ 
การอบรมพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาศีลธรรมให0กลับคืนมาสู�สังคมโลก ให0โลกได0พบแต�สันติ
ภายในอย�างแท0จริง ดังนั้น การดําเนินการบริหารโครงการ จึงต0องปฏิบัติไปตามเปfาหมาย ซ่ึงเปSน
อํานาจหน0าท่ีของผู0นําบุญในแต�ละแห�งจะเปSนผู0แบ�งหน0าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในแต�ละแห�งให0
ปฏิบัติไปตามวัตถุประสงค$และแผนงานของโครงการ รวมถึงการดูแลเอาใจใส�ในการทําหน0าท่ีของ
สมาชิกและรายงานความคืบหน0าของการดําเนินการให0กับคณะผู0บริหารของวัดได0รับทราบเปSนระยะ  

6) การควบคุมการบริหารโครงการ เปSนการกํากับดูและติดตามผลความก0าวหน0า
ของการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะ ตลอดระยะเวลา 40 ปrท่ีล�วงมา วัดพระธรรมกายมีโครงการเผย
แผ�ธรรมะต�างๆ มากมาย จึงต0องมีการควบคุมกํากับดูแลให0โครงการเผยแผ�ธรรมะเปSนไปตาม
เจตนารมณ$ของการดําริโครงการ และมีการดูแลกันอย�างใกล0ชิด เพ่ือให0ทราบถึงความก0าวหน0าและ
พัฒนาการของโครงการ ยิ่งมีขยายตัวของโครงการและมีการกระทําโครงการอย�างต�อเนื่องมากข้ึน
เท�าใด ยิ่งจําเปSนต0องมีการควบคุมดูแล ให0โครงการเปSนไปตามเจตนารมณ$มากข้ึนเท�านั้น เพราะการ
ควบคุมดูแล หลักสําคัญของวัดพระธรรมกายท่ีได0ยึดถือกันมาตลอด คือ ต0องพิจารณาท่ีเจตนารมณ$
ของการบริหารโครงการเปSนสําคัญ กล�าวคือ ความต0องการของการบริหารโครงการ อยากจะให0เกิด
เปSนมรรคเปSนผลอย�างไร และกลุ�มเปfาหมายเปSนใคร ขยายถึงพ้ืนท่ีใด เปSนต0น ซ่ึงถือได0ว�า เปSนการ
สํารวจข0อมูลพ้ืนฐานในเบื้องต0นอันจะนําไปสู�การแก0ไขปaญหาท้ังในเชิงนโยบายและในเชิงของการ
บริหาร รวมถึงการปฏิบัติการ ให0เปSนไปด0วยความเรียบร0อย จนกลายเปSนความสําเร็จของการบริหาร
โครงการเผยแผ�ธรรมะให0ประสบผลสําเร็จ  
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ปaจจัยด0านศรัทธาประชาชน 
1) การสนับสนุนจากทุกภาคส�วน เปSนการเปkดโอกาสให0ทุกภาคส�วนเข0ามามีส�วนใน

การบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะ ซ่ึงวัดได0จากปฏิกิริยาจากทุกภาคส�วนในสังคมได0แสดงออกมาในเชิง
บวกท้ังสิ้น มีส�วนน0อยท่ียังเข0าใจคลาดเคลื่อนในแนวทางการเผยแผ�ธรรมตามโครงการต�างๆ ซ่ึงต0องใช0
เวลาในการปรับความเข0าใจและการปรับฐานความคิดให0เกิดเปSนทัศนคติเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึน โดย
อาศัยภาคส�วนในทางสังคมท่ีเข0าใจในเจตนารมณ$และหลักการของวัดพระธรรมกาย อาทิ ภาคส�วน
หน�วยงานราชการ หน�วยงานเอกชน หน�วยงานสถานศึกษา หน�วยงานท0องถ่ิน และประชาสังคมท่ี
ทํางานด0านต�างๆ เข0ามาเปSนภาคีสําคัญของการช�วยเหลือพัฒนาศีลธรรมให0กลับคืนมาสู�สังคมอีกครั้ง
หนึ่ง และสิ่งท่ีปรากฏชัดเห็นผล คือ โครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายสามารถชักนําให0ภาค
ส�วนของสังคมเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
แสดงให0เห็นว�า หากภาคส�วนทางสังคมมีทัศนคติเชิงบวกและหันมาให0ความร�วมมือกับการบริหาร
โครงการเผยแผ�ธรรมะของวัด ก็จะกลายเปSนปaจจัยสนับสนุนให0โครงการของวัดพระธรรมกายประสบ
ผลสําเร็จยิ่งข้ึนไป  

2) การมีส�วนร�วมจากประชาชน เปSนการเปkดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส�วนร�วมใน
กิจกรรม/โครงการสําคัญของวัด วัดพระธรรมกายได0ใช0หลักการมีส�วนร�วมของประชาชนเปSนฐาน
สนับสนุน หรือท่ีเรียกว�า หน�วยเสบียง เพ่ือช�วยให0โครงการเผยแผ�ธรรมะเปSนไปด0วยความราบรื่น โดย
การทําหน0าท่ีเปSนหน�วยงานสนับสนุนนี้ จะเปSนลักษณะของการเข0ามาปฏิบัติศาสนกิจ เช�น การให0ทาน 
การรักษาศีล และการเจริญภาวนา เปSนต0น เปSนหน0าท่ีของชาวพุทธท่ีต0องประพฤติปฏิบัติเปSนประจํา 
นอกจากนี้ หลักคิดสําคัญของวัดพระธรรมกายในเรื่องของการมีส�วนร�วมของประชาชน คือ ประชาชน
เปSนเปfาหมายของการพัฒนาศีลธรรม จะต0องสร0างประชาชนให0เปSนศูนย$กลางของการพัฒนาศีลธรรม 
หรือกล�าวอีกอย�างหนึ่ง การพัฒนาศีลธรรมโดยมีประชาชนเปSนฐาน (Moral Development People 
Based) เม่ือประชาชนเปSนฐานสนับสนุนหรือมีประชาชนเปSนแนวร�วมด0านศีลธรรมแล0ว การพัฒนา
ศีลธรรมตามเจตนารมณ$ของการบริหารโครงการก็จะประสบผลสําเร็จ อย�างน0อยโครงการเผยแผ�
ธรรมะได0รับปaจจัยเก้ือหนุนสําคัญ คือ ศรัทธาประชาชนท่ีเข0ามามีส�วนร�วมในการบริหารโครงการ  

3) การเข0าร�วมปฏิบัติธรรม เปSนการแสดงให0เห็นถึงความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต�อ
โครงการเผยแผ�ธรรมะมีลักษณะเชิงบวกหรือเชิงลบอย�างไร โดยข0อเท็จจริงตามฐานข0อมูลสําคัญไม�ว�า
จะเปSนแหล�งข0อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ต�างก็มีผลเชิงบวก หมายความว�า ประชาชนตอบรับและให0
การสนับสนุนในการท่ีจะเข0าร�วมปฏิบัติธรรมแต�โครงการของวัดพระธรรมกาย ซ่ึงได0จัดทําโครงการ
ต้ังแต�แรกเริ่มก�อต้ังเปSนวัด โดยมีประชาชนเข0าร�วมปฏิบัติธรรมในโครงการ จากจํานวนไม�มากจนไปถึง
จํานวนมหาศาลดังท่ีปรากฏเห็นในปaจจุบัน เพราะฉะนั้น ฐานคิดสําคัญท่ีจะวัดว�า โครงการเผยแผ�
ธรรมะของวัดพระธรรมกายประสบผลสําเร็จหรือไม� ให0พิจารณาท่ีจํานวนท่ีเข0าร�วมในกิจกรรมของ
โครงการแต�ละประเภท ซ่ึงแปลความได0ว�า การท่ีมีประชาชนเข0าร�วมปฏิบัติธรรมตามโครงการเผยแผ�
ธรรมะต�างๆ นั้น เปSนเพราะประชาชนมีความศรัทธาต�อโครงการ และเชื่อว�า เม่ือเข0ามาร�วมปฏิบัติ
ธรรมแล0ว จะได0บุญและเสริมสร0างบารมีตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ0าโดยผ�านผู0นําสงฆ$องค$
สําคัญของวัด  
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4) การมีเครือข�ายกัลยาณมิตร เปSนการสร0างเครือข�ายแห�งการพัฒนาศีลธรรมท่ี
สําคัญของวัดพระธรรมกาย จุดประสงค$สําคัญของการจัดทําโครงการและการบริหารโครงการ 
นอกจากจะมีเปfาหมายเพ่ือแก0ไขปaญหาสังคม และการฟmnนฟูศีลธรรมท่ัวโลกแล0ว ยังต0องพิจารณาถึง
จุดประสงค$ด0านการใช0เครือข�ายของคนเข0าร�วมเปSนฐานของการพัฒนาหรือเพ่ิมเครือข�ายอีกทอดหนึ่ง 
กล�าวคือ การสร0างฐานประชาชนให0เกิดการรวมกลุ�มกันทําประโยชน$ ในท่ีนี้ คือ การสร0างบุญบารมีกัน
ท่ัวถึง ต0องอาศัยการสร0างเครือข�ายการพัฒนาศีลธรรมโลกข้ึนมา จากคนจํานวนกลุ�มหนึ่งท่ีเข0ามา
ปฏิบัติธรรมในโครงการ เพ่ิมเปSนกลุ�มคนอีกกลุ�มพัฒนาขยายไปเรื่อยๆ จนมีอยู�ท่ัวโลก แต�ท้ังนี้ แนว
ทางการพัฒนาเครือข�ายของประชาชนท่ีวัดพระธรรมกายสร0างข้ึนดังกล�าว อาจจะมีความแตกต�างกัน
กับเครือข�ายการพัฒนาอ่ืนๆ ในประเด็นท่ีว�า ต0องสร0างเครือข�ายให0เปSนเครือข�ายแห�งกัลยาณมิตรอย�าง
แท0จริง โดยอาศัยหลักธรรมแห�งการสร0างกัลยาณมิตรเข0ามาเปSนเครื่องมืออุปกรณ$สําคัญประกอบ  

5) การสร0างธุดงคสถาน เปSนการขยายสถานท่ีเพ่ือรองรับโครงการเผยธรรมะท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตข0างหน0า ซ่ึงมีโครงการเผยแผ�ธรรมะเกิดข้ึนเรื่อยๆ เหตุผลส�วนหนึ่งของการสร0างวัด
สาขาในท่ัวประเทศและท่ัวโลก เนื่องจากต0องการให0เปSนท่ีรองรับกับโครงการเผยแผ�ธรรมะ ซ่ึงจะมี
ประชาชนเข0ามาร�วมปฏิบัติธรรมเปSนจํานวนมาก บางครั้งโครงการเผยแผ�ธรรมะก็ไม�อาจจะครอบคลุม
กับประชาชนทุกกลุ�มได0อย�างท่ัวถึง หรือกล�าวอีกอย�างหนึ่ง ประชาชนบางกลุ�มเท�านั้นท่ีเข0ามาร�วมใน
กิจกรรมตามโครงการในวัดศูนย$ใหญ� เม่ือเทียบกับประชาชนท้ังประเทศและท่ัวโลก เพราะฉะนั้น การ
สร0างธุดงคสถานหรือวัดสาขาในจังหวัดต�างๆ จึงเปSนเสมือนหนึ่งว�า ได0สร0างข้ึนไว0เปSนท่ีปฏิบัติศาสนกิจ
และรองรับกับการบริหารโครงการท่ีเกิดข้ึน หากตีความอีกนัยหนึ่ง ก็หมายความว�า การท่ีจะมีธุดงคสถาน
จํานวนมากได0 ต0องอาศัยปaจจัยด0านแรงศรัทธาของประชาชนเปSนท่ีต้ัง และประชาชนให0การสนับสนุน 
ร�วมกันเสียสละเพ่ือให0เกิดเปSนธุดงคสถานประจําในแต�ละท0องถ่ิน ซ่ึงกล�าวได0ว�า เปSนความสําเร็จอีก
ประการหนึ่งของการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย โดยสร0างธุดงคสถานและสร0างวัดสาขาให0มี
เปSนจํานวนมากท่ัวประเทศ   

5.1.4 ตัวแบบผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$ 
ตัวแบบการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายมีประเด็นท่ีน�าสนใจจะนํามา

สรุปตามลําดับ ดังนี้ 
การบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย เกิดจากการยึดม่ันเอาองค$

พระรัตนตรัยเปSน ท่ี ต้ังและดําเนินการพัฒนาผ�านหลักสําคัญหรือองค$ประกอบสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ได0แก� ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน เปSนต0น เปSนการพัฒนา
องค$ประกอบท้ัง 4 อย�างให0เกิดสัมฤทธิ์ผลโดยอาศัยภาวะผู0นําสงฆ$ของวัดพระธรรมกายเปSนผู0ดําริ
โครงการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเผยแผ�ธรรมะ รวมถึงการมีคณะทํางานท่ีเปrdยมด0วยคุณภาพ โดยมีคํา
ว�า การสั่งสมบุญและบารมีเปSนท่ีต้ัง เหนือสิ่งอ่ืนใด การบริหารโครงการจะประสบผลสําเร็จได0อย�าง
ราบรื่น ทุกภาคส�วน เช�น คณะสงฆ$ ประชาชน และหน�วยงานราชการในแต�ละจังหวัด เข0ามาเปSนส�วน
สําคัญของการผลักดันและสนับสนุน เพ่ือให0การบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย
ประสบผลสําเร็จ 
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5.2 อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$  

มีประเด็นท่ีน�าสนใจจะนํามาอภิปราย ดังต�อไปนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะด0านศาสนธรรมพบว�า วัดพระธรรมกายใช0แนวทางการ

การปรับภาษาธรรมะให0เข0าใจง�าย มีลําดับข้ันตอนของการนําเสนอหลักธรรม ต้ังแต�การจัดหลักธรรม
ข้ันพ้ืนฐานเปSนต0นไป จนถึงหลักธรรมข้ันสูงสุด โดยเน0นการวางพ้ืนฐานหลักธรรมะข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปให0
เข0าใจง�าย และประชาชนสามารถเข0าถึง รวมถึงการรู0จักประยุกต$ใช0ในการดํารงชีวิตได0อย�างสอดคล0อง
กับชีวิตประจําวันดังแนวคิดของพระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุxฺโญ) (2544) ได0กล�าวไว0ว�า 
รูปแบบการพัฒนาศาสนธรรม ต0องกระทําอย�างเปSนข้ันตอน และต0องบรรยายอย�างมีเหตุมีผล รวมถึง
การมีศิลปในการสื่อสารเพ่ือให0เกิดความเข0าใจได0อย�างรวดเร็ว  

การท่ีผลการวิจัยออกมาเช�นนี้อาจจะเปSนเพราะ วัดพระธรรมกายได0เห็นผลลัพธ$ของการ
สื่อสารธรรมะจากวัดอ่ืนๆ ซ่ึงยังไม�มีเทคนิควิธีการท่ีสามารถนํามาปรับใช0กับความเปลี่ยนแปลงของ
จริตผู0คนในสังคมเมือง และไม�พยายามทําจากธรรมะท่ีดูเหมือนว�า จะทําความเข0าใจได0ค�อนข0างยาก 
แล0วแปลงให0เปSนของง�ายสัมผัสได0 โดยไม�มีการเปลี่ยนแปลงในเจตนารมณ$ของหลักธรรม หรือท่ี
เรียกว�า การตีความธรรมะตามเจตนารมณ$ เพ่ือปรับให0สอดคล0องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 
เพราะฉะนั้น การบริหารโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายด0านศาสนธรรม จึงเน0นไปท่ีการ
พัฒนาปรับปรุงแก0ไขหลักธรรมะให0ตรงกับสภาพปaญหา และนําไปสู�การแก0ไขปaญหาในชีวิตประจําวัน
ได0 และสามารถสัมผัสได0อย�างสัมพันธ$กับการใช0ชีวิตประจําวัน สอดคล0องกับความเห็นของ (พระมหา
รุ�งเพชร ชวนปxฺโญ (พัดทาป), 2548) ได0กล�าวว�า การเผยแผ�ศาสนธรรมใดๆ ก็ตามต0องคํานึงถึง
เทคนิคท่ีจะนําเสนอเปSนประการสําคัญ เทคนิคท่ีว�านั้น ได0แก� การทําจากของยากให0กลายเปSนของง�าย 
และกลุ�มผู0ฟaงสามารถเข0าใจได0คิดตามได0 และท่ีสําคัญนําไปประยุกต$ใช0กับชีวิตประจําวันได0 นอกจากนี้ 
ยังต0องรู0จักการยกตัวอย�าง การเปรียบเทียบ หรือใช0สื่ออุปกรณ$การสอนให0เกิดความเข0าใจ สอดคล0อง
กับแนวคิดของพระปลัดสามารถ ธมฺมธาโร (ชีวะพฤกษ$) (2549) ได0กล�าวว�า กลวิธีการนําเสนอธรรมะ
ของพระพุทธเจ0า เปSนการพิจารณากลุ�มคน และการถ�ายทอดให0เข0าใจได0อย�างง�าย เริ่มจากสิ่งง�ายๆ ไป
หาธรรมะท่ีลึกซ้ึง บางครั้งอาจจะใช0การยกอุปมาเปรียบเทียบ เพ่ือให0เห็นอย�างเทียบเคียงกัน  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะด0านศาสนบุคคลพบว�า วัดพระธรรมกายมีกระบวนการ
ฝhกฝนอบรมบุคลากรอย�างเข0มข0นก�อนท่ีจะเข0ามาเปSนสมาชิกภายในวัด โดยผ�านการพัฒนาบุคลากรถือ
ได0ว�าเปSนการดําเนินการไปตามปณิธานของการก�อต้ังวัดในประเด็นท่ีว�า ต0องการสร0างพระให0เปSนพระ
แท0และต0องการสร0างคนให0เปSนคนดี ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาบุคลากรจะเปSนแบบอย�างโดยท่ัวไปตาม
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย$ อาทิ การคัดเลือก คัดสรร การปฐมนิเทศหรือนิเทศธรรม การ
พัฒนา การธํารงรักษา แต�จะต�างกับองค$การอ่ืนๆ ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย$ตรงประเด็นท่ีว�า 
ทุกกระบวนการของการดําเนินการจะต0องมีการสอดแทรกบอกกล�าวอุดมการณ$สูงสุดของการเข0ามา
อยู�ในวัด หน0าท่ีสําคัญจะต0องปฏิบัติต�อกัน และการเกิดมาเพ่ือทําอะไร  

การท่ีเปSนผลการวิจัยเปSนเช�นนี้ อาจจะเปSนเพราะว�า วัดพระธรรมกายมีหลักการพัฒนาบุคคล
โดยการปลูกฝaงเรื่องของความศรัทธาต�อการสั่งสมบุญและบารมีตามอย�างพระบรมพระโพธิสัตว$ในกาล
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ก�อน ซ่ึงเปSนหน0าท่ีของทุกคนท่ีเข0ามาอยู�ในวัดจะต0องประพฤติและปฏิบัติเพ่ือให0บรรลุเปfาหมายสูงสุด
ขององค$การ คือ การเปSนนักสร0างบุญและบารมี รวมถึงการทําความเพียรเพ่ือให0เข0าถึงองค$
พระธรรมกายภายในตัวเอง ซ่ึงเปSนแนวทางการปฏิบัติสูงสุดนําไปสู�การขัดเกลากิเลสและดับทุกข$ใน
ท่ีสุด ท้ังหมดท่ีกล�าวมานี้ เปSนกระบวนการขัดเกลาขององค$การ เม่ือบุคลากรมาจากหลายสถานท่ีมา
อยู�รวมกัน สิ่งสําคัญท่ีต0องทําคือการขัดเกลาอุปนิสัยให0อยู�ในหมู�คณะและถือเอาเจตนารมณ$ของการ
สร0างบุญเปSนตัวต้ัง โดยท่ีทุกคนเข0ามาเสมอเหมือนกันหมด และอยู�ภายใต0กรอบ กฎ กติกาและพระ
ธรรมวินัยเดียวกัน ลักษณะเช�นนี้เปSนการปลูกฝadงคุณธรรมในการอยู�รวมกันเปSนหมู�คณะ ทํางานเปSน
หมู�คณะ ซ่ึงมีผลต�อความสําเร็จในการทํางานด0านพระศาสนา ท้ังนี้ เหนือสิ่งอ่ืนใด เกิดจากการสร0าง
ระบบการขัดเกลาขององค$การท่ีเข0มแข็งของวัด โดยการสร0างเปfาหมายร�วมอย�างกลมกลืน สอดคล0อง
กับงานวิจัยของ อัชวัน หงิมรักษา (2546) ผลการวิจัยพบว�า วัดพระธรรมกายได0ใช0กระบวนการขัด
เกลาทางสังคมและพัฒนานาบุคลากรของวัด โดยการปลูกฝaงรักษาศีล ทําสมาธิ และการพัฒนาคน
โดยศึกษาธรรมะจากการรับฟaงโอวาทของครูบาอาจารย$ในเรื่องเปfาหมายการสร0างบารมี การบวชให0
ได0ตลอดรอดฝadงหรือการทํางานภายในวัดให0ได0ตลอดไป รวมท้ังการฝhกการใช0อุปกรณ$ในชีวิตประจําวัน
คือปaจจัย 4 วัดมีระบบการฝhกท่ีเหมือนกัน และสอดคล0องกับงานวิจัยของ นาตยา แก0วใส และผะอบ 
พวงน0อย (2542) ผลการวิจัยพบว�า การขัดเกลาบุคลากรของวัดพระธรรมกายใช0วิธีการปลูกฝaงให0ทุก
คนอยู�ภายใต0ระเบียบปฏิบัติท่ีรอบคอบและรัดกุมขององค$กรบนพ้ืนฐานการพัฒนาตัวเองหมู�คณะ     

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะด0านศาสนพิธี พบว�า วัดพระธรรมกายได0พัฒนาศาสน
พิธีสําคัญให0เปSนท่ีรู0จักอย�างแพร�หลายแก�ประชาชน โดยเริ่มจากการพิจารณาศาสนพิธีกรรมท่ีมีอยู�ใน
หลักธรรมวินัย ซ่ึงเปSนของเดิมท่ีมีอยู� เพียงแต�ยังไม�เปSนท่ีรู0จักกันอย�างแพร�หลายแก�ประชาชนท่ัวไป 
พร0อมกันนั้นยังต0องมีการปรับปรุงศาสนพิธีให0เอ้ือต�อการเข0าถึงของประชาชนมากท่ีสุด กล�าวคือ 
ตอบสนองความต0องการของประชาชนได0อย�างถูกจุด นอกจากนี้ ยังได0มีการรักษาสืบทอดศาสน
พิธีกรรมต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในวัดและขยายไปตามโครงการต�างๆ ถือได0ว�าเปSนการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาให0ดํารงคงอยู�คู�กับสังคมไทยและเปSนแหล�งเรียนรู0ศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีชาวพุทธแก�คนรุ�นหลัง ขณะเดียวกัน วัดพระธรรมกายยังใช0ศาสนพิธีกรรมต�างๆ เปSนแนวทาง
นําในการสร0างความศรัทธาและให0ประชาชนเข0าร�วมในกิจกรรม/โครงการสําคัญต�างๆ ของวัด โดยแต�
ละพิธีกรรมจะต0องมีการปลูกฝaงอุดมการณ$และมโนปณิธานสําคัญเพ่ือให0ประชาชนได0ทราบถึงความ
เปSนมาและหลักการในการดํารงชีวิต สอนให0รู0 ถึงเปลือกและแก�นของการมีศาสนพิธีกรรม จน
กลายเปSนอัตลักษณ$สําคัญของกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายท่ัวท้ังประเทศและท่ัวโลก   

การท่ีผลการวิจัยออกมาเปSนเช�นนี้อาจจะเปSนเพราะว�า วัดพระธรรมกายมีหลักการและ
เหตุผลสําคัญของการสร0างสรรค$ศาสนพิธีให0เกิดข้ึนในกิจกรรมและโครงการสําคัญของวัด โดยเน0นไปท่ี
การปaดฝุiนศาสนพิธีกรรมท่ีมีอยู�เดิม แล0วนํามานําเสนอ รวมถึงการนํามาผสมผสานกับสภาพความเปSน
สังคมยุคใหม� ท้ังนี้ เพ่ือให0เข0าถึงกลุ�มคนทุกกลุ�ม ไม�เฉพาะแต�คนในตัวเมืองเท�านั้น แต�ยังรวมถึงกลุ�ม
คนท่ีอยู�ต�างจังหวัด แม0ไม�ได0มีโอกาสเข0ามาร�วมทํากิจกรรมกับวัดพระธรรมกายได0 แต�ก็สามารถเข0าถึง
กิจกรรมหรือร�วมเปSนส�วนหนึ่งของกิจกรรมต�างๆ ได0 นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายยังได0มีการรักษาสืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอยู�ในศาสนพิธีกรรม ให0คงอยู�ควบคู�กับสังคมอีกด0วย ท้ังนี้ท้ังนี้ ศาสน
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พิธีกรรมจะคงอยู�ได0 ต0องอาศัยการหล�อหลอมบุคลากรให0เข0าใจในเปfาหมายขององค$การในการสืบ
ทอดศาสนพิธีกรรมสอดคล0องกับงานวิจัยของ นาตยา แก0วใส และ ผะอบ พวงน0อย (2542) 
ผลการวิจัยพบว�า การจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามศาสนพิธีกรรมได0 
บุคลากรจะต0องถูกหล�อหลอมท่ีดี รู0จักหน0าท่ีของตนเองและเปfาหมายในการดําเนินชีวิต และของ
องค$กร รวมถึงการมีต0นแบบทางธรรม จนกลายเปSนอัตลักษณ$หรือสิ่งท่ีควรกระทํา สอดคล0องกับ
แนวคิดของ เอ็ดวิน เซนเนอร$ (Edwin Zehner, 1990) ผลการวิจัยพบว�า ผู0ท่ีเข0ามาร�วมในกิจกรรม
ของวัดพระธรรมกาย จะได0รับการถ�ายทอดหลักการแนวทางปฏิบัติ จนกลายเปSนอัตลักษณ$สําคัญ 
และอัตลักษณ$นั้นควรจะเปSนสิ่งท่ีต0องกระทําสําหรับพุทธศาสนิกชนในอนาคต      

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะด0านศาสนสถาน พบว�า วัดพระธรรมกายพัฒนาวัดตาม
หลักมโนปณิธานของผู0บุกเบิกสําคัญ โดยมีสภาพปaญหาสังคมท่ีเกิดจากความเสื่อมโทรมด0านศีลธรรม 
และผลของการสะท0อนทัศนคติของคนท่ีมีต�อวัดในปaจจุบัน ในประเด็นท่ีว�า วัดมิได0ทําหน0าท่ีเปSนท่ีพ่ึง
ของประชาชนอย�างแท0จริง และก็ดูเหมือนว�าจะไม�เหมือนวัด เพราะเต็มไปด0วยความไม�สะอาด มี
ร0านค0า มีมหรศพ และมีสัตว$เลี้ยงทุกประเภท ซ่ึงเปSนสาเหตุท่ีทําให0วัดดูเหมือนไม�ใช�วัด รวมถึงไม�มี
ความสงบ สะอาด อันเหมาะแก�การประพฤติและปฏิบัติธรรมอย�างแท0จริง ด0วยสภาพปaญหาดังกล�าว 
จึงกลายเปSนแรงบันดาลใจของผู0บุกเบิกสร0างวัด จะต0องสร0างเพ่ือแก0ไขปaญหาดังกล�าว โดยมีปณิธาน
สําคัญของการสร0างวัดพระธรรมกาย คือ สร0างวัดให0เปSนวัดอย�างแท0จริง สร0างพระให0เปSนพระแท0น�า
กราบไหว0 สร0างคนให0เปSนคนดีของสังคม โดยมีเปfาหมายสําคัญของการพัฒนาศาสนสถานคือ การ
สร0างวัดเพ่ือเปSนท่ีรองรับกับการพัฒนาฟmnนฟูศีลธรรมโลกให0เกิดข้ึน 

การท่ีผลการวิจัยออกมาเปSนเช�นนี้อาจจะเปSนเพราะว�า วัดพระธรรมกายถือหลักการสําคัญใน
การพัฒนาอย�างมีเปfาหมาย เปfาหมายสูงสุดของการพัฒนาศาสนสถานเพ่ือรองรับกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจอันสําคัญท่ีมีอยู�ในกิจกรรมหรือโครงการสําคัญของวัด รวมถึงการสร0างวัดพระธรรมกาย
ข้ึนมาเพ่ือรองรับกับจํานวนประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปr ขณะเดียวกัน การสร0างศาสนสถานยังต0องยึด
หลักการสําคัญอย�างต�อเนื่อง ได0แก� เม่ือสร0างศาสนสถานแต�ละอย�างข้ึนมา ต0องนึกถึงความม่ันคง
แข็งแรง ความยั่งยืนม่ันคง และความประหยัด เหมาะสมกับจํานวนคนท่ีจะเข0ามาใช0สอย ดังท่ีเคยได0
ยินคํากล�าวว�า เม่ือสร0างศาสนสถานอันใด ควรจะสร0างให0เกิดความยั่งยืนถึง 1,000 ปr และไม�ต0อง
เสียเวลาและเสียค�าใช0จ�ายในการทํานุบํารุงอยู�เรื่อยๆ แต�ท้ังนี้ การสร0างวัดพระธรรมกายในทุกด0าน
จะต0องคํานึงถึงหลักปฏิรูปเทศ 4 เพ่ือจัดสภาพแวดล0อมของวัดให0ดีข้ึน สอดคล0องกับงานวิจัยของ
สนธยา ชมพู (2553) ผลการวิจัยพบว�า ความสําเร็จในการเผยแผ�ธรรมของวัดพระธรรมกายข้ึนอยู�กับ
การสร0างสภาพแวดล0อมท่ีดีให0เกิดข้ึนในวัด โดยวัดพระธรรมกายยึดหลักปฏิรูปเทส 4 อย�าง มาเปSน
แบบแผนการบริหารจัดการ สอดคล0องกับงานวิจัยของยาโน}ะ โยชิตาเกะ (Yano Yoshitake) (2539) 
ผลการวิจัยพบว�า ความสําเร็จของการพัฒนาศาสนสถานของวัดพระธรรมกายได0แก� การทําวัดให0
สะอาด มีความเปSนระเบียบเรียบร0อย ตรงตามความต0องการของคน มีลักษณะการสร0างเฉพาะตัว 
และมีความม่ันคงถาวร เน0นความยั่งยืน  

ปaจจัยด0านโครงการเผยแผ�ธรรมะ พบว�า เปSนปaจจัยท่ีส�งเสริมสนับสนุนให0ภารกิจของการเผย
แผ�ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกายประสบผลสําเร็จ ยิ่งมีโครงการเผยแผ�ธรรมะท่ีมีความหลากและ
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เปSนไปด0วยความต�อเนื่อง ยิ่งจะเปSนปaจจัยเก้ือหนุนให0เกิดความสําเร็จในการพัฒนาศาสนธรรมให0แผ�
ขยายไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก เนื่องจากโครงการเผยแผ�ธรรมะท่ีเกิดข้ึนในวัดพระธรรมกาย ล0วนแต�
เปSนโครงการท่ีสนับสนุนให0ศาสนกิจด0านการเผยแผ�ประสบผลสําเร็จ ก0าวหน0า และสามารถแก0ไข
ปaญหาของสังคมได0 อีกท้ังยังเปSนการสร0างทางแห�งบุญกุศลท่ีเกิดจากโครงการไปสู�เปfาหมายสําคัญของ
การสร0างโครงการข้ึนมา ได0แก� การฟmnนฟูศีลธรรมโลกให0เกิดข้ึน หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งเปSนการฟmnนฟู
ศาสนาพุทธให0กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง    

การท่ีผลการวิจัยออกมาเช�นนี้ อาจจะเปSนเพราะว�า การเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย
เริ่มจากการมีกิจกรรมเล็กๆ น0อยๆ ด0านการปฏิบัติธรรม แต�พอมีจํานวนคนมากข้ึนจึงต0องมีการขยาย
ขอบเขตของการปฏิบัติธรรมให0กว0างขวางข้ึน โดยการจัดทําเปSนโครงการตามดําริของผู0นําสงฆ$องค$
สําคัญ คือ พระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ0าอาวาส ในแต�ละโครงการเผยแผ�ธรรมะนั้นจะมีชื่อไม�ซํ้ากัน
และเน0นท่ีกลุ�มเปfาหมายให0ครอบคลุมมากท่ีสุด รวมถึงการเกิดข้ึนของโครงการเผยแผ�ธรรมะมีลักษณะ
ของความต�อเนื่องและเกิดข้ึนใหม�อยู�เสมอ อาจจะกล�าวได0ว�า การจัดทําโครงการต�างๆ ข้ึนมาจากดําริ
ของผู0นําสงฆ$เพ่ือท่ีจะใช0เปSนฐานรองรับกับการเผยแผ�ธรรมะขององค$พระสัมมาสัมพุทธเจ0า ซ่ึงทางวัด
ได0นํามาปฏิบัติให0เกิดผลดีต�อสังคม ถ0าหากจะใช0แนวทางการเผยแผ�แบบเดิมๆ คงจะไม�สามารถเผยแผ�
ธรรมะไปสู�ประชาชนได0 จําเปSนต0องมีการปรับเปลี่ยนให0เปSนรูปแบบโครงการ ซ่ึงมีความเปSนทางการ  
มีหลักการและเหตุผลข้ันตอนการปฏิบัติอย�างชัดเจน พร0อมกันนั้น ในการเผยแผ�ธรรมะในรูปแบบ
โครงการนี้ เปSนปaจจัยสนับสนุนให0วัดประสบผลสําเร็จในด0านการคัดสรรคนเข0ามาร�วมอยู�ในอุดมการณ$
สร0างบุญสร0างบารมีเพ่ิมข้ึนด0วย และยังผลให0เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมแก�ผู0เข0าร�วมโครงการ
ด0วย สอดคล0องกับงานวิจัยของ อัชวัน หงิมรักษา (2546) พบว�า โครงการต�างๆ ท่ีวัดจัดข้ึนเปSนการ
สนองความต0องการของบุคคลท่ีจะหันเข0าหาพระพุทธศาสนา เช�น โครงการอบรมธรรมทายาทสนอง
ต�อผู0ท่ีต0องการบวชเพ่ือทดแทนพระคุณ โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสนองความต0องการสําหรับผู0อยาก
ปฏิบัติธรรม ดังนั้น กิจกรรม/โครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายทําให0บุคคลได0โอกาสท่ีละท้ิง
วิถีชีวิตแบบเดิม เช�น พักผ�อนในวันอาทิตย$ กลับมาวัดในวันอาทิตย$ พักร0อนด0วยการพักผ�อนตาก
อากาศด0วยการใช0เวลาปฏิบัติธรรมในระยะสั้น เปSนต0น  

ปaจจัยด0านการบริหารโครงการ พบว�า เปSนปaจจัยท่ีส�งเสริมสนับสนุนให0โครงการเผยแผ�ธรรมะ
ของวัดพระธรรมกายประสบผลสําเร็จและเปSนไปอย�างตอบสนองความต0องการของผู0ดํารินโยบาย 
ทีมงานและพุทธศาสนิกชนในฐานะเปSนผู0รับผลของการบริหารโครงการ ต0องยอมรับประการหนึ่งว�า 
การบริหารโครงการเปSนปaจจัยท่ีทําให0โครงการเผยแผ�เปSนไปด0วยความเรียบร0อย สืบเนื่องจากการ
บริหารโครงการเผยแผ�ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกาย มีลักษณะของความเปSนกระบวนการ อาทิ 
การสํารวจสภาพแวดล0อมโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค$ การวางแผน การอํานวยการ การ
ดําเนินการ การควบคุมติดตาม ซ่ึงเปSนไปตามหลักการบริหารจัดการโครงการท่ีดี และเปSนท่ียอมรับ
ของทุกฝiายไม�ว�าจะเปSนหน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน ท่ีได0จัดทําโครงการในลักษณะและ
รูปแบบเดียวกันสอดคล0องกับแนวคิดของฮาร$วี เมย$เลอร$ (Harvey Mayler, 1789) ได0กล�าวว�า
กระบวนการบริหารโครงการท่ีดีประกอบด0วยข้ันการออกแบบ ได0แก� การกําหนดความต0องการ ข้ัน
การลงมือกระทํา ได0แก� การลงมือปฏิบัติตามโครงการ และข้ันพัฒนา เปSนเรื่องของการปรับปรุงแผน
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และกระบวนการ แต�อย�างไรก็ดี ลักษณะการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกายท่ีได0จากการค0นพบ 
ซ่ึงมีความแตกต�างจากการบริหารจัดการโครงการท่ัวไป ได0แก� การบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย มี
ฐานคติท่ีต้ังของการดําเนินการท่ีสําคัญ ได0แก� การเอาบุญกุศลเปSนท่ีต้ัง ทุกข้ันตอนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น กล�าวได0ว�า เปSนการบริหารโครงการท่ีทรงด0วยคุณค�าแห�งความเปSนธรรมาภิบาลอย�างแท0จริง 
ท้ังนี้ เพราะมีเปfาหมายสําคัญ คือ การร�วมกันสร0างสรรค$ จรรโลงศีลธรรมโลกและสืบอายุพระพุทธศาสนา
อันเปSนบุญกุศลสูงสุดของการทําบุญตามบุญวิธีท่ีมีการกระทําสืบทอดกันมา   

การท่ีผลการวิจัยออกมาเช�นนี้  อาจจะเปSนเพระว�า การบริหารงานโครงการของวัด
พระธรรมกายมีระบบการบริหารท่ีค�อนข0างจะเปSนข้ันตอนและระบุแนวทางการปฏิบัติแต�ละอย�างไว0
อย�างชัดเจน การกําหนดชื่อโครงการท่ีเกิดจากการดําริของผู0นําสงฆ$องค$สําคัญ พร0อมท้ังการมีทีมงาน
ท่ีเปrdยมด0วยคุณภาพ คอยช�วยต�อยอดแนวคิดด0านโครงการและแบ�งเบาภาระเรื่องของการบริหาร
โครงการให0เปSนไปด0วยความเรียบร0อย พร0อมกันนั้นการบริหารงานโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัด
พระธรรมกาย ยังอาศัยการดําเนินการท่ีเปSนข้ันตอน รวมถึงการออกแบบแนวทางการบริหารให0เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยแนวทางการการบริหารโครงการท่ีดีท่ีสุด คือ การรู0จัก
วิเคราะห$องค$ประกอบการบริหารโครงการให0ละเอียดรอบด0าน และมีการวางแผนอย�างรัดกุม 
ขณะเดียวกันมีการกําหนดบทบาทอํานาจหน0าท่ีภาระความรับผิดชอบให0แต�ละฝiายเข0าไปดูแล ท้ังนี้ 
การบริหารงานโครงการทุกอย�าง ไม�ได0ผูกขาดอํานาจไว0แต�เพียงผู0ดําริโครงการ หรือคณะผู0บริหาร
โครงการเท�านั้น แต�ยังมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ในนโยบาย และการปฏิบัติงานของแต�ละ
ฝiาย เพ่ือให0เกิดเปSนแนวคิดท่ีสร0างสรรค$และนํามาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการให0ดี
ยิ่งข้ึน สอดคล0องกับงานวิจัยของ สุจิตรา พูนพิพัฒน$ (2539) ผลการวิจัยพบว�า ด0านการบริหารและ
กิจกรรมของวัด เจ0าอาวาสจัดการบริหารแบบกระจายอํานาจ  มีการกําหนดนโยบาย และการ
ปฏิบัติงานโดยลําดับ มีการประชุม การวางแผน มีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสอดคล0องกับ
แนวคิดกระบวนการบริหารงานโครงการของชาร$ล มาร$ติน (Charles C. Martin, 1976) ได0กําหนดว�า
กระบวนการบริหารโครงการ มีข้ันตอนประกอบด0วย การหาความต0องการของผู0รับบริการ การ
ประชาสัมพันธ$ผู0รับบริการ การวางแผนโครงการ การอํานวยการโครงการ การปรับปรุงโครงการ การ
รายงานโครงการ      

ปaจจัยด0านศรัทธาประชาชน พบว�า เปSนปaจจัยท่ีส�งเสริมสนับสนุนให0การบริหารงานโครงการ
ของวัดพระธรรมกายประสบผลสําเร็จอย�างยั่งยืนและมีความชอบธรรมเปSนท่ีต้ัง ดังท่ีอภิญญา  
เฟmdองฟูสกุล (2541) ได0กล�าวไว0ว�า วัดพระธรรมกายประสบความสําเร็จในการสร0างความศรัทธาได0 
เพราะในการสร0างจริยธรรมของการทํางาน (Work Ethic) ท่ีขมวดเอาศรัทธาและระบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพเข0าไว0ด0วยกัน  ยิ่งไปกว�านั้น ปaจจัยแห�งความสําเร็จอีกประการหนึ่ง คือ วัดพระธรรมกาย
ได0พยายามปลูกฝaงศรัทธาด0วยการกระทําให0เห็นเปSนตัวอย�าง หรือต0นแบบของการบําเพ็ญบุญบารมี 
เริ่มต้ังแต�พระเดชพระคุณหลวงพ�อเจ0าอาวาส คณะผู0บริหารของวัด ซ่ึงเปSนต0นแบบของการทําความดี
แก�คนท่ีเข0ามาปฏิบัติธรรมได0เกิดเปSนปฏิปทาท่ีจะประพฤติและปฏิบัติให0เปSนเยี่ยงอย�างท่ีดี นอกจากนี้ 
ปaจจัยด0านศรัทธาประชาชน ยังต0องแสดงให0เห็นเปSนภาพท่ีปรากฏชัดเจน กรณีเช�นนี้ คือการวัดด0วย
จํานวนคนท่ีเข0ามาร�วม การมีเครือข�ายกัลยาณมิตร การมีธุดงคสถานในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศและ
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ท่ัวโลก โดยการสนับสนุนด0วยกําลังงบประมาณจากประชาชน ร�วมเปSนส�วนหนึ่งในเนื้อนาบุญของวัด
พระธรรมกาย จึงกลายเปSนปaจจัยอันทรงพลังและปaจจัยด0านความศรัทธานี้ จะเปSนเสาคํ้ายันให0วัด
พระธรรมกาย ตลอดถึงศาสนาพุทธในประเทศไทยและท่ัวโลกดํารงคงอยู�กับโลกผืนนี้อยู�ตลอดไป   

การท่ีผลการวิจัยออกมาเช�นนี้  อาจจะเปSนเพระว�า การบริหารงานโครงการของวัด
พระธรรมกาย จําเปSนต0องอาศัยแรงศรัทธาเปSนตัวช�วยสนับสนุน สําหรับตัวบ�งชี้ท่ีจะวัดได0ว�า วัด
พระธรรมกายบริหารจัดการโครงการเผยแผ�ธรรมะประสบผลสําเร็จมากน0องเพียงใด ประเมินผลได0
จากจํานวนคน จะเห็นได0ว�า ในแต�ละปrจะมีคนเข0ามาร�วมในกิจกรรม/โครงการเปSนจํานวนมาก แม0จะ
ไม�ได0เข0าร�วมอย�างจริงจัง แต�ถ0าได0เปSนส�วนหนึ่งอาจจะเพียงน0อยนิดก็ถือได0ว�าเปSนผู0มีโอกาสได0เข0า
มาร�วมทําความดี ขณะเดียวกันเครือข�ายกัลยาณมิตรท่ีเข0ามาร�วมกันทํากิจกรรมอันเนื่องด0วยบุญกุศล
ในโอกาสสําคัญต�างๆ ก็ถือได0ว�าเปSนตัวบ�งชีอีกประการหนึ่ง รวมถึงการสร0างเครือข�ายแห�งการพัฒนา
กับทางคณะสงฆ$ระดับจังหวัด จึงทําให0วัดพระธรรมกายได0รับการสนับสนุนมาโดยตลอด สอดคล0องกับ
งานวิจัยของสนธยา ชมพู (2553) พบว�า วัดพระธรรมกายได0การสร0างเครือข�ายกับวัดในต�างจังหวัด 
โดยส�งบุคลากรไปช�วยงานวัดตามภูมิภาคต�างๆ คล0ายกับเปSนผู0นําบุญ หรือเปSนผู0ประสานการคณะสงฆ$ 
รวมท้ังประชาชนภายในจังหวัดนั้นๆ   
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$ ผู0วิจัยมี
ข0อเสนอแนะจากผลการวิจัยตามประเด็นสําคัญดังต�อไปนี้ 

5.3.1 ข0อเสนอแนะในการนําไปใช0 
ข0อเสนอแนะท่ีได0จากการทําวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกาย

ในยุคโลกาภิวัตน$ มีประเด็นสําคัญหลายประการท่ีเปSนข0อเสนอในเชิงนโยบาย เชิงการบริหาร เชิงการ
พัฒนา และเชิงวิชาการดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

5.3.1.1) ข0อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
รัฐกับศาสนาในสังคมไทยเปSนสิ่งท่ีควบคู�กันมาโดยตลอด โดยรัฐในประเทศไทย

มักจะถูกเรียกว�า ราชอาณาจักร ส�วนศาสนาในสังคมไทยจะถูกเรียกว�า ศาสนจักร ท้ังสองสถาบันต�าง
ก็มีความสัมพันธ$กันมา แต�ก�อนท่ีจะมีการสถาปนาคําว�า รัฐ เกิดข้ึนเสียอีก ในอดีตนั้นการปกครอง
บ0านเมืองยังไม�ได0ปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต�เปSนการปกครองภายใต0ระบอบกษัตริย$ หรือ
เรียกว�า สมบูรณายาสิทธิราช (Absolute Monarchy) พระมหากษัตริย$ทุกพระองค$ทรงปกครอง
ประเทศชาติบ0านเมือง โดยอาศัยศาสนาพุทธเปSนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและให0การอุปถัมภ$คุ0มชู
พระพุทธศาสนามาโดยตลอด จนได0รับการขนานนามว�า เปSนองค$เอกอัครศาสนูปถัมภก หรือเปSนพุทธ
มามกะ ซ่ึงปรากฏชัดเจนต้ังแต�สมัยพุทธกาลครั้นสมัยพระเจ0าอโศกมหาราชเปSนต0นแบบ ท่ีมีนโยบาย
ในการให0การอุปถัมภ$คํ้าชูพระพุทธศาสนาด0วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะการมีนโยบายท่ีเอ้ือต�อการ
เผยแผ�ศาสนธรรมแก�ประชาชนในแต�ละเมือง และเปSนผู0นําบุญในการกระทําให0เห็นเปSนตัวอย�างของ
การเปSนนักสร0างบุญ สร0างบารมีจนเปSนท่ีประจักษ$แก�ประชาชนมาโดยตลอด  
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กล�าวได0ว�า ไม�ว�าจะเปSนพระมหากษัตริย$สมัยก�อนในฐานะตัวแทนของรัฐถาธิปaตย$ 
หรือผู0นําประเทศในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในประเทศไทย ต�างก็กําหนดนโยบายท่ีส�งเสริม
พระพุทธศาสนาด0วยกันท้ังสิ้น กล�าวคือ วางนโยบายการพัฒนาคนของประเทศผ�านทางการศึกษา 
โดยอาศัยองค$การทางพระพุทธศาสนาเปSนองค$การกล�อมเกลาคุณธรรมจริยธรรมให0เกิดข้ึนกับ
ประชาชนไม�ว�าจะทางตรงหรือทางอ0อม ซ่ึงทําหน0าท่ีนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการท่ีเปSนกลไก
หลักในการขับเคลื่อนนโยบายด0านการศึกษาและการพัฒนาประชาชน ท่ีผ�านมาก�อนท่ีก�อเกิดเปSน
กระทรวงศึกษาธิการ ครั้ งยังเปSนกระทรวงธรรมการ การบริหารราชการแผ�นดินโดยองค$
พระมหากษัตริย$หรือรัฐบาล ได0อาศัยองค$การทางศาสนา (วัดในทางพระพุทธศาสนา) เปSนสถานท่ี
อบรมบ�มนิสัยขัดเกลาประชาชน แต�ในปaจจุบันนี้ วัดเปSนเพียงแค�สัญลักษณ$ทางศาสนาอย�างหนึ่ง
เท� านั้ น  เพราะบทบาทสํ า คัญในการจัดการ ศึกษา  ตกไป ท่ีกระทรวง ศึกษาธิ การ  และ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยภารกิจหน0าท่ีเปSนองค$การท่ีแสดงบทบาทหลัก หรือเปSนตัวแสดงหลักด0าน
การศึกษาและการกล�อมเกลาคุณธรรม จริยธรรมของประเทศไปโดยปริยาย  

แต�อย�างไรก็ตาม สภาพปaญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนอันเปSนผลพวงของการเปลี่ยนแปลงใน
โลกวิทยาการสมัยใหม� ซ่ึงมีปaจจัยหลายด0านรุมเร0าให0สังคมทุกระดับต0องมีการแข�งขัน แย�งชิงเอารัด
เอาเปรียบกัน เบียนเบียน เข�นฆ�าทารุณกัน โดยดูประหนึ่งว�า สังคมไทยกําลังเข0าสู�วิกฤตด0านศีลธรรม 
ท้ังๆท่ีการพัฒนาบ0านเมืองดีข้ึน ชีวิตความเปSนอยู�ของประชาชน ตลอดถึงศีลธรรมของประชาชนน�าจะ
ดีข้ึนตามท่ีได0มีการต้ังสมมุติฐานเอาไว0 แต�ความเปSนจริง กลับมิได0เปSนเช�นนั้น “ความเจริญทางสังคม
ไม�ได0เปSนตัวการันตีพฤติกรรมในเชิงบวกของคน หรือทําให0คนเปSนคนดีมีศีลธรรม แต�กลับทําให0
ศีลธรรม สํานึกในคุณความดีลดค�าลง” (พระครูสังฆรักษ$รังสฤษด์ิ อิทธิจินฺตโก, สัมภาษณ$ วันท่ี 18 
กรกฎาคม 2556) นอกจากนี้ หากจะตีความหมายของปรากฎการณ$วิกฤติด0านสังคมเสื่อม และ
ศีลธรรมเสื่อมในสังคมไทย ทําให0เกิดเปSนประเด็นท่ีน�าคิด กล�าวคือ สังคมไทยเปSนสังคมแห�งความเปSน
พุทธโดยแท0 แล0วทําไมจึงเกิดวิกฤติด0านศีลธรรมอยู�อย�างต�อเนื่อง ท้ังๆ ท่ีหลักคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนา เปSนคําสอนท่ีเข0าใจง�ายและมีเหตุมีผล และมุ�งพัฒนาศีลธรรมให0เกิดข้ึนกับประชาชน
อย�างแท0จริง แต�สวนทางกับพฤติกรรมการแสดงออกของคนในสังคม จนกระท่ังมีกลุ�มสังคมบางกลุ�มมี
การวิเคราะห$ว�า ศาสนาพุทธถึงทางตันหรือเสื่อมแล0วหรือ คนในสังคมไทยจึงเปSนง�อยทางศีลธรรม    
การวิเคราะห$ในลักษณะนี้ ในความเปSนจริงดูเหมือนจะมีความเข0าใจคลาดเคลื่อน เพราะท่ีจริงแล0ว
ศาสนาไม�เสื่อมแต�คนต�างหากเสื่อม “ความจริงศาสนาไม�เสื่อม แต�คนท่ีนับถือศาสนาต�างหากเสื่อม”       
(พระเทพญานมหามุนี, 2555)  

จากสภาพสังคมท่ีกําลังเสื่อมลงไปทุกขณะ วัดพระธรรมกาย จึงได0ถือโอกาสเปSนส�วน
หนึ่งขององค$การท่ีจะช�วยพัฒนาศีลธรรมให0เกิดข้ึนในสังคม หรือช�วยพัฒนาสังคมให0เปSนสังคมแห�งการ
เรียนรู0เรื่องศีลธรรม เพ่ือให0ประชาชนมีคุณภาพด0านจิตใจ และยกระดับจิตใจให0เปSนคนดีท่ีทุกฝiายพึง
ปรารถนา การเปSนองค$การขัดเกลาด0านศีลธรรมของสังคม ความจริงแล0วก็อยู�ในปณิธานของการก�อต้ัง
วัดพระธรรมกายท่ีว�า “ต0องการสร0างวัดให0เปSนวัด สร0างพระให0เปSนพระแท0น�ากราบ สร0างคนให0เปSนคนดี” 
(พระครูวินัยธรสุวิทย$, สัมภาษณ$ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2556) อีกท้ังยังสอดคล0องกับเปfาหมายสูงสุดของ
การพัฒนาท่ีว�า “ต0องการฟmnนฟูศีลธรรมให0กลับคืนสู�โลกอีกครั้งหนึ่ง” (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, 
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สัมภาษณ$ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556) จึงได0ก�อเกิดเปSนโครงการการพัฒนาศาสนธรรม ศาสนบุคคล 
ศาสนพิธี และศาสนสถานเปSนจํานวนมากตลอดระยะเวลา 40 ปr และได0รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนผู0เข0าร�วมโครงการเหล�านี้ ซ่ึงหากจะมองอีกแง�หนึ่งว�า การท่ีวัดพระธรรมกายมีความ
เจริญก0าวหน0าทุกด0าน โดยเฉพาะด0านการขยายสาขาวัดออกไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก จึงเปSนปaจจัย
ส�วนหนึ่งท่ีวัดถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการวัดท�ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงกันอย�าง
รวดเร็วของสังคมโลกยุคใหม� “ปaจจัยส�วนหนึ่งของความสําเร็จในการพัฒนาวัด คือ การจัดต้ังวัดสาขา
ข้ึนมารองรับกับโครงการพัฒนาศีลธรรม ต0องใช0คําว�า พัฒนาศีลธรรมโลก” (พระครูวินัยธรไพบูลย$, 
สัมภาษณ$ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2556) 

จากสภาพข0อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน นโยบายการบริหารราชการแผ�นดิน โดยเฉพาะ
นโยบายด0านการส�งเสริมพระพุทธศาสนาของรัฐบาล ได0กําหนดไว0เปSนหลักการสําคัญท่ีจะใช0พัฒนา
สังคมทุกระดับ แต�เม่ือนํามาพิจารณาแล0วจะพบว�า แนวทางการส�งเสริมพระพุทธศาสนาของรัฐบาล
เปSนแต�เพียงภาพกว0าง ไม�สามารถมองเห็นประเด็นสําคัญได0สักเพียงใด นอกจากนี้ ไม�ว�าจะเปSนรัฐบาล
พรรคใดท่ีเข0ามาบริหารประเทศ ต0องมีการกําหนดนโยบายส�งเสริมพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปSนภาพท่ี
สะท0อนของนโยบายท่ีมองไม�เห็นเปSนรูปธรรม ในท่ีนี้รวมถึงความจริงใจท่ีจะให0การสนับสนุนวัดเปSนตัว
แสดงหลักในการเผยแผ�ศาสนธรรมและการพัฒนาศีลธรรมให0เกิดข้ึนในสังคม 

นโยบายของรัฐบาลต�อการส�งเสริมให0การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ไม�ว�าจะเปSน
รัฐบาลชุดใดก็ตาม เปSนแต�เพียงการกําหนดนโยบายข้ึนมาเพ่ือให0เปSนพิธีการเท�านั้น ให0ดูประหนึ่งว�า  
มีนโยบายด0านการส�งเสริมศาสนาเพ่ือให0สมบูรณ$แบบเท�านั้น ซ่ึงหากมองในแง�นี้ จึงเรียกได0ว�า ขาด
ความจริงใจในการกําหนดนโยบายเพ่ือแก0ไขปaญหา เพราะนโยบายท่ีดีคือ สภาพของการกําหนดท่ีเกิด
จากความจริงใจในการแก0ไขปaญหา ในท่ีนี้คือการแก0ไขวิกฤติปaญหาศีลธรรม ซ่ึงเปSนต0นตอของสภาพ
ปaญหาของสังคม นอกจากนี้ นโยบายท่ีส�งเสริมให0วัดเปSนศูนย$กลางของการแก0ไขปaญหาด0านวิกฤติ
ศีลธรรมโลก ยังไม�มีรัฐบาลชุดใดเลยกล0าท่ีจะกําหนดนโยบายส�งเสริมให0วัดในทางพระพุทธศาสนาเปSน
ศูนย$กลางการเผยแผ�และการฟmnนฟูศีลธรรม เปSนแต�เพียงการดําเนินการโดยลําพังของวัด เช�น  
วัดพระธรรมกาย กล0าท่ีจะประกาศว�า นโยบายของวัดต0องการให0เปSนศูนย$กลางของชาวพุทธท่ัวโลก 
และเปSนศูนย$กลางการฟmnนฟูศีลธรรมโลก เปSนต0น ความจริง การประกาศเปSนนโยบายลักษณะนี้ เปSน
หน0าท่ีของรัฐบาลมากกว�าท่ีจะให0วัดเปSนผู0แสดงเจตนารมณ$ เนื่องจากวัดเปSนเพียงองค$การทางศาสนา
แห�งหนึ่งเท�านั้น มิได0มีอํานาจท่ีชอบธรรมเหมือนกับรัฐบาล ซ่ึงมีความชอบธรรมในการกําหนด
นโยบายท่ีเปSนทางการ จากการสัมภาษณ$เชิงลึกในประเด็นข0อเสนอแนะท่ีสะท0อนภาพปaญหาในเชิง
นโยบาย พบว�า   

“ปaญหาสําคัญท่ีเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมีต�อการเผยแผ�พระพุทธศาสนา คือ 
การกําหนดนโยบายไม�ได0สะท0อนปaญหาท่ีแท0จริงหรือนําไปสู�การแก0ไขปaญหาด0านการเผยแผ�
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะท่ีเห็นได0ชัด โครงการสําคัญของวัดพระธรรมกาย เช�น โครงการบวชพระ
แสนรูป โครงการธุดงค$ธรรมชัย โครงการธุดงค$พัฒนาวัดร0างให0เปSนวัดรุ�ง ซ่ึงเปSนโครงการพัฒนาและ
ฟmnนฟูศีลธรรม แต�กลับได0รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทุกชุดค�อนข0างน0อย อย�างน0อยการเข0าร�วมและ
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จัดทําโครงการท่ีวัดทําให0เปSนตัวอย�างต0นแบบของการโครงการอ่ืนๆ” (พระครูสมุห$จรินทร$, สัมภาษณ$ 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) 

“การส�งเสริมให0วัดเปSนศูนย$ฝhกอบรมบ�มเพาะศีลธรรมทุกระดับ ข0อเท็จจริงก็มีหลาย
หน�วยงานท่ีทําหน0าท่ีนี้ แต�มองดูแล0ว คล0ายกับต�างคนต�างทํา รัฐบาลเองก็ไม�สามารถดูแลได0อย�าง
ท่ัวถึง หรือท่ีแย�ไปกว�านั้น ทําเพ่ือให0ขอผ�านไปที ไม�ได0มีความต้ังใจท่ีจะทํา ลักษณะเช�นนี้ เปSนปaญหา
ในด0านความจริงใจท่ีจะสร0างสรรค$พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ซ่ึงมีค�ามากกว�าการทําเพ่ือ
เอาผลงาน จึงกลายเปSนปaญหาท่ีแก0ไขไม�ตกเสียที และรัฐบาลก็ไม�สามารถจะมีนโยบายท่ีแก0ไขปaญหา
สังคมให0ถูกจุดเสียที” (พระครูสมุห$เชิดศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ$ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

“ความจริงใจหรือความกล0าหาญของรัฐบาลค�อนข0างน0อย ไม�กล0าท่ีจะประกาศให0วัด
ทุกแห�งท่ีทําหน0าท่ีเปSนศูนย$กลางการอบรมเยาชน และแสดงบทบาทหน0าท่ีหลักของการฟmnนฟูศีลธรรม
โลก โดยปล�อยให0วัดดําเนินการเองแต�เพียงฝiายเดียว ท่ีเห็นได0ชัดคืองบประมาณดําเนินการ ก็รู0กันอยู�
แล0วว�า จะรอคอยความหวังด0านงบประมาณจากรัฐบาลมาพัฒนาคงจะยาก ท่ีแล0วมา หากมองการหา
งบประมาณเอง ทุกวันก็ทําเหมือนกัน โดยเฉพาะวัดพระธรรมกายไม�ได0หวังพ่ึงหรือรอคอยจากรัฐบาล 
ต0องสร0 างศรัทธาหางบประมาณเ พ่ือมาสนับสนุน ให0การ เผยแผ�ธรรมะไปสู�ประชาชน”  
(พระมหาอุเทน  สิริภทฺโท, สัมภาษณ$ วันท่ี 10 สิงหาคม 2556) 

“การบูรณาการการทํางานด0านการพัฒนาและฟmnนฟูศีลธรรมโลกเปSนหน0าท่ีของทุก
หน�วยงานท่ีต0องกระทําอยู�แล0ว เพียงแต�รัฐบาลต0องให0การสนับสนุนด0วย การให0การสนับสนุนอาจจะ
กําหนดเปSนนโยบายให0หน�วยงานทุกแห�งต0องทําหน0าท่ีร�วมกัน รัฐบาลต0องเอาจริงเอาจังกับงานด0าน
การพัฒนาฟmnนฟูศีลธรรม อย�างน0อยก็กําหนดให0หน�วยงานราชการ หรือหน�วยงานทุกภาคส�วนเข0ามา
เข0ามาอบรมศีลธรรมในโครงการของวัดพระธรรมกายก็ได0” (พระครูธรรมมังคโลภาส, สัมภาษณ$ วันท่ี 
11 กันยายน 2556) 

“รัฐบาลทุกชุดต�างก็บอกว�า ปaญหาคอรับชั่นเปSนสนิมทําลายสังคมไทย สังคมไทย
ต0องมีธรรมาภิบาล คําถามย0อนกลับไป คือ จะสร0างธรรมาภิบาลกันอย�างไร ก็ต0องอาศัยวัด เปSน
องค$การช�วยเหลือสนับสนุน สอนให0คนรู0จักบาปบุญคุณโทษ หรือเรียกว�า หิริและโอตัปปะ วัดเท�านั้น
ทําได0ถ0ากล�าวถึงสังคมไทย โดยเฉพาะวัดพระธรรมกาย ค�อนข0างจะมีความพร0อมในด0านสถานท่ี 
บุคลากร เพียงรัฐบาลให0ความจริงใจท่ีจะประกาศให0หน�วยงานส�งคนเข0าอบรม หรือให0การสนับสนุน
โดยประกาศว�า ให0วัดเปSนหน�วยงานหลักด0านการอบรมศีลธรรม” (พระครูวิเทศปaญญาภรณ$ (สมบุญ 
สมฺมาปุxฺโญ), สัมภาษณ$ วันท่ี 6 ตุลาคม 2556) 

จากสภาพปaญหาในเชิงนโยบายท่ีเปSนภาพรวม โดยสะท0อนผ�านผู0ให0ข0อมูลสําคัญ
(Key Informants) ผู0วิจัยนํามาสรุปเปSนข0อเสนอแนะสําคัญในเชิงนโยบาย ดังต�อไปนี้ 

1) การกําหนดนโยบายด0านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาศีลธรรมให0เกิด
ข้ึนกับประชาชน บ�อยครั้งมิได0สะท0อนความเปSนจริง เปSนแต�เพียงทําให0ครบองค$ประกอบของนโยบาย
เท�านั้น เพราะฉะนั้น รัฐบาลควรจะกําหนดนโยบายด0านการพัฒนาฟmnนฟูศีลธรรมให0เกิดข้ึนครอบคลุม
ทุกหน�วยงานเพ่ือเปSนการแก0ไขปaญหาในภาพรวม โดยมีวัดเปSนหน�วยงานท่ีรัฐบาลควรจะสนับสนุนให0
เปSนผู0แสดงบทบาทหลักในการอบรมสั่งสอนขัดเกลาประชาชนในทุกภาคส�วน และถ0าจะให0เห็นผลเปSน
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รูปธรรมกันอย�างแท0จริง รัฐบาลควรจะกําหนดนโยบายร�วมกับตัวแทนของวัด กรณีนี้ อาจจะเปSนวัด
พระธรรมกาย ซ่ึงเปSนวัดท่ียังคงทําหน0าท่ีด0านการฟmnนฟูศีลธรรมโลกเปSนหลักอย�างต�อเนื่อง อย�างน0อย
รัฐบาลจะได0ทราบข0อมูลเบื้องต0น และกําหนดนโยบายให0สอดคล0องกับการแก0ไขปaญหาของสังคมได0
อย�างถูกต0องตรงจุด   

2) การพัฒนาศีลธรรมให0เกิดกับประชาชนทุกภาคส�วน ต0องกระทําอย�าง
บูรณาการจากทุกหน�วยงาน และต0องได0รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย�างจริงจัง ข0อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
การทํางานด0านพัฒนาศีลธรรม ยังทํางานกันคนละทิศทาง ต�างก็ทํางานเพ่ือมุ�งผลงานกัน โดยมิได0
พิจารณาถึงเปfาหมายสูงสุดและผลลัพธ$สุดท0ายจะเปSนอย�างไร ดังนั้น รัฐบาลควรจะวางนโยบายการ
ทํางานของทุกภาคส�วนของสังคม ให0เปSนไปในลักษณะของการบูรณาการทํางาน โดยอาจจะมี
หน�วยงานเจ0าภาพหลัก คือ วัดพระธรรมกาย เปSนตัวแทนของวัด ทําหน0าท่ีเปSนศูนย$กลางในการ
อํานวยการและสถานท่ีการจัดอบรมและพัฒนา รวมถึงรัฐบาลควรจะถือโอกาสออกนโยบายสําคัญให0
หน�วยงานราชการ หน�วยงานภาคสังคมอ่ืนๆ เข0าร�วมในโครงการเผยแผ�ธรรมะทุกโครงการท่ีมีอยู� ซ่ึง
จะเปSนการช�วยเหลือรัฐบาลอีกทางหนึ่ง และรัฐบาลต0องมีความจริงใจท่ีจะออกนโยบายท่ีจะให0
หน�วยงานทุกภาคส�วนเข0าร�วมเพ่ือพัฒนาฟmnนฟูศีลธรรมข้ึนมาจริงๆ   

3) บ�อยครั้งมักจะเห็นนโยบายของรัฐบาลกับนโยบายของหน�วยงาน
องค$การต�างๆ ท่ีอยู�ภายใต0การกํากับดูแลของภาครัฐมีลักษณะท่ีไม�ตรงกัน ไม�ว�าจะโดยเจตนารมณ$ของ
นโยบาย หรือโดยสาระสําคัญของนโยบาย เช�นเดียวกัน นโยบายของรัฐบาลกับวัดพระธรรมกาย 
นโยบายของรัฐบาลเปSนแต�เพียงการมอบหมายให0หน�วยงานท่ีรับผิดชอบไปทําหน0าท่ี โดยมี
วัตถุประสงค$และเปfาหมายท่ีค�อนข0างจะแคบ กล�าวคือ เพ่ือให0ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปราศจากการดูแลตรวจสอบความก0าวหน0า แต�สําหรับนโยบายของวัดพระธรรมกาย ถ0ามองลึกๆ แล0ว 
อาจจะกว0างกว�าและมีเปfาหมายชัดเจนกว�า นั่นหมายความว�า นโยบายของวัดพระธรรมกาย ต0องการ
ฟmnนฟูศีลธรรมโลกให0กลับสู�สังคม และดํารงศีลธรรมให0ยั่งยืนคงอยู�กับสังคมไทยตราบนานเท�านาน 
เพราะฉะนั้น นโยบายของรัฐบาลด0านการส�งเสริมศีลธรรมให0เกิดข้ึนกับคนทุกภาคส�วนและนโยบาย
การเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย ต0องมีความสอดคล0องสัมพันธ$กัน ซ่ึงจะส�งผลให0การนํา
นโยบายไปสู�การปฏิบัติประสบผลสําเร็จ โดยไม�ขัดกันท้ังในหลักการและในแนวทางปฏิบัติ 

4) ปaญหาสําคัญของทุกหน�วยงานในประเทศไทย คือ งบประมาณในการ
ดําเนินการ จากคํากล�าวท่ีว�า หลักการดี แต�ไม�มีงบประมาณ เปSนการสะท0อนภาพให0เห็นถึงข0อเท็จจริง
ได0ถูกต0องท่ีสุด โดยเฉพาะปaญหาด0านงบประมาณค�าใช0จ�ายในเรื่องการพัฒนาฟmnนฟูศีลธรรม นโยบาย
ของรัฐบาลด0านการกระจายงบประมาณด0านการพัฒนาสังคมและฟmnนฟูศีลธรรม แทบจะไม�มีให0เห็น
หรือมีก็ส�งผ�านมายังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ เปSนงบอุดหนุนวัดประจําปrเท�านั้น แต�ถ0ากรณี
เปSนงบสนับสนุนโครงการค�อนข0างจะได0น0อย เพราะฉะนั้น รัฐบาลควรจะมีมาตรการด0านงบประมาณ
พิเศษเพ่ือใช0ในการส�งเสริมงานด0านการฟmnนฟูศีลธรรมให0มากข้ึนกว�าเดิม โดยรัฐบาลควรจะเน0นท่ี
งบประมาณส�งเสริมโครงการท่ีทําหน0าท่ีในการเผยแผ�พระพุทธศาสนา โดยไม�ปล�อยให0วัดเปSนผู0หา
งบประมาณแต�เพียงลําพัง ซ่ึงข0อเท็จจริงก็เปSนเช�นนี้ในปaจจุบัน  
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5) แม0ว�าในทางการเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกันบ�อยครั้ง ซ่ึง
เปSนเรื่องปกติวิสัยในระบอบประชาธิปไตย แต�สิ่งหนึ่งท่ีไม�ควรจะเปลี่ยนแปลงบ�อยครั้ง คือ เรื่องของ
โครงการการฟmnนฟู ซ่ึงต0องกระทําอย�างต�อเนื่อง ไม�ว�ารัฐบาลชุดใดข้ึนมาบริหารประเทศก็ตาม สิ่งหนึ่ง
ท่ีจะต0องดํารงคงไว0และควรจะให0การสนับสนุนต�อไป คือ การสืบต�อนโยบายสนับสนุนให0วัดเปSน
เจ0าภาพหลักในการจัดทําโครงการฟmnนฟูศีลธรรม แม0ว�าจะมีชื่อโครงการซํ้ากับรัฐบาลชุดก�อนก็ตาม ให0
ถือเอาเจตนารมณ$ในการพัฒนาเปSนหลักสําคัญ เพราะฉะนั้น รัฐบาลควรจะคงนโยบายด0านการพัฒนา
ศีลธรรม ไม�ควรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสาระของโครงการท่ีดีอยู�แล0วให0หมดสิ้นไป  

1.2) ข0อเสนอแนะเชิงบริหาร 
ปaญหาสําคัญในเชิงของการบริหาร ซ่ึงมีมากหมายหลายระดับและหลายองค$การท่ี

เก่ียวข0องกับการพัฒนาศีลธรรม เริ่มต้ังแต�หน�วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในด0านการส�งเสริมสนับสนุน 
ดูแลคุ0มครองพระพุทธศาสนา อาทิ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม    
เปSนต0น ซ่ึงเปSนหน�วยงานราชการท่ีแสดงบทบาทและหน0าท่ีหลักในด0านนี้ไม�ว�าจะเปSนทางตรงหรือ
ทางอ0อม โดยรับนโยบายต�อจากรัฐบาลมาแปลงให0ไปสู�การนําไปปฏิบัติ โดยมีวัดท่ัวราชอาณาจักรเปSน
ฐานการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล หากมองในข0อเท็จจริงแล0ว หน�วยงานภาครัฐดังกล�าว เปSนแต�
เพียงตัวช�วยประสานงานเท�านั้น มิได0เปSนตัวแสดงหลักอย�างท่ีควรจะเปSนและเข0าใจกัน เพราะตัวแสดง
หลักคือวัดท่ีมีนโยบายในการพัฒนาด0านโครงการฟmnนฟูศีลธรรมเท�านั้น ดังนั้น การให0ความช�วยเหลือ
ทําได0แต�เพียงในกรอบอีกท้ังไม�ได0มีงบประมาณมากมายท่ีจะให0การช�วยเหลือสนับสนุนอย�างจริงจัง 
ตามท่ีคาดการณ$เอาไว0 “หากมองโดยท่ัวกันจะพบว�า หน�วยงานของราชการเปSนเพียงผู0ให0การ
สนับสนุนเท�านั้น ไม�ได0มีศักยภาพท่ีจะให0การสนับสนุนวัดอย�างท่ีคิดเอาไว0 บางทีอาจจะมาขอจากวัด
เสียด0วยซํ้า” (พระครูโกศลสุดากร, สัมภาษณ$ วันท่ี 15 สิงหาคม 2556) 

ในความเปSนจริงหน�วยงานราชการ ไม�ว�าจะเปSนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 
และสํานักงานวัฒนธรรม ทํางานไปตามกรอบหน0าท่ีท่ีรับผิดชอบ แต�ถ0าจะให0กลายเปSนการทํางานเชิง
รุก ท่ีจะช�วยส�งเสริมสนับสนุนให0การทํางานด0านการอบรมศีลธรรมของวัดให0เปSนไปด0วยความราบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงค$ค�อนข0างจะทําได0ยาก เนื่องจากในแง�ของการบริหารและกลไกการทํางานของ
ระบบราชการ ไม�เอ้ือต�อการการทํางานลักษณะเชิงรุกอย�างท่ีวัดต0องการจะให0เปSน หรือกล�าวอีกอย�าง
หนึ่ ง ไม� มีความเปSนอิสระในการทํางาน ด0านการช�วยเหลือสนับสนุนให0การอบรมศีลธรรม                
มีประสิทธิภาพ และบางครั้งจะเห็นการขัดกันในทางการบริหารระหว�างหน�วยงานราชการกับวัด      
ซ่ึงหน�วยงานราชการต0องการจะทําอย�างหนึ่งให0อยู�ในกรอบ แต�วัดต0องการจะทําอีกอย�างหนึ่งท่ีไม�ต0อง
อยู�ภายใต0กรอบท่ีทําให0การทํางานเกิดความล�าช0า จึงทําให0การทํางานไม�ได0เปSนไปในแนวทางเดียวกัน 
ลักษณะเช�นนี้จึงกล�าวได0ว�า เปSนปaญหาเชิงของการนํานโยบายไปปฏิบัติระหว�างหน�วยงาน  

ขณะท่ีหน�วยงานราชการด0วยกันเอง ซ่ึงทําหน0าท่ีและรับผิดชอบในส�วนงานท่ี
คล0ายคลึงกัน กลับทําหน0าท่ีคนละอย�าง โดยมิได0มีการประสานงานกันระหว�างหน�วยงาน บ�อยครั้ง
มักจะเห็นการทํางานเพ่ือให0ได0ผลงาน ไม�สนใจว�า คุณภาพของงานจะออกมาดีหรือไม� การทํางานจึงมี
ลักษณะโรยหน0า หรือเอาตัวรอดไปวันๆ ซ่ึงมิใช�หลักการทํางานท่ีดี และแสดงให0เห็นว�า การทํางานท่ี
ไร0จุดหมาย ไม�มีความจริงใจท่ีจะช�วยงานด0านการอบรมฟmnนฟูศีลธรรมของพระพุทธศาสนาอย�างท่ีควร
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จะเปSน และมักจะได0ยินคํากล�าวท่ีว�า “หน�วยงานราชการมาวัด มีแต�มาแสวงหาผลประโยชน$ แต�ไม�
เคยนําผลประโยชน$มาให0” (พระครูธรรมมังคโลภาส, สัมภาษณ$ วันท่ี 11 กันยายน 2556) ซ่ึงแสดงให0
เห็นว�า ความต้ังใจจริงท่ีจะช�วยเหลือวัดในการเผยแผ�ธรรมะและอบรมศีลธรรมยังไม�ค�อยกระทําอย�าง
เต็มท่ี รวมถึงการช�วยเหลือวัดและมุ�งสู�เปfาหมายของการพัฒนาจริงๆ ก็ค�อนข0างจะเห็นได0ยาก 
ขณะเดียวกัน องค$การทางด0านศาสนาโดยตรง เช�น มหาเถรสมาคม เปSนต0น ในฐานะท่ีทําหน0าท่ี
ควบคุมกํากับดูแลวัดท่ัวราชอาณาจักร และให0การส�งเสริมสนับสนุนด0านการเผยแผ�และการอบรม
ศีลธรรม ก็ยังให0การดูแลยังไม�ท่ัวถึงเท�าท่ีควร เปSนแต�เพียงนโยบายท่ีออกมาแล0วอยากจะให0เปSน แต�ยัง
ไม�มีการพูดคุยถกเถียงปaญหาด0านการอบรมศีลธรรมอย�างเปSนรูปธรรม อีกท้ัง แม0กระท่ังคณะสงฆ$
ด0วยกันไม�ว�าจะเปSนระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล ก็ยังมีแนว
ทางการทํางานท่ีแตกต�างกัน หรือบางครั้งอาจจะขัดกันเอง  

เช�นเดียวกันกรณีวัดพระธรรมกาย ซ่ึงเปSนวัดท่ีทําหน0าท่ีด0านการเผยแผ�ศาสนธรรม
และการอบรมศีลธรรมอย�างแข็งขันและต�อเนื่อง ก็ยังถูกกล�าวหาว�า เปSนการกระทําของลัทธิศาสนา
อีกลัทธิหนึ่ง หรือเปSนการระดมเพ่ือหากําไรเข0าองค$การโดยอาศัยหน�วยงาน องค$การอ่ืน และ
ประชาชนบังหน0า โดยคณะสงฆ$ด0วยกันเอง ยังคงมีความเข0าใจในเจตนารมณ$การจัดทําโครงการเผยแผ�
ธรรมะของวัดพระธรรมกายอย�างคลาดเคลื่อน จนทําให0บางครั้งการบริหารโครงการของวัด
พระธรรมกายได0รับผลกระทบในเชิงลบเรื่อยมา แต�อย�างไรก็ตาม จากการท่ีวัดได0ผ�านอุปสรรคนานับ
ปการ อาจจะเรียกได0ว�า เปSนวิกฤติของวัดก็ว�าได0 วัดพระธรรมกายก็สามารถดํารงคงอยู�ในท�ามกลาง
สังคมท่ีเต็มไปด0วยความเท็จได0อย�างสง�าผ�าเผย ท้ังนี้เปSนเพราะวัดพระธรรมกายมิได0มีเจตนารมณ$ท่ี
บิดเบือนและมีแต�คําว�า บุญกุศลและการสร0างบารมีเปSนท่ีต้ังและคํานึงถึงแต�ประโยชน$สูงสุดของการ
เผยแผ�ศาสนธรรมไปสู�ชาวโลกท้ังสิ้น วัดพระธรรมกายจึงมีท่ียืนในสังคม และกลายเปSนองค$การพัฒนา
ตัวอย�างขององค$การท้ังหลาย ไม�ว�าจะเปSนด0านการบริหารจัดการรูปแบบใหม� การเผยแผ�ศาสนธรรม 
การเปSนองค$การแห�งธรรมาภิบาล เปSนต0น  

ในปaจจุบันนี้วัดพระธรรมกายกําลังอยู�ในช�วงระยะของการพัฒนาขยายวัดไปยังพ้ืนท่ี
ต�างๆ ท่ัวประเทศและท่ัวโลก เหตุผลส�วนสําคัญ คือ ต0องการจะยกระดับการพัฒนาฟmnนฟูศีลธรรมผ�าน
โครงการต�างๆ ไปสู�กลุ�มประชาชนให0ครอบคลุมมากท่ีสุด เพราะฉะนั้น ปaญหาด0านการบริหารจัดการ 
การสนับสนุนจากหน�วยงานราชการ การสนับสนุนจากคณะสงฆ$จึงเกิดข้ึนตามมา และปaญหาบางด0าน
กําลังได0รับการพัฒนาแก0ไขปรับปรุงให0ดียิ่งข้ึน โดยวิธีการสร0างความเข0าใจให0เกิดข้ึนกับทุกฝiาย รวมถึง
การทําให0เห็นปรากฏชัดเปSนรูปธรรม จนกระท่ังสิ่งท่ีได0กระทําลงไปมีคําตอบชัดเจนกับผลท่ีได0รับ  
ขณะเดียวกันการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย ย�อมต0องมีการติดต�อประสานงานกับหน�วยงาน
องค$การอ่ืนๆ อยู�ตลอดเวลา บางครั้งอาจจะได0รับความร�วมมือเปSนอย�างดีบ0าง หรือไม�ได0รับความ
ร�วมมือบ0าง ก็เปSนเรื่องปกติธรรมดาท่ีพบเห็นกันอยู�ประจํา และหาทางแก0ไขปaญหาในเชิงของการ
บริหารไปทีละประเด็น จากการสอบถามข0อเสนอแนะในเชิงการบริหารจากผู0ให0ข0อมูลสําคัญ (Key 
Informants) พบว�า  

“การบริหารโครงการของวัดพระธรรมกาย หน�วยงานราชการให0การสนับสนุนก็มี
บ0างแต�ไม�มากเท�าท่ีควร หรือให0การสนับสนุนอย�างเต็มท่ีเปSนแต�เพียงการช�วยเหลือเพ่ือแสวงหาผลงาน
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เท�านั้น แต�ใจจริงท่ีจะให0การสนับสนุนด0วยการเห็นผลเปSนรูปธรรมค�อนข0างจะทําได0ยาก หน�วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข0องควรให0การสนับสนุนมากกว�านี้” (พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต), 
สัมภาษณ$ วันท่ี 20 ตุลาคม 2556) 

“สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติเปSนแต�เพียงหน�วยงานราชการท่ีมีหน0าท่ีให0การ
คุ0มครองดูแล สนองงานการคณะสงฆ$ และการส�งเสริมการเผยแผ�ศีลธรรม แต�ในข0อเท็จจริง ก็เปSนท่ี
เข0าใจกันว�า สํานักงานพุทธฯ ไม�ได0มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย เปSนแต�เพียงหน�วยงานขับเคลื่อน
นโยบายและสนองงานคณะสงฆ$เท�านั้น แต�การเปSนหน�วยงานท่ีขับเคลื่อนและสนองงานคณะสงฆ$ ควร
จะกระทําในลักษณะเชิงรุกให0มากกว�านี้”(พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต), 
สัมภาษณ$ วันท่ี 20 ตุลาคม 2556) 

“การทํางานด0านการเผยแผ�ศาสนธรรมท้ังท่ีเปSนหน�วยงานราชการ หน�วยงาน
ภาคเอกชน หน�วยงานภาคส�วนประชาสังคม ต0องร�วมกันทํางาน ไม�ใช�ทําคนละทิศทางกัน ควรจะ
ทํางานในลักษณะการบูรณาการกัน ใครมีอะไรดีก็นํามาบอกกล�าว เพ่ือให0หน�วยงานอ่ืนๆ ได0ถือเปSน
แนวทางแบบอย�าง กรณีของวัดพระธรรมกายก็เช�นเดียวกัน ถ0าจะกล�าวแล0วในปaจจุบันถือว�าเปSนผู0นํา
ด0านการพัฒนาโครงการฟmnนฟูศีลธรรม ควรจะจับร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืนๆ เปSนภาคีร�วม ซ่ึงจะเปSนการ
ช�วยแบ�งเบาภาระได0เปSนอย�างดี” (พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ$ วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

“การบริหารโครงการฟmnนฟูศีลธรรม หรือการเผยแผ�ธรรมะยุคใหม� คณะสงฆ$ต0องมี
การพูดคุยกันมากข้ึน และต0องมีการประชุมกันแล0วว�า จะต0องกระทําอย�างไร และควรจะมีความแน�ว
แน�ในการมอบหมายงาน รวมถึงการขอความอนุเคราะห$จากหน�วยงานราชการ ในเรื่องของการ
ประสานงานให0ถูกต0องกับระเบียบกฎเกณฑ$ทางราชการ” (พระวินัย ฐิตวินโย, สัมภาษณ$ วันท่ี 29 
กรกฎาคม 2556) 

“คณะสงฆ$ ประชาชน และหน�วยงานต�างๆ ในต�างจังหวัด ท่ีทํางานด0านการเผยแผ�
และอบรมศีลธรรม ควรจะให0การสนับสนุนและผู0นําบุญในต�างจังหวัดควรจะประสานงานกับทางคณะ
สงฆ$และประชาชนให0เข0าใจถึงเจตนารมณ$ของการบริหารงานโครงการของวัดพระธรรมกาย  
โดยการประสานงานกระทําท้ังในส�วนของภาคราชการและในส�วนของภาคประชาชน” (พระครูสมุห$
สมบูรณ$ ปุxฺญากโร, สัมภาษณ$ วันท่ี 14 ตุลาคม 2556) 

“การทํางานด0านการเผยแผ�ธรรมะจะต0องยึดหลักแห�งความเสียสละร�วมกัน คณะ
สงฆ$และหน�วยงานราชการต0องทํางานร�วมกันอย�างสัมพันธ$กัน มิฉะนั้น การบริหารงานโครงการฟmnนฟู
ศีลธรรมโลกก็จะไม�ประสบผลสําเร็จ รวมถึง การทํางานด0านการเผยแผ�ต0องศึกษาเรื่องการ
ประชาสัมพันธ$ให0เปSนท่ีรู0จักแก�ประชาชนทุกกลุ�มด0วย (พระครูวินัยธรนที นนฺทภทฺโท, สัมภาษณ$ วันท่ี 
25 ตุลาคม 2556) 

จากสภาพปaญหาในเชิงการบริหารท่ีเปSนภาพรวม โดยสะท0อนผ�านผู0ให0ข0อมูลสําคัญ 
(Key Informants) ผู0วิจัยนํามาสรุปให0เห็นเปSนข0อเสนอแนะเชิงการบริหารสําคัญ ดังต�อไปนี้ 

1) หน�วยงานราชการท่ีเ ก่ียวข0องกับการให0ความคุ0มครองรักษาและ
สนับสนุนพระพุทธศาสนา อาทิ สํานักงานพระพุทธศาสนา สํานักงานวัฒนธรรม และหน�วยงานอ่ืนๆ 
ควรจะแสดงถึงความต้ังใจจริงในการสนองงานด0านการเผยแผ�คณะสงฆ$ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การ
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บริหารจัดการโครงการของวัดพระธรรมกาย ซ่ึงได0กระทํากันอย�างต�อเนื่องทุกปr อย�างน0อยหน�วยงาน
ราชการควรจะแสดงเจตนารมณ$ท่ีจะเข0าไปช�วยเหลือสนับสนุน หรือเปSนธุระในด0านการประสานงาน
ท้ังในส�วนของรัฐบาล หรือในส�วนของหน�วยงานราชการด0วยกัน เพ่ือให0โครงการฟmnนฟูศีลธรรมเปSนไป
ด0วยความราบรื่นและเปSนประโยชน$แก�ประชาชนอย�างแท0จริง  

2) หน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีทํางานด0านการการเผยแผ�ศีลธรรมและการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ไม�ว�าจะเปSนหน�วยงานราชการ หน�วยงานเอกชน หน�วยงานสถานศึกษา ควรจะ
การทํางานร�วมกันอย�างบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู0ข0อมูลข�าวสารเทคนิคการเผยแผ�และการอบรม
ศีลธรรมให0แก�กันและกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนให0วัดพระธรรมกาย เปSนศูนย$กลางการเรียนรู0ด0าน
การเผยแผ�ศาสนธรรมและการฝhกอบรมประชาชน อันจะทําให0การทํางานเปSนไปอย�างมีเอกภาพและ
ไม�แบ�งแยก หรือเปSนการผลักภาระความรับผิดชอบไปให0หน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่งเปSนผู0รับผิดชอบ
แต�เพียงฝiายเดียว ขณะเดียวกัน คณะสงฆ$ทุกระดับควรจะให0การดูแลเอาใจใส�สนับสนุนให0วัด
พระธรรมกาย เปSนวัดตัวอย�างแห�งการพัฒนาด0านการบริหารจัดการงานคณะสงฆ$ ด0านการเผยแผ�  
ศาสนธรรม และด0านการการศึกษาและประชาสัมพันธ$ เพ่ือให0วัดทุกแห�งได0เรียนรู0หลักการและแบ�งปaน
ประเด็นการพัฒนาท่ีเปSนประโยชน$แก�ทางคณะสงฆ$ท่ัวประเทศ 

3) การบริหารจัดการโครงการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย ความจริง
แล0ว มีการดําเนินการมาอย�างต�อเนื่องและยาวนาน ซ่ึงอาจจะมีจุดบกพร�องบางประการในด0านการ
บริหาร ได0แก� การประชาสัมพันธ$ทําความเข0าใจให0เกิดข้ึนกับทุกฝiาย จริงอยู�ว�า โครงการบางประการ
ท่ีกระทําลงไปแล0ว ไม�จําเปSนต0องอธิบายเพราะมีความชัดเจนอยู�ในตัว แต�ถ0ามองสะท0อนภาพความ
เปSนจริงและตามหลักวิชาการสื่อสารประชาสัมพันธ$กันจริงๆ ควรจะมีการประชาสัมพันธ$บอกกล�าว 
แถลงหลักการความเปSนจริงให0เกิดความกระจ�างแก�ทุกฝiาย ประโยชน$ท่ีวัดพระธรรมกายจะได0 
นอกจากจะทําให0โครงการประสบผลสําเร็จแล0ว ยังเปSนการสร0างความกระจ�างให0กับสังคมได0รับทราบ
ว�า เจตนารมณ$ของการบริหารจัดการโครงการนั้น เปSนเช�นไร มีประโยชน$อย�างไร สอดคล0องตาม
หลักธรรมวินัยอย�างไร กรณีตัวอย�าง โครงการบวชพระแสน โครงการธุดงค$ธรรมชัย พัฒนาวัดร0างให0
เปSนวัดรุ�ง โครงการเด็กดี v-star หากไม�พิจารณาตามความเปSนจริง ก็ดูเหมือนว�า โครงการนี้ อุปโลกน$
ข้ึนมา โดยไม�มีฐานของธรรมวินัยรองรับ แต�ถ0าพิจารณาศึกษาดูจากพระไตรปkฏก ประกอบกับผู0รู0
ทางด0านคัมภีร$ในทางพระพุทธศาสนา ต�างก็ให0ความเห็นว�า มิได0ขัดต�อพระธรรมวินัยแต�อย�างใด กลับ
เปSนการแสดงให0เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธอย�างประจักษ$เพ่ิมข้ึนอีก เพราะฉะนั้น 
หน�วยงานราชการก็ดี หน�วยงานภายในท่ีเก่ียวข0องกับการประชาสัมพันธ$ของวัดพระธรรมกายก็ดี ควร
จะเน0นการประชาสัมพันธ$เชิงรุก เน0นการสร0างความเข0าใจ ก�อนท่ีจะดําเนินการไปตามโครงการเผยแผ�
ธรรมะต�างๆ ของวัด  

1.3) ข0อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
การทํางานเผยแผ�ศาสนธรรมเชิงรุก สิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ ต0องรู0จักการพัฒนา

งานด0านวิชาการเก่ียวกับพุทธธรรม ดังท่ีเรียกกันว�า ธรรมวิจัย เพ่ือให0ได0หลักธรรมะท่ีเปSนประโยชน$ต�อ
การพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมอย�างแท0จริง บ�อยครั้งท่ีคนเปSนจํานวนมากมักจะไม�เข0าใจใน
สาระสําคัญของหลักการ และท่ีแย�ไปกว�านั้น ไม�รู0ว�า จะประยุกต$ใช0อย�างไรกับชีวิตประจําวัน เพราะ
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เปSนเรื่องท่ีค�อนข0างจะเปSนไปในเชิงนามธรรมอย�างมาก หรือหากจะทําความเข0าใจกันอย�างดี ต0อง
อาศัยระยะเวลาสักพักหนึ่ง กว�าท่ีจะทําความเข0าใจได0ในสาระแห�งธรรม ดังนั้น จึงต0องมีการศึกษา
เรียนรู0หลักธรรม จนสามารถแบ�งแยกเปSนหมวดหมู� ไว0สําหรับการเรียนรู0ของคนท่ีมาศึกษาในแต�ละ
ระดับ ในปaจจุบันนี้ องค$การท่ีดําเนินการด0านหลักวิชาการด0านพระพุทธศาสนา ท่ีได0รับการยอมรับกัน
อย�างเปSนทางการมี 2 หน�วยงาน ได0แก� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ$ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย ท้ังสองหน�วยงานทําหน0าท่ีในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังการวิจัยด0าน
พระพุทธศาสนา และนําเสนอผลงานทางวิชาการด0านพระพุทธศาสนามาเปSนลําดับ 

แต�อย�างไรก็ดี ยังมีหน�วยงานอีกแห�งหนึ่งท่ีทําหน0าท่ีด0านการวิจัยหลักธรรมเช�นกัน 
แม0จะไม�ได0รับการรับรองจากหน�วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบมหาวิทยาลัยก็ตาม หน�วยงานนั้น ได0แก� 
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย ซ่ึงเปSนความร�วมมือกันระหว�างวัดพระธรรมกายกับมหาวิทยาใน
มลรัฐแคลิฟอร$เนียประเทศสหรัฐอเมริกา มีฐานท่ีต้ังอยู�ในศูนย$สาขาของวัดพระธรรมกาย และท่ีวัด
พระธรรมกายแคลิฟอเนีย อาซู�ซ�า ลอสแองเจอริส ทําหน0าท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาในทางด0าน
พระพุทธศาสนา พร0อมท้ังการทําวิจัยด0านพระพุทธศาสนา มีคณาจารย$ผู0 เชี่ยวชาญทางด0าน
พระพุทธศาสนา ท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ หมุนเวียนกันมาบรรยายในชั้นเรียนตลอดทุกภาค
การศึกษา สภาพปaญหาท่ีสะท0อนให0เห็นถึงความเปSนจริงของการทํางานด0านการวิจัยด0านพุทธธรรม 
คือ ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู0วิชาการด0านหลักวิชาการกันอย�างต�อเนื่อง อีกท้ังยังไม�มีการยอมรับ
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนียในระบบมหาวิทยาลัยจากกระทรวงศึกษาธิการ ทําให0การพัฒนา
ความรู0ด0านหลักธรรมะของมหาวิทยาลัยท่ีเน0นการเรียนการสอนด0านพุทธศาสนา ยังไม�มีความ
หลากหลายเท�าท่ีควร ซ่ึงส�วนหนึ่งอาจจะเปSนอัตตาของมหาวิทยาลัยแต�ละแห�งด0วยซํ้า ท่ียังไม�ยอมรับ
ระบบการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย ท้ังๆ ท่ีหลักสูตรการเรียน
การสอนเน0นท่ีการวิจัยหลักธรรม ซ่ึงอาจจะหยั่งลงลึกไปสู�แนวทางการดําเนินชีวิตมากกว�า
สถาบันการศึกษาแห�งอ่ืนๆ ท่ีเปkดทําการเรียนการสอนวิชาด0านพระพุทธศาสนา  

ความจริงการพัฒนาองค$ความรู0ด0านพระพุทธศาสนา จะกระทําได0 2 ลักษณะ คือ 
พัฒนาด0านการเรียนรู0กับ การพัฒนาด0านการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล0องกับหลักการศึกษาพระพุทธศาสนา
ตามพระไตรปkฏก คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ การเรียนการสอนในระบบของมหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอร$เนียเช�นเดียวกัน ก็ดําเนินการไปตามลักษณะเช�นนี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงฆ$ท้ังสองแห�ง และ
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย ต0องผนึกกําลังด0านธรรมวิจัยอยู�อย�างต�อเนื่อง และต0อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู0 อะไรท่ีเห็นเหมือน เห็นต�างก็สามารถถกกันได0 อย�างมิต0องมีการแบ�งแยก ไม�มีคําว�า 
นิกายเข0ามาแบ�งแยก รวมถึงไม�มีการสร0างวาทะกรรมในเรื่องของลัทธิ เพราะมหาวิทยาลัยสงฆ$สอง
แห�ง รวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย ต�างก็เปSนเสาหลักของการเผยแผ�และการพัฒนา
วิชาการทางพระพุทธศาสนา เรียนรู0และมุ�งสู�การปฏิบัติเพ่ือให0เห็นผลและนําสันติสุขมาสู�สังคมโลก 
“หลักการง�ายๆ ของการท่ีจะต0องสร0างเครือข�ายการพัฒนาร�วมกันระหว�างมหาวิทยาลัยสงฆ$และ
มหาวิทยาลัยของเรา ก็คือ การมุ�งสร0างแต�สันติสุขภายในและการพัฒนาศีลธรรมให0เกิดข้ึนในโลกอย�าง
ไม�จํากัดเชื้อชาติศาสนาใดๆ” (พระมหาสงวน สุริยวํโส, สัมภาษณ$ วันท่ี 29 ตุลาคม 2556) 
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องค$ความรู0ด0านพระพุทธศาสนาจะเปSนจริงและถูกต0องข้ึนมาได0 ย�อมต0องอาศัยการ
ทํางานร�วมกันของสถาบันทางการศึกษา ท่ีจะต0องช�วยกันพัฒนาองค$ความรู0ด0านพุทธธรรม และเผยแผ�
องค$ความรู0ด0านพุทธธรรมไปสู�ประชาชนให0ได0รับรู0และทําความเข0าใจ จนกระท่ังได0นําไปปฏิบัติให0เห็น
เปSนมรรคเปSนผลได0 เพราะฉะนั้น การพัฒนาองค$ความรู0ด0านพระพุทธศาสนา จะต0องดําเนินการให0
เห็นในรูปแบบวิชาการ ไม�เฉพาะในแวดวงวิชาด0านพระพุทธศาสนาภายในประเทศเท�านั้น แต�ยัง
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู0กับมหาวิทยาลัยท่ัวโลก และผู0นําศาสนาแม0จะต�างศาสนากันก็ตาม      
แต�เปfาหมายสําคัญของการพัฒนาศีลธรรม คือ การนําเอาสันติภาพและสันติสุข ซ่ึงทุกชาติศาสนา
สามารถสร0างสรรค$ร�วมกันได0อย�างไม�เปSนปaญหาแต�ประการใด เพราะข้ึนชื่อว�า ศาสนาพุทธ เปSน
ศาสนาท่ีไร0พรมแดน เปkดต0อนรับให0กับคนท่ีต0องการจะมาประพฤติปฏิบัติ แม0จะต�างศาสนากันก็ตาม    
องค$ความรู0ท่ีได0จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู0ก็จักเปSนประโยชน$ต�อชาวโลกอันหาประมาณมิได0 จากการ
สัมภาษณ$เชิงลึกด0านข0อเสนอแนะในเชิงวิชาการจากผู0ให0ข0อมูลสําคัญ (Key Informants) หลายท�านพบว�า  

“จากการเผยแผ�ธรรมะของคณะสงฆ$ในประเทศไทย ต0องอาศัยองค$ความรู0ด0านหลัก
พุทธธรรมท่ีถูกต0อง นํามาชี้แจ0งบอกกล�าวแก�ประชาชน การจะทําให0องค$ความรู0ด0านพุทธธรรมมีความ
ชัดเจนแจ�มแจ0งได0 ก็ต�อเม่ือมีการทําวิจัยด0านหลักธรรม และมหาวิทยาลัยสงฆ$ทุกแห�งต0องแสดง
บทบาทสําคัญในการทําวิจัยเรื่องธรรมะ หรือหลักธรรมท่ีสามารถนําไปสู�การปฏิบัติได0อย�างเห็นผล” 
(พระครูวิเทศปaญญาภรณ$ (สมบุญ สมฺมาปุxฺโญ), สัมภาษณ$ วันท่ี 6 ตุลาคม 2556) 

“การทําวิจัยเรื่องหลักพุทธธรรมท้ังหลาย เปSนสิ่งท่ีควรทําอย�างยิ่งและต0องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู0กันระหว�างมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ$ท้ังสองแห�งท่ีมีอยู� รวมถึง
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนียด0วย ซ่ึงไม�ควรจะถูกมองข0ามเนื่องจากว�า มหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลฟอร$เนีย ก็จัดการเรียนการสอนด0านหลักพุทธศาสนาอย�างเข0มข0นเช�นเดียวกัน” (พระครูสมุห$เชิด
ศักด์ิ สดฺติโชโต, สัมภาษณ$ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 

“ถ0า มีการทําวิจัยกันในเรื่องของหลักพุทธธรรมเปSนอย�างดีและเปSนระบบ  
โดยความร�วมมือกันทุกฝiาย ก็จะได0รับหลักการสําคัญของการประพฤติและปฏิบัติ รวมถึงการใช0ใน
การอบรมในโครงการต�างๆ ได0เปSนอย�างดี ดังนั้น หลักธรรมะท้ังหลายท่ีเกิดการวิจัย จะเปSนหลักธรรม
ท่ีสามารถนําไปบูรณาการให0เกิดประโยชน$แก�คนในสังคมอย�างแน�นอน” (พระครูวินัยธรไพบูลย$, 
สัมภาษณ$ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2556) 

“ธรรมวิจัยต0องมีการกระทํากันอย�างต�อเนื่อง อย�างกรณีคําว�า ธรรมกาย ความจริง
เราต0องทําธรรมวิจัยเผยแผ�หรือทําการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเปSนประโยชน$อย�าง
ยิ่ง ถ0าตรงกันแล0ว จะไม�ตรงกันด0วยประเด็นบ0าง ควรมีการพูดคุยกัน” (พระครูสมุห$จรินทร$, สัมภาษณ$ 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) 

“การวิจัยธรรมะ ย�อมมีประโยชน$อย�างแน�นอน เพราะจะได0ทราบถึงหลักธรรมอัน
สําคัญแล0วนํามาจัดเปSนหมวดและนําไปใช0ได0อย�างสอดคล0องกับความต0องการ และท่ีสําคัญอย�างยิ่งวัด
พระธรรมกายมีโครงการต�างๆ มากมาย ส�วนหนึ่งท่ีจะเปSนเครื่องมือสนับสนุนให0โครงการเปSนไปด0วยดี 
ได0แก� หลักธรรมะ ท่ีใช0ในกิจกรรมการบริหารงานโครงการให0ประสบผลสําเร็จ” (พระครูสมุห$เชิดศักด์ิ 
สดฺติโชโต, สัมภาษณ$ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556) 
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“การเผยแผ�เอกสารวิชาการ ความจริงวัดพระธรรมกายก็ได0ดําเนินการมาอย�าง
ต�อเนื่องเปSนปกติ ไม�ว�าจะเปSนวารสาร หนังสือ จุลสาร สื่อต�างๆ โดยมีแผนกดําเนินงานด0านนี้
รับผิดชอบอยู�แล0ว แต�การนําเสนอผลงานการวิจัยด0านธรรมะและแนวทางการปฏิบัติธรรม ตาม
รูปแบบวิชาธรรม ยังไม�ค�อยได0ดําเนินการสักเท�าไหร�นัก ควรจะดําเนินการเสนอผลงานการวิจัยเพ่ือ
เผยแผ�ให0กับประชาคมวิจัยในภาคส�วนต�างๆ ได0ศึกษา อันจะนํามาซ่ึงการยอมรับในวงกว0าง”  
(พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต, สัมภาษณ$ วันท่ี 23 สิงหาคม 2556) 

“การทําวิจัยการบริหารโครงการเผยแผ�ธรรม โดยเฉพาะอย�างยิ่งการประเมินผลในแต�ละ
โครงการว�า มีประสิทธิภาพเพียงใด และธรรมะข0อใดบ0างท่ีเปSนประโยชน$และประชาชนท่ีเข0ามาร�วมโครงการได0รู0
และเข0าใจได0อย�างง�าย โดยท่ีวัดพระธรรมกายจะกลายเปSนแหล�งวิชาการด0านการบริหารโครงการเผยแผ�และให0
องค$อ่ืน  ๆได0ถือเอาเปSนแบบอย�าง” (พระมหาคมเพชร ธมฺมวิชิโร, สัมภาษณ$ วันท่ี 25 กันยายน 2556) 

จากสภาพปaญหาในเชิงวิชาการท่ีเปSนภาพรวม โดยสะท0อนผ�านผู0ให0ข0อมูลสําคัญ 
(Key informants) ผู0วิจัยนํามาสรุปให0เห็นเปSนข0อเสนอแนะ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังต�อไปนี้ 

1) ความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ$ของ
ประเทศไทย ได0แก� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ$ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย ในด0านการทําวิจัยหลักพุทธธรรม เม่ือมองในแวดวงวิชาการยังถือว�าน0อย รวมถึงความ
ร�วมมือของมหาวิทยาลัยสงฆ$ท้ังสองแห�งของประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย ก็ยัง
ถือว�าห�างไกลจากความเปSนจริงยิ่งนักในด0านความร�วมมือทางวิชาการด0านการธรรมวิจัย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยสงฆ$ท้ังสองแห�งรวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย ควรจะประสานความร�วมมือ
ทางด0านการวิจัยศาสนธรรม ควรจะผนึกเปSนแนวร�วมกําลังสําคัญในการพัฒนาวิชาการด0าน
พระพุทธศาสนาให0เด�นและเปSนการปกปfอง รักษา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาร�วมกัน   

2) มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนียเปkดทําการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรและระบบมหาวิทยาลัยเปkด (Open University) เน0นการเรียนการสอนในทาง
พระพุทธศาสนา ไม�แตกต�างจากมหาวิทยาลัยท่ัวไปท่ีทําการเรียนการสอนในทางพระพุทธศาสนา แต�
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย ยังไม�ได0รับรองวิทยฐานะคุณวุฒิจาก สํานักงานคณะกรรมการ
ข0าราชการพลเรือน (กพ.) และ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้น รัฐบาล โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการเปSนผู0รับชอบเก่ียวกับการพิจารณาหลักสูตรและการสอน รวมถึงการกําหนด 
วิทยฐานะ ควรจะพิจารณาให0มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย ได0รับการรับรองและมีวิทยฐานะใน
ด0านคุณวุฒิเทียบเท�ากับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีเปkดทําการเรียนการสอนด0านพระพุทธศาสนา ท้ังนี้ การ
ท่ีได0รับการรับรองในด0านคุณวุฒิ จะทําให0การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และจะ
เปSนเสาหลักสําคัญในด0านการวิจัยทางด0านพระพุทธศาสนาอีกแห�งหนึ่งของประเทศไทยและของโลก    

3) การเผยแผ�เอกสารวิชาการ อาทิ วารสาร จุลสาร ตํารา หนังสือ ฯลฯ วัด
พระธรรมกายค�อนข0างจะมีการตีพิมพ$เผยแผ�อย�างต�อเนื่อง ส�วนใหญ�แล0วมักจะเปSนการเขียนอธิบายท่ี
มีใจความสื่อให0เห็นถึง กิจกรรมงานบุญตามช�วงโอกาสต�างๆ และการนําหลักธรรมมาขยายชี้แจ0ง 
วิพากษ$ ซ่ึงมักจะนําเสนอให0ผู0อ�านได0ศึกษาอยู�ตลอดเวลา แต�อย�างไรก็ดี การเผยแผ�เอกสารวิชาการใน
ลักษณะของงานวิจัยด0านหลักพุทธธรรม ยังมีให0เห็นน0อยมาก และการทําวิจัยด0านหลักพุทธธรรม ส�วน
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ใหญ�มักจะเปSนงานวิจัยท่ีพระภิกษุของวัดไปศึกษาเล�าเรียนในระดับต�างๆ จากสถาบันการศึกษาแห�ง
อ่ืน โดยไม�ได0 เปSนของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย ลิขสิทธิ์ของงานวิจัยจึงเปSนของ
สถาบันการศึกษาแห�งอ่ืน ดังนั้น วัดพระธรรมกายควรส�งเสริมให0พระภิกษุ สามเณร และอุบาสก 
อุบาสิกา ฆราวาสท่ัวไป ได0เข0าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร$เนีย พร0อมท้ังทํางานวิจัยด0าน
หลักธรรม เพ่ือพัฒนาให0วัดพระธรรมกายมีจุดแข็งในด0านองค$ความรู0ในทางพระพุทธศาสนาอย�าง
ถูกต0องและได0รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

4) การทําวิจัยด0านพุทธธรรมของวัดพระธรรมกาย หากจะกล�าวไปแล0ว นับว�ายัง
น0อยนิด มีแต�เพียงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ เท�านั้น ขณะเดียวกันกัน การวิจัยหลักธรรมท่ีนํามา
ปรับใช0กับโครงการท่ีมีความหลากและมีอยู�มากมายในแต�ละปr ก็ยังถือว�า มีไม�มาก การนําหลักธรรมมาปรับ
ใช0กับการบริหารงานโครงการถือเปSนส�วนสําคัญอย�างยิ่ง แต�ก็ยังไม�สามารถจะรู0ได0ว�า หลักธรรมข0อใดท่ี
สามารถนํามาปรับใช0ให0เกิดประสิทธิผลได0อย�างสอดคล0องกับความต0องการ และจะพัฒนาหลักธรรมในแต�ละ
อย�างให0เกิดกระบวนการเรียนรู0และเข0าใจอย�างง�ายได0อย�างไร เปSนสิ่งท่ีจะต0องพิจารณานํามาทําการวิจัยและ
นําไปใช0ในประกอบกับการอบรมในโครงต�างๆ หากกล�าวเช�นนี้ถือว�า วัดพระธรรมกาย ยังกระทําได0อย�างไม�
เต็มท่ี ดังนั้น วัดพระธรรมกายควรจะทําการวิจัยด0านการประเมินผลการบริหารโครงการ  

5) การวิจัยด0านการบริหารโครงการการเผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
ยังไม�เปSนท่ีแพร�หลายในแวดวงวิชาการมากนัก แม0จะรู0ว�า ประสบผลสําเร็จมากในระดับหนึ่ง โดยมี
ตัวชี้วัดสําคัญ ได0แก� จํานวนผู0เข0าร�วมโครงการ ความพึงพอใจจากผู0เข0าร�วมโครงการ การให0การ
สนับสนุนจากทุกภาคส�วน เปSนต0น แต�นั้นเปSนการอนุมานจากการวัดท่ีมิใช�ทางวิจัย เพราะฉะนั้น การ
วัดท่ีมีประสิทธิภาพและเปSนท่ียอมรับในวงวิชาการ คือ การทําวิจัย เพราะฉะนั้น วัดพระธรรมกาย 
ควรจะทําการวิจัยเก่ียวกับการบริหารโครงการ โดยหาตัวชี้วัดหรือตัวบ�งชี้สําคัญท่ีเปSนสาเหตุให0การ
บริหารโครงการของวัดพระธรรมกายประสบผลสําเร็จ กรณีนี้ควรจะเน0นไปท่ีตัวบ�งชี้ด0านหลักธรรม   
ว�ามีหลักธรรมข0อไหนท่ีสามารถนํามาใช0ได0จริงและเห็นผล คนเข0าร�วมโครงการยอมรับอย�างมาก     

5.3.2 ข0อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต�อไป 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ�ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$ มีประเด็น

ข0อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต�อไปดังนี้ 
1) ควรมีการทําวิจัยเรื่อง ตัวบ�งชี้ด0านศาสนธรรมท่ีส�งผลต�อการบริหารงานโครงการ

เผยแผ�ธรรมะของวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน$ 
2) ควรมีการทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข�ายกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกาย

เพ่ือรองรับกับการเข0าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
3) ควรมีการทําวิจัยเรื่อง แนวทางการประเมินผลโครงการเผยแผ�ศาสนธรรมของ   

วัดพระธรรมกาย 
4) ควรมีการทําวิจัยเรื่อง ปaจจัยภูมิหลังของบุคลากรท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจเข0ามา

เปSนสมาชิกของวัดพระธรรมกาย 
5) ควรมีการทําวิจัยเรื่อง ความสําเร็จของการบริหารนโยบายการพัฒนาวัดของวัด

พระธรรมกายเพ่ือยกระดับสู�ความเปSนเลิศ  
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แบบสัมภาษณเชิงลกึ (In - Depth Interviews) 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

 

การศึกษาวิจัยตอไปน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของโครงการเผยแผธรรมะวัด

พระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน โดยคําถามจะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  
สวนแรก เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
สวนที่สอง เปนคําถามเกี่ยวกับความเปนมาของโครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
สวนที่สาม เปนคําถามเกี่ยวกับหลักธรรมะที่ใชในการอบรมธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
สวนที่สี่ เปนคําถามเกี่ยวกับการบริหารงานโครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
สวนที่หา เปนคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในโครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย 

สวนที่หก เปนคําถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย 
ผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดใหขอมูลอยางตรงไปตรงมา เพื่อคุณคาของการ

วิเคราะหทางวิชาการ และผูวิจัยยืนยันวาคําตอบของทานจะไมสงผลเสียหายใดๆ ตอทานทั้งสิ้น ผูวิจัย

ขอขอบคุณในความอนุเคราะหของทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

สวนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของผูใหขอมูลสําคัญ ขอใหทานเติมคําลงในชองวาง หรือ

วงกลมลอมรอบขอที่ทานเลือก 
1) อายุ/พรรษา....................ป 
2) การศึกษาของทาน 

ก. ตํ่ากวา ปริญญาตรี  ข. ปริญญาตรี ค. ปริญญาโท ง. ปริญญาเอก 
3) ตําแหนงของทาน........................ 
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สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความเปนมาของโครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย ขอใหทาน

กรุณาใหขอมูลตามความเปนจริง 
1)  โครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกายเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับหลักธรรมะที่ใชในการอบรมธรรมะของวัดพระธรรมกาย ขอใหทาน

กรุณาใหขอมูลตามความเปนจริง 
1) หลักคุณธรรม 3 ประการ มีความสําคัญอยางไรกับการอบรมธรรมะแกประชาชน 
ก. วินัย 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ข. เคารพ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ค. อดทน 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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2) หลักธรรมะเบื้องตนที่ใชในการอบรมประชาชนมีอะไรบาง และมีความเหมาะสมกับ

ประชาชนทุกระดับหรือไม 
ก. ทิศ 6 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ข. อบายมุข 6 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ค. สังคหวัตถุ 4 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ง. ฆราวาสธรรม 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ฆ. กัลยาณมิตตธรรม  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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จ. มงคลชีวิต 38  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

สวนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับการบริหารงานโครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย ขอใหทาน

กรุณาใหขอมูลตามความเปนจริง 
1) สภาพแวดลอมการบริหารงานโครงการเปนอยางไร 
ก. ประชาชนผูเขารวมโครงการ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ข. วัฒนธรรมทองถ่ิน 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ค. คณะสงฆภายในจังหวัด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ง. การสนับสนุนจากพอคา ประชาชนภายในจังหวัด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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จ. หนวยงานภาครัฐ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

2) วัตถุประสงคของการบริหารโครงการของวัดพระธรรมกายเปนอยางไร 
ก. การพฒันาศาสนธรรม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ข. การพัฒนาศาสนทายาท 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ค. การยึดมั่นในหลักศาสนปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ง. การพฒันาศาสนวัตถุ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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3) การวางแผนการบริหารโครงการของวัดธรรมกาย เปนอยางไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

4) การอํานวยการโครงการของวัดพระธรรมกาย เปนอยางไร  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5) การดําเนินการโครงการของวัดพระธรรมกาย เปนอยางไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

6) การกํากบัควบคุมและการเมินผลการบริหารงานโครงการของวัดพระธรรมกายเปนอยางไร  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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สวนท่ี 5 เปนคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในโครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย ขอใหทาน

กรุณาใหขอมูลตามความเปนจริง 
1) วัดพระธรรมกายไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการเผยแผธรรมะของ

วัดมากนอยเพียงใด 
ก. กิจกรรมของวัด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ข. เครือขายกัลยาณมิตร   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 ค. การเผยแผหลักธรรมะ   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 ง. การอบรมศีลธรรม   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................   
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สวนท่ี 6 เปนคําถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย ขอใหทานกรุณา

ใหขอมูลตามความเปนจริง 
1) ต้ังแตเริ่มกอต้ังวัดพระธรรมกายมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร โครงการเผยแผ

ธรรมะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  
ก. ดานศาสนธรรม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ข. ดานศาสนบุคคล   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 ค. ดานศาสนพิธี   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 ง. ดานศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามผลสัมฤทธ์ิของโครงการเผยแผธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน 
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แบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ี เปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของโครงการเผยแผธรรมะวัดพระธรรมกายใน  

ยุคโลกาภิวัตนขอมูลที่ไดรับเปนประโยชนตอการเผยแผศาสนธรรมของวัดพระธรรมกายตอไป 

นอกจากน้ี ขอมูลที่ไดผูศึกษาจะเก็บไวเปนความลับ  ผลการศึกษาจะรายงานเปนภาพรวมการศึกษา

ครั้งน้ี ไมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้นโดยผูรับบริการไมตองกรอก  ช่ือ-สกุล  จึงขอความ

กรุณาโปรดกรอกแบบสอบถามดวยระดับความพึงพอใจใหครบทุกขอ 
2. แบบสอบถามมี  3  ตอน  ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชาชนที่เขามารวมโครงการ 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานโครงการเผยแผธรรมะ 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามผลสัมฤทธ์ิของการบริหารโครงการเผยแผธรรมะ 
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆ 

 

ขอเจริญพรขอบคุณที่ทานสละเวลาในการใหขอมูลในครั้งน้ี 
 

 

           พระบุญเทียม  ปุญญปุณฺโณ 
       นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณฯ 
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ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน   ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด 

  เพศ 

  1.  ชาย      2.  หญิง 

  อายุ 

  1.  20 - 30 ป     2.  31  -  40  ป 

  3.  41  -  50  ป     4.  51  ปข้ึนไป 

  ระดับการศึกษา 

  1.  มัธยมตน 

  2.  มัธยมปลาย/ปวช. 

  3.  อนุปริญญา/ปวส. 

  4.  ปริญญาตรีข้ึนไป 

รายไดตอเดือน 

  1.  ตํ่ากวา 5,000 บาท    2. 5,001 –10,000 บาท 

  3. 10,001–15,000  บาท    4.  15,001 บาท ข้ึนไป 

อาชีพ 

  1.  เกษตรกร     2.  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

   3.  บริษัทเอกชน     4.  ขาราชการ 

   5.  ตําแหนงอื่นๆ......... 
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ตอนท่ี  2 แบบสอบถามผลสัมฤทธ์ิของโครงการเผยแผธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตนทาน 

มีความพึงพอใจอยูในระดับใด 

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชอง

เดียวเทาน้ัน 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของการบริหารโครงการเผยแผ

ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ปจจัยดานโครงการเผยแผธรรมะ 

1. ระยะเวลาในการจัดโครงการเผยแผธรรมะของวัด
พระธรรมกาย 

     

2. การทํางานของบุคลากรภายในโครงการเผยแผธรรมะของวัด
พระธรรมกาย 

     

3. สถานที่ในการจัดโครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย      

4. งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการเผยแผธรรมะของวัด
พระธรรมกาย 

     

5. การวางแผนงานโครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย      

6. โครงการเผยแผธรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัครอบครัวของวัด
พระธรรมกาย 

     

7. โครงการเผยแผธรรมะที่เกี่ยวเน่ืองกบัชุมชนของวัด
พระธรรมกาย 

     

8. โครงการที่มุงพัฒนาคนใหเปนคนดีของวัดพระธรรมกาย      

9. โครงการพัฒนาวัดใหเปนที่แทจริงของวัดพระธรรมกาย      

10. โครงการพฒันาศาสนทายาททุกระดับของวัดพระธรรมกาย      

ปจจัยดานหลักธรรมะท่ีใชในการอบรม 

11. วิทยากรถายทอดหลักธรรมะใหกับประชาชน      

12. ใชหลักคุณธรรม 3 ประการ เชน วินัย เคารพ และอดทน
เปนหลักเบือ้งตนในการอบรม 

     

13. หลักธรรมทีเ่กี่ยวกบัแนวทางปฏิบัติตนตอบุคคลรอบขาง 
เชน หลักทิศ 6 เปนตน 

     

14. หลักธรรมทีเ่ปนเครื่องยึดเหน่ียวนํ้าใจผกูไมตรจีิตตอผูอืน่ 
เชน สังหควัตถุ 4 ประการ 
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ตอนท่ี 2  (ตอ) 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของการบริหารโครงการเผยแผ

ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

15. หลักธรรมทีเ่ปนคุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิต เชน หลักฆราวาสธรรม 

     

16. หลกัการคบเพื่อน การรูจกัเสวนากับคนดี เชน หลักกลัยาณมิตรธรรม      

17. หลักมงคลที่เปนขอบัญญัติ ตองทําและปฏิบัติใหไดจริง ซึ่งเปน
หลักแหงความสุขและความเจริญ เชน หลักมงคล 38 ประการ 

     

ปจจัยดานกระบวนการบริหารโครงการ 

18. ข้ันตอนการดําเนินการโครงการ      

19. ทรัพยากรการบรหิารโครงการ เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ 
และการจัดการ 

     

20. สภาพแวดลอมการบรหิารงานโครงการ เชน ประชาชนที่เขา
รวม วัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน 

     

21. ผูใหการสนับสนุนโครงการ เชน คณะสงฆในจังหวัด ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในทองถ่ิน 

     

22. การนําแนวคิด หลกัการและเหตุผลของการบรหิารโครงการมาปรับใช      

23. วัตถุประสงคของการดําเนินการโครงการ      

24. การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ      

25. การวางแผนการบริหารโครงการ      

26. การสํารวจความตองการของประชาชน      

27. การประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของโครงการ      

28. การกําหนดแนวทางการดําเนินการโครงการ      

29. การอํานวยการโครงการ เชน มีผูรบัผิดชอบ มีผูสั่งการ และ
มีคนคอยประสานงาน เปนตน  

     

30. การจัดวางบุคลากร เจาหนาที่ใหสอดคลองกบัแผนกงาน      

31. การควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานโครงการ      

32. การประเมินผลตรวจดูความสําเรจ็ของโครงการที่ไดกระทํา
มาแลวหรอืที่กําลังกระทําอยู 
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ตอนท่ี 2  (ตอ) 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของการบริหารโครงการเผยแผ

ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ปจจัยดานศรัทธาประชาชนท่ีมีตอโครงการ 

33. เจตนารมณของโครงการเผยแผธรรมะ       

34. โครงการฟนฟูศีลธรรมโลก      

35. ประชาชนใหการสนับสนุนดวยกําลงักาย กําลงัใจ และกาํลัง

ทรัพย 

     

36. ประชาชนใหการสนับสนุนดวยกําลงักาย       

37. ประชาชนใหการสนับสนุนดวยกําลงัใจ ความคิด สติปญญา       

38. ประชาชนใหการสนับสนุนดวยกําลงัทรัพย      

39. จํานวนประชาชนทีเ่ขามารวมโครงการเพิ่มข้ึน      

40. ทัศนคติของประชาชนที่มีตอโครงการเผยแผธรรมะดีข้ึน      
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามผลสัมฤทธ์ิของโครงการเผยแผธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน

โครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกายมีความสําเร็จในระดับใด 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผธรรมะ 
วัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน 

ระดับความสําเร็จ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานศาสนธรรม 

1. ความเขาใจในหลักธรรมข้ันพื้นฐาน ไดแก คุณธรรมข้ัน
พื้นฐาน 3 ประการ วินัย เคารพ อดทน 

     

2. การแปลงหลักธรรมพื้นฐานใหเปนภาษาที่เขาใจงาย ไดแก 
ทิศ 6 สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม  

     

3. ปลูกฝงอุดมการณการเผยแผธรรมะ คือ สรางพระใหเปน
พระ สรางวัดใหเปนวัด สรางคนใหเปนคนดี  

     

4. หลอมรวมอุดมการณใหเปนหน่ึงเดียวในหมูคณะ      

5. การสรางเครือขายกัลยาณมิตรในการเผยแผธรรมะ      

6. ใชหลักธรรมเปนแนวทางการสรางทีมงานเผยแผธรรมะ      

7. โครงการเผยแผธรรมทางกาวหนา        

8. โครงการเผยแผธรรมะสันติภาพโลก      

ดานศาสนบุคคล 

1. รูปแบบการคัดเลือกและคัดสรรบุคคล      

2. กระบวนการคัดเลือกและคัดสรรบุคคล      

3. เปาหมายของการคัดเลือกและคัดสรรบุคคล      

4. การแนะนําบุคลากรใหรูจักกับสถานที่และบุคคลสําคัญ
ภายในวัด  

     

5. การแนะนําใหรูหลักการปฏิบัติเบื้องตน เชน กฎ ระเบียบ
วินัย เปนตน  

     

6. รูปแบบการฝกฝนอบรม      

7. การใหการศึกษาแกบุคลากร      

8. การปลูกฝงอุดมการณและเปาหมายของการปฏิบัติธรรม      

9. การจัดสภาพความเปนอยูดวยหลักการ สัปปายะ 4 ประการ       

10. การเอาใจใสในความเปนอยูของบุคลากร      
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ตอนท่ี 3 (ตอ) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผธรรมะ 

วัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน 

ระดับความสําเร็จ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานศาสนบุคคล 

11. การสรางแรงบันดาลใจในการสรางบุญ สรางบารมี      

12. การพัฒนาบุคคลผานโครงการสําคัญของวัด      

13. โครงการพฒันาบุคคล เชน โครงการธรรมทายาท โครงการ

บวชพระหน่ึงแสนรูป และโครงการเด็กดี V-Star เปนตน  

     

ดานศาสนพิธ ี      

1. การทบทวนศาสนพิธีมีความเหมาะสมกบัพระธรรมวินัย      

2. พัฒนาศาสนพิธีใหเปนที่แพรหลายแกประชาชน      

3. การประพฤติและปฏิบัติตามศาสนพิธีอยางตอเน่ืองและ

พัฒนาใหเกิดความย่ังยืน 

     

4. การสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธในงานบุญใหญของ

วัด เชน งานกฐิน ถวายขาวพระพุทธ ถวายสังฆทาน เปนตน  

     

5. การธํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ      

6. การประยุกตศาสนพิธีใหเขากับสถานการณในปจจุบัน      

7. ความตอเน่ืองของการปฏิบัติตามศาสนพิธี      

8. โครงการที่เกี่ยวเน่ืองกบัศาสนพิธี       

9. โครงการถวายสงัฆทานพระทั่วประเทศ       

10. โครงการตักบาตรพระ 100,000 รูป      

11. โครงการเดินธุดงคธรรมชัยตามรอยเสนทางมหาปูชนียาจารย      

ดานศาสนสถาน      

1. ใชหลักปฏิรปูเทศ 4 ประการ ไดแก อาวาสเปนทีส่บาย 

บุคคลเปนทีส่บาย อาหารเปนทีส่บาย และธรรมะเปนทีส่บาย  
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ตอนท่ี 3 (ตอ) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผธรรมะ 

วัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน 

ระดับความสําเร็จ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานศาสนสถาน      

2. ปรังปรงุวัดใหมีความรมรื่นตามหลกัอาวาสเปนทีส่บาย       

3. สรางศาสนสถานใหพอเพียงกบัจํานวนคนที่เขามารวมใน

กิจกรรมของวัด 

     

4. พื้นที่ใชสอยเพียงพอกบัคนมารวมกิจกรรม      

5. มีความมั่นคงถาวรแข็งแรง      

6. มีความเรียบงายและเนนประโยชนใชสอยสูงสุด      

7. ศาสนสถานเปนสถาปตยกรรมรวมสมัย      

8. ผูออกแบบคิดคนและสรางสรรคศาสนสถาน      
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) (พระสงฆ) 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interviews) (พระสงฆ) 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ท่ีอยู วันสัมภาษณ 

1. พระราชภาวนาจารย รองเจาอาวาส 
วัดพระธรรมกาย 

วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2  
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

5 กรกฎาคม 
2556 

2. พระครูวินัยธรสุวิทย ผูชวยเจาอาวาส 
วัดพระธรรมกาย 

วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2 
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  12120 

10 กรกฎาคม 
2556 

3. พระครูวินัยธรไพบูลย ผูชวยเจาอาวาส 
วัดพระธรรมกาย 

วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2  
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  12120 

14 กรกฎาคม 
2556 

4. พระครสูังฆรักษ
รังสฤษด์ิ 

ผูชวยเจาอาวาส 
วัดพระธรรมกาย 

วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2 
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี  12120 

18 กรกฎาคม 
2556 

5. พระครสูมหุจรินทร ผูชวยเจาอาวาส 
วัดพระธรรมกาย 

วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม  อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี  12120 

23 กรกฎาคม 
2556 

6. พระกลาธรรมโชติโชติ
สิปฺโป     

ประธานสงฆ ธุดงคสถานลานนา เลขที่ 155   
หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.ชียงใหม  50290 

26 กรกฎาคม 
2556 

7. พระวินัยฐิตวินโย ประธานสงฆ ศูนยปฏิบัติธรรมเชียงราย   
เลขที่ 55 หมู 4  บานแมลาว  
ต.ทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย   
57000 

29 กรกฎาคม 
2556 

8. พระครสูมหุเชิดศักด์ิสดฺ
ติโชโต 

ประธานสงฆ ธุดงคสถานพิษณุโลกต.วังนก
แอน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
65130 

31 กรกฎาคม 
2556 

9. พระอานนท อภินนฺโท ประธานสงฆ ศูนยอบรมเยาวชน จังหวัด
แพร  บานคางใจ  ต.แมเกิ๋ง   
อ.วังช้ิน จ.แพร 

6 สิงหาคม 
2556 

10. พระมหาอุเทนสริิภทฺโท ประธานสงฆ ศูนยปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ  
ต.นาปา  อ.เมือง  
จ.เพชรบรูณ 

10 สิงหาคม 
2556 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) (พระสงฆ) 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ท่ีอยู วันสัมภาษณ 

11. พระครูโกศลสุดากร เจาอาวาส วัดเมืองดง จ.ศรสีะเกษ   
เลขที่ 73 หมู 6 ต.เมืองดง   
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ   
33160 

15 สิงหาคม 
2556 

12. พระสมพงธยโสธโร ประธานสงฆ ศูนยอบรมเยาวชนสุรินทร  
เลขที่ 114  หมู 3  ต.แกใหญ  
อ.เมือง จ.สุรินทร  32000 

19 สิงหาคม 
2556 

13. พระมหาเสถียร  
สุวณฺณฐิโต 

ประธานสงฆ ศูนยอบรมเยาวชอุบลราชธานี   
บานดอนชาด หมู 3 ต.มุง
หวาย อ.วารินชําราบ    
จ.อุบลราชธานี 34190 

23 สิงหาคม 
2556 

14. พระสุนันท 
ปญญานนฺโท 

ประธานสงฆ ศูนยอบรมเยาวชนนครราชสีมา 
ต.ธงชัยเหนือ  อ.ปกธงชัย  
จ.นครราชสีมา 30150 

26 สิงหาคม 
2556 

15. พระนิพนธ สริิภทฺ
โท 

เจาอาวาส วัดปาโนนสะอาด บานโนน   
ต.กุดบง อ.โพนพิสัย    
จ.หนองคาย 43000 

28 สิงหาคม 
2556 

16. พระอติเทพ ธมฺมนา
โถ 

ประธานสงฆ ศูนยอบรมเยาวชนสุกวนิช  
จ.ราชบรุี ต.คุงนํ้าวน อ.เมือง  
จ.ราชบรุ ี70000 

31 สิงหาคม 
2556 

17. พระวัชระ ฐิตสํวโร ประธานสงฆ ธุดงคสถานพัฒนานิคม  
จ.ลพบรุี  เลขที่ 3 หมู 8   
ต.พัฒนานิคม อ.พฒันานิคม   
จ.ลพบรุี 15140 

4 กันยายน 
2556 

18. พระอรรถ สจุิตฺโต ประธานสงฆ ศูนยอบรมเยาวชนนครปฐม   
เลขที่ 64 หมู 7 ต.หวยขวาง  
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม   
73040 

8 กันยายน 
2556 

19. พระครูธรรมมังคโล
ภาส 

เจาอาวาส วัดทวีพูลรังสรรค จ.นครนายก   
ต.ทรายมลู อ.องครักษ   
จ.นครนายก  26120 

11 กันยายน 
2556 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) (พระสงฆ) 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ท่ีอยู วันสัมภาษณ 

20. พระครูวิสุทธ์ิกาญจนกจิ เจาอาวาส วัดถํ้าเนรมติร จ.กาญจนบรุี    

ต.แมกระบุง  อ.ศรสีวัสด์ิ    

จ.กาญจนบรุี  71450 

20 กันยายน 

2556 

21. พระมหาคมเพชร ธมฺมวิ

ชิโร 

ประธานสงฆ ธุดงคสถานนครธรรม  

จ.นครศรีธรรมราช เลขที่ 33   

หมู 3 ต.ชางซาย  อ.พระพรหม   

จ.นครศรีธรรมราช  80000 

25 กันยายน 

2556 

22. พระสุรศักด์ิ สรุสกฺโก ประธานสงฆ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ   

ต.เกาะหลัก  อ.เมือง   

จ.ประจวบคีรีขันธ  77000 

28 กันยายน 

2556 

23. พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ ศูนยปฏิบัติธรรมภาคใต  

จ.สงขลา เลขที่ 60  หมู 6   

บ.คลองนกกระทงุ  ต.ทาชาง   

อ.บางกล่ํา จ.สงขลา  90110 

30 กันยายน 

2556 

24. พระประยูร อตฺถลทฺโธ ประธานสงฆ ธุดงคสถานชุมพร จ.ชุมพร   

เลขที่ 27  หมู 4 ต.ขุนกระทิง   

อ.เมือง  จ.ชุมพร  86190 

3 ตุลาคม 

2556 

25. พระครูวิเทศปญญาภรณ 

(สมบุญ สมฺมาปฺุโญ) 

เจาอาวาส วัดพระธรรมกายแคลิฟอรเนีย

865 E. Monrovia Pl., Azusa, 

CA 91702 USA 

6 ตุลาคม 

2556 

26. พระครูภาวนาวิเทศ  

(วิรัตน มณิกนฺโต) 

เจาอาวาส วัดพระธรรมกายซแีอตเติล 

21910   44th Ave. W., 

Mountlake Terrace, WA 

98043, USA 

10 ตุลาคม 

2556 

27. พระครสูมหุสมบรูณ 

ปฺุญากโร 

เจาอาวาส วัดพระธรรมกายชิคาโก 

6224 W.Gunnison St., 

Chicago, IL 60630 USA 

14 ตุลาคม 

2556 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) (พระสงฆ) 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ท่ีอยู วันสัมภาษณ 

28. พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ 

(หาญชัย อาสภกนฺโต) 

เจาอาวาส วัดพระธรรมกายนิวเจอรซ ี

257 Midway Ave., 

Fanwood, NJ 07023 USA 

20 ตุลาคม 

2556 

29. พระครูวินัยธรนที 

นนฺทภทฺโท 

เจาอาวาส วัดภาวนาซานโฮเซ 

19198 De Havilland Dr., 

Saratoga Santa Clara CA 

95070 

25 ตุลาคม 

2556 

30. พระมหาสงวน สุริยวํโส เจาอาวาส วัดพระธรรมกายจอรเจีย 

4522 Tilly Mill Road, 

Atlanta, GA 30360 USA 

29 ตุลาคม 

2556 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) (ฆราวาส) 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ท่ีอยู วันสัมภาษณ 

1. คุณวินิจ  พันธุวิยรัตน พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

3 กรกฎาคม 
2556 

2. คุณสมนีก  สังขแกว พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

8 กรกฎาคม 
2556 

3. คุณสิริวรรณี  ภูประเสริฐ พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  12120 

13 กรกฎาคม 
2556 

4. คุณสุปานันท  ปนศูรย พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

15 สิงหาคม 
2556 

5. คุณเกษกนก  ดวงพรมณทล พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7  ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

20 สิงหาคม 
2556 

6. ดร.อภิชา  แดงจํารูณ พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย  เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  12120 

26 สิงหาคม 
2556 

7. คุณองอาจ  ธรรมนิทา พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย  เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

1 กันยายน 
2556 

8. ร.อ.ณัฐพล  โยธินพนาเวศ พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

6 กันยายน 
2556 

9. คุณกรรณิการ  อยูศร ี พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  12120 

10 กันยายน 
2556 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) (ฆราวาส) 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ท่ีอยู วันสัมภาษณ 

10. ดร.วีระ  สุภะ พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย  เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

4 ตุลาคม 2556 

11. คุณสายใจ  วลี พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

10 ตุลาคม 
2556 

12. คุณวรรณร ี ไตรเนตร พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที ่23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

18 ตุลาคม 
2556 

13. คุณพรชนก  พูนนารถ พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

6 พฤศจิกายน 
2556 

14. คุณอัชวัน  หงิมรักษา พิธีกร 
วัดพระธรรมกาย เลขที่ 23/2   
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  12120 

15 พฤศจิกายน 
2556 

 

 

 



ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล พระมหาบุญเทียม เหยี่ยวซ�าย 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 15 ตุลาคม 2506 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดลําปาง 
ท่ีอยู,ป-จจุบัน 23/2 วัดพระธรรมกาย ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2524 
 
พ.ศ. 2527 
 
พ.ศ. 2529 
 
พ.ศ. 2545 
 
 
พ.ศ. 2554 
 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2557 
 
พ.ศ. 2557 

 
มัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียนแม,ทะวิทยา อําเภอแม,ทะ  
จังหวัดลําปาง  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยราชมงคลล�านนาลําปาง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
ส,งเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต สาขาวิชาส,งเสริม
การเกษตรและสหกรณ? มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จังหวัดนนทบุรี 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร? 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร?เนีย 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารงานท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2532 
 
 
พ.ศ. 2533 

 
พ.ศ. 2533   
 
พ.ศ. 2533   
 
พ.ศ. 2535   

 
พระอาจารย?พระพ่ีเลี้ยงพระธรรมทายาท โครงการอบรมบรรพชา
และอุปสมบทหมู,ภาคฤดูร�อนและภาคฤดูฝน วัดพระธรรมกาย 
จังหวัดปทุมธานี 
พระเลขานุการเจ�าอาวาสวัดถํ้าเนรมิต อําเภอศรีสวัสด์ิ  
จังหวัดกาญจนบุรี 
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวง วัดถํ้าเนรมิต 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการตรวจข�อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวง 
คณะสงฆ?อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
พระหัวหน�ากองธรรมอุทยาน สํานักสาธารณูปการ  
วัดพระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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