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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58601713 : Major (Public and Private Management) 
Keyword : designs guidelines to develop recreational 

PHRA EKKACHAI NONTREE : THE EXPLANATION OF DESIGNS AND GUIDELINES 
TO DEVELOP TEMPLE AS A RECREATIONAL AREA WITH COMMUNITY COLLABORATION, 
A CASE STUDY: WAT NAKPROK, PHASI CHAROEN, BANGKOK. THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR PITAK SIRIWONG, Ph.D. 

This research is qualitative research  to select the study area that is consistent 
to the objectives and research questions. Data were collected through in-depth interviews, 
inquiries, document analysis and related research. Data analysis has been done through 
interpretation and the importance of data received. There are 20 key informants including 
monks, male followers, female followers, staffs, Buddhists, and general public who 
involved in development of Wat NakProk. 

Research result 

The definition of “the designs and guidelines to develop Wat Nak prok as a 
recreational area” from those involved with Wat Nak Prok are 1. To do good for the 
Buddhism. 2. To participate in temple activities. 3. To take part in problem solving and 
developing Wat Nak Prok. 

The designs and guidelines to develop temple as a recreational area of 
integrity in Buddhism according to the principles of temple creation and management 
includes suitable abode, suitable resort, suitable speech, suitable person, suitable food, 
suitable climate, and suitable posture. These are considered as the principles that created 
the process to develop temple as a recreational area, to be as a spiritual anchor to sustain 
Buddhist’s mind, and to be an area for Buddhists to learn and develop physical, mental, 
emotional and intellectual. 

Solution for the problem to development of Wat Nak Prok as a recreational 
area is to have a structural plan for management and administration to induce beneficial 
to temple development. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
1.1. ควำมเป็นมำของปัญหำ  
 สังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์ ท่ียึดหลักบริโภคนิยมตามแบบอย่างสังคมตะวันตก โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้าน
วัตถุ มากกว่าการพัฒนาด้านจิตใจ การพัฒนาก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆมากมายท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยท่ี
ส่งผลต่อการเจริญก้าวหน้าในกาพัฒนาประเทศชาติ เช่นปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นวาระแห่งชาติท่ีทุกฝ่ายต้องหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม  การเปล่ียนแปลงทางสังคมหลายอย่างท าให้
การด าเนินชีวิตมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของสังคมไทย ท่ีมีสถาบัน
หลักส าคัญท่ีอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาต้ังแต่สมัยโบราณมา วัดในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสถาบันหลัก
ชุมชนท่ีให้จัดการการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร และยังเป็นท่ีอบรมบ่มนิสัย ขัดเกลาฝึกฝนเหล่า
กุลบุตรท่ีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมตามระเบียบพระธรรมวินัยและ
ระบบของวัดท่ีได้จัดไว้อย่างมีแบบแผนแล้ว และวัดยังเป็นท่ีพึ่งพิงอาศัยของมนุษย์ทุกหมู่เหล่าท่ีเมื่อ
ได้รับการส่ังสอนและมีการขัดเกลาช้ีน าอยู่เสมอจนเกิดการเรียนรู้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจรู้ว่าส่ิงใดเป็นคุณ
และเป็นโทษแล้วก็ย่อมน าไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีในอนาคตได้ เพราะว่าถ้าได้รับการ
พัฒนาแล้วย่อมมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น อยู่ท่ีว่าจะตกแต่งให้เป็นแบบไหนเหล่ียมไหนรูปร่างอย่างไร ท้ังนี้ก็
เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี มีคุณภาพมีจิตใจท่ีงดงามโดยใช้หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นหลักในการตกแต่งและพัฒนานั่นเอง ซึ่งวัดและพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญยิ่งในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า  
(พระครูปลัดส ารวย สิริสาโร. 2556)  

กระบวนการท างานของพระสงฆ์ท่ีเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชน ก็จ าเป็นจะต้องมีมุมมองใหม่ 
กล่าวว่าจะต้องมีการปรับตัว  ปรับวิธีการน าเสนอ  ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับ
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยในสมัยปัจจุบันนี้ให้เข้าถึงสถานท่ีร่มเย็นในหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานท่ีพึ่งพิงในด้านจิตของสังคม กล่าวคือภารกิจของพระสงฆ์
ด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาสังเคราะห์  การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการปกครองนั้น เป็นภารกิจท่ีมีอุป
การคุณแก่สังคมไทยเป็นอันมาก โดยช่วยหล่อหลอมประชาชนชาวไทยให้ยึดมั่นในคุณธรรมและ
ด าเนินชีวิตตามวิถีธรรมและจารีตประเพณีไทยเสมอมา แม้จะมีอุปสรรคและปัญหาท้ังในสังคมนอกวัด
และสังคมในวัดก็สามารถขจัดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วยดี (ส านักงานนายกรัฐมนตรี. 2554) 
นอกจากนี้ รัฐได้อาศัยวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ศีลธรรมของชุมชนมาเป็นเวลาช้า
นาน แต่ยังพบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการสอนวิชาศีลธรรมคือ ครูผู้สอนไม่ได้จบ
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การศึกษาด้านศาสนาหรือสอนศีลธรรมท าให้ขาดความมั่นใจในการสอนขาดการวิเคราะห์น า
หลักธรรมมาใช้ในชีวิตจริง ท้ังท่ีเป็นการเห็นชัดเจนว่า การฝึกอบรมบุคคลก่อให้เกิดการพัฒนาปัญญา
เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงและสภาวะของส่ิงท้ังหลายมีทัศนคติต่อส่ิงท้ังหลายอย่างถูกต้อง
ปฏิบัติและจัดการกับส่ิงท้ังหลายตามท่ีควรจะเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ตนคือความมีชีวิตอยู่อย่าง
ส าเร็จผลดีท่ีสุดมีจิตใจเป็นอิสระมีสุขภาพจิตสมบูรณ์และประโยชน์ผู้อื่นคือสามารถช่วยสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขแก่คนท้ังหลาย (พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย, 2559) 

เมื่อวัดและพระสงฆ์มีความส าคัญต่อชุมชน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท่ีสถาบันต่าง ๆ เห็น
ความส าคัญของพระสงฆ์ ท าให้เกิดโครงการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อท่ีจะเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม เนื่องจากพระสงฆ์ถือว่าเป็นศาสนทายาท และเป็นหนึ่งในพระ
รัตนตรัยซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของพุทธศาสนา เป็นองค์กรท่ีท างานเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนในฐานะเป็นผู้น า ดังนั้นพระสงฆ์นอกจากต้องท าหน้าท่ีเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง ศึกษา
ไตรสิกขาแล้ว ยังต้องท าหน้าท่ีเพื่อสังคมหรือชุมชนอีกด้วย เพราะในความเป็นจริงแล้ว ชีวิตของ
พระสงฆ์มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับชุมชนท้ังด้านการเป็นอยู่ และความช่วยเหลืออื่น ๆ ใน
ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ต้องท าหน้าท่ีตอบแทนชุมชนตามนโยบายท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงจาริกเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ประชาชน เพื่ออนุเคราะห์
ชาวโลก” (ฉลอง พันธ์จันทร์ และคณะ, 2553) ด้วยท่าทีของพระพุทธเจ้าดังกล่าว พระสงฆ์ซึ่งเป็น 

ศาสนทยาทจึงต้องขับเคล่ือน และรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติ
สุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพราะปัจจุบัน งานพัฒนาส่วนมากมีรัฐเป็นเจ้าภาพใน
กระบวนการขับเคล่ือนในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ความคิด ทรัพยากรอื่น ๆ 
ประกอบกับโลกทัศน์ของคนในสังคมต่อพระสงฆ์เปล่ียนไปเป็นอย่างมาก โดยเห็นความส าคัญของวัด
น้อยลงไปทุกที จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหันมาทบทวนและให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่แล้วให้ปรากฏเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน (พระมหาสุระพงษ์ สุรว โส, 2555)  

ในปัจจุบันบทบาทของวัดและพระสงฆ์ท่ีมีต่อสังคมไทยเกิดความส่ันคลอนไม่น้อยเนื่องจากวัด
มีรูปแบบการพัฒนาตนเองอย่างเช่ืองช้าไม่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และประเทศท่ี
เกิดการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ท้ังในเรื่องเทคโนโลยี เศรษฐกิจ เงื่อนไขในการด ารงชีวิตของคนหลัง
สมัยใหม่ท่ีเร่งรีบวันทันด่วน ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับชุมชนเดินหันหลังห่างออกจากกันเรื่อย ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนท่ีเราเห็นกันในปัจจุบัน
เหลือเพียงสถานท่ีเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีไว้ตอบสนองในด้านประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาหรือสถานท่ีจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมประจ าชาติในวันส าคัญต่าง ๆ เท่านั้น 

เช่น วันลอยกระทง วันทางศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น ในอีกด้านหนึ่งภาพลักษณ์ของวัดใน
ปัจจุบันก็ถูกมองว่าเป็นแหล่งกอบโกยผลประโยชน์จากความเช่ือของพระพุทธศาสนิกชน ทรัพยากร
ภายในวัดอย่างพระสงฆ์ได้รับการต้ังข้อสังเกตว่าเป็นบุคลากรท่ีไร้ประสิทธิภายเสียส่วนใหญ่ในขณะท่ี
ชุมชนรอบวัดก็เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุขเส่ือมโทรม ด้วยสาเหตุนี้เองท่ีท าให้ความศรัทธาของพุทธ
ศาสนิกชมท่ีมีต่อวัดและพระสงฆ์เริ่มสูญหายไปทีละน้อย(ด ารงศักดิ์ มีสุนทร, 2556: 3) ด้วยเหตุผลนี้
วัดจึงต้องร่วมกับชุมชนในการพัฒนาวัดวาอารามให้เป็นสถานท่ีศึกษาเหล่าเรียนต่าง ๆ และปัจจุบันใน
การบริหารการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะเน้นชนบทมากกว่าในเมือง ด้วยเหตุท่ีสภาพ
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สังคมในชนบทนั้นยังมีแบบเก่าอยู่เป็นจ านวนมากคือ เป็นสังคมท่ีมีวัดเป็นศูนย์กลางในการประกอบ
กิจกรรมแทบทุกด้านของหมู่บ้าน โดยยึดหลักว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยเมตตากรุณาโดย
พื้นฐานความจริงท่ีว่าวัดเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนแห่งนั้น และจ าเป็นต้องพึ่งอาศัยปัจจัยด ารงชีพจาก
ชาวบ้าน ซึ่งความเป็นอยู่ท่ีสุขสมบูรณ์ของหมู่บ้านก็ย่อมมีผลต่อความเป็นอยู่ของวัดเองด้วย จึงเป็นท่ี
ปรากฏให้เห็นโดยท่ัวไปว่า ก่อนท่ีรัฐบาลจะได้เริ่มพัฒนาวัด ชุมชนในเมืองนั้น พระสงฆ์ซึ่งจ าพรรษา
อยู่ในวัดวาอารามนั้นจะมีบทบาทในการเป็นผู้น าการพัฒนาหมู่ชุมชนนั้น ๆ อย่างไม่เป็นทางการอยู่
แล้ว จนเป็นปกติวิสัย เช่น เป็นผู้น าในหารเสนอความคิดริเริ่ม และเป็นท่ีปรึกษาและเป็นศูนย์รวมแห่ง
ศรัทธาเรียกความร่วมมือจากชาวบ้านในการสร้างสาธารณสมบัติและส่ิงสาธารณูปโภค 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยมองว่าการพัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม สาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน และเป็นบรรยากาศแห่งธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะถูกบัดบังด้วยชุมชนและความเจริญของชุมชน
บริเวณรอบวัดนาคปรกอยู่ จึงนับเป็นวัดท่ีมีพื้นท่ีมุมสงบไว้ส าหรับการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ 
สามเณร ตลอดจนชุมชนและประชาชนท่ัวไป และเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นท่ีวัดนาคปรกให้เป็นไป
ตามรมณีย์สถาน ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ดังท่ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(2560) กล่าว
ว่า เรื่องบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมอันเป็นรมณีย์ คือถิ่นรมณีย์เป็นท่ีต้ังต้นหรือเป็นท่ีก าเนิดของ

พระพุทธศาสนา ตามเรื่องราวท่ีว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสร็จออกบรรพชาแล้ว หลังจากได้ทรงเรียนรู้

ลัทธิของฤษีดาบสและทดลองปฏิบัติเพียงพอแล้ว ได้ตกลงพระทัยท่ีจะด าเนินในวิถีแห่งการค้นคว้า

ของพระองค์เอง และได้เสด็จด าเนินไปถึงต าบลอุรุเวลาเสนานิคม จึงทรงพบถิ่นดีอันเหมาะท่ีจะทรง

บ าเพ็ญเพียร คือด าเนินสิกขา หรือเจริญภาวนา ดังได้ตรัสเล่าไว้เองว่า 

 ภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นท่ีรมณีย์หนอ (“รมณีย  วตภูมิภาโค”) มีไพรสณฑ์ร่ม

รื่น น่าช่ืนชม น่าช่ืนบาน ท้ังมีแม่น้ าไหลผ่าน น้ าใส เย็นช่ืนใจ ชายฝ่ังท่า

น้ าก็ราบเรียบเป็นรมณีย์ ท้ังโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานท่ีเหมาะ

จริงหนอท่ีจะบ าเพ็ญเพียร ส าหรับกุลบุตรต้องการท าความเพียร 

  ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ท่ีนั้นโดยตกลงใจว่า  

“ท่ีนี่ละ เหมาะท่ีจะบ าเพ็ญเพียร” 

 ท่ีอุรุเวลา ณ ถิ่นอันเป็นรมณีย์นี้ ในท่ีสุด พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ

พระพุทธศาสนา ดังความท่ีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม 4 (วินย.4/1/1) ว่า 

  โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า แรกตรัสรู้ประทับอยู่ ท่ีอุรุเวลา ณ 

โพธิรุกขมูล ใกล้ฝ่ังแม่น้ าเนรัญชรา ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ

นั่งคู่บังลังก์เดียว ณ โพธิรุกขมูล เสวยวิมุตติสุข ตลอดสัปดาห์ 
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 นี่คือเหตุการณ์ส าคัญท่ีพระโพธิสัตว์ประทับในร่มโพธิพฤกษา ณ ริมฝ่ังแม่น้ าเนรัญชรา อันมี

บรรยากาศเป็นรมณีย์ในถิ่นนิคมอุรุเวลา ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และหลังเสวยวิมุตติสุข ณ ท่ีนั้น

แล้ว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เริ่มต้น “จึงได้บอกว่าถ่ินรมณีย์ เป็นท่ีเกิดของพระพุทธศาสนา” 

 จากวาระแห่งการตรัสรู้ท่ีเริ่มต้นพระพุทธศาสนา ไปถึงก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานเพียง 3 

เดือน คือคราวที่ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ท่ีพระพุทธเจ้าแม้จะประชวรหนักแล้ว ก็ได้ตรัสให้โอกาส

แก่พระอานนท์ท่ีจะทูลอาราธนาให้ด ารงพระชนม์ต่อไป 

 เมื่อตรัสแล้ว พระอานนท์เงียบอยู่ จึงได้ตรัสว่าทรงปลงพระทัยแล้วว่า จากนั้นอีก 3 เดือน จะ

ปรินิพพาน พระด ารัสประทานโอกาสนั้น เริ่มด้วยตรัสถึงเมือง ภูเขา ถ้ า เงื้อมผา ป่า วัด เจดียสถาน 

(นับได้ 18 แห่ง) ว่าเป็นท่ีรมณีย์ เช่น เขาคิชฌกูฏ วัดท่ีบ่อน้ าร้อนตะโปทาราม เวฬุวัน วัดอัมพวันของ

หมอชีวก แล้วตรัสว่า บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเจริญอิทธิบาท 4 เป็นอย่างดีแล้ว หากประสงค์จะอยู่ตลอดกัป 

(อายุกัปป์) หรือเกินกว่านั้น ก็ได้ การท่ีตรัสโดยทรงยกรมณีย์สถานท้ังหลายเป็นข้อปรารภ ก็แสดงอยู่

ในตัวถึงความส าคัญจองความเป็นรมณีย์ถึงแม้พระอานนท์จะไม่ทันนึกท่ีจะอาราธนา ก็เป็นการย้ า

เตือนพระโยมบรรดาผู้ด าเนินในวิถีพุทธให้ค านึงใส่ใจในภาวะรมณีย์นี้  

 ผู้วิจัยจึงใช้หลักการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาวัดนาคปรกให้

เป็นรมณีย์สถานต้นก าเนิดพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นสถานท่ีศึกษาความรู้ เป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนาด้วยจิตใจ ศูนย์รวมสายศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน โดยอาศัยหลักรมณีย์สถานท่ีท่ีกล่าวมาข้าง

เป็นแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1.หลักสัปปายะ 7 อย่าง  2.รมณีย์สถาน 4 อย่าง และ 3.การมีส่วนร่วม

ของชุมชนเพื่อให้ผลการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาวัดครั้งนี้ให้เป็นสถานท่ีส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาต่อไป 

 

1.2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 2.1. เพื่อศึกษาการให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน

ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 2.2. เพื่อศึกษาสภาพการและสภาพปัญหาอุปสรรครูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็น

รมณียสถานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 2.3. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานด้วยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 
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1.3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขตของการวิจัย

ดังนี้  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับ การให้ความหมายท่ีมาของความหมายรูปแบบและแนว

ทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา :วัดนาคปรก เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ บทความ 

วารสาร วิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องและเว็บไซต์ ประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ  

 3.1. ขอบเขตด้านประชากร 

 เป็นการศึกษาโดยก าหนดจ านวนประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีเกี่ยวข้อง

กับวัดนาคปรก ประกอบด้วย พระภิกษุ สามเณร ประชากรในชุมชน ผู้แสวงบุญ และเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับวัด จ านวน 20 รูป/คน  

 3.2. ขอบเขตด้านสถานท่ี  

 ส าหรับพื้นท่ีการวิจัย คือ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และชุมชนวัดนาค

ปรก   

 3.3. ขอบเขตด้านเวลา  

 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบระยะเวลาของการวิจัยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เริ่มต้ังแต่ 1 

พฤษภาคม 2561 จนถึงวันท่ีส้ินสุดการเก็บข้อมูลวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

 

1.4. โยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 4.1. ท าให้ทราบการให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน

ด้วยการมีส่วนร่วมของ 

 4.2. ท าให้ทราบสภาพการและสภาพปัญหาอุปสรรครูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้

เป็นรมณียสถานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 4.3. ทราบถึงรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานด้วยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีจากต าราหนังสือ 
เอกสาร บทความ และคู่มือรวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อท่ีส าคัญดัง
ต่อไป  
 1. แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการพัฒนา  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัด  
 5. หลักธรรมสัปปายะ 7  
 6. หลักธรรมรมณีย์  
 7. ประวัติวัดนาคปรก 
 8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1. แนวคิดกำรมีส่วนร่วม 
   ความหมายของการมีส่วนร่วมท่ีนักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไปมี
หลายท่านต่างกันไปตามความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคล แต่ละประสบการณ์ ดังนี้ 
  อัจฉรา ศักด์ินรงค์ (2549) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการ ต้ังแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ได้แก่ การวางแผนการด าเนินงาน การตัดสินใจ
ให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล การแบ่งปันผลประโยชน์ โดยประโยชน์
ท่ีเกิดขึ้นจะกลับคืนสู่ชุมชนโดยตรง 
 ด ารงศักด์ิ  มีสุนทร (2556) ได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมเป็นการท่ีประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเกี่ยวข้องท้ังในด้านความคิด การกระท าและการตัดสินใจในภารกิจต่าง ๆ โดยเสียสละเวลา
และก าลังของตนให้แก่ประโยชน์ของกลุ่ม  

พระรังสฤษฏ์ ประโพธิ์ศรี (2556) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึงการท่ีเยาวชน
รวมกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อาจเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรง
หรือมีส่วนรวมทางอ้อมโดยปัจจัยเกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยภายในตัวบุคคล เช่น ความรู้ ความเช่ือ ทัศนคติ 
และความคาดหวัง ส่วนปัจจัยภายนอกคือ แรงเสริมท่ีช่วยกระตุ้นปัจจัยในตัวบุคคลให้เกิดการมีส่วน
ร่วมมากขึ้น ผลประโยชน์ท่ีได้รับสภาพแวดล้อมทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจความปลอดภัยและ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งลักษณะของการมีส่วนร่วม 
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  สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550) ให้ได้ความหมายของการมีส่วนร่วมคือ การส่งเสริมสนับสนุน 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโครงการของ
องค์การปกครองท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการร่วมคิดร่วมวิเคราะห์การแก้ปัญหา ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนิ นงาน รวมท้ังร่วมรับ
ผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการพัฒนา 

ปาริชาติ  ว ลัย เสถี ยรและคณ ะ (2542) ได้ ให้ ความหมายของการมี ส่ วนร่วม เป็ น
กระบวนการพัฒนาต้ังแต่ตันจนจบส้ิน กระบวนการได้แก่การวิจัยการวางแผนการตัดสินใจ การ
ด าเนินงานการบริหารจัดการติดตามและประเมินผลตลอดจนการจัดการสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นโดย
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การก าหนดความต้องการขอตนเองตัดสนใจใช้ทรัพยากร 
 สุปราณี โล่ภักดีสวัสด์ิ (2557) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีประชาชน
หรือชุมชนเข้ามาคิด ร่วมลงมือปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนในการจัดการควบคุม
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตการวิจัยนี้คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนครนายก ท่ีมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องทางสังคมบุคคลและชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในบรรลุเป้าหมาย
และผลท่ีคาดหวังไว้ 

จากแนวคิดนักวิชาการได้กล่าวมาสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีประชาชนหรือ
ชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือพัฒนาการด าเนินและขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในสังคมร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
การมีส่วนร่วมจึงเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหลักในการพัฒนาเพื่อตอบสนองตอบต่อ
ประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดไปในงานวิจัยเกี่ยวกับการนิยามศัพท์ การต้ังประเด็นค าถามและน าไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ในส่วนบทท่ี 5 และเป็นการตอบค าถามในการศึกษาเรื่องการให้ความหมาย
ของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาวัดให้เป็นวัดต้นแบบ
ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในการศึกษาหาแนวคิด การให้ความหมายของการมีส่วนร่วมจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ตอบค าถามจาการศึกษาวัดนาคปรกให้เป็นสถานท่ีรมณียสถานท่ีเป็น
วัดตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาปฏิบัติทางธรรม การปฏิบัติธรรม แนว
ทางการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต่อไป  
 
 1.1. รูปแบบกำรมีส่วนร่วม 

พระจรูญ นั่งยืน (2549) ได้กล่าวถึง การท่ีมนุษย์จะเข้าไปมีส่วนร่วมกระท าในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับการเลือกเหตุผลของผู้กระท าและได้รวบรวมปัจจัยท่ีท าให้มนุษย์กระท า
หรือไม่กระท าในส่ิงหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. เป้าหมาย (Goal) การกระท าทุกอย่างต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อาจจะเป็นความ
เช่ือความรู้สึกแถลงการณ์ของราชการและอาจจะเป็นจากเงื่อนไขของตนเองหรือคนอื่นเป็นผู้ก าหนด
ขึ้นไปตามความเช่ือพื้นฐานท่ีเขามีอยู่ดั้งเดิม 

2. ความเช่ือ (Belief) เป็นความคิดหรือความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการอ้างอิงใด ๆ 
ความเช่ือนี้จะมีอิทธิพลมากต่อการตัดสินใจและมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมเพราะคน
ส่วนมากจะเลือกกระท าตามความเช่ือพื้นฐานท่ีเขามีอยู่ด้ังเดิม 

3. ค่านิยม (Value) เป็นระบบหนึ่งของความเช่ือการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นจะต้องสร้าง
เงื่อนไขในการด ารงชีวิตการท่ีจ าส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือไม่มีพื้นฐานมาจากการท่ีสังคมนั้นตัดสินว่าดีหรือเลว 

4. ความเคยชินและขนบธรรมเนียมประเพณี (Habits and Customs) เป็นรูปแบบท่ีสร้าง
ขึ้นมาจากความรับผิดชอบภายในกลุ่มซึ่งคนในสังคมจะยอมรับด้วยความเต็มใจเป็นแบบอย่างท่ี
สมบูรณ์และมีเหตุผลการกระท าส่ิงท่ีแสดงออกมาเช่นนี้เป็นเพราะความเคยชินและประเพณีด้ังเดิมท่ี
ยึดถือกันมานาน 

5. ความคาดหวัง (Expectation) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในตัวเราหรือเกิดขึ้นจากตัว
บุคคลกลุ่มและสังคมท่ีได้คิดหรือหวังในตัวเราควรจะมีความเช่ือความรู้สึกหรือแสดงการกระท า
ออกมาตามท่ีเขาต้องการ 

6. ข้อผูกพัน (Commitments) เมื่อมีการรวมกลุ่มกิจกรรมพิเศษขึ้นในสังคมก็มีข้อผูกพันท่ี
สมาชิกในกลุ่มต้องท าตามสัญญาหรือข้อผูกพันท่ีกลุ่มได้ต้ังขึ้น 

7. การบังคับ (Force) เป็นความรู้สึกของคนท่ีต้องกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยไม่มีทางเลือก
อาจจะถูกบังคับโดยกฎหมู่กฎหมายก็ได้ การบังคับนี้จะรุนแรงกว่าการตัดสินใจท าเอง 

8. โอกาส (Opportunity) เป้นความเช่ือของคนว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ท่ีสามารถเลือกกา
ระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ตามโอกาสท่ีตนมีอยู่แต่บางคนก็ไม่มีโอกาสจะเลือกกระท าได้เพราะสถานการณ์
ไม่เอื้ออ านวย 

9. ความสามารถ (Ability) การท่ีคนยอมรับว่าตนมีขีดความรู้ความสามารถเพียงใดท่ีจะ
สามารถกระท าส่ิงท่ีตนต้องการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

10. การสนับสนุน (Support) เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือหรือต่อต้านซึ่งเกิดจากตัวเอง 
บุคคล หรือกลุ่มให้การสนับสนุนด้านความคิดหรือเป็นแรงกระตุ้นให้คนกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งลงไป
เนื่องจากเขารู้สึกว่ามีผู้สนับสนุนตนเองท า 
 และทิพาพรรณ สุวรรณโณ (2539) ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบดังนี้  
  1. การมีส่วนร่วมใยการตัดสินใจ (decision making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
ริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินในปฏิบัติการ  

2. การมี ส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ ( implementation) ประกอบด้วย การ
สนับสนุน ด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 

 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ 
ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
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 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) 
ซึ่งสอดคล้องกับอคิน ทศพล (2538) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการพัฒนาวัดเป็น

เชิงคุณภาพออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนด
ความต้องการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้วย 

2. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนในการพัฒนาเป็นขั้นตอนท่ีประชนชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน
ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช้ 

3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์และแรงงานหรือเข้าร่วมบริหารงานประสานงานและด าเนินการ
ของความช่วยเหลือจากภายนอก 

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพัฒนาหรือได้รับประโยชน์ท่ีเกิดจากการพัฒนาท้ังด้านวัตถุและจิตใจ 

5. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนประเมินผลการพัฒนาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเข้าร่วม
ประเมินว่าการพัฒนาท่ีได้รับนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใดซึ่งในการประเมินอาจปรากฏใน
รูปแบบของการประเมินย่อยการประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หรือกระท าในรูปแบบของการ
ประเมินผลรวมซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปยอด 

จึงกล่าวโดยสรุปเป็นการวางแผนงานให้มีความสมดุลกันก่อให้ เกิดแนวทาง
ความส าเร็จ โดยการเริ่มต้นจากเป้าหมายท่ีเด่นชัด ความเช่ือถือหรือแนวความคิดท่ีแสดงถึงพฤติกรรม
การท างานของมนุษย์ ก่อให้เกิดความคาดหวังต่อผลงานท่ีจะเกิดขึ้น และโอกาสท่ีเป็นเป้าหมายท่ีบาง
คนจะได้เลือกท าในส่ิงท่ีตนเองอยากจะท าด้วยความต้ังใจ และเกิดผลส าเร็จขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ขั้นวางแผนงาน คือ การมีส่วนร่วมทุกคนจะต้องมีแนวความคิด การตัดสินใจ
ด้วยกันในงานท่ีก าลังท าต้ังแต่ต้นจนถึงส าเร็จ  

2. ขั้นการท างาน คือ การท างานให้ประสบความส าเร็จจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ของทุกคนในทีมงานท่ีเข้มแข็งและมีการสนับสนุนด้วยบุคคลด้วย  

3. ขั้นพัฒนางาน คือ ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรสนับสนุนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ร่วมงานบริหารงานท้ังภายนอกและภายใน 

4. ขั้นการประเมินผล คือ ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในประเมินผลตนเอง ผู้อื่นและ
ผลงานท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน  

จากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วม มนุษย์มีส่วนร่วมในการเลือกเหตุผลท่ีเป็นแนวทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วม คือ การวางแผนเป้าหมายร่วมกัน ความเช่ือ ความคาดหวังของงานท่ีท า 
โอกาสความสามารถและการให้การสนับสนุน เป็นแนวทางท่ีสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
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ปฏิบัติการแต่ละครั้ง เริ่มต้นจาการพัฒนาขั้นตอนในการด าเนินการให้เกิดผลประโยชน์มากท่ีสุด ตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งมีโครงการงานและเป้าหมาอยู่ 4 ขั้นตอน  

1. ขั้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา วางโครงสร้าง เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมท า  
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจในงานท่ี

รับผิดชอบ  
3. ขั้นสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน 
4. ขั้นตอนการประเมินผลงานท่ีท า 

1.2. กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนส าคัญในการพัฒนาทุกระดับ เพราะเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนร่วมคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนการปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลใน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้างและปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนท าให้การด าเนินงานต่าง
ประสบผลส าเร็จ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการท่ีสามารถแก้ปัญหา
ระหว่างทุกในชุมชนอันจะท าให้เกิดความเข้าใจ ทราบความต้องการ และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างกลุ่มในชุมชนนั้น ๆ น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543: 143) ได้กล่าวสรุปกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นในประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้
สภาพของชุมชนการด าเนินชีวิต ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการท างาน
และร่วมกันค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนจัดล าดับความต้องการของปัญหา 
  2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น เพื่อการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานและทรัพยากรท่ีจะต้อง
ใช้การมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรือ
เข้าร่วมบริหารงาน หารใช้ทรัพยากร การประสานงาน และด าเนินการขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอก 
  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการน าเอากิจกรรมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ท้ังด้านวัตถุและจิตใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของการเข้าเทียมกันบุคคลและสังคม 
  4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ทันที 
 สุปราณี โล่ภักดีสวัสด์ิ (2557) อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม ได้กล่าวสรุปถึงการมีส่วนร่วมท่ี
แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
  1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น 
กล่าวคือถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของ
ตนเป็นอย่างดีแล้ว การด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบท
จะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 
  2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น
ขั้นตอนท่ีจะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัยข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 
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  3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมทุนและปฏิบัติงานจะท าให้ชาวชนบท
สามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วนตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
  4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วนตนเองว่างานท่ีท าไปนั้นได้รับ
ผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะ
ประสบความยกล าบาก 
 สุปราณี โล่ภักดีสวัสด์ิ (2557) อ้างถึงในจุฑารัตน์ ชมพันธ์ ได้กล่าวว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธีและหลายระดับข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดในการ
แบ่ง โดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับนโยบายกิจกรรมหรือโครงพัฒนานั้น ๆ มากน้อยเพียงใด โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจการตัดสินใจของรัฐจะแปรผกผันกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยถ้าประชาชนมีอิทธิผลอ านาจต่อรองในกระบวนการมีส่วนร่วมมาก รัฐก็จะมีอ านาจในการตัดสินใจ
ท่ีลดลง จากงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวจ้องการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจสามารถจัดระดับจากระดับ
ต่ าสุดไปสู่ระดับสูงสุด ได้ 7 ระดับ 
  1. ระดับการให้ข้อมูล (Informing) เป็นระดับการมีส่วนร่วมท่ีต่ าสุดโดยรัฐหรือ
เจ้าของโครงการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนเมื่อกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ถูกคิด
ริเริ่มแล้ว โดยประชาชนมีสิทธิเพียงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่านั้น โดยไม่มีช่องทางในการแสดงความ
คิดเห็นหรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับการตัดสินนั้น ๆ อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนและผู้มีส่วนร่วมได้เสียนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
วิธีการให้ข้อมูลมีได้หลายเทคนิควิธีการเช่น การประกาศผ่านหนังสือพิมพ์ การแจงแผ่นพับ การแสดง
นิทรรศการ เป็นต้น 
  2. ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision) เป็นระดับ
ท่ีสูงขึ้น ซึ่งเมื่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารแล้วพวกเขาก็สามารถท่ีจะค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการของกิจกรรมหรือโครงการและพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย
ของทางเลือกต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นโดยท่ีรัฐหรือผู้มีอ านาจตัดสินเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ เพื่อให้ ผู้มีอ านาจในการตัดสินจ าน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจต่อไป 
  3. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) เป็นระดับช้ันท่ีมีการเปิดโอกาสให้มีการ
เจรจากันอย่างเป็นรูปแบบระหว่างผู้ก าหนดนโยบายเจ้าของโครงการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและ
สาธารณชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าข้อมูลและผลการศึกษามาปรึกษาหารือกับประชาชนในประเด็น
ปัญหาทางเลือกทางแก้ไขท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย/โครงการนั้น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีหลักประกันว่าแนวความคิดเหล่านั้นจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อย่างเหมาะสมและมีผลต่อการตัดสินในเพียงใดซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในประเทศไทยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับนี้โดยประเทศไทยได้ให้มีการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับนี้ผ่านทาง
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
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ประชาชน พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเรื่องก าหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553 
  4. ระดับการสร้างความร่วมมือการวางแผนร่วมกัน (Involvement) เป็นระดับท่ี
เปิดโอกาสให้มีการส่ือสารแบบสองทางมีขอบเขตท่ีกว้างขึ้นมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการเปิดโอกาสให้มีการวางแผนร่วมกันในการเตรียมหรือการด าเนินโครงการ โดนเฉพาะ
ความคิดเห็นท่ีน าไปสู่การลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการด าเนินการหรือการลดปัญหาความขัดแย้ง
เหมาะส าหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุ่งยาซับซ้อน หรือมีข้อโต้แย้งมากอย่างไรก็ตามผู้มี
อ านาจตัดสินใจยังคงอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายวิธีการมีส่วนร่วม เช่น การประชุมวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมกลุ่มท่ีปรึกษา 
  5. ระดับการร่วมด าเนินการ (Partnership) ระดับนี้ ผู้มีอ านาจตัดสินใจผู้ด าเนิน
นโยบาย/โครงการและประชาชนร่วมกันจัดท าหรือด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ เป็น
ปฏิบัติตามนโยบายหรือด าเนินโครงการร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีวางไว้ 
  6. ระดับการร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Delegated 
Power) เป็นระดับท่ีประชาชนมีสิทธิในการแลกเปล่ียนกับผู้มีอ านาจตัดสินใจและสามารถเข้าร่วม
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบาย
และโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างมาก
เนื่องจากประชาชนจะท าหน้าท่ีเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและเตือนภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม
หรือโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนสังคมและคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยรูปแบบของการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลอาจอยู่ในรูปของการจัดต้ังคณะกรรมการกลางท่ีประกอบจากผู้มี
ส่วนได้เสียท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วน 
  7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นระดับการมีส่วนร่วมขั้น
สูงสุดโดยประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและด าเนินโครงการต่าง ๆ ได้เองต้ังแต่ต้นโดย
เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.3. ควำมส ำคัญของกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมของประชำชน 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศ ดังนี้  
  1. ช่วยสนับสนุนการสร้างความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ เพราะการท่ีประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญต่อการสร้างความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามนโยบายแผน โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐในปัจจุบันท่ีเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผลในเรื่อง ต่าง ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาประเทศท่ีเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา โดยให้ความส าคัญต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจประกอบไปด้วย
บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบจากการ
บริหารราชการ  
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  2. ช่วยสนับสนุนและมีความสอดคล้องกับการปกครองท่ีใช้หลักธรรมาภิบาล ท่ีให้
ความส าคัญกับความโปร่างใสและการตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นการบริหาร
ราชการท่ีรับผิดชอบต่อสาธารณะและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยรวม  
  3. ช่วยสนับสนุนและสามารถตอบสนองต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ี
เน้นการให้ความส าคัญต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยมองว่ามนุษย์มีคุณค่าและสามารถตัดสินใจ
เลือกวิถีชีวิตท่ีตนเองต้องการได้ ซึ่งจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานราชการจะท า
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆท่ีเข้ามามีผลกระทบต่อชีวิต  

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ได้แบ่งรูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 6 ระดับ 
คือ  
 ระดับท่ี 1 ร่วมรับรู้  
 ระดับท่ี 2 ร่วมคิด ร่วมร่วมแสดงความคิดเห็น 
 ระดับท่ี 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
 ระดับท่ี 4 ร่วมด าเนินการ 
 ระดับท่ี 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 ระดับท่ี 6 ร่วมรับผล 
 
 ระดับท่ี 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมแก่
ประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายท่ีจะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆแล้วเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หรือให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการท่ีมอบให้แก่ประชาชนนั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้า
มีส่วนร่วมของประชาชน  
 ระดับท่ี 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากรัฐแล้วประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจ าเป็นและความต้องการท่ีต้องให้
มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น พร้อมท้ังร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น  
 ระดับท่ี 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วยกับ
โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพื้นท่ีต้ังโครงการ โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีจะต้ังโครงการ
ควรจะมีส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการต้ังในพื้นท่ีหากเห็นว่ามาตรการท่ีใช้ในการลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบด้วย  
 ระดับท่ี 4 ร่วมด าเนินการ หมายถึง ร่วมในการลงทุน ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานหรือ
ร่วมปฏิบัติงานเอง ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะท าไม่ได้ในทุกประเภทของโครงการ เช่น หากเป็น
โครงการท่ีจ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านผู้ช านาญการ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
 ระดับท่ี 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบและติดตาม
การด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ 
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โดยเฉพาะยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมแล้วได้น ามาตรการลดลบกระทบมา
ใช้หรือไม่ มีระบบการติดตามหรือไม่ เป็นต้น  
 ระดับท่ี 6 ร่วมรับผล หมายถึง การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินไปแล้วย่อม
ได้มาซึ่งผลประโยชน์และผลกระทบท้ังท่ีเป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบท้ังต่อ
ประชาชนและต่อส่ิงแวดล้อม โดยท่ีประชาชนหลักเล่ียงไม่พันท่ีจะต้องรับเอาผลท่ีเกิดขึ้นมานั้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท้ัง 6 ระดับนั้น  
 จะสังเกตได้ว่าการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมนั้น ในแต่ระดับมีนัยของการกระจายอ านาจของ
ภาครัฐท่ีมีต่อภาคประชาชนบทบาทของประชาชนจะเพิ่มขึ้นตามระดับการมีส่วนร่วมในระดับล่าง
อย่างเหมาะสมก่อนเนื่องจากหากประชาชนไม่ได้รับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ประชาชนย่อมไม่สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมในการแสดงความคิดเห็น การร่วม
ปรึกษาหารือ การร่วมตัดสินใจ ติดต่อและตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย หรือด าเนิน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  
 ผู้วิจัยได้ช้ีให้เห็นถึงการน าแนวคิดท้ังหมดเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมนั้น น าไป
ประกอบการสร้างแนวทางค าถาม แนวทางการสัมภาษณ์ และสรุปงานวิจัยให้เป็นรูปแบบขั้นตอนการ
วิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดกระบวนการท่ีมีคุณภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของการในการท า
ความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาถึงการให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้
เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนา เป็นวัดต้นแบบในการเป็นสถานท่ีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนาท่ีสมบูรณ์ และเพื่อหาคุณภาพของบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาวัดใน
ครั้งนี้  
  
2.2. แนวคิดเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545)  ได้ให้ความหมายของค าว่า “การบริหารจัดการ” ได้
ดังนี้ 

การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นท่ีการก าหนดนโยบายท่ี
ส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงเป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการและค าว่า “ผู้บริหาร” (Administrator) จะหมายถึง
ผู้บริหารท่ีท างานอยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรท่ีไม่มุ่งหวังก าไร  

การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร 
(Organizing)การส่ังการ (Leading/ Directing) หรืออ านวยการ และการควบคุม (Controlling) ซึ่ง
จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมาย
ส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครบถ้วน 

ประยุทธ์ เจริญสวัสด์ิ (2540) ได้ให้ความหมายว่าการบริหาร หมายถึง ภาระหน้าท่ีของบุคคล
ใด ๆ ท่ีปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารท่ีจะต้องเข้ามาท าหน้าท่ีจัดระเบียบและด ารงไว้ซึ่งสภาพภายใน (ท้ังท่ี
เป็นคน วัสดุเงินทุน ฯลฯ) ของกลุ่มหรือหน่วยงาน เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถท างานจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร 
หมายถึงการจัดการหรือการควบคุมกิจการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น การบริหารการเงินของมูลนิธิ การ
บริหารกิจการภาษี การบริหารกิจการแพทย์ การบริหารท่ีดินรกร้างว่างเปล่า การบริหารการก่อสร้าง 
การบริหารกิจการอุตสาหกรรม  

เสนาะ ติเยาว์ (2546) ได้เสนอแนะแนวทางสาระส าคัญของการบริหารจัดการ ออกเป็น 5 
ลักษณะ ได้แก่  

1. การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน 
การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมคือ อาศัยกลุ่มคนท่ีร่วมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้งานส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของคนอื่น การท างานกับคน
และโดยอาศัยคนนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติของผู้บริหารอย่างหนึ่ง คือ ท างานร่วมกับคนอื่นได้ หรือเป็น
ผู้มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนอื่น มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จจะต้องมีส่ิงต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี 

1.2 มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ดี 
1.3 มีความสามารถในการปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ หากมีความ 

เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 
1.4 มีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 

 2. การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกคนจึงจะท าให้ 
ส าเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้น จะต้องมีลักษณะส าคัญ  2 
ประการ คือ 

2.1 เป้าหมายต้องสูงและสามารถท าให้ส าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ 
เป้าหมายต่ าเกินไปก็ไม่ท้าทาย และไม่มีคุณค่า 

2.2 การจะได้ถึง เป้ าหมาย จะต้องมีระบบงาน ท่ี ดี  และจะต้องมี แผนงาน
ประสิทธิภาพ 

3. การบริหารเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ค าว่า ประสิทธิผล หมายความว่า ท างานให้บรรลุส าเร็จตามท่ีก าหนด ส่วนค าว่า

ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด   การ
ท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ท้ังสองอย่าง 
คือ งานบรรลุตามท่ีต้องการและใช้ทรัพยากรต่ าสุด จึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นท่ีรับรู้โดยท่ัวไปว่าเราอาศัยอยู่บนโลกท่ีมีทรัพยากรจ ากัด การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ   จึง

ต้องตระหนักอยู่สองข้อใหญ่ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้ว ทรัพยากรนั้นจะหมดส้ินไปไม่สามารถ
คืนกลับมาได้ และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดการส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
ดังนั้น การบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาถึง
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การกระจายการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและ
บริหารให้เกิดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 

ผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนในการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น 
อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงนั้น สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม ท่ีส าคัญมี 4 อย่าง คือ 

5.1 โลกท่ีไร้พรมแดน กล่าวง่ายๆ ว่า ปัจจุบันโลกดูจะเล็กลงไปและไม่มีพรมแดน
ประเทศขีดกั้นไว้ในเรื่องการขนส่ง การส่ือสาร ดนตรี เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ข่าวสารข้อมูล การใช้ชีวิต
รสนิยม และการบริโภค เป็นต้น บริษัทต่าง ๆ จึงท าธุรกิจได้ท่ัวโลกโดยมีการกีดกั้นน้อยลง คน
สามารถไปมาหาสู่กันโดยไร้พรมแดน มีคนต่างเช้ือชาติท างานร่วมกัน ผู้บริหารต้องบริหารงานใน
ลักษณะผู้บริหารข้ามวัฒนธรรม มีการท างานเป็นทีม หรือบริหารงานโดยความร่วมมือกันมากขึ้น 

5.2 การบริหารคุณภาพ ผู้บริหารจะบริหารโดยเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นส าคัญ
ผู้บริหารคุณภาพท่ีเคยตรวจสอบสินค้าในตอนท้ายกระบวนการผลิตหรือเมื่อสินค้าท าเสร็จแล้วก็
เปล่ียนไปเป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต หรือเมื่อสินค้ายังผลิตไม่เสร็จเพื่อ
ปรับเครื่องจักรไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้น การบริหารท่ีเคยแก้ไขสาเหตุท่ีท าให้สินค้าไม่ได้คุณภาพก็
เปล่ียนเป็นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องท่ีบุคลากร กระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนี้เรียกว่า การบริหารคุณภาพโดยรวม 

5.3 การท าลายส่ิงแวดล้อม ปัจจุบันมนุษย์เผชิญกับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นพิษ
อันเกิดจากการท าลายน้ า อากาศ โลกร้อนขึ้น การเส่ือมสลายของโอโซน ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษปนเป้ือน
อยู่ในอาหาร อากาศ และมลภาวะในอากาศน้ าและในดิน เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือ
นักบริหารก็ตาม จะต้องน าเอาการท าลายส่ิงแวดล้อมเหล่านี้ มารวมไว้ในการบริหารงานท่ีจะป้องกัน
หรือยุติการท าลายส่ิงแวดล้อม 

5.4 การต่ืนตัวทางด้านศีลธรรมและจรรยา ในปัจจุบันผู้บริหารจะถูกกดดันจาก
สังคม รัฐบาล และประชาชนโดยท่ัวไป ให้บริหารงานท่ีมีศีลธรรมและจรรยาบรรณมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
ท้ังนี้เพราะสาเหตุการได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้า การโฆษณาสินค้าท่ีขาดความรับผิดชอบการ
ก าหนดราคาสินค้าท่ีเอาเปรียบผู้บริโภค การกีดกันสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน การใช้ข้อมูลภายใน
สร้างความได้เปรียบทางการค้าและการบริหารงานท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม  

2.1. แนวคิดเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร  
 บริหารจัดการนั้นมีนักปราชญ์ นักวิชากร และนักการศึกษา ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหาร ดังนี้  
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) ได้ให้ทัศนะคติเป็นแนวทางส าคัญว่าการบริหารเป็น
วิธีการท าให้งานส าเร็จโอยอาศัยผู้อื่น และกล่าวว่าหน้าท่ีของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของ
ผู้บริหารให้ส าเร็จ มี 5 ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้   
  1. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อความส าเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผู้บริหารท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เพื่อก าหนดทิศทางของ
องศ์กร 
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  2. O คือ  Organizing หมายถึ ง การจัดองค์กร เป็น การก าหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสมาธิและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจาย
อ านาจ 
  3. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
  4. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการส่ือสารเพื่อให้ เกิดการ
ด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 
  5. C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการการแก้ปัญหาภายในองค์กร  
 นอกจากนี้การบริหารจัดการยังมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของฟาโย (Henry Fayol) 
นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ผู้เป็นต้นก าเนิดในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของการรบริหาร
แบบกระบวนการ 5 ประการ ท่ีเรียกว่า POCCC ตามท่ีคณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจได้เสนอไว้ว่า 
  1. การวางแผน หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้ล่วงหน้า เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจในอนาคต  
  2. การจัดการองค์กร หมายถึง การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุหน้าท่ีโดย
การผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน  
  3. การบังคับบัญชา หมายถึง การท าให้เกิดการด าเนินงานตามท่ีได้มีการก าหนดไว้ 
ซึ่งการบังคับบัญชาท่ีดีนั้นจะต้องมีการติดต่อส่ือสาร 2 ทาง กล่าวคือ การยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถแสดงความคิดเห็นได้  
  4. การประสานงาน หมายถึง การรวบรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงานและ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน เพื่อให้งานส าเร็จ  
  5. การควบคุม หมายถึง การติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบการวางแผน การ
จัดการหรือควบคุมกิจกรรมต่าง ๆในการท างานให้เกิดการมีประสิทธิภาพของเนื้องานท่ีท า เพื่อให้
ผลงานท่ีเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพต่อระบบของงานท่ีท าประกอบด้วยการบริหารงานท างานต้องอาศัยคน 
มีความเป็นผู้น าท่ีดี สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
จะต้องเริ่มต้นจากการบริหารจัดการให้เป็นแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ประชุมพร้อมกัน วางแผน
ร่วมกัน ท างานร่วมกัน ประเมินงาน และสรุปงานให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เป็นต้น  
 ผู้วิจัยได้น าไปใช้ในโครงสร้างการท างานเป็นทีมในการบริหารจัดการรูปแบบการพัฒนาให้
เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ และน าไปใช้ในการตั้งประเด็นค าถามเชิงลึก ในการสัมภาษณ์ ซึ่งผลจาก
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพครั้งนี้จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้วิจัยและต่อชุมชน องค์กร เป็น
จ านวนมาก ในการน าหลักการบริหารจัดการมาศึกษาความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
วัดให้เป็นรมณียสถานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดผลส าเร็จในการ
พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและชุมชนต่อไป  
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2.3. แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์กับกำรพัฒนำ  
 ในปัจจุบันบทบาทของวัดและพระสงฆ์ท่ีมีต่อสังคมไทยเกิดความส่ันคลอนไม่น้อยเนื่องจากวัด
มีรูปแบบการพัฒนาตนเองอย่างเช่ืองช้าไม่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และประเทศท่ี
เกิดการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ท้ังในเรื่องเทคโนโลยี เศรษฐกิจ เงื่อนไขในการด ารงชีวิตของคนหลัง
สมัยใหม่ท่ีเร่งรีบวันทันด่วน ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับชุมชนเดินหันหลังห่างออกจากกันเรื่อย ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนท่ีเราเห็นกันในปัจจุบัน
เหลือเพียงสถานท่ีเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีไว้ตอบสนองในด้านประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาหรือสถานท่ีจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมประจ าชาติในวันส าคัญต่าง ๆ เท่านั้น เช่น วันลอยกระทง วันทางศาสนาต่าง 
ๆ เป็นต้น พระสงฆ์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนเป็นอย่างมาก และวัดท่ีอยู่ตามหมู่บ้าน ก็เป็น
สมบัติส่วนรวมของคนท้ังชุมชนท้ังในด้านการพักผ่อนหย่อนใจการหาความรู้ การประกอบพิธีกรรม 
การประชุมตลอดถึงประเพณีต่าง ๆ พระสงฆ์เป็นผู้น าจิตใจของประชาชน พระสงฆ์นอกจากจะท า
หน้าท่ีสืบต่อพระศาสนาโดยการศึกษาเล่าเรียนแล้วบทบาทท่ีส าคัญท่ีสุดอีกบทบาทหนึ่งคือ สอนให้คน
รู้จักปฏิบัติชอบท้ังกาย วาจา และจิตใจ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

3.1. บทบำทพระสงฆ์ด้ำนเผยแผ่ 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโญ , 2542) ได้กล่าวถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ว่า 

“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กระจายตัวเองออกไปเป็นพิเศษเพราะยุดสมัยไ ด้เปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของประชาชนเพิ่ มขึ้นท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระได้กระจายออกไปในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังมีการเทศน์ประจ าภายในวัด นอก
สถานท่ี ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ แม้การเท่ียวจาริกไปส่ังสอนประชาชนเรียกว่าธรรมทูตบ้าง ธรรมจาริก
บ้าง” 

พระมหาประสิทธิ์ รวมพิมาย. (2538) ได้กล่าวถึงพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาว่า พระสงฆ์
ผู้เผยแผ่กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับผู้เรียนนั้นมีความสัมพันธ์ในฐานะกัลยาณมิตรนักเผยแผ่ท่ีดีจึงมีลักษณะ
และคุณสมบัติซึ่งเป็นองค์ของกัลยาณมิตร 7 ประการ ดังนี้ 

1. ปิโย หมายถึง เป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจในฐานท่ีท าให้สบายใจและสนิทสนมให้เข้าไปไต่
ถามคือเข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้พบเห็นหรือผู้ฟังเกิดความประทับใจในการท่ีได้พบเห็น (First Impression) 

2. ครุ หมายถึง เป็นท่ีน่าเคารพในฐานสมควรแก่ฐานะท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ
สามารถเป็นท่ีพึ่งได้คือมีความประพฤติเหมาะแก่ญาติชวนให้เกิดความอบอุ่นใจเป็นท่ีพึ่งได้อย่าง
ปลอดภัย 

3. ภาสนีโย หมายถึง เป็นท่ียกย่อง คือมีความรู้จริงทรงภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้
ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่สม่ าเสมอเป็นท่ีน่ายกย่อง น่าเอาอย่างท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา 

4. วตฺตาจ หมายถึง รู้จักพูดให้ได้ผลรู้จักช้ีแจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรอย่างไร 
คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตัดเตือนเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 

5. วจนกฺขโม หมายถึง เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค าคือพร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษา ค าซักถาม 
ค าเสนอและวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนได้ไม่เบ่ือหน่ายไม่ฉุนเฉียวเสียอารมณ์แม้บางครั้งอาจจะถูก
ต่อต้านจากบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาขัดขวางต่องานและหน้าท่ี 
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6. คมฺภีรญฺจกถ กตฺตา หมายถึง แถลงเรื่องล าลึกได้สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและให้เรียนเรื่องราวท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป พระสงฆ์ท่ีดีจะต้องมีความรู้ในศาสตร์หลาย ๆ 
ด้าน และต้องฉลาดในการเลือกใช้วิธีอธิบายแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ฟังเพื่อให้เกิดศรัทธาและ
ยอมปฏิบัติตาม 

7. โนจฏฺฐาเนนิโยชเย หมายถึง ไม่ชักน าและไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไป
ในทางเส่ือมเสีย 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบดด้วยการเทศนา 
ช่วยเหลือ ธรรมจารึก พระธรรมทูต ก่อให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัมพันธ์ในฐานะกัลยาณมิตร 
เช่น มีความน่ารัก  น่าเคารพในฐานะท่ีท าให้มีจิตใจท่ีดีงาม มีความอดทนต่อการรับฟังประเด็นปัญหา 
และก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน  

3.2. กำรพัฒนำชุมชนด้ำนสังคม 
 พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในด้านอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ชุมชน นักเรียน นักศึกษา 
เผยแผ่ธรรมะ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ พัฒนาถาวรวัตถุให้กับชุมชนมีการรับเล้ียงดูเด็กก าพร้า การเปิด
โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี พร้อมกับพระปริยัติ
ธรรมสามัญ เป็นผู้ด าเนินงานบทบาทสงเคราะห์ และยังเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและผู้น า
ชาวบ้านท าให้เกิดความสามัคคีเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับ พิ
สิฎฐ์ บุญไชย และทรงคุณ จันทจร (2540) กล่าวว่า “พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญมากในชุมชนซึ่ง
พระสงฆ์แต่ละรูปก็มีวิธีการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันในการพัฒนาโดยเฉพาะด้านสังคม พระสงฆ์จะท าตัว
เป็นแบบอย่างท่ีดี โดยต้ังมั่นในวัดท าการเทศนาส่ังสอนในลักษณะกลุ่มย่อย โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น การรู้จักการ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การรู้จักการให้ทานและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างเช่น 
พระอาจารย์เทิดศักดิ์ จนฺทโชโต แห่งวัดทุ่งสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พระครูพิทักษ์พีชคาม
เขต วัดลุมพินีวัน อ าเภอบ้านเผือ จังหวัดอุดรธานี และพระอาจารย์อเนก เตชวโร วัดโมกขวนาราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้กล่าวถึงพระพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน สุทฺธิสึโล) วัดสามัคคี 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ได้มีบทบาทมากในด้านการพัฒนาสังคม ไม่ว่าการสอนให้ประชาชนลด
อบายมุข อบรมจิตใจ ฝึกวิปัสสนากัมมัฎฐาน ท าให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งท่านจะมุ่งการพัฒนาจิตใจ
หรือคนก่อนส่ิงใด ยังมีการชักชวนประชาชนรวมพลังเพื่อการพัฒนา มีการระดมพลังสมอง เพื่อ
แก้ปัญหาให้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะพัฒนาถนนหนทางเพื่อการคมนาคมท่ีสะดวก โดยหลวงพ่อนาน
พระสงฆ์ในวัดและชาวบ้านร่วมมือกัน ใช้เครื่องมือท าเกษตรท่ีมีอยู่ช่วยกันถางป่า ขุดดิน ท าล่องถนน
ให้เกิดข้ึนในชุมชน” 
 พระมหาสุระพงษ์ สรว โส (สีหมอก).(2555). พระสงฆ์จึงมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน จาก
การศึกษาพบว่าพระสงฆ์เกือบทุกรูปได้มีบทบาทไม่ว่าการตัดถนน การปรับปรุงถนนเดิม การประปา 
การพัฒนาแหล่งน้ า การปรับปรุงรั้วบ้าน การลอกคลอง การสร้างถังเก็บน้ าฝน และการพัฒนาพื้นท่ี
บริเวณวัดการพัฒนาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือระหว่างวัด ชาวบ้านและทางราชการโดยทางวัด
มีพระสงฆ์เป็นผู้น า เป็นศูนย์รวมของความสามัคคี มีชาวบ้านเป็นแรงและมีทางราชการเป็นอุปกรณ์
เครื่องมือ 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมขนด้านสังคม พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชนท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา และยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคม 
เป็นต้นแบบท่ีดี สร้างความสามัคคีให้กับชุมชน และยังชักชวนให้ประชาชนได้เกิดกระบวนการระดม
สมองในการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรมในหมู่บ้าน 
 
 3.3. กำรพัฒนำชุมชนด้ำนวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิตของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึงความเป็นงาน
ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา ศีลธรรม จรรยา กฎหมาย ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อ ๆ มาเป็น เรื่องของการเรียนรู้จากคนกลุ่มหนึ่ง
ไปยังกลุ่มหนึ่ง ซึ่งส่ิงใด้ดีก็เก็บไว้ส่ิงใดควรแก้ไขกันให้ดีขึ้น เพื่อจะส่งเสริมให้มีลักษณะท่ีดีประจ าชาติ
ต่อไปและศาสนาก็มีอิทธิพลต่อคนไทยอย่างมมาก ท้ังในด้านการปกครอง และในด้านกิริยามารยาท
และความเป็นอยู่จนกลายเป็นธรรมเนียมไทยไป ส่วนคติความเช่ือในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของ
พราหมณ์ สังคมไทยก็น ามาปฏิบัติไม่น้อย คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นพระพุทธศาสนา
จึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยมาก เช่น ความกตัญญูกตเวที การมีสัมมาคารวะ ความสุภาพเรียบร้อย 
ความโอบอ้อมอารีมีใจเมตตา ฯลฯ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทยเรามาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 
 อารียา ล้ิมสุวัฒน์ (2526) กล่าวถึงพระสงฆ์ว่า “พระสงฆ์ยังท าหน้าท่ีอีกหน้าท่ีหนึ่งของสังคม 
คือพระสงฆ์เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมโดยมีวัดเป็นท่ีเก็บศิลปวัตถุและของมีค่าอื่น ๆ อันแสดงถึง
ศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งชาวบ้านได้แสดงออกถึงศรัทธาเล่ือมใสในคุณค่าของศาสนา ด้วยการ
สร้างสรรค์ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ไว้ที่วัด และพยายามสร้างให้สวยงามท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เช่น โบสถ์ วิหาร 
เจดีย์ พระพุทธรูป ตู้คัมภีร์ ธรรมาสน์ ภาพแกะสลักตามประตู หน้าต่าง ตลอดจนภาพเขียนวิจิตรรงด
งามตามฝาผนังโบสถ์ วิหาร” 
  เสาวลักษณ์ ข านิล (2519) กล่าวว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญในการ
วัฒนธรรมไทย เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในชีวิตประจ าวันเกือบท้ังหมดของคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศิลปะและวรรณคดี ของชาติส่วนใหญ่ เกิดขึ้นด้วยอาศัยวัดเป็น
แรงบันดาลในการสร้างสรรค์ วัดเป็นสถานท่ีรักษาผลงานทางศิลปะของชาติ ส่ิงเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความรักในความเป็นชาติไทยท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง และเหตุการณ์ประจ าวันและ
ความเช่ือทางไสยศาสตร์ บทบาทพระสงฆ์ในเหตุการณ์ประจ าวันของชาวบ้านมีอยู่มาก เช่น ก่อนการ
เดินทาง การแต่งงาน การรักษาไข้ การสงเคราะห์ การน าโชคมาสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างานส่ิง
เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นบทบาทของพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่า
เป็นการรักษาวัฒนธรรมให้กับชุมชน 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมเป็นตัวเช่ือมโยงกับบุคคล
ในชุมชนให้เกิดความสามัคคีขึ้น ซึ่งได้มีการถ่ายทอดส่งต่อคนรุ่นๆต่อรุ่น เพื่อท่ีจะส่งเสริมให้มีลักษณะ
ท่ีเป็นจุดแด่นของชุมชนนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทต่อสังคมไทย เช่น ความกตัญญู การมีสัมมา
คารวะ ความมีเมตตา เนื่องจากพระสงฆ์คือผู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี กล่าวคือ หลักธรรมเป็น
หลักส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมไทย พิธีกรรม ส่ิงเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ต่อการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี  
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 3.4. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 พระมหาสุระพงษ์ สุรว โส (สีหมอก) อ้างอิงถึงใน(2555). ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สัมมนา เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการ
สนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ว่า ความสัมพันธ์ของพระกับป่ามี
มานานเพราะพระอาศัยเป็นท่ีฝึกปฏิบัติ ป่าได้การคุ้มครองเพราะบารมีและวัตรปฏิบัติของตามพระ
ธรรมวินัย เป็นตัวอย่างส่ังสอนประชาชนให้เห็น คุณค่าและความส าคัญของป่าต่อมนุษย์ การพึ่งพากัน
ของพระสงฆ์กับป่า พบท่ัวไปในสังคมชาวพุทธที่ใดมักมีวัดท่ีป่าหรือสร้างป่าขึ้นมาในวัดและรอบ ๆ วัด
ป่าใดท่ีสงบเงียบเหมาะสมกับการฝึกตนก็จะมีพระธุดงค์ไปฝึกปฏิบัติขัดเกลาตนเองในป่าชาวบ้านก็
ช่วยท าบุญดูแลเล้ียงพระ พระก็ให้ธรรมะส่ังสอนญาติโยม พระป่า ชุมชน จึงมีความสัมพันธ์และมีส่วน
ร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 จากการศึกษาเรื่องพระกับป่า เช่น วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ท างานเผยแพร่ความรู้ ด้าน
อนุรักษ์ป่าให้กับชุมชน วัดป่าหนองพง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่กับป่าและจัดการป่าให้สมบูรณ์ และ
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สวนโมกขวนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบการอยู่ในป่าอย่างเรียบง่าย
กลมกลืนกับธรรมชาติ วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่ าน ป ลูกจิตส านึ กร่วมในการอนุรัก ษ์ป่ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของประชาชน และองค์กรทุกระดับเช่ือมโยงบนรากฐานของ
ความร่วมมือ ดังนั้นผลจากกรณีศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับป่าต่าง ๆ สามารถสรุปบทบาทส าคัญ
ของพระสงฆ์ได้ 4 ด้าน คือ 
  1) ด้านการอนุรักษ์ ช่วยน าชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้าง
ป่าชุมชน รักษาป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2) ด้านชุมชน เป็นตัวอย่างของการอยู่แบบเรียบง่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
รู้คุณค่า 
  3) ด้ าน วัฒ น ธรรม  ช่ วย รั กษ าและ สืบ สานภู มิ ปัญ ญ าท้ อ งถิ่ น ใน การ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรพันธุ์พืช 
  4) ด้านจิตวิญญาณ เป็นผู้น าและส่ังสอนศีลธรรมและจริยธรรมแก่ชุมชนศูนย์
ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 สอดคล้องกับ พิ สิฎฐ์ บุญไชย และทรงคุณ จันทจร (2540) ท าการวิจัยศาสนาพุทธ : 
สถานภาพบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมอีสาน พบว่า พระสงฆ์มีบทบาทอย่างมากในการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมดังนี้ 
  1) จัดบริเวณวัดให้ร่มรื่นเยือกเย็น สงบให้วัดเป็นท่ีพึ่งของประชาชน โดยสร้าง
บรรยากาศให้ประชาชนเห็นว่า บรรยากาศในวัดให้ความร่มเย็นต่างจากสังคมนอกวัดท่ีมีแต่ความร้อน 
ผู้ท่ีเข้าเข้ามาพบเห็นในวัดจึงพบความสงบ ความร่มเย็น การดึงคนเข้าวัดในเบื้องต้นลักษณะการจัด
บริเวณดังกล่าวมีการจัดหลายลักษณะ เช่น การจัดสวนป่า การดัดแปลงตกแต่งบริเวณวัด การปลูก
ต้นไม้ การจัดป้ายแสดงการสอนต่าง ๆ เพื่อเตือนใจประชาชนท่ีเข้าไปในบริเวณนั้น ผลดีอีกประการ
หนึ่งก็คือ การท่ีพื้นท่ีวัดสามารถครอบคลุมบริเวณป่าได้มากเพียงใดก็เป็นการอนุรักษ์ป่าได้มากเพียง
นั้นเพราะประชาชนไม่กล้าไปตัดต้นไม้ไม่ท าลายป่าเขตวัดลักษณะการจัดการส่ิงแวดล้อมของวัด 



  22 

  2) การจัดส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยความร่วมมือของวัด ทางราชการและประชาชน 
การพัฒนาชุมชนโดยการตัดถนน ท ารั้วบ้านให้เป็นระเบียบหรือลอกคลอง ปลูกต้นไม้ เช่น การพัฒนา
ของพระครูโสภณธรรม แห่งวัดศรีทองนพคุณ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูพิทักษ์ชินวงศ์ วัด
กลางนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พระครูพิพิธประชานาถ วัดสามัคคี อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ 
  3) การจัดอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมของวัดท่ีเกี่ยวข้องกับ
การอบรมเยาวชนทักจะสอดแทรกความรู้ และจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเข้าไว้ด้วยเสมอ เช่น 
ในกรณีพระอาจารย์พงศกร กลฺนาณธมฺโม แห่งวัดบ้านไพบูลย์ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ
พระสงฆ์รูปอื่น ๆ ในภาคอีสาน 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม กล่าวโดยสรุปการอนุรักษ์ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมนับเป็นกิจของสงฆ์ท่ีพึงประพฤติปฏิบัติ เพราะในการเผยแผ่ศาสนาให้คน
เข้าถึงธรรมะ นอกจากการเทศน์ส่ังสอนท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว บรรยากาศภายในวัดนับว่าเป็นส่ิงส าคัญ
ยิ่ง ท่ีจะเป็นเครื่องดึงคนให้หันเข้าหาวัด ดังนั้นพระสงฆ์จึงต้องประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี 
ตลอดจนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชน เป็นผลให้สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนดีขึ้น 
 

3.5. แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์กับชุมชน 
 ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนนั้น นักพัฒนาชุมชนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความหมายปรัชญาแนวคิด 
อุดมการณ์ หลักการ เป้าหมาย องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ วิธีด าเนินการกระบวนการพัฒนาชุมชน 
ข้อควรค านึงและคุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป้นอย่างมาก 
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526 ) ว่า ได้แยกแยะความหมายของการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ด้าน คือ
การพัฒนาชุมชนในความหมายของงานและความหมายของหลักและวิธีท างานโดยได้อธิบายเพิ่มเติม
ไว้ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาชุมชนในความหมายของงานก็คือการกระท าให้เกิดส่ิงของต่าง ๆ 
หมายความถึงการกระท าใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุส่ิงของท้ังท่ีสามารถมองเห็นจับต้องได้และท่ีสังเกต
ได้ เช่น การสร้างถนน ขุดบ่อน้ า สร้างท านบเหมืองฝาย สร้างโรงเรียน สถานีอนามัย ไฟฟ้า ประปา 
ให้มีขึ้นในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาจิตใจเพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนจนสามารถรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรท่ีแน่นแฟ้น โดยไม่ค านึงว่าประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินหารหรือไม่ 
  2) การพัฒนาชุมชนในความหมายของหลักและวิธีการท างาน หมายถึงการท่ี
ประชาชนต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการสร้างงานหรือส่ิงของ ถาวรวัตถุและองค์กรต่าง ๆ 
ของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีประชาชนจะต้องเป็นผู้คิดริเริ่มพิจารณาตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมผิด
ชอบในการด าเนินงานทุกขั้นตอน ดังนั้นในความหมายนี้ การพัฒนาชุมชนจะมีลักษณะเป็นงานท่ีเป็น
ความคิดริเริ่มของประชาชน กระท าโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งหัวใจของการพัฒนาชุมชนอยู่
ท่ีการเสียสละยินยอมพร้อมใจกันของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบในผลงานท่ีเกิดขึ้น
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จากการด าเนินโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยมิได้มุ่งหวังค่าตอบแทนเป็นเงินทอง แต่หวังผลของงาน
ท่ีเกิดขึ้น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในกิจกรรมนั้นเป็นส าคัญ 
 

3.6. บทบำทของพระสงฆ์กับกำรพัฒนำชุมชน 
 พระมหาสุระพงษ์ สุรว โส (สีหมอก). (2555). กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาส าคัญของสังคมไทยคือ
ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในชนบทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการพัฒนาชนบท ถึงแม้
จะประสบความส าเร็จก็เป็นเพียงด้านวัตถุ แต่ขาดมิติทางด้านจิตใจ เป็นผลให้พระสงฆ์ในเขตชนบทได้
มีโอกาสท าหน้าท่ีของการเป็นผู้น าการพัฒนา น าพาชาวบ้านร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง 
 พระสงฆ์ในชนบทมีพื้นฐานได้รับความศรัทธาเคารพของชาวบ้าน เป็นแกนน าในการเข้าไปมี
บทบาทพัฒนาชนบท ซึ่งเมื่อพระสงฆ์น าพาชาวบ้านพัฒนาจิตใจหรือวัตถุในกิจกรรมใดกิจกรรมนั้น
มักจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากชาวบ้าน อย่างมีจิตศรัทธา สามารถประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินได้โดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่บทบาทพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ยังไม่จ ากัดอยู่ในแวดวง
เฉพาะพระสงฆ์ในบางพื้นท่ี ยังไม่กว้างขวางนักและยังมีกิจกรรมลักษณะต่างคนต่างท า ไม่ประสานกัน
อย่างเป็นกระบวนการหรือองค์กรหรือแนวทางการด าเนินการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ จึงยังไม่
เด่นชัด ดังนั้นพระสงฆ์ในชนบทจ าเป็นต้องพยายามเข้าช่วยพัฒนาชุมชนชนบทให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น โดยจะต้องพัฒนาควบคู่ไปท้ังด้านวัตถุและจิตใจแต่จะเน้นในด้านใดมากกว่ากัน ควรจะ
พิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละชุมชน การ
ด าเนินงานพัฒนาชนบทให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนจึงจะส าเร็จได้ 
เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป บทบาทของพระสงฆ์ต่อชุมชนถูกลดทอนลงไปมาก ท าให้
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชนบทมักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายท้ังประชาชน
บางกลุ่มและข้าราชการ พระสงฆ์ท่ีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชนบทจึงต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ 
มากมาย ท้ังจากประชาชนในชุมชนและข้าราชการจากภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและ
เช่ือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาอันเป็นกลยุทธ์ที่จะ
น าไปสู้ความส าเร็จในการพัฒนาชนบท พระสงฆ์จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมและ
ต้องพยายามสร้างการยอมรับจากประชาชน เพื่อเป็นส่ือกลางในการชักจูงประชาชนเข้าร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความเต็มใจ 
 ดังนั้นพระสงฆ์ในฐานะท่ีเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนา มีสาเหตุท่ีต้องเป็นผู้น าด้านพัฒนาจิต
วิญญาณของมนุษย์ ให้การศึกษาแก่ประชาชนและเป็นผู้น าทางด้านการพัฒนาชนบท จึงมีพระสงฆ์
หลายรูปรวมกลุ่มกันพัฒนาองค์กรหรือชุมชนขึ้น ได้แก่ (พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ, 2535) 
  1) กลุ่มเพื่องานพัฒนาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพระสงฆ์ระดับเจ้าคณะ
จังหวัดท้ัง 17 จังหวัด เพื่อร่วมมือกันด้านการปกครอง การศึกษาและการพัฒนาชนบท 
  2) กลุ่มพระสงฆ์พัฒนา เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระราช
สีมาภรณ์เป็นแกนน าพระสงฆ์ มีการร่วมกันสร้างนิคมเกษตร หมู่บ้านปลอดอบายมุข การสร้างชุมชน
ชาวพุทธที่วัด การสร้างระบบบุญสหกรณ์และบุญพัฒนา  
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  3) กลุ่มสหธรรมเพื่อการพัฒนา เป้นกลุ่มพระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุรินทร์และการ
อบรมจิตใจคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น อบรมเยาวชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต้ังสหกรณ์ร้านค้า 
ธนาคารข้าว และเกษตรแบบผสมผสาน 
  4) กลุ่มวิทยาการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีศูนย์ท่ีวัดเทพสถิต อ านาจเจริญ จังหวัด
อุบลราชธานี (ช่วงท่ียังไม่ได้จัดต้ังจังหวัดอ านาจเจริญ) โดยมีพระครูมงคลวรรัตน์เป็นแกนน า มี
คณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ซึ่งท าหน้าท่ีให้ความรู้ด้านคุณธรรม
เพื่อพัฒนาจิตใจ ตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองท่ีว่าการพัฒนาชนบทต้องพัฒนาท้ัง 3 คือ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจิตใจ ดังภาพ ท่ี 1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งท่ีมา: พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ, 2535: 215. 
 การพัฒนาท้ังหลายท้ังภาครัฐและองค์กรเอกชนได้ยอมรับว่า รูปแบบการพัฒนา ท่ี
ถูกต้องมีค าตอบท่ีหมู่บ้าน และในหมู่บ้านมีภูมิปัญญาชาวบ้าน พระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญา 
พระสงฆ์ก็มีกระบวนการเรียนรู้งานพัฒนาจนเป็นองค์กรประชาชน มีพระเถระนักพัฒนาหลายรูปท่ีมี
บทบาทต่อการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน เพราะพระสงฆ์ท าให้พุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจเพราะว่า 
พระสงฆ์ช่วยประชาชนได้จริง เป็นท่ีพึ่งอันปลอดภัยของประชาชน เพราะพระสงฆ์สอนให้รู้ว่า 
กระบวนการเรียนรู้มีศักยภาพมีรูปแบบการท างาน มีเครือข่าย มีความคิดและอุดมการณ์ในการ
ท างานการพัฒนา จึงเป็นไปตามหลักการขององค์กรประชาชนอย่างแท้จริง ดังภาพท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาสงัคม พฒันาเศรษฐกิจ 

ประชาชน 

พฒันาจิตใจ 

ภาพที่ 1 กำรพัฒนำชนบทต้องท ำทั้งสำมด้ำน 
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แหล่งท่ีมา: พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ, 2535: 247. 

 จากท่ีกล่าวมาบทบาทของพระสงฆ์ท่ีเข้าไปมีบทบาทต่อชุมชนอย่างได้ชัดเจนซึ่งต่าง
บทบาทท่ีผ่านมาในอดีต จึงพอสรุปไว้ 3 ประการคือ (พระมหาสุภา อุทโท, 2541) 
  1) การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ท้ังด้านแนวคิดและทรัพยากรต่าง ๆ จาก
รัฐบาล 
  2) สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นแก่ประชาชนในชนบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
การศึกษา 
  3) การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ท้ังด้านแนวคิดและทรัพยากรจากประชาชน 
ท้องถิ่น นักวิชาการ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
 จากแนวความคิดท้ังหมดเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันนี้พระสงฆ์เข้าไปมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือสังคมท้ังทางตรงและทางอ้อม ท้ังนี้ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
วัดกับชุมชนท่ีเราเห็นกันในปัจจุบันเหลือเพียงสถานท่ีเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีไว้ตอบสนองในด้านประเพณี 
พิธีกรรมทางศาสนาหรือสถานท่ีจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจ าชาติในวันส าคัญต่าง ๆ พระสงฆ์มี
ความเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนเป็นอย่างมาก และวัดท่ีอยู่ตามหมู่บ้าน ก็เป็นสมบัติส่วนรวมของคน
ท้ังชุมชนท้ังในด้านการพักผ่อนหย่อนใจการหาความรู้ การประกอบพิธีกรรม การประชุมตลอดถึง
ประเพณีต่าง ๆ พระสงฆ์เป็นผู้น าจิตใจของประชาชน พระสงฆ์นอกจากจะท าหน้าท่ีสืบต่อพระศาสนา
โดยการศึกษาเล่าเรียนแล้วบทบาทท่ีส าคัญท่ีสุดอีกบทบาทหนึ่งคือ สอนให้คนรู้จักปฏิบัติชอบท้ังกาย 
วาจา และจิตใจ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนไปใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีรมณียสถานท่ีเป็นต้นแบบของวัด
ในทางพระพุทธศาสนา เช่น ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับความหมาย รูปแบบการพัฒนาวัด และแนวทางการ
ส่งเสริมกิจกรรมขอวัด ชุมชนและสถานท่ีราชการ ท้ังนี้ยังน าไปใช้ในการพัฒนาเป็นประเด็นค าถาม
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน  
 

ประชาชน ศกัยภาพ เครือขา่ย 

ขบวนการเรียนรู ้ รูปแบบ แนวคดิ อดุมการณ์ 

องคก์รประชาชน 

ภาพที่ 2 แสดงหลักการพัฒนาขององค์กรประชาชน 
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2.4. แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำวัด 
 ในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ผู้วิ จัยได้ทบทวนจากงานวิชาการแล้วพบว่ามี
นักวิชาการท่ีกล่าวถึงความหมาย แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาวัดเอาไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.4.1. ควำมหมำยของวัด 
 จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่านักวิชาการได้ให้ความหมายของวัดได้หลายท่านดังจะได้
น าเสนอพอเป็นตัวอย่างดังนี้ 
 กรมการศาสนาได้ให้ความหมายของค าว่าวัดได้ว่า “วัด” คือสถานท่ีทางศาสนาตามปกติแล้ว
จะมีเสนาสนะและอาคารวัตถุต่าง ๆ เป็นท่ีพ านักอยู่อาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยและประกอบ
ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนเป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของพุทธบริษัทโดยท่ัวไป และเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและทางสังคมด้วยวัดมีฐานะทางกฎหมายคือเป็นนิติบุคคลเท่าเทียม
กันตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้จ าแนกวัดออกเป็น 2 อย่าง คือ 
 1. วัดทีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาได้แก่ “อาราม” ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.11 และวัดท่ีเล่ือนฐานะมาจากส านักสงฆ์โดยได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังฆกรรมตามพระธรรมวินัยส าหรับพระสงฆ์นับว่าเป็น
วัดท่ีสมบูรณ์ด้วยฐานะท้ังทางกฎหมายและทางพระวินัยทุกประการ 
 2. ส านักสงฆ์ได้แก่ วัดท่ีเป็นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศต้ังวัดแล้วแต่ยังมิได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมารวมถึงวัดท่ีได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) 
 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่าวัดไว้ว่า “วัด” หมายถึงสถานท่ีทางศาสนาโดย
ปกติมีโบสถ์วิหารและท่ีอยู่ของพระสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น 
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้ให้ความหมายถึงบทบาทของวัดท่ีต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ดังนี้ 
 
  1. วัดเป็นที่สงบรื่นรมย์ 
  2. วัดเป็นที่บ่มศีลงาม 
  3. วัดเป็นแหล่งความรู้ 
  4. วัดเป็นแหล่งชูธรรมะ 
  5. วัดเป็นแหล่งละอบายมุข 
  6. วัดเป็นแหล่งปลุกปลอบใจ 
  7. วัดเป็นแหล่งให้บริการ 
 พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) ได้กล่าวถึงวัดในสังคมไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันดังนี้ 
  1. เป็นสถานท่ีประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ใคร่ธรรม 
  2. เป็นสถานท่ีส าหรับประชาชนไปบ าเพ็ญกุศล และได้อาศัยใช้สาธารณูปโภค 
  3. เป็นดินแดนแห่งความสงบคือเป็นท่ีอยู่ของผู้สงบ 
  4. เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้แทบทุกสาขาต้ังแต่ช้ันต่ าจนถึงช้ันสูง 
  5. เป็นสโมสรสถานหรือสมาคมท่ีชุมนุมพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของประชาชนท่ัวไป 
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  6. เป็นสุขศาลาโรงพยาบาลหรือแพทย์สถานท่ีพระบริการชาวบ้านผู้ป่วยไข้ 
  7. เป็นสถานท่ีพ านักของคนไร้ท่ีพึ่งเช่น ก าพร้า อนาถา หรือประสบไฟไหม้ น้ าท่วม 
  8. เป็นท่ีพึ่งหลบล้ีหนีภัยของคนท่ีถูกภัยคุกคามเช่น ภัยสงคราม 
  9. เป็นสถานท่ีพึ่งของผู้ตายและญาติของผู้ตาย 
 พระเทพปริยัติสุธี (อาทร อินฺทปญโญ) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดว่าเป็นการปรับปรุง
และแก้ไขข้อบกพร่องเติมภายในวัดรวมท้ังส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานกิจการพระศาสนาในวัดให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ์เพื่อสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นแหล่งอารยธรรม
อันเจริญรุ่งเรืองมีศาสนวัตถุศาสนาอันเป็นเครื่องหมายแห่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม บุคลากรทาง
ศาสนามีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนสังคมสามารถแนะน าให้ประชาชนในสังคมพ้น
จากความลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อและด ารงอยู่ได้อย่างเป็นสุขีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
หลากหลายท้ังในด้านศาสนพิธีการ ให้การศึกษา การเผยแพร่ศาสนธรรมและการสาธารณสงเคราะห์
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมีความเจริญรุ่งเรือง 
 นอกจากนั้นพระราชรัตนมุนี  (ชัยวัฒน์  ปญฺญาสิริ) ยังได้กล่าวต่อว่าการบริหารงาน
สาธารณูปโภคการของเข้าอาวาสหรือวัดตามพระธรรมวินัยควรให้เกิดความสงบสุข สัปปายะ 4 อย่าง
คือ 
 1. อาวาสสัปปายะ ท่ีอยู่เป็นสุขสบายคือท าให้วัดเป็นอารามเป็นท่ีร่มรื่นรมย์เป็นรมณียสถาน
เจริญตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชนท้ังด้านวัตถุและจิตใจ 
 2. อาหารสัปปายะ อาหารเป็นท่ีสบายตาตามปกติเมื่อมีท่ีอยู่แล้วต้องค านึงถึงการกินอาหาร
การจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร 
 3. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นท่ีสบายเรื่องของบุคคลภายในวัดหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับวัดคน
วัดแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ภกิษุสงฆ์ สามเณร อุบาสิกา และเด็กวัด 
 4. ธรรมสัปปายะ ธรรมท่ีเป็นสบายจุดมุ่งหมายหลักของวัดคือเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมเป็นท่ี
แสดงพระธรรมเทศนา หรือการกล่าวบรรยายธรรมแก่พุทธศาสนิกชนตามหมวดธรรมต่าง ๆ 

จากแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับวัด เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วยเสนาสนะและอาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นท่ีพ าพักของพระสงฆ์ท่ีอาศัยอยู่ในการปฏิบัติธรรม 
ตลอดจนสถานท่ีประกอบบ าเพ็ญกุศล ของพุทธศาสนิกชน ยังเป็นสถานท่ีศึกษาแหล่งเรียนรู้มากมาย 
เป็นสถานท่ีเงียบสงบ และเป็นแหล่งลด ละ เลิกอบายมุข ซึ่งเป็นสถานท่ีประพฤติพรหมจรรย์ของ
พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ใคร่ธรรม  
 2.4.2. แนวคิดกำรสร้ำงวัดในประเทศไทย 
 สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยเมื่อประมาณ
พ.ศ.236 สมัยเดียวกันกับประเทศลังกาด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
ต่าง ๆ 9 สาย โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่
ในดินแดนท่ีเรียกว่าสุวรรณภูมิซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางมีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ไม่น้อยกว่า 
7 ประเทศแก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ท่ีจังหวัด
นครปฐมของไทยเนื่องจากได้พบโบราณวัตถุท่ีส าคัญเช่น พระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบ
เป็นหลักฐานส าคัญ แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ท่ีเมืองสะเทิมภาคใต้ของพม่าพระพุทธศาสนา
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เข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้น าโดยพระโสณะและพระอุตตระพระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่
พุทธศาสนาในแถบนี้จนเจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับ 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้กล่าวว่า ส าหรับท่ีมาของการเกิด
ในประเทศไทยก็คงมีมูลเหตุเดียวกับการเกิดขึ้นมาในสมัยพุทธกาลคือเมื่อพุทธศาสนาจากอินเดียได้
แพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยชาวอินเดียเป็นผู้น าพระพุทธศาสนาเข้าไปท าการส่ังสอนให้
ชาวไทยโดยท่ัวไปจนเกิดความศรัทธาเล่ือมใสและประพฤติปฏิบัติตามค าส่ังสอนในศาสนาจึงเกิดมี
ความสร้างวัดและสังฆมณฑลขึ้นเพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาตามมาภายหลังและวัดในเมืองไทย
ได้กลายเป็นส่ิงจ าเป็นในชุมชนท่ีขาดเสียมิได้ทุกชุมชนต้องมีวัดประจ าเป็นของตนเองเพราะถ้าไม่มีวัด
ประจ าชุมชนเมื่อต้องการจะท าบุญหรือฟังธรรมก็ต้องไปท่ีวัดของชุมชนอื่นซึ่งเป็นการไม่สะดวก
เนื่องจากชุมชนไปพึ่งวัดไม่เพียงแต่ในทางด้านกิจกรรมศาสนาเท่านั้นแต่รวมไปถึงกิจการทางด้าน
สังคมด้วยฉะนั้นชุมชนทุกแห่งจึงต้องมีวัด 

พระวีระศักด์ิ ชยธมฺโม (สุวรรณวงศ์) ได้กล่าวว่า การสร้างวัดในประเทศไทยนั้นมีเจตนา
เพื่อให้ส าเร็จประโยชน์ในกิจการพระศาสนาตามวัตถุประสงค์อันมีมาแต่เดิมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ประดิษฐานเพื่อให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายสู่พลเมืองได้ทุกระดับช้ันและคนในสังคมได้มีโอกาส
เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้โดยสะดวกและท่ัวถึงอีกท้ังยังเป็นปูชนียสถานประดิษฐานเจติยานุสรณ์
ส าคัญต่าง ๆ เช่น พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรลุในพระสถูปเจดีย์
พระปรางค์พระวิหารบ้างและยังมีพระธรรมค าสอนซึ่งเขียนหรือจารึกเป็นลักษณะพระธรรมเจดีย์มี
เก็บอยู่ในหอพระไตรปิฎกเพื่อรับรองหรือเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้ใช้เป็นสถานท่ีกระท า
สังฆกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีในศาสนาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาคือให้การศึกษาแก่บุตรตาม
ประเพณีของชนชาวไทยและเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่อบรมศีลธรรมจรรยาแก่วิญญูชน
ท้ังหลายอีกประการหนึ่งด้วย 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างวัดในประเทศไทย หมายถึง หลังจากท่ีพระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.236 พบว่ามีการสร้างวัดวาอารามมากมายเกิดขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีพ านักจ า
พรรษาของพระสงฆ์ สามเณร เพื่อให้ส าเร็จประโยชน์ในกิจกรรมพระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์มา
แต่เดิม และเป็นศูนย์กลางในการรวมจิตใจของบ้าน ท้ังนี้ก่อให้เกิดสถานท่ีเรียนรู้ท้ังทางธรรมะ ท้ังโลก  

2.4.3. แนวคิดและแนวทำงในกำรพัฒนำวัด 
 แนวคิดการพัฒนาวัดท่ีดีเป็นไปเพื่อความสันติสุข ได้มีผู้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวัด ดังนี้ 
 ฐิติพร สะสม ได้กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาเป็น
เวลาช้านานเคียงคู่กับการสร้างชาติบ้านเมืองวิถีของชาวไทยเกี่ยวข้องกับวัดต้ังแต่เกิดจนตาย วัดจึงมี
ความส าคัญต่อคนไทยอย่างยิ่งท้ังนี้ก็เพราะวัดเป็นสถานท่ีอยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ท่ีออกบวชเป็น
ภิกษุและสามเณรตลอดท้ังแม่ชีและอุบาสิกาได้อาศัยวัดเป็นท่ีรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเพราะวัดเป็น
สถานท่ีบ าเพ็ญกุศลเมื่อวัดเป็นสถานท่ีอยู่ของนักบวชและผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรม วัดจึงเป็นสถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์คนไทยจึงนิยมไปท าบุญท่ีวัดนอกจากนี้วัดเป็นสถานท่ีศึกษาวิชาต่าง ๆ วัดนอกจากจะเป็น
สถานท่ีศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุและสามาเณรแล้ววัดยังเป็นสถานท่ีศึกษาวิชาต่าง ๆ ท้ัง
วิชาชีพ และวิชาสามัญของชาวบ้านดังท่ีโรงเรียนต่าง ๆ และวัดยังเป็นสถานสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นท่ีรู้
กันว่าเป็นบุญเขตแห่งความเมตตา 
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 ชยาภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์ ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาวัดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเท่ียวเป็นเรื่อง
ท่ีจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะความผูกพันของคนไทยท่ีมีต่อวัดนั้น มีความลึกซึ้งการพัฒนา
วัดจึงควรมีรูปแบบแตกต่างไปจากการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวอื่น ๆ เพราะความเล่ือมใส
ศรัทธาเป็นเรื่องของจิตใจ การพัฒนาวัดจึงต้องค านึงท้ังในแง่ของการอนุรักษ์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
และส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมรวมท้ังค านึงถึงกิจกรรมต่อเนื่องต่อลักษณะทางกายภาพของวัด เช่น การ
จัดให้มีสถานท่ีจอดรถท่ีไม่รบกวนสถานท่ีปฏิบัติธรรมหรือประกอบจิตกรรมทางศาสนา มีการแบ่งแยก
เขตสังฆวาส พุทธาวาส กับสถานท่ีส าหรับนักท่องเท่ียว 
 กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ได้สรุปการบรรยายของ นายภราเดช พยัฆวิเชียร ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า วัด
เป็นสุดยอดของแหล่งท่องเท่ียวเพราะเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมมีทรัพยาการทางกายภาพ
ทรัพยากรท่ีเป็นวัฒนธรรม นามธรรม บทบาทของวัดสามารถสนองประโยชน์ได้ท้ัง 2 ด้าน คือ ท้ัง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางด้านการน ารายได้เข้ามาท านุบ ารุงวัด ท านุบ ารุงท้องถิ่น ให้ความสงบ
ความร่มเย็นกับผู้มาเยือน ให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจพุทธศาสนาได้ดีขึ้น วัดจะต้องส่ือความหมายการท า
ให้คนรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความสามารถพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี ให้ประโยชน์ท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม สร้างความร่มเย็นให้แก่ชุมชน เพื่อท่ีศาสนาจะได้ด ารงอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วย
ให้สร้างสังคมของเราให้มีความสุขสืบไป 
 พระราชธรรมโมลี (สมศักด์ิ ภูริปญฺโญ) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาของการพัฒนาวัดในปัจจุบันก็
ต้องพูดรวมถึงตัวบทบาทของวัดและพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าหน้าท่ีปกครองวัดในฐานะท่ีเป็นเจ้าอาวาส 
แต่ก่อนจะเห็นได้ว่าวัดนั้นมีบทบาทต่อสังคมแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารการปกครอง 
ด้านการศึกษา ด้านการสงเคราะห์ และด้านศาสนพิธีต่าง ๆ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้ บทบาทของวัด
เริ่มจะจางหายและหมดไป เพราะสังคมของเราไปรับความเจริญสมัยใหม่แบบตะวันตกมาเป็นวิถีชีวิต 
แต่ก่อนวัดซึ่งเคยเป็นสถานท่ีศึกษามีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ แต่ส่ิงเหล้านี้ก าลังจะสูญ
หายไป สืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม และตัวพระสงฆ์ ผู้ท าหน้าท่ีผู้บริหารวัดไม่
สร้างสรรค์ปรับปรุงวัดและตัวเข้ากับความเจริญ 
 พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า พัฒนาสงฆ์ก็คือพัฒนาวัด การพัฒนาวัด
ให้ดี ให้กลับมาร่มรื่นสงบเงียบ เรียบง่ายและเป็นของชุมชน ก็ต้องมาดูท่ีพระสงฆ์สามเณรว่าได้ศึกษา
อบรมเพาะบ่มมีความรู้ความสามารถ เข้าใจโลก สังคม จนสามารถประยุกต์พุทธธรรมมาใช้เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมได้อย่างไร วัดคงจะพัฒนาไปไม่ได้เลย ถ้าพระภิกษุสามาเณร ศาสนทายาท 
ผู้สอบทอดพระศาสนายังไม่ได้พัฒนาสนับสนุนให้มีการบ่มอบรมเพราะความรู้ความสามารถศีลาจาร
วัตรและจิตวิญญาณอย่างแข็งแกร่งเพียงพอ 
 พระครูพิมลธรรมภาณี (ด าเนิน อตฺถจารี) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดไว้ว่า การพัฒนา
วัดในทัศนสังคมปัจจุบัน จ าเป็นต้องใช้เชิงรุกในการพัฒนาวัตถุ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจ ส่วน
รูแบบโครงสร้าง แนวทาง และวิธีการพัฒนาวัดนั้น ต้องมีหลักการ 7 อย่าง คือ 
 1. วางผัง (แผนพัฒนา) 
 2. ต้ังโครงการ (ขั้นตอนการพัฒนา) 
 3. งานมีทิศ (ทิศทางการพัฒนา) 
 4. คิดเป็นระบบ (ศึกษายุทธศาสตร์ ก าหนดยุทวิธี เตรียมบุคากร) 
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 5. เคารพกติกา (ยึดหลัก รักแบบ) 
 6. จัดการศึกษา (ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นภารธุระการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) 
 7. พัฒนาสังคม (ช่วยแนะ ช่วยนพ ท าความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ และรัฐบาล) 
 กิจกรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาวัด วัดจะต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใช้บริการวัดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไม่
ขัดกับพระธรรมวินัย และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีสาระส าคัญแผนพัฒนาวัดตามกรอบ
แนวนโยบายการพัฒนาวัด ท่ีรัฐบาลและคณะสงฆ์ โดยกรรมการศาสนามีวัตถุประสงค์พัฒนาวัดให้
เป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้น ๆ 
 สาระส าคัญการพัฒนาวัดด้านวัตถุ และบุคคลากรประกอบด้วย 
 1. วัดจะต้องมีแผนปัจจุบัน แผนผังโครงการ 
 2. เสนาสนะและถาวรวัตถุของวัด ต้องได้มาตรฐานใช้บริการดี มีสัญลักษณ์การเป็นวัดไทย 
 3. วัดต้องมีแผนภูมิบริหาร และปฏิทินปฏิบัติการ 
 4. วัดจะต้องมีประวัติวัด ป้ายช่ือวัด ป้ายนิเทศต่าง ๆ ถาวรวัตถุ หรือเสนาสนะ ควรมีช่ือและ
ประวัติการก่อสร้าง 
 5. บุคลากร ช่วยบริหารวัด ท่ีจ าเป็นจะต้องมี อาทิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร ท่ีถูกต้องตาม
กฎมหาเถรสมาคม และจะต้องมีผู้สนองงาน คือ เลขานุการเจ้าอาวาส ควรมีคณะท่ีปรึกษา และ
คณะท างานพัฒนาวัดฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 6. วัดจะต้องมีเอกสิทธิ์ที่ดิน 
 7. วัดจะต้องมีทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีประเภทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวง 
 8. วัดจะต้องสะอาด ร่มรื่น สวยงามไม่เป็นท่ีหมกหมุนของวัสดุเหลือใช้ หรือวัตถุช ารุดอื่นใด 
 9. วัดจะต้องปรับภูมิทัศน์ ให้สอดรับกับภูมิประเทศ 
 พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสศสธมฺโม) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาวัด ไว้ว่าการท่ีจะ
พัฒนาอะไรก็ตามส่ิงแรกท่ีต้องพัฒนาก่อนอื่นใดก็คือ การพัฒนาตนเองถ้าสามารถพัฒนาตนเองได้ดีมี
คุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต ท้ังต่อหน้าและลับหลังได้ต่อไปจะไปพัฒนาคนอื่นก็ท าได้ง่ายเพราะคนอื่นจะ
เกรงใจให้ความเคารพนับถือย าเกรงจะต้องมีการพัฒนา 5 ประการคือ 
 1. มีความรู้สึกหวงแหน รัก และช่วยกันดูแลรักษา 
 2. สร้างสภาพวัดให้มีความหมาย 5 ประการ คือ เป็นท่ีพ านักอาศัยของพระภิกษุสามเณรท่ี
บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นท่ีท าบุญบ าเพ็ญกุศลของประชาชน ชาวบ้านรอบวัดเป็นท่ีประชาชน 
ชาวบ้านรอบวัดได้มารับการปลูกฝังศีลธรรมเป็นศูนย์กลางส าหรับประกอบกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน
ของประชาชนรอบวัด 
 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดต้องสะอาดร่มรื่น มีการจัด
กิจกรรมเพื่อประชาชน มีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการเข้าวัด 
เพื่อบ าเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัย ประชาชนจะได้เห็นคุณค่าพระพุทธศาสนาและเข้าวัดมากขึ้น 
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 4. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดควรเป็นแกนน า
ของประชาชนในท้องถิ่นในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการตลอดจนการส่งเสริมอาชีพซึ่งควรใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 
 5. ให้เกิดการยอมรับตลอดไปว่า วัดกับชุมชนนั้น ๆ เป็นหน่วยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 บุญเลิศ โสภา ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาวัดจะต้องเน้นวัดเป็นดังเช่นในอดีตด้วย แชะจะต้อง
พัฒนาให้ดีกว่าในอดีตท่ีผ่านมา เพียงแต่สถานการณ์ท าให้กระบวนการของการพัฒนาวัดบางย่าง
เปล่ียนรูปแบบไป อาจจะมาจากสาเหตุและปัจจัยท้ังภายนอก ภายใน และส่ิงแวดล้อมทางด้านสังคม 
โดยเฉพาะโลกได้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารจัดการ
เข้ามามีบทบาทช้ีน ามากขึ้น กระบวนการพัฒนาจึงเปล่ียนไป เพื่อให้การพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ความ
ดีงามของสถานภาพวัดในอดีตและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะประชาชน 
ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในฐานะพุทธบริษัทท่ีมีส่วนรับผิดชอบ การสอดส่อง ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม
กิจการต่าง ๆ ของวัดท่ีอยู่ ในชุมชนของตน มี ส่วนส าคัญ ในการสร้างความเจริญมั่นคงของ
พระพุทธศาสนามีความรู้สึกว่าตนเองจะต้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมหวงแหน อนุรักษ์ รักษา 
ส่ิงของภายในวัด การมีส่วนร่วมจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
 การพัฒนาวัด มีองค์ประกอบหลักใหญ่ ๆ อยู่ 3 ประการ คือ 
 1. การพัฒนาศาสนวัตถุ/ศาสนสถาน 
 2. การพัฒนาศาสนธรรม 
 3. การพัฒนาศาสนบุคคล 
 การพัฒนาวัดให้ไปสู่เป้าหมายนั้นเจ้าอาวาสมีบทบาทส าคัญท่ีสุดเพราะเจ้าอาวาสคือผู้บริหาร
จัดการหน้าท่ีรับผิดชอบกิจการต่าง ๆ ภายในวัดวัดจะเจริญรุ่งเรืองดีงามเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น สามารถดึงดูดให้เด็กเยาวชน ประชาชนเข้ามาสนใจวัดร่วมกิจกรรมพิธีกรรมภายในวัดก็อยู่ท่ี
ผู้น าดังนั้น จึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนาอย่างย่อ ดังนี้ คือ 
 1. การวางแผนเป็นการก าหนดกรอบแนวทางของการพัฒนาว่าจะด าเนินไปในทิศทางใด ท า
อะไรท่ีไหน อย่างไร โดยอาจวางแผนด าเนินการเป็น 3 ระยะด้วยกันคือ 
  1. แผนระยะส้ัน  อาจก าหนด 1-2   ปี 
  2. แผนระยะกลาง  อาจก าหนด 3-4   ปี 
  3. แผนระยะยาว  อาจก าหนด 5-10 ปี  
 2. การบริหารจัดการเจ้าอาวาสด าเนินการจัดการอย่างจริงจังโดยต้ังแผนงานไว้ว่าใน
ปีงบประมาณท่ีต้ังไว้จะพัฒนาวัดในด้านใดก่อน เช่นการพัฒนาศาสนวัตถุ/ศาสนสถานหรือการ
พัฒนาศาสนบุคคลหรือพัฒนาควบคู่กันไป 
 3. การเขียนโครงการ เพื่อให้มีรูปแบบการบริหารจัดการในวัดให้มีประสิทธิภาพควรเขี่ยน
โครงการการด าเนินงานว่าในแผนระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาวจะพัฒนาอะไร 
 4. งบประมาณโดยพิจารณาว่าการจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้นั้นแหล่งเงินทุนหรืองบ
รายได้จะมาจากส่วนใดบ้าง วัดมีความพร้อมเพียงใดประชาชนชุมชนใกล้เคียงมีศักยภาพในการ
สนับสนุนอุปถัมภ์ได้หรืออาจจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 5. วัสดุอุปกรณ์ในการท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาวัดมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการด าเนินงาน
หรือไม่เพียงพอหรือไม่หากไม่เพียงพอจะหาได้จากแหล่งใด 
 ซึ่งหลักการพื้นฐานเหล่านี้ควรจะต้องน ามาพิจารณาประกอบกัน จึงจะขับเคล่ือนเดินหน้าไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีแนวทางในการพัฒนาวัด หมายถึง วัดท่ีดีจะต้องประกอบด้วยความ
สันติสุข  วัดเป็นสถานท่ีศึกษาของผู้ทรงศีลธรรม รักษาศีล และปฏิบัติธรรม และวัดยังเป็นสถานท่ี
สังเคราะห์ซึ่งเป็นท่ีรู้จักว่าเป็นบุญแห่งความเมตตา การพัฒนาวัด จึงต้องค านึกถึงการอนุรักษ์
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม สภาพจิตใจของพุทธศาสนิกชน อีกอย่างวัดจึงเป็นท่ีส่ือความหมายในการ
ประชาสัมพันธ์ ท่ีจะช่วยสร้างสรรค์ปรับปรุงวัดให้เป็นสถานท่ีร่มรื่นร่วมเย็นต่อไป 
 ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดการพัฒนาวัดเป็นแนวทางในการตั้งประเด็นสัมภาษณ์ในการหาข้อมูล
กระบวนการพัฒนาวัดให้เป็นรมณีสถานโดยผ่านหลักธรรมสัปปายะ 7 เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์นั้นได้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานโดยการผ่านกระบวนการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในครั้งนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในทาง
พระพุทธศาสนา และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป  

2.4.4. แนวคิดที่เป็นแนวทำงด ำเนินงำนในกำรพัฒนำวัด 
 กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดไว้ว่า นับต้ังแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาวัดจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะกับ
พุทธศาสนิกชนท่ีมีภูมิล าเนาท่ีอยู่อาศัยท้ังในและนอกพื้นท่ี โดยมีเจตนาและวัตถุประสงค์เดียวกันท่ีจะ
ช่วยกันด าเนินงานในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน จึงต้องมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี  1 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาวัดควรจะได้ด าเนินงาน ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ เพื่อระดมความคิดและความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งอาจประกอบด้วยพระสงฆ์ภายในวัด 
ประมาณ 5-7รูป คฤหัสถ์ประมาณ 7-10คน โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และท่ีส าคัญ
จะต้องพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือด้วยดี เมื่อติดทาบทามเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วปิดประกาศให้ทราบท่ัวกันท้ังวัดและหมู่บ้าน และจัดท าส าเนา
เอกสารส่งให้เจ้าคณะปกครองเหนือตนตามล าดับทราบด้วย 
 ขั้นตอนท่ี 2 ช้ีแจงพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดการประชุมช้ีแจงพระภิกษุสามเณรและศิษย์
วัดเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท่านเจ้าอาวาสควรกระท าเป็นระยะ ๆ ประมาณปักษ์ละ 1 ครั้ง การช้ีแจงนั้น คือ 
การแจ้งความเปล่ียนแปลงของวัดและความก้าวหน้าในการพัฒนาให้ทราบโดยท่ัวกัน และขอความ
ร่วมมือจากบุคคลในวัดทุกประเภท ถ้าวัดมีโรงเรียนต้ังอยู่ในวัด ก็ให้แนะนะแก่ครูนักเรียนด้วย เช่น 
วัดเริ่มท าความสะอาดบริเวณวัด ก็ให้ทุกคนรู้จักช่วยกันรักษาความสะอาด อย่าท้ิงเศษกระดาษหรือ
เศษอาหารบนลานวัด เป็นต้น 
 ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมกรรมการประชุมครั้งแรกถือเป็นครั้งท่ีส าคัญมาก ควรนัดประชุมวันท่ี
กรรมการจะมาประชุมได้พร้อมเพียงกันเรื่องท่ีควรน าเข้าวาระการประชุมครั้งแรก ควรมีดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและ
คณะสงฆ์ในการพัฒนาวัดว่า มุ่งท่ีจะส่งเสริมให้วัดพัฒนาทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจควบคู่กันไป 
ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนาวัดก็คือ มุ่งพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งเจ้าอาวาสจะต้องมี
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ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวดีพอ เพื่อสมาชิกจะได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องและตรงกัน การพัฒนาวัดจะ
ได้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย 
  2. เรื่องอาณาเขตของวัด ควรจะพิจารณากันถึงการจัดให้มีหนังสือส าคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ท่ีดินของวัดให้เรียบร้อย การก าหนดเขตวัดเพื่อการจัดท าแผนผังวัด ได้แก่ การก าหนดว่า
หน้าวัด หลังวัด ควรอยู่ทิศทางใดจึงจะเหมาะสม จะแบ่งเนื้อท่ีวัดออกเป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส 
เขตสาณารณสงเคราะห์ตรงไหน อย่างไร จ าเป็นต้องจัดท ารั้วหรือก าแพงหรือไม่ดังนี้เป็นต้น 
  3. เรื่องการจัดท าโครงการพัฒนาวัด สมาชิกต้องช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่า ทาง
วัดควรจะต้องมีอะไรบ้างส่ิงไหนจ าเป็นจะต้องท าก่อนหรือหลัง จะท าเมื่อไร ใช้เวลาเท่าใด ใช้ก าลังงาน
และงบประมาณจากไหน งานนั้น ๆ ควรมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน รวบรวมได้แล้ว
จัดท าเป็นแผนงานของวัด เรียงตามล าดับงานท่ีส าคัญและความจ าเป็นก่อนหลังไว้เพื่อเป็นเครื่อง
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
 ขั้นตอนท่ี 4 จัดท าแผนผังวัดควรหาผู้ท่ีมีความรู้ในการท าแผนผังมาช่วยจัดท าให้ เช่น ช่าง
จากกรมการศาสนา ช่างจากเทศบาล เป็นต้น แผนผังวัดควรจัดท าเป็น 2 แบบ คือ 
  1. ผังภาพปัจจุบัน แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสภาพปัจจุบันทั้งหมด 
  2. ผังโครงการ เป็นผังท่ีควรจัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาวัด ตามมติท่ีประชุมกรรมการ
พัฒนาวัดในการประชุมครั้งท่ี 1 วาระ 2 เรื่องการก าหนดเขตวัดเพื่อจัดท าผัง ผังโครงการนี้เป็นผังท่ี
สมบูรณ์ท่ีคาดการณ์ล่วงหน้าว่า เมื่อพัฒนาวัดด้านวัตถุเบ็ดเสร็จแล้ว สภาพของวัดในอนาคตจะเป็น
เช่นไร หน้าวัด หลังวัด จะหันไปทางทิศไหน อาคารเสนาสนะแต่ละหลังจะต้ังเป็นหมวดหมู่อยู่อย่างไร 
ส่ิงใดจะต้องรื้อท้ิง ส่ิงใดจะต้องเคล่ือนย้าย ส่ิงก่อสร้างท่ีจะปลูกใหม่ จะปลูกตรงไหน บริเวณวัดจะ
ตกแต่งและจะตัดถนนเช่นไร การนี้ผู้ท าผังจะต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดวางผัง และตกแต่งบริเวณ จึง
จะสามารถท าได้เหมาะสมสวยงามตามสภาพของพื้นท่ีต้ังวัดและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับเศรษฐกิจและ
สังคมของละแวกนั้นในการจัดท าผังโครงการ ควรจัดเป็นหมวดหมู่ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ใช้สอย
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อท่ีของวัดออกเป็นเขตต่าง ๆ ดังนี้เขตพุทธาวาส 
ได้แก่ เขตท่ีต้ังวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญหอไตร เจดีย์เขตสังฆาวาส ได้แก่ เขตท่ีต้ังกุฏิ ครัว เรือน
ไฟ เขตสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ บริเวณโรงเรียน บ้านพักชี บริเวณฌาปนสถานหากวัดมีท่ีดินแปลง
ท่ีต้ังวัดเหลือพอท่ีจะจัดประโยชน์ได้ ให้เสนอกรมการศาสนาเพื่อก าหนดเป็นเขตจัดประโยชน์ตามท่ี
ระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2511) ข้อ 2 แผนผังท่ีจัดท าขึ้นนั้น ต้องใช้มาตราส่วนเป็นเครื่อง
ประกอบในการยาขนาดอาคารสถานท่ีต่าง ๆ จากสภาพความเป็นจริงให้ถูกต้องด้วย 
 ขั้นตอนท่ี 5 จัดท าโครงการพัฒนาวัดเมื่อคณะกรรมการได้ประชุมหารือกันในเรื่องแผนงาน
พัฒนาของวัดว่าจะต้องท างานหรือกิจกรรมใดบ้างตามล าดับความส าคัญก่อนหลังแล้ว ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ควรจะได้เขียนโครงการกิจกรรมให้ชัดแจ้งเสนอ
กรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ กิจกรรมของวัดท่ีจะพัฒนาแยกได้ 2 ทาง คือ 
  1. การพัฒนาทางด้านวัตถุ หมายถึง การพัฒนาสภาพวัดให้เกิดศรัทธาทางรูปธรรม 
ซึ่งได้แก่ อาคารเสนาสนะ มีเอกลักษณ์ของการเป็นวัดไทย ปลูกสร้างอยู่เป็นหมวดหมู่ สวยงามและไม่
ใหญ่โตเกินความจ าเป็นแห่งประโยชน์ใช้สอย และสภาพแวดล้อมของวัดและชุมชน ถนนบริเวณวัด 
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สะอาด ร่มรื่น ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับอย่างเหมาะสม การก่อสร้างอาคารสถานท่ีต่าง 
ๆ ควรด าเนินการใช้สอดคล้องกับแผนผังโครงการท่ีจัดท าไว้ 
  2. การพัฒนาทางด้านจิตใจ หมายถึง การพัฒนาทางนามธรรม เช่น การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม แก่พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวัดควรจะเป็นศูนย์กลาง
จัดท าขึ้น เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้านนั้น การพัฒนาทางด้านนี้ ควรจะน าหน้าหรือพัฒนา
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพวัดทางด้านวัตถุหรือรูปธรรม ตัวอย่างกิจกรรมท่ีวัดควรจัด เพื่ออ านวย
ประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ การจัดให้มีการท าบุญ และฟังธรรมเทศนาทุกวัน ธรรมสวนะและวันส าคัญ
ทางศาสนาการจัดงานเพื่อระลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันตรุษ 
วันสารท วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ การนี้จะจัดให้มีการละเล่นพื้นเมือง สนทนาธรรม 
บรรยายธรรม ฟังปาฐกถา จัดนิทรรศการ ฯลฯ งานก็จะมีความหมายและความส าคัญมากยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนท่ี 6 ด าเนินการพัฒนาวัดเมื่อได้จัดท าแผนผังวัดท าแผนและโครงการพัฒนาวัดได้แก่ 
กิจกรรมต่าง ๆ เสร็จและผ่านความเห็นชอบจากกรรมการในการประชุมครั้งต่อ ๆ มาเรียบร้อยแล้ว 
การพัฒนาไปเลยโดยอาจจะก าหนดวันชุมนุมสัปปุรุษและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อประกาศช้ีแจง
ความมุ่งหมายในการพัฒนาวัด และโครงการต่าง ๆ ท่ีวัดจะด าเนินการให้ทราบโดยท่ัวกัน พร้อมท้ัง
เชิญชวนและขอความร่วมมือจากประชาชน ในการท่ีจะด าเนินการพัฒนาวัดในโครงการต่าง ๆ นั้น
ด้วย จากนั้นจะร่วมกันท าความสะอาด ปลูกต้นไม้ ท ารั้ววัด ได้เป็นท่ีระลึกจะเป็นการดียิ่งซึ่งในโอกาส
ข้างหน้าวัดจะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอีกต่อไปด้วยดี 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 1. ควรท าบริเวณวัดสะอาด ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้นและไม้ประดับอย่างร่มรื่น ช่วยท าให้จิตใจ
สงบและดึงดูดให้คนเข้าวัดมากขึ้น สร้างศาลาพักร้อนไว้ให้ประชาชนพักผ่อน และอ่านหนังสือพิมพ์ 
 2. จัดต้ังถังรับขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ให้เพียงพอ ช่วยให้วัดสะอาดสวยงาม 
 3. ควรมีห้องน้ าท่ีสะอาดไว้ต้อนรับประชาชนท่ีไปวัดให้เพียงพอ 
 4. หากมีตู้เก็บรองเท้าไว้ตามอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ก็จะเป็นระเบียบและสวยงาม 
 5. มีป้ายบอกเวลาเปิด-ปิด ประตูวัด ป้ายบอกช่ือต้นไม้และอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ก็จะช่วย
สร้างค่านิยม และป้องกันทรัพย์สินของวัดได้อย่างมาก 
 6. การมีห้องสมุด พิพิธภัณฑ์สุขศาลา หรือตู้ยา เป็นการบริการทางด้านสาธารณสงเคราะห์ 
แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนอย่างดี 
 7. ในวันส าคัญทางศาสนา วันธรรมสวนะ และวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติควรจัดกิจกรรมท่ีเป็น
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
 8. จะเป็นท่ีช่ืนชมยินดีมากหากพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด มีการกวาดบริเวณวัดและ
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ให้สะอาดเป็นประจ าอย่างประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาล 
 9. วัดท่ีได้ช่ือว่าเป็นวัดพัฒนาแล้ว จะต้องรักษาสภาพวัดพัฒนาให้ปรากฏอยู่ตลอดไป 
 จากแนวคิดและแนวทางการให้ความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัดนี้เพื่อ
เป็นแนวทางให้น าไปขยายผลในการจัดการท าแผนผังของวัด และการพัฒนาวัดแบบพอเพียง มุ่งเน้น
ความสะอาด ความเหมาะสม พอควร และเป็นไปตามความต้องการประโยชน์ใช้สอยของท้องถิ่นนั้น ๆ 
อย่างแท้จริง 
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2.5. หลักธรรมสัปปำยะ 7 
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต).(2560). กล่าวว่าสัปปายะ  คือ  สบาย ท่ีท่านรวม
มาบอกไว้มี ๗ ประการในท่ีนี้ จะเรียงล าดับจากวงกว้างรอบ ๆ เข้ามาหาตัวคนท่ีเป้นอยู่หรือผู้ท่ีจ าท า
กิจท าการนั้น ๆ ดังนี้ 
 1. อุตุสบาย (อุตุสัปปายะ) คือ มีสภาพแวดล้อม ต้ังแต่ดินฟ้าอากาศ ภาวะของฤดูกาล ท่ีเอื้อ 
เช่น ไม่ร้อนเกินไป ไม่หนาวเกินไป ดินน้ าฟ้าอากาศสะอาดบริสุทธิ์สดใส พื้นถิ่นภูมิมณฑลเป็นรมณีย์ 
ท่ีน่ารื่นรมย์ อย่างน้อย “ฉายูทก” คือ มีน้ าดีมีร่มไม้งาม น าจิตใจให้สงบเบิกบานผ่องใสพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติกิจท าหน้าท่ี 
 2. เสนาสนสบาย (เสนาสนสัปปายะ, อาวาสสัปปายะ ก็ว่า) มีเสนาสนะหรืออาวาส คือท่ีนั่งท่ี
นอน ท่ีอยู่อาศัย เช่น กุฏิ หรือ บ้านเรือน ท่ีมั่นคง ปลอดภัย ใช้งานดี ไม่มีส่ิงรบกวนหรือชวนร าคาญ 
 3. โคจรสบาย (โคจรสัปปายะ) คือ ท่ีโคจร หมายถึง ท้องถิ่นย่าน ละแวกท่ีจะพึงแวะเวียนไป
เป็นประจ าเพื่อหาของกินของใช้ ส าหรับพระคือท่ีไปบิณฑบาต หรือส าหรับชาวบ้าน ได้แก่ ย่าน
ร้านค้า ท่ีจ่ายตลาด แหล่งอาหารและเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป ไปได้สะดวก แต่ไม่
ท าให้พลุกพล่านวุ่นวาน 
 4. อาหารสบาย (อาหารสัปปายะ, โภชนสัปปายะ ก็ว่า) คือ มีโภชนาหารพร้อม มีของกินไม่
ขาดแคลน มีรสชาติตามสมควร และเกื้อกูลต่อสุขภาพ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายส าหรับผู้รู้จัก
ประมาณในการบริโภค สัปปายะข้อนี้ส าคัญมากตามหลักท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัตว์ท้ังปวงด ารงอยู่
ได้ด้วยอาหาร” เป็นของจ าเป็นเพื่อให้การศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติเจริญภาวนาด าเนินไปได้ 
 5. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) คือ ไม่มีคนร้ายภัยพาลไม่มีโจรขโมยท่ีจะต้องหวาดระแวง มี
แต่คนดี คนมีไมตรี คนท่ีถูกกันคนเหมาะใจอยู่หรืออยู่ในถิ่นที่จะได้คบหาท่ีจะได้มาพูดคุยพึ่งพาอาศัย
กัน มีคนท่ีเกื้อกูลเป็นกัลยามิตร มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาท่ีจะไปพบปะสนทนาไต่ถามข้อ
ธรรม หรือเป็นครูอาจารย์ท่ีจะไปซักถามปรึกษาหาความรู้แก้ไขข้อสงสัย 
 6. ภัสสสบาย (ภัสสสัปปายะ, ธัมมัสสวนสัปปายะ ก็ว่า) คือ มีการพูดคุยเกื้อหนุนการศึกษา 
ได้พูดได้ฟังสนมนาสากัจฉากันในเรื่องราวที่น าให้เจริญปัญญา หรือ พาให้อกุศลเส่ือมหาย ให้กุศล
ธรรมงอกงาม ได้บุคคลสบายแล้วก็ยิ่งมีโอกาสฟังเรื่องราวข่าวสารท่ีเอื้อปัญญา ฟังธรรม พูดธรรม 
ซักถาม สนทนาธรรมกัน ส าหรับพระก็พูดคุยเล่าขานกันในเรื่องท่ีเป็นกถาวัตถุ 10 และพูดแต่
พอประมาณในทางท่ีจะเกื้อกูลหนุนการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติเจริญภาวนาให้ก้าวหน้าไป 
 7. อิริยาบทสบาย (อิริยาปถสัปปายะ) คือ ในการท่ีจะด าเนินชีวิตเป็นอยู่เป็นไปท้ังหมด ท่ีเรา
จะได้ด าเนินชีวิตอยู่เป็นทั้งหมด ท่ีเราจะได้อาศัย ได้ใช้ประโยชน์จากสัปปายะ หรือสบายท้ัง 6 ข้อท่ีว่า
มานั้น เราก็ต้องด าเนินชีวิตคืบเคล่ือนไปด้วย อิริยาบถ 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน 
 เพราะฉะนั้น ก็จะต้องให้อิริยาบถ 4 นั้นด าเนินไปด้วยดี คล่องสบาย ไม่ติดขัด โดยรู้จัก
บริหารอิริยาบถ รู้จักจัดปรับอิริยาบถเหล่านั้น เช่นว่า ให้สม่ าเสมอ ให้สมดุล ให้เกื้อกูลแก่สุขภาพด้วย 
แล้วใช้งานให้เหมาะกับปฏิบัติการในการศึกษาเล่าเรียนเจริญภาวนาท่ีได้ว่ามา 
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 2.5.1. จะศึกษาจะภาวนาได้ดีต้องมี 7 สบาย 
 ถึงตอนนี้ก็นับว่า ตัวสบาย ใจก็พร้อมท่ีจะมุ่งมั่นหน้าไปในการศึกษา ท้ังเล่าเรียนและปฏิบัติ 
แต่ท่านแนะน าไว้อีกว่า ถ้าจะให้ดีจริง ควรมีปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ ให้พร้อมด้วย จะช่วยให้การศึกษา
ก้าวหน้าไปด้วยดีท่ีจะถึงจุดหมาย ไม่ติดขัด 
 ปัจจัยเกื้อหนุนท้ังหลายนั้น เรียกว่า “กัปปายะ” พระอาจารย์ปางก่อนได้บอกได้สอนสอบกัน
มาต้ังแต่ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ โดยท่านประมวลมาบอกแก่ผู้ท่ีจะเจริญสมาธิ แต่ท่ีจริงก็คือใช้ได้ส าหรับ
การท ากิจหน้าท่ีการงานท่ัว ๆ ไป 
 (ท่ีจริง การท ากิจหน้าท่ีการงาน ความเป็นอยู่ที่ดี ทุกอย่างต้องการสมาธิทั้งนั้น เพราะสมาธิ
คือการมีจิตใจอยู่ในภาวะท่ีดีท่ีสุด สงบสุขสดใส ลงตัว ได้ท่ี) 
 “สัปปายะ” แปลว่า เหมาะกัน หนุน เอื้อ เกื้อกูล เกื้อหนุน คนไทยแปลว่า “สบาย” ขอให้
สังเกตว่า สัปปายะ-สบาย ของเดิม กับ สบาย แบบไทย มีความหมายไม่ค่อยเหมือนกัน 
 “สบาย” เดิมของท่าย หมายความว่าเอื้อเกื้อหนุนต่อการกระท าหรือการปฏิบัติท่ีจะให้ไปถึง
จุดหมาย เช่นว่าจะฝึกสมาธิ สัปปายะก็ช่วยเอื้อเกื้อหนุนให้การกระท าหรือปฏิบัติท่ีจะให้ไปถึง
จุดหมาย เช่นว่าจะฝึกสมาธิ สัปปายะก็ช่วยเอื้อเกื้อหนุนให้การฝึกนั้นได้ผลบรรลุจุดหมายได้สมาธิ
โดยง่ายหรือง่ายข้ึน หรือบอกว่าอากาศวันนี้สบาย จะท างานหรือท าอะไร ๆ ก็เหมาะ ช่วยให้ท าได้ดี 
ส าเร็จ ผลดีและได้ง่าย 
 แต่ “สบาย” แบบชองไทย (ปัจจุบัน) กลายเป้นจุดหมายไปเสียเอง บอกว่าอากาศวันนี้สบาย 
อ๋อ...ดีจัง แล้วก็ลงนอนหลับป๋ีไปเลย บอกว่านอนสบาย จะว่าสบายคือเอื้อก็ได้ คือ เอื้อแก่ความ ขี้
เกียจ ต่างจากของพระท่ีว่าสบายคือเอื้อแก่การท ากิตท าการ 
 ในต ารา ท่านว่า คนไข้ได้เภสัชท่ีเป็นสัปปายะ หรือพูดแบบไทยว่า ได้ยาท่ีสบาย ก็จะหายจาก
โรคได้เร็วไว 
 คนไทยได้ยินเขาบอกว่ายาสบาย ก็ขอลอง กินเข้าไปแล้ว บอกว่า ว้า... ไหนบอกว่ายาสบาย 
ขมปี๋ ไม่เห็นอร่อยกินไม่สบายสักหน่อย  
 แต่ตามความหมายของท่าน เภสัชท่ีเป็นสัปปายะ หรือยาท่ีสบาย ก็คือยานั้นเหมาะกันตรงกัน
กับการบ าบัดโรคนั้นเอื้อต่อการท่ีจะท าให้หายโรค 

5.1. แนวคิดและหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักสัปปำยะ 7 
 แม้ว่าในทางพระพุทธศาสนาจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาจิตใจและปัญญา ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
หรือปัจจัยภายใน อย่างไรก็ตามในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหลายแห่งได้ระบุถึงปัจจัยภายนอกท่ี
เกื้อหนุนให้การศึกษาและปฏิบัติเป็นไปโดยสะดวกหลักธรรมนี้เรียกว่าหลัก สัปปายะ 7 อันเป็น
แนวทางหนึ่งของหลักการสร้างวัดและการบริหารจัดการท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญ 
 คัมภีร์พระไตรปิฎกได้ให้ความหมายค าว่า “สัปปายะ” หมายถึง มีประโยชน์ก่อให้เกิดความ
เจริญ เป็นธรรมท่ีมีอุปการะต่อการศึกษาและปฏิบัติ 
 คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้ให้ความหมายค าว่า “สัปปายะ” หมายถึง ธรรมอันเป็นท่ีสบาย 7 อย่าง 
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 พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ได้ให้ความหมายค าว่า “สัปปายะ” หมายถึง สบาย 
สภาพเอื้อ สภาวะท่ีเกื้อหนุน ส่ิง สถาน หรือบุคคล ซึ่งเป็นท่ีสบาย เหมาะกัน เกื้อกูล หรือเอื้ออ านวย 
โดยเฉพาะท่ีช่วยเกื้อหนุนการบ าเพ็ญและประคับประคองรักษาสมาธิ 
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรมได้ให้ความหมายค าว่า “สัปปายะ” หมายถึงส่ิงท่ี
สบาย สภาพเอื้อ ส่ิงท่ีเกื้อกูล ส่ิงท่ีเอื้อต่อการอยู่ดีและการท่ีจะพัฒนาชีวิต ส่ิงท่ีเหมาะสมกัน อัน
เกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เส่ือมถอย 
 สรุปความหมายของสัปปายะ หมายถึง การสร้างสภาพเอื้อหรือเกื้อกูลต่อการประพฤติและ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการช่วยให้การพัฒนาตนเองได้รับผลอย่างเต็มท่ีจนบรรลุคุณงามความดีหรือเข้าถึง
มรรคผลนิพพานตามหลักทางพุทธศาสนา 
 5.2. คุณประโยชน์ของสัปปำยะในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 จากความหมายของค าว่าสัปปายะโดยสรุปคือ เป็นเรื่องของปัจจัยท่ีเกื้อหนุนท้ังต่อการปฏิบัติ
เพื่อการบรรลุธรรม และทางพระวินัย ซึ่งจะเห็นได้จากค าสอนต่อพระภิกษุท้ังหลายดังนี้ 
 ปัจจัยเก้ือหนุนต่อกำรศึกษำปฏิบัติ 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงปัจจัยเกื้อหนุนต่อการศึกษาปฏิบัติและการเจริญสติแก่
ภิกษุปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง ดังนี้ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เราควรหลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้
เดียว เธอใช้สอย เสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ าป่าช้าป่าทึบท่ีกลางแจ้งลอมฟางท่ีสงัด
มีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยไม่มีคนสัญจรไปมาไม่มีคนพลุกพล่านเหมาะเป็นท่ีหลีกเร้นเธอไปสู่ป่าก็ดี
ไปสู่โคนไม้ก็ดีหรือไปสู่เรือนว่าง ก็ดี ขัดสมาธิ ต้ังกายตรง ด ารงสติไว้เฉพาะหน้า” ขณะเจริญสติ ควร
อยู่ในสภาพเช่นไรจึงจะท าให้การปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้า 
 และยังพบในพระไตรปิฎกว่า “ภิกษุท้ังหลาย มีสมัยท่ีจิตต้ังมั่นอยู่ภายใน สงบ นิ่งอยู่ มีภาวะ
ท่ีจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมั่นอยู่ สมาธินั้นเป็นธรรม สงบ ประณีต ได้ความสงบระงับถึงภาวะท่ีจิตเป็นหนึ่ง
ผุดขึ้น ไม่มีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง และภิกษุนั้นจะน้อมจิตไปเพื่อท าให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมท่ีควรท าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใด ๆ เมื่อมีเหตุแห่ง สติ เธอย่อมบรรลุความเป็น
ผู้เหมาะสมท่ีจะประจักษ์ชัดในธรรมนั้น ๆ” จากพระพุทธพจน์ดังกล่าว พระอรรกถาจารย์ได้กล่าว
อธิบาย “สมัย” ไว้หมายถึง กาลท่ีได้รับสัปปายะ ความเหมาะสม 5 ประการคือ 1.อุตุสัปปายะ 2.
อาหารสัปปายะ 3.เสนาสนะสัปปายะ 4.ปุคคละสัปปายะ 5.ธัมมัสสวนะสัปปายะ สมเด็จพระสมัมา
สัมพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ ถึงลักษณะของภิกษุผู้ใส่ใจใฝ่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมว่า “เราจักพูด
เรื่องเห็นปานนี้ คือ เรื่องความมักน้อย เรื่องความสันโดษ เรื่องความสงัด เรื่องความไม่คลุกคลีกัน 
เรื่องการปรารภความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ซึ่ง
เป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง เป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิต เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดย
ส่วนเดียว เพื่อคลายก าหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพาน” ในอรรถกถา
กล่าวอธิบาย “เป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิต” หมายถึงเป็นท่ีสบายและเป็นอุปการะแก่การชัก
น าจิต”เข้าสู่สมถะ และวิปัสสนา มี 7 ประการ คือ 1.อาวาส 2.โคจร 3.การพูดคุย 4.บุคคล 5.โภชนะ 
6.ฤดู 7.อิริยาบถ 
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 พระด ารัสข้างต้นนั้น ตรัสการปฏิบัติตนขณะปฏิบัติธรรม ถึงลักษณะเรื่องท่ีจักพูดคุยไว้เป็น
ตัวอย่าง เพราะการปฏิบัติจะเจริญก้าวหน้า ควรต้องอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม เว้นสถานท่ีท่ีเป็น
โทษและอยู่ในสถานท่ีท่ีสะดวก ดังมีปรากฏเป็นคาถาว่า 
   อาวาโส โคจโร ภสฺส  ปุคฺคโล โภชน  อุตุ 
   อิริยาปโถติ สตฺตเต อสปฺปาเย วิวชฺชโต 
   สปฺปาเย สตฺต เสเวถ เอวญฺหิ ปฏิปชฺชโต 
   น จิเรเนว กาเลน  โหติ กสฺสจิ อปฺปนา ฯ 
 โยคาวจร ผู้ประสงค์จะรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ให้ดีนั้น พึงเว้นจากอสัปปายะ อันไม่ควรแก่
ภาวนาสมาธิ ๗ อย่าง คือ อาวาส (ท่ีอยู่อาศัย) โคจรคาม (หมู่บ้าน หรือท้องถิ่นท่ีจะไปบิณฑบาต) ภัส
สะ (ถ้อยค าพูด) ปุคคละ (บุคคล) โภชนะ (อาหาร) อุตุ (อากาศ) อิริยาบถ (นั่ง นอน ยืน เดิน) แล้วพึง
เสพแต่ สัปปายะ อันควรแก่ภาวนาสมาธิ 7 อย่าง นั้นเช่นกัน เมื่อได้ ปฏิบัติดังกล่าวมานี้ บางท่านก็
อาจส าเร็จอัปปนาภาวนาในกาลไม่นานนัก ในค าภึร์วิสุทธิมรรคก็มีปรากฏว่า “เมื่อโยคาวรภิกษุรูปใด 
แม้ท าโยคะโดยนัยวิปัสสนาดังกล่าวมานี้อยู่ นัยวิปัสสนาก็ยังไม่พร้อม โยคาวจรภิกษุรูปนั้นพึงท า
อินทรีย์ให้กล้าด้วย โพชฺฌงฺคานญฺจ อนุปวตฺตนตาย กาเย ชีวิเต จ อนุตฺตรา จ อพฺยสาเนนาติ 
 
 3. ลักษณะของสัปปำยะ 7 
 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเรื่องสัปปายะ 7 และ อสัปปายะ 7 ซึ่งมีปรากฏในคัมภีร์วิ
สุทธิมรรค ได้แก่ 
  1. อาวาส บางแห่งเรียก เสนาสนะ 
  2. โคจร 
  3. ภัสสะ บางแห่งเรียก ธัมมัสสวนะ 
  4. บุคคล 
  5. โภชนะ บางแห่งเรียก อาหาระ 
  6. ฤดู 
  7. อิริยาบถ 

ซึ่งสามารถอธิบาย เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. อำวำส (เสนำสนะ) อาวาส หมายถึง ท่ีอยู่ท่ีพักอาศัยและสถานท่ีปฏิบัติ มี 2 อย่าง ได้แก่ 
อาวาสสัปปายะ คือ ท่ีอยู่ ท่ีอาศัยและสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติและอาวาสสัปปายะ คือ ท่ี
อยู่ท่ีอาศัยและสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติควรเลือกอยู่ในอาวาสสัปปายะในคัมภีร์
ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวอธิบายไว้ว่า เมื่อโยคาวจรนั้นอยู่ในอาวาสใดนิมิตท่ียังไม่เกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้น
แล้วก็เส่ือมหายไป สติท่ีไม่ต้ังมั่นก็ไม่ต้ังมั่นและจิตท่ียังไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิ อาวาสนี้นับเป็น 
อสัปปายะ ส่วนเมื่อเธออยู่ในอาวาสใด นิมิตเกิดและภาวรด้วย สติก็ต้ังมั่น จิตก็เป็นสมาธิ ดุจ
พระปธานิยติสสเถระผู้อยู่ ณ ราคบรรพต อาวาสนี้นับ เป็น สัปปายะ เพราะเหตุนั้นในวิหารใด อาวาส
ท่ีอยู่มีหลายแห่งโยคาวจรพึงลอยอนู่ในอาวาสเหล่านั้นเพราะความท่ีมีอาวาสเป็นสัปปายะแท้ ๆ ภิกษุ 
500 รูปผู้อยู่ในถ้ าจูฬนาคในตัมพปัณณิทวีป ถือเอากัมมัฏฐานบ าเพ็ญอยู่ในถ้ าจูฬนาคนั้นได้บรรลพระ
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อรหัตในถ้ าจูฬนาคนั้นมีประมาณมิได้ แม่ในอาวาสสัปปายะแห่งอื่น ๆ เช่นจิตตลบรรพตวิหาร ก็
เช่นกัน 
 ในกัมมัฏฐานคหณนิเทศตอนแก้สมาธิภาวนา แสดงไว้ว่า “อันโยคาวจรผู้ละวิหารอันไม่
เหมาะสมแก่การบ าเพ็ญสมาธิเสียแล้ว พ านักอยู่ในวิหารท่ีเหมาะสม” เป็นการกล่าวให้โยคาวจรรู้จัก
หลีกเล่ียงอาวาสอสัปปายะแล้วเลือกอาวาสสัปปายะเพื่อประโยชน์แก่การบ าเพ็ญสมาธิของตน ได้
กล่าวแนวทางการปฏิบัติไว้ในค าภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ไว้ว่า 
 “เมื่อโยคาวจรผู้ใดอยู่ในวิหารเดียวกันกับพระอาจารย์มีความผาสุก โยคาวจรนั้นเมื่อจะช าระ
กัมมัฏฐานก็พึงอยู่ในวิหารนั้นนั่นแหละ ถ้าเมื่ออยู่ในวิหารนั้นไม่มีความผาสุกไซร้ วิหารอื่นใดเป็นสัป
ปายะมีอยู่ในท่ีไกลแต่วิหารของพระอาจารย์ ประมาณคาวุตหนึ่งหรือกึ่งโยชน์ หรือแม้ประมาณหลงลืม
ในข้อกัมมัฏฐานท่ีตรงไหนก็ดี จะได้ลุกขึ้นท าวัตรในวิหารท่ีตนอยู่แต่เช้าแล้วออกเดินเท่ียวบิณฑบาต
ฉันในระหว่างทาง ยังไม่ทันเหนื่อยก็อาจมาถึงท่ีอยู่ ของตนได้ส่วนโยคาวจรผู้ใดไม่ได้ท่ีผาสุกในแม้ท่ี
ไกลต้ังโยชน์ โยคาวจรนั้นพึงตัดข้ออันเป็นขอดเป็นปมท้ังปวงของกัมมัฏฐานเสียให้ได้ ท ากัมมัฏฐานท่ี
เนื่องด้วยความนึกหน่วงให้หมดจดดี แล้วไปให้ไกลกว่านั้น ก็ได้ละวิหารอันไม่เหมาะแก่การบ าเพ็ญ
สมาธิเสีย แล้วพ านักอยู่ในวิหารท่ีเหมาะสมเถิด” 
 ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธฺมรรค กล่าววิหารท่ีประกอบด้วยโทษ 18 ประการ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ช่ือว่าวิหารไม่เหมาะสม มีพระบาลี ว่า 
   มหาวาส  นวาวาส  ชราวาส  ปนฺถนี 
   โสณฺฑึ ปณฺณญฺจ ปุปฺผญฺจ ผล  ปฏฺฐิตเมว จ 
   นคร  ทารนา เขตฺต  วิสภาเคน ปฏฺฏน  
   ปจฺจนฺตสีมาสปฺปาย  ยตฺถ มิตฺโต น ลพฺภติ 
   อฏฺฐารเสตานิ ฐานานิ อิติ วิญฺญาย ปณฺฑิโต 
   อารกา ปริวชฺเชยฺย มคฺค  ปฏิภย  ยถาติ 
 มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  1. มหนฺตตฺต    ความเป็นวิหารใหญ่ 
  2. นวตฺต    ความเป็นวิหารใหญ่ (ยังไม่แล้วดี) 
  3. ชิณฺณกตฺต    ความเป็นวิหารเก่า (ทรุดโทรมแล้ว) 
  4. ปนฺถสนฺนิสฺสิตตฺต   ความเป็นวิหารติดทางเดิน 
  5. โสณฺฑ    วิหารมีตระพังน้ า 
  6. ปณฺณ    วิหารมีใบไม้ (ท่ีเป็นผัก) 
  7. ปุปฺผ     วิหารมีไม้ดอก 
  8. ผล     วิหารมีไม้ผล 
  9. ปฏฺฐนียตา   ความเป็นวิหารท่ีคนท้ังหลายมุ่งมั่น 
  10. นครสนฺนิสฺสิตตา  ความเป็นวิหารติดเมือง 
  11. ทารุสนฺนิสฺสิตตา  ความเป็นวิหารตอดป่าไม้ 
  12. เขตฺตสนฺนิสฺสิตตา  ความเป็นวิหารติดท่ีนา (ของชาวบ้าน) 
  13. วิสภาคาน  ปุคฺคบาน  อตฺถิตา ความเป็นวิหารบุคคลผู้เป็นวิสภาคกันอยู ่
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  14. ปฏฺฏนสนฺนิสฺสิตตา  ความเป็นวิหารติดท่า 
  15. ปจฺจนฺตสนฺนิสฺสิตตา  ความเป็นวิหารติดปลายแดน 
  16. รชฺชสีมนฺตรสนฺนิสฺสิตตา ความเป็นวิหารติดท่ีระหว่างพรมแดน 
  17. อสปฺปายตา   ความเป็นวิหารไม่เป็นสัปปายะ 
  18. กลฺยาณมิตฺตาน  อลาโภ วิหารท่ีกัลยาณมิตรไม่ได้ 
 ส่วนวิหารท่ีช่ือว่า วิหารเหมาะสม ท่ีควรต่อการเข้าปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 
ประการ คุณสมบัติเหล่านี้ คือ 
 1. นาติทูร  โหติ นาจฺจาสนฺน  คมนาคมนสมฺปนฺน ฯ เสนาสนะในศาสนานี้เป็นท่ีไม่ไกลนัก ไม่
ใกล้นัก ไปมาสะดวก 
 2. ทิวา อปฺโปกิณฺณ  รตฺตึ อปฺปสทฺท  อปฺปนิคฺโฆส ฯ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนไม่มีเสียง
อึกทึก 
 3. อปฺปฑ สมกสวาตตกสรีสปสมฺผสฺส  โหติฯ ปราศจากสัมผัสแหล่งเหลือบ นุง ลม แดด และ
สัตว์เล่ือยคลาน 
 4. ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน วิหรนฺตสฺส อปกสิเรเนว อุปฺปชฺชนติ จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิ 
ลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา ฯ ภิกษุพ านักอยู่ในเสนาสนะนั้น จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
ปัจจัยเภสัชบริขารท้ังหลาย ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคืองเลย 
 5. ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน เถรา ภิกฺขู วิหรนฺติ พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกา
ธรา เต กาเลน กาล  อุปสงฺกมิตฺวา ปริปณฺหติ ‘อิท  ภนฺเต กถ  อิมสฺส โก อตฺโถติอสฺส เต อายสฺมนฺโต 
อวิวฏ  เจว วิวรนฺติ อนุตฺตานึกตญฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จกงฺขฏฺฐานิเยสุ ธมฺเมสุ กงข  ปฏิวิโน
เทนฺติ ฯ 
 ภิกษุท้ังหลายเป็นเถระ เป็นพหูสูต คล่องอาคม ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ย่อมอยู่ใน
เสนาสนะนั้น ภิกษุเข้าไปหาพระเถระเหล่านั้นตามกาลอันสมควร ได้สอบถามข้อธรรมข้ออรรถว่า 
“ท่านเจ้าข้า บทนี้เป็นอย่างไร” ท่านเหล่านั้นย่อมจะเปิดข้อท่ียังไม่ได้เปิด ท าให้ต้ืนข้อท่ียังมิได้ท าให้
ต่ืนและบรรเทาความสงสัยในธรรมท้ังหลายอันน่าจะสงสัยได้หลาย ๆ อย่าง 
 2. โคจร หรือโคจรคาม หมายถึง หมู้บ่านหรือท้องถิ่นท่ีหาอาหาร ท่ีเท่ียวไปเพื่อเข้าไป
บิณฑบาต มี 2 อย่าง ได้แก่ โคจรอสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถิ่นท่ีไม่เหมาะสมเพื่อเข้าไป
บิณฑบาต และโคจรสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถิ่นท่ีเหมาะสมเพื่อเข้าไปบิณฑบาต โยคาวจรพึง
เลือกโคจร-คามสัปปายะ 
 ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวอธิบายไว้ว่า หมู้บ่านหรือท้องถิ่นส าหรับไปบิณฑบาต
แห่งใด มีอยู่ในท่ีไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นักในระยะประมาณโกสะกึ่ง ประมาณ 1,000 ช่ัวคันธนู หรือ 2 
กิโลเมตร เป็นเสนาสนะอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ เป็นท่ีมีภิกขาสมบูรณ์หาง่ายหมู่บ้านนั้นนับเป็นสัป
ปายะ ถ้ามีลักษณะกันข้ามนับเป็น อสัปปายะ  ท่ีว่าอสัปปายะนั้นน่าจะถือเอาด้วยสาเหตุ คือ 1.ไกล
และการคมนาคมไปมาไม่สะดวก 2.เวลาบิณฑบาตไปหรือกลับโดนแสงอาทิตย์ขึ้นส่องหน้า และ3.
บิณฑบาตไม่พอแก่การฉัน 
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 3. ภัสสะ (กำรพูดคุย) 
 ภัสสะ หมายถึง การพูดคุย หรือถ้อยค า มี 2 อย่าง ได้แก่ ภัสสะอสัปปายะ คือการพูดคุย 
หรือถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสมในระหว่างปฏิบัติและภัสสะสปัปายะ คือการพูดคุย หรือถ้อยค าท่ีเหมาะสม
ในระหว่างการปฏิบัติ โยคาวจรพึงปฏิบัติตนเพื่อส ารวจอินทรีย์พูดน้อยในระหว่างการปฏิบัติธรรม เพื่อ
ส ารวมสมาธิและปฏิภาคนิมิตในวิปัสสนานัย เล่ม 1 แสดงอธิบายการส ารวมสติไว้ว่า ในระหว่างการ
ปฏิบัติธรรมศีลต้องบริสุทธิ์ บุคคลพึงยังกุศลจิตอยู่เสมอในขณะประจงบกับอารมณ์ 6 
 ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ก็กล่าวอธิบายไว้ว่า การใช้สติส ารวมอินทรีย์เพื่อไม่ให้เกิด
กิเลสในขณะท่ีวิญญาณ 6 รับรู้อารมณ์ 6 เพื่อก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ดังนั้น การส ารวมวาจาพูด
น้อย ไม่กล่าวติรัจฉานกถา 32 อันเป็นเรื่องขัดมรรคผลเป็นไปเพื่ออันตรธานเสียแห่งนิมิตของผู้ปฏิบัติ 
หรือวิคคาหิกกถา ท่ีเป็นถ้อยค าท่ีแก่งแย่งกันท าลายความดีงามและความเจริญของตน พร้อมท้ัง
ท าลายความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วย ช่ือว่า อสัปายะ แม้ กถาวัตถุ 10 ซึ่งเป็นถ้อยค าท่ีไม่ขัดกันกับ
มรรค ผล นิพพาน ช่ือว่า ภัสสสัปปายะ ก็ควรกล่าวพอประมาณ เพื่อส ารวมสมาธิและปฏิภาคนิมิต 
ท้ังติรัจฉานกถา 32 วิคคาหิกกถา และกถาวัตถุ 10 มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ติรัจฉานกถา 32 คือ เรื่องขัดมรรคผล เป็นไปเพื่ออันตรธานเสียแห่งนิมิตของผู้ปฏิบัติ ได้แก่ 
  1. ราชกถา  กล่าวถึงพระยามหากษัตริย์ 
  2. โจรกถา  กล่าวถึงโจร 
  3. มหามัตตกถา  กล่าวถึงมหาอ ามาตย์ 
  4. เสนากถา  กล่าวถึงเสนา 
  5. ภยกถา  กล่าวถึงภัยอันตราย 
  6. ยุทธกถา  กล่าวถึงการสงคราม 
  7. อันนกถา  กล่าวถึงข้าว 
  8. ปานกถา  กล่าวถึงน้ า 
  9. วัตถกถา  กล่าวถึงผ้านุ่งผ้าห่ม 
  10. สยนกถา  กล่าวถึงท่ีหลับท่ีนอน 
  11. มาลากถา  กล่าวถึงดอกไม้สรรพต่าง ๆ  
  12. คันธกาถา  กล่าวถึงเครื่องหอมเครื่องลูบไล้ชโลมทา 
  13. ญาติกถา  กล่าวถึงญาติแห่งตน 
  14. ยานกถา  กล่าวถึงยวดยานคานหามช้างม้ารถเกวียนมีประเภทต่างๆ  
  15. คามกถา  กล่าวถึงบ้านว่าบ้านต าบล 
  16. นิคมกถาม  กล่าวถึงนิคม 
  17. ชนปทกถา  กล่าวถึงชนบท 
  18. นครกถา  กล่าวถึงเมืองใหญ่ 
  19. อิตถีกถา  กล่าวถึงผู้หญิง 
  20. ปุริสกถา  กล่าวถึงผู้ชาย 
  21. สุรกถา  กล่าวถึงคนกล้า ๆ ช้างกล้าเสือกล้า ศึกสงคราม 
  22. วิสิขากถา  กล่าวถึงตรอกน้อยตรอกใหญ่ถนนหนทาง 
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  23. กุมภทาสีกถา กล่าวถึงกุมภทาสีท่ีตักน้ า 
  24. ปุพพเปตกถา กล่าวถึงญาติท่ีล่วงไปแล้วแต่ก่อน ๆ  
  25. นานัตตกถา  กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ แต่บรรดาท่ีหาประโยชน์มิได้ 
  26. โลกกฺขายิกกถา กล่าวถึงลัทธิโกหก อันพาลในโลกเจรจากัน 
  27. สมุททักขายิกกถา  กล่าวถึงมหาสมุทร สาคร ทะเล 
  28. อิติภวาภวกถา กล่าวถึงภวและอภวมี 6 ประการ คือ กล่าวสัสสตทิฏฐิ 
กล่าวอุทเฉททิฏฐิกล่าวถึงเจริญในสมบัติ กล่าวถึงเส่ือมจากสมบัติ กล่าวสรรเสริญความสุขในเสพย์
กาย กล่าวถึงอัตตกิมลถานุโยคประกอบความเพียรให้ล าบากกายเป็นฝ่ายปฏิบัติแห่งเดียรถีย์ 
  29. อรญฺญกถา  กล่าวถึงป่า 
  30. ปพฺพกถา  กล่าวถึงภูเขา 
  31. นทีกถา  กล่าวถึงแม่น้ า 
  32. ทีปกถา  กล่าวถึงเกาะต่าง ๆ 
  วิคคำหิกถำ คือ ถ้อยค าท่ีแก่งแย่งกัน ท าลายความดีงามและความเจริญของตน 
พร้อมท้ังท าลายความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วย ได้แก่ 
  1. น ตฺว  อิม  ธมฺมวินย  อาชานิสฺสติ ท่านไม่รู้ธรรมวินัย 
  2. อห  อิม  ธมฺมวินย  อาชานามิ ข้าพเจ้ารู้ธรรมวินัย 
  3. กึ ตฺว  อิม  ธมฺมวินย  อาชานิสฺสสิ ท่านจะรู้ได้อย่างไร 
  4. มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ  ท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิด 
  5. อหมสฺมิ สมฺมาปฏิปนฺโน ส่วนข้าพเจ้าปฏิบัติถูก จึงรู้ได้ 
  6. สหิต  เม   ค าพูดของข้าพเจ้าตรงกันในเบื้องต้นและเบื้อง
ปลาย จึงมีประโยชน์ 
  7. อสหิต  เต   ของท่านไม่ตรงกันในเบ้ืองต้นและเบื้องปลาย จึง
ไม่มีประโยชน์ 
  8. ปุเรวจนิย  ปจฺฉา อวจ  ค าท่ีควรกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวทีหลัง 
  9. ปจฺฉาวจนิย  ปุเร อวจ  แต่ค าท่ีควรกล่าวทีหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน 
  10. อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต  ค าพูดของข้าพเจ้าเพียงค าเดียวสามารถท าลาย
ค าพูดของท่าน 
  11. อาโรปิโต เต วาโท  ข้าพเจ้าจับผิดความเห็นของท่านแล้ว 
  12. นิคฺคหิโต ตฺวมสิ  ท่านจึงถูกข้าพเจ้าข่มไว้ 
  13. จร วาทปโทกฬขาย  ท่านจงพยายามแสวงหาความรู้จากส านักต่าง ๆ 
มาปลดเปล้ือง แก้ไขค าพูดของท่านท่ีถูกข้าพเจ้าข่มไว้นี้ด้วย 
  14. นิพฺเพเฐหิ วา สเจ ปโหสิ  ถ้าท่านยังเช่ือในความสามารถของท่าน ก็จง
แก้ไขมา 
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 4. บุคคล บุคคลหมายถึง บุคคลท่ีอยู่ร่วมกันหรือมีการสนทนาปราศรัยกัน มี 2 อย่าง ได้แก่ 
ปุคคลอสัปปายะ คือ บุคคลท่ีไม่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก าลังปฏิบัติด้วย และ ปุคคลสัป
ปายะ คือ บุคคลท่ีสมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก าลังปฏิบัติ โยคาจรพึงเลือกคบปุคคลสัปปา
ยะเพื่อความมั่นแห่งจิตของตนในขณะก าลังปฏิบัติ 
 5. โภชนะ โภชนะ หมายถึง อาหารและเครื่องบริโภค ในระหว่างก าลังปฏิบัติธรรม มี 2 
อย่างได้แก่ โภชนอสัปปายะ คือ อาหารและเครื่องบริโภคท่ีเป็นท่ีไม่ถูกใจไม่พอใจ ไม่ถูกกับร่างกายไม่
เกื้อกูลสุขภาพ ฉันยาก ไม่สมควรแก่การบริโภคของโยคาวจร และโภชนสัปปายะ คืออาหารและ
เครื่องบริโภคท่ีถูกใจพอใจ ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก เป็นท่ีสมควรแก่การบริโภชนข
องโยคาวจร เพราะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือบั่นทอนสภาพจิตใจ 
 6. ฤดู ฤดู หมายถึง ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อม มี 2 อย่างได้แก่ อุตุอสัปปายะ คือ 
สภาวะดินฟ้าอาการธรรมชาติแวดล้อมท่ีไม่เหมาสม เช่น หนาวเกินไป ร้อนเกินไป เป็นต้นและอุตุสัป
ปายะ คือ สภาวะดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมท่ีเหมาะสมเช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็น
ต้น โยคาวจรพึงเลือกอยู่ในธรรมชาติดินฟ้าอากาศท่ีท าให้จิตใจของตนแจ่มใสมั่นคงเอื้ออ านวยแก่การ
ปฏิบัติธรรมของตน 
 7. อิริยำบถ อิริยาบถหมายถึง อาการหรือการเคล่ือนไหวอยู่ในกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
มี 2 อย่าง ได้แก่ อิริยาปถอสัปปายะ คือ อาการหรือการเคล่ือนไหวในกิริยาท่าทางท่ีปฏิบัติแล้วไม่
ถูกใจมีการเคล่ือนไหวท่ีไม่พอดี และอิริยาปถสัปปายะ คือ อาการหรือการเคล่ือนไหวในกิริยาท่าทางท่ี
ปฏิบัติแล้วถูกใจจนมีการเคล่ือนไหวท่ีพอดี โยคสวจรพึงเลือกอยู่ ในอิริยาบถท่ีเกิดความสบายกาย
สบายใจ นิวรณ์จะได้ไม่เกิด 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมสัปปายะ หมายถึง พระพุทธศาสนาจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนา
จิตใจและปัญญา ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นการสร้างท่ีเกื้อหนุนให้
การศึกษาและปฏิบัติเป็นไปโดยสะดวกหลักธรรมนี้เรียกว่าหลักสัปปายะ 7 อันเป็นแนวทางหนึ่งของ
หลักการสร้างวัดและการบริหารจัดการได้แก่ ด้านอาวาสสัปปายะ ด้านโคจรสัปปายะ ด้านภัสสะสัป
ปายะ ด้านปุคคสัปปายะ ด้านโภชนสัปปายะ ด้านอุตุสัปปายะ 
 ท้ังนี้ผู้วัยได้น าหลักธรรมสัปปายะ 7 เป็นหลักในการศึกษาหาความหมาย รูปแบบการพัฒนา
วัดให้เป็นรมณีสถานท่ีเป็นต้นแบบของวัดในทางพระพุทธศาสนา  
 
2.6. หลักธรรมรมณีย์ 
 2.6.1. ต้นก ำเนิดของรมณีย์  

“รมณีย์” คือบรรยากาศของพระพุทธศาสนา 
 เรื่องบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมอันเป็นรมณีย์ ได้พูดและเขียนเน้นย้ าบ่อยในระยะนี้ โดย
คิดว่าชาวพุทธควรต่ืนตัวขึ้นมาใส่ใจ ในท่ีนี้ขอรวบรัดโดยยกเอาความท่ีเคยอธิบายไว้แล้วมาเล่าเป็น
ตัวอย่าง โดยอ้างค าตรัสของพระพุทธเจ้า กับเรื่องราวของพระมหาสาวกอันดับต้น ๆ 2 รูป มาบอกไว้
ส้ัน  
 เริ่มแรกบอกว่า ถิ่นรมณีย์เป็นที่ต้ังต้นหรือเป็นท่ีก าเนิดของพระพุทธศาสนา ตามเรื่องราวที่ว่า 
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสร็จออกบรรพชาแล้ว หลังจากได้ทรงเรียนรู้ลัทธิของฤษีดาบสและทดลองปฏิบัติ
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เพียงพอแล้ว ได้ตกลงพระทัยท่ีจะด าเนินในวิถีแห่งการค้นคว้าของพระองค์เอง และได้เสด็จด าเนินไป
ถึงต าบลอุรุเวลาเสนานิคม จึงทรงพบถิ่นดีอันเหมาะท่ีจะทรงบ าเพ็ญเพียร คือด าเนินสิกขา หรือเจริญ
ภาวนา ดังได้ตรัสเล่าไว้เองว่า 
  ภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นท่ีรมณีย์หนอ (“รมณีย์ วตภูมิภาโค”) มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าช่ืนชม 
น่าช่ืนบาน ท้ังมีแม่น้ าไหลผ่าน น้ าใส เย็นช่ืนใจ ชายฝ่ังท่ีน้ าก็ราบเรียบเป็นรมณีย์ ท้ังโคจรคามก็มีอยู่
โดยรอบ เป็นสถานท่ีเหมาะจริงหนอท่ีจะบ าเพ็ญเพียร ส าหรับกุลบุตรต้องการท าความเพียร 
  ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ท่ีนั้นโดยตกลงใจว่า “ท่ีนี่ละ เหมาะท่ีจะ
บ าเพ็ญเพียร” 
 ท่ีอุรุเวลา ณ ถิ่นอันเป็นรมณีย์นี้ ในท่ีสุดพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
พระพุทธศาสนา ดังความท่ีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม 4 (วินย.4/1/1) ว่า 
 โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า แรกตรัสรู้ประทับอยู่ท่ีอุรุเวลา ณ โพธิรุกขมูล ใกล้ฝ่ังแม่น้ า
เนรัญชรา ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งคู่บังลังก์เดียว ณ โพธิรุกขมูล เสวยวิมุตติสุข ตลอด
สัปดาห์ 
 นี่คือเหตุการณ์ส าคัญท่ีพระโพธิสัตว์ประทับในร่มโพธิพฤกษา ณ ริมฝ่ังแม่น้ าเนรัญชรา อันมี
บรรยากาศเป็นรมณีย์ในถิ่นนิคมอุรุเวลา ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และหลังเสวยวิมุตติสุข ณ ท่ีนั้น
แล้ว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เริ่มต้น 
 จึงได้บอกว่าถ่ินรมณีย์ เป็นท่ีเกิดของพระพุทธศาสนา 
 จากวาระแห่งการตรัสรู้ท่ีเริ่มต้นพระพุทธศาสนา ขอฝ่ายรวดเดียวไปถึงก่อนเสด็จดับขันธปริ
นิพพานเพียง 3 เดือน คือคราวที่ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ท่ีพระพุทธเจ้าแม้จะประชวรหนักแล้ว ก็
ได้ตรัสให้โอกาสแก่พระอานนท์ท่ีจะทูลอาราธนาให้ด ารงพระชนม์ต่อไป 
 เมื่อตรัสแล้ว พระอานนท์เงียบอยู่ จึงได้ตรัวว่าทรงปลงพระทัยแล้วว่า จากนั้นอีก 3 เดือน จะ
ปรินิพพาน 
 พระด ารัสประทานโอกาสนั้น เริ่มด้วยตรัสถึงเมือง ภูเขา ถ้ า เงื้อมผา ป่า วัด เจดียสถาน (นับ
ได้ 18 แห่ง) ว่าเป้นท่ีรมณีย์ เช่น เขาคิชฌกูฏ วัดท่ีบ่อน้ าร้อนตโปทาราม เวฬุวัน วัดอัมพวันของหมอชี
วก แล้วตรัสว่า บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเจริญอิทธิบาท ๔ เป็น อย่างดีแล้ว หากประสงค์ จะอยู่ตลอดกัป (อายุ
กัป) หรือเกินกว่านั้น ก็ได้ 
 การท่ีตรัสโดยทรงยกรมณียสถานท้ังหลายในข้อปรารภ ก็แสดงอยู่ในตัวถึงความส าคัญจอง
ความเป็นรมณีย์ถึงแม้พระอานนท์จะไม่ทันนึกท่ีจะอาราธนา ก็เป็นการย้ าเตือนพระโยม บรรดาผู้
ด าเนินในวิถีพุทธให้ค านึงใส่ใจในภาวะรมณีย์นี้ 
 ต่อจากพระพุทธเจ้า ขอกล่าวถึงพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร อัครสาวก เป็นกรณีอันให้เห็นว่า 
ในชีวิตของพระสงฆ์สมัยพุทธกาล บรรยากาศรมณีย์มีความหมายและส าคัญอย่างไร 
 เรื่องท่ีจะเล่าเป็นต าวอย่างนี้มีว่า สมัยหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับท่ีป่าไม้สาละช่ือว่าโคสิง
คะ พร้อมด้วยพระสาวกผู้ใหญ่ท่ีส าคัญ ต้ังแต่พระสารีบุตรเป็นต้นไป 
 วันหนึ่ง ยามสายัณห์ พระสาวกผู้ใหญ่ คือ พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ และพระ
อนุรุทธ ออกจากท่ีพักแล้วชวนกันไปหาพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรม 
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 ครั้งนั้น พระอานนท์ได้เป็นพระสาวกผู้ใหญ่ท้ังสามไปหาพระสารีบุตร ก็ชวนพระอีกรูปหนึ่ง
ช่ือพระเรวัตให้ไปหาพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมด้วย 
 พระสารีบุตรเห็นพระอานนท์มาแต่ไกล ได้กล่าวทักทายว่า 
 มาเถิด ท่านอานนท์...ท่านมาดีแล้ว ป่าสาละช่ือว่าโคสิงคะนี้ เป็นรมณีย์ ราตรีแจ่มกระจ่าง 
ต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งเต็มต้นท่ัวท้ังป่า ส่งกล่ินหอมฟุ้งไปท่ัว ดุจด่ังกล่ินทิพย์ก็ปานฉะนั้น ท่าน
อานนท์เอย ป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร ?... 
 ได้เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งสืบมาแต่พุทธกาล ในหมู่พระสงฆ์เมื่อเดินทางไปมาหาสู่กัน พระ
เจ้าถิ่นจะปฏิสันถารโดยถามถึงความเป้นอยู่ และกล่าวต้อนรับโดยบอกว่าถ่ินท่ีนั้นเป็นรมณีย์ เหมาะท่ี
ท่านผู้มาเยือนจะเข้าพักอาศัย 
 ค าต้อนรับนี้ นอกจากแสดงถึงความส าคัญของสภาพรมณีย์ต่อชีวิตแห่งการศึกษาภาวนาของ
พระแล้ว ก็เหมือนเป้นการเตือนตัวเองให้พระต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาวัดและถิ่นอาศัยให้เป็นรมณีย์ท่ี
จะกล่าวต้อนรับอาคันตุกะได้ 
 ต่อจากพระสารีบุตร ขอยกเรื่องราวถ้อยค าของพระมหากัสสปะมาบอกเล่าอีกตัวอย่างหนึ่ง 
พระมหากัสสปะนี้ก็เป็นท่ีรู้จักกันดีว่าส าคัญแค่ไหน นอกจากเป็นประธานหารสังคายนาครั้งท่ี ๑ แล้ว 
ท่านเป็นแบบอย่างของพระผู้เคร่งครัดถือธุดงค์อยู่ป่าเป็นต้น ตลอดชีวิต 
 พระมหากัสสปะอยู่ในป่า บนภูเขา ยามเช้าเดินลงไปบิณฑบาต ครั้นกลับมา เดินขึ้นเขา ก็ช่ืน
ชนรมณีย์ท้ังบนทั้งข้างริมทางไปตลอด ดังมีบันทึกคาถาของท่านไว้ในพระไตรปิฎก เช่นว่า 
 พระมหากัสสปะ ผู้บ าราศอุปทาน ไร้อาสวกิเลส ท ากิจเสร็จแล้ว กลับจากบิณฑบาต ขึ้นสู่
 ภูเขา เอาจิตพินิจธรรม 
 ภาคพื้นภูผา เป็นท่ีร่าเริงใจ ต้นกุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิวแถว มีเสียงช้างร้องก้องกังวาน
 เป็นรมณียสถาน ถิ่นขุนเขาท าใจเราให้รื่นรมย์ 
 ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารน้ าใส สะอาด ดารดาษด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือน
 แมลงค่อมทอง ถิ่นขุนเขาท าใจเราให้รื่นรมย์ 
 ยอดภูผาสูงตระหง่านเทียนเมฆ เขียวทะมึนมองเห็นเหมือนเป็นปราสาท กัมปนาทด้วยเสียง
 ช้างค ารนร้อง เป็นท่ีร่าเริง ถิ่นขุนเขาท าใจเรารื่นรมย์ 
 แดนดอยถิ่นไพร ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน มีแต่หมู่เนื้อเสพอาศัย ด่ืนดาไปด้วยหมู่นกนานา
 หลากหลาย ถิ่นขุนเขาท าใจเราให้รื่นรมย์ 
 ค าว่า “รมณีย์” (รื่นรมย์) “รมฺม” (นิยมใช้ในคาถา, = รมย์) และ “อาราม” มีท่ัวไปมากมาย
ในพระไตรปิฎก และคัมภีร์ท้ังหลาย คิดว่ายกมาบอกเล่าเป็นตัวอย่างเท่านี้ น่าจะพอสมควร 
 

2.6.2. คุณธรรมสมบัติของหลักธรรมรมณีย์ 
 หลักธรรมมีอยู่ว่าธรรมท้ังปวงมีฉันทะเป็นมูล การศึกษาเอาฉันทะพัฒนาคนขึ้นไปให้มีชีวิต
แห่งฉันทะ ตัวบุคคลนั้นก็จเป็นสภาพรมณีย์อยู่ในตัวเอง ซึ่งท าให้ท่ีนั่นเป็นรมณีย์ไปด้วย ดังคาถาท่ีวา 
“ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าท่ีลุ่ม หรือท่ีดอน ผู้ไกลกิเสสอยู่ท่ีไหน ท่ีนั้นไซร้เป็นถิ่นอันร่มรื่น ” (ขุ.ธ.
25/18/28). กล่าวโดยสรุปคุณสมบัติของความเป็นรมณีย์มี 4 อย่าง ดังนี้  
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 1. ฉายูทกสมบัติ คือ พร้อมด้วยร่มไม้ และสายน้ าเป็นคุณสมบัติข้อแกนยืนขึ้น หรือเป็น
เกณฑ์จ าเป็นต่ าสุด อย่างอุรุเวลาเสณานิคม ท่ีพระพุทธเจ้าตกลงพระทัยใช้ทรงบ าเพ็ญเพียร ซึ่งทรง
บรรยายไว้เองว่า “มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าช่ือบาน ท้ังมีแม่น้ าไหลผ่าน น้ าใส เย็นช่ือใจ” 
 2. ภูมิภาคสมบัติ พร้อมด้วยภูมิประเทศ คือ พื้นท่ีบริเวณผืนแผ่นดิน สะอาด เรียบรื่น น่าเดิน 
ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนาน่าช่ืนชม 
 3. คมนาคมสมบัติ พร้อมด้วยคมนาคม เช่น ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป เดินทางได้สะดวก  
 4. บุคคลสมบัติ พร้อมด้วยบุคคล คือ ไม่มีคนร้ายท่ีจะก่อภัยความเสียหาย คนในถิ่นในท่ีและ
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นคนดีส าหรับพระสงฆ์ ก็ควรเป็นท่ีสงบสงัด ไม่พลุกพล่านจอแจควรแก่การแสวงวิเวก 
 
 2.6.3. หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร 

หลักธรรมสำรำณียธรรม 6  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ“ธรรมนูญชีวิต”ว่า 
หลักการ อยู่ร่วมกันท่ีรียกว่า สารณียธรรม 6 (ธรรมเป็นเหตุท่ีระลึกถึงกัน) 6 ประการ คือ 
1. เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงานร่วม

กิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือ
กัน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

2. เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ังสอนแนะน า
ตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

3. เมตตามโนกรรม ติดต่อกันด้วยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่
กัน มองกันในแงดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ต่อกัน 

4. สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินกันใช้ คือ แบ่งปันลาภผลท่ีได้มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของ
เล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

5. สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวม ไม่ทาตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเส่ือมเสียแก่หมูคณะ 

6. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับตัวให้เข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบ 
ร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการสาคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุด อัน
เดียวกัน 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณค่ามากกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ในยุคโลกาภิวัตน์หรือ
ยุคทุนนิยมในปัจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม่ ต่างก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ว่า ยังคงเป็นแนวทางเดียวหรือไม่ ท่ีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะต้อง
ตอบสนองต่อระบบทุนนิยมท่ีเน้นการแข่งขัน และสร้างผลก าไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การเพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม่ ยังขาดอะไรบ้างท่ีเป็นนามธรรมท่ีเกี่ยวกับมนุษย์
ท่ีจะต้องอยู่ร่วมกัน รวมทั้งส่ิงแวดล้อมในโลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อสังคมและองค์กร 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึงการบริหารจัดการมีอยู่มากมาย เป็นค าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ียังทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคต แต่ในท่ีนี้ จะได้น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาบางประการ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง ไว้ในสัปปุริสสูตร อัน
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เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์และหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการซึ่งเป็นธรรมะอนั
เป็นท่ีต้ังแห่งความไม่รู้จักเส่ือมเป็นเหตุท่ีต้ังแห่งความสามัคคีความเป็นปึกแผ่นแห่งครัวเรือนหมู่คณะ
และประเทศชาติอีกหลักธรรมหนึ่ง เพื่อประกอบพิจารณาว่าหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มิได้
มุ่งหวังก าไร หรือการแข่งขัน เพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรลุหลักการท่ีสร้างความยั่งยืน การไม่
เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฏิเสธ
กระแสโลกาภิวัฒน์ หรือระบบทุนริยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก 
 หลักสัปปุริสธรรม 7 
 การบริหารจัดการวัดท่ีจะท าให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดความสันติสุข ควรน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัด หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในทางพระพุทธศาสนา
มีหลากหลาย แต่ผู้วิจัยจะน าเอาเฉพาะหลักสัปปุริสธรรม มาเป็นแนวทางในการศึกษา มี 7 ประการ
ดังนี้ 
 1) ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้ความ
จริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการท่ีจะท าให้เกิดผล 
รวมความว่า การบริหารจัดการในองค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้จักการวิเคราะห์ความจริงท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ อันว่า “ส่ิงท้ังหลายเกิดขึ้น ต้ังอยู่ดับไป เป็นธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์แห่ง
เหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร 
 2) อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผลหรือ
ความมุ่งหมาย คือรู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์ รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระท า
ตามหลัก หมายถึง การบริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์ของ องค์กรท่ี
น าไปสู่ความมั่นคง และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อองค์กร ในท่ีนี้ก็หมายถึงการวางแผนท่ีดี การวางแผนท่ี
วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ  
 3) อัตตัญญุตา (Knowing Oneself) ความเป็นผู้รู้จักตน คือรู้จักเราว่าดเรานั้น โดยฐานะ 
ภาวะเพศ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม และ
รู้จักท่ีจะปรับปรุงต่อไป ในท่ีนี้หมายถึง รู้จักองค์กรท่ีเราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร 
มีขีดความสามารถอย่างไร และรู้จักการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีมี่ผลกระทบ รวมท้ังการ
บริหาร ความแตกต่างท่ีจ าท าให้องค์กรเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และมั่นคงถาวร 
 4) มัตตัญญุตา (Moderation, knowing how to be temperate) ความผู้รู้จักประมาณ 
คือ ความพอใจในการจ่ายโภคทรัพย์ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการต้อง
พิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอขององค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมท้ังการแข่งขันท่ีรอบคอบและรู้จักประมาณขีดความสามารถของ
องค์กร 
 5) กาลัญญุตา (Knowing the Proper time) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือรู้เวลา อันเหมาะสม 
และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี่หมายถึง การบริหารจัดการ จะต้องมีความเข้าใจถึงระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม การสร้างโอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ว่าควรจะ
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ด าเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระท า เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดท่ีจะบริหาร
องค์การให้ประสบผลส าเร็จต่อองค์กรมากท่ีสุด 
 6) ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จักชุมชน 
คือรู้กริยาท่ีจะประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควรจะด าเนินการอย่างไร การบริหารจัดการจ าเป็นต้อง 
ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นพันธมิตร และคู่แข่ง การสร้างสรรค์ หรือการประสานงานกับ
ชุมชน หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีผลต่อองค์กร ก็คือเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เป็นการบริหารจัดการท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์ด้วยเมตตา ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร 
 7) ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) ความ
เป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักความแต่ต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรมตลอด
ถึงรความรู้ในความสามารถของบุคคล และใช้มอบงานท่ีเหมาะสมให้กับการบริหารจัดการในการ
เรียนรู้บุคคลเปรียบเสมือนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะต้องมีการพัฒนา และบริหารบุคคลใน
องค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม และเสมอ
ภาคให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมถึงการท างานเป็นหมู้คณะ การติดต่อส่ือสารกับบุคคลต่าง ๆ ด้วย
ความเป็นมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจต่อกัน 
 การบริหารจัดการท่ีจะท าให้องค์กรเกิดความสันติสุขต้องอาศัยหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับ
การบริหารงาน โดยผู้บริหารและผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ต้องประกอบด้วยหลักสัปปุริสบัญญัติ 7 
ประการ คือความเป็นผู้รู้จักเหตุ ความเป็นผู้รู้จักผล ความเป็นผู้รู้จักตน ความเป็นผู้รู้จักประมาณ 
ความเป็นผู้รู้จักกาล ความเป็นผู้รู้จักชุมชน ความเป็นผู้รู้จักบุคคล 
 
 หลักอปริหำนิยธรรม 7 ประกำร 
 ส่ิงส าคัญประการหนึ่งคือสมาชิกในองค์กรต้องท างานร่วมกันอย่างมีความสุขหรือครอบครัว
จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้สมาชิกในครอบครัวต้องให้ความส าคัญกันดังนั้นจึงต้องหมั่นมีการพูดคุย
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันท้ังภายในครอบครัวและภายในองค์กรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงให้หลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสามารถท างานเป็นทีมได้ด้วยหลักอปริหานิยธรรม 7 
ประการซึ่งเป็นธรรมะอันเป็นท่ีต้ังแห่งความไม่รู้จักเส่ือมเป็นเหตุท่ีต้ังแห่งความสามัคคีความเป็น
ปึกแผ่นแห่งครัวเรือนหมู่คณะและประเทศชาติอันประกอบด้วย 
 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์การอยู่ร่วมกันการท างานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการ
พบปะประชุมปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกต้องท่ีเป็นประโยชน์เพื่อความเข้าใจท่ีดีต่อกันของทุกคนในสังคมซึ่งความเจริญ
ไม่เกิดความเส่ือมในทุกกรณี เช่นในครอบครัว พ่อแม่ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุ่นปัญหา
ลูกไปติดยาเสพติดก็จะไม่เกิดขึ้นในสถานท่ีท างานหัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้งงาน
ก็จะราบรื่นหากมีข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
 2) พร้อมเพียงกันประชุมเลิกประชุมและกระท ากิจท่ีควรท าเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเป็น
อันหนึ่งเดียวกันของหมู่คนท่ีรวมกันไม่กินแหนงแคลงใจกันจะท างานอะไรก็ส าเร็จได้เช่นในครอบครัวมี
อะไรปรึกษาหารือกันก็ต้องอยู่พร้อม ๆ กัน เพื่อทุกคนจะได้ยอมรับในส่ิงท่ีจะท าลงไปด้วยความเต็มใจ 
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 3) ไม่บัญญัติส่ิงท่ียังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มส่ิงท่ีบัญญัติไว้แล้ว เช่น บ้านเมืองจะสงบสุขได้
ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่ล้มเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะและสังคมตามความพอใจของตน
หรือกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อ
ความเปน็ระเบียบเรียบร้อยจะแต่งกายตามใจตนเองไม่ได้ 
 4) เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังค าส่ังสอนของผู้ใหญ่ว่าเป็นส่ิงท่ีดีเพราะผู้ใหญ่เกิด
ก่อนผ่านประสบการณ์มามากกว่า ประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้น าถ้าเราให้การเคารพ
และเช่ือฟังผู้น าสังคมก็จะไม่วุ่นวายเช่น ถ้าลูกเช่ือฟังพ่อแม่ก็จะเป็นคนดีได้เพราะไม่มีพ่อแม่คนไหน
อยากให้ลูกตัวเองช่ัว 
 5) ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี สตรีถือว่าเป็นเพศแม่เป็นเพศท่ีอ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติให้การยก
ย่องปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแกถ้าสังคมใด ๆ ผู้หญิงถูกฉุดคร่าข่มขืนมาก ๆ ความ
เส่ือมก็จะเกิดกับสังคมนั้น 
 6) สักการะเคารพเจดีย์หมายถึงการให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานท่ีส าคัญใน
ศาสนาเพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะท่ีอยู่ร่วมกันและระลึกถึงกัน เช่น การ
เคารพพระปฐมเจดีย์ 
 7) ให้การอารักขาคุ้มครองอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์คือการคุ้มครองบรรพชิตซึ่งเป็นผู้สืบ
ทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปเช่นการท าบุญด้วยปัจจัย 4 เป็นต้น 
 การบริหารจัดการท่ีจะท าให้องค์กรเกิดความสันติต้องอาศัยหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงาน โดยผู้บริหารและผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ต้องประกอบด้วยห ลักอปริหานิยธรรม 7 
ประการ คือ หมั่นพูดคุยกันปรึกษาหารือกันบ่อย ๆ เมื่อประชุมกันก็ควรเลิกประชุมให้พร้อมเพรียงกัน 
ไม่ต้ังกฎระเบียบท่ีนอกเหนือจากท่ีได้ร่วมกันต้ังไว้แล้ว ต้องเช่ือฟังผู้มีประสบการณ์หรือผู้ใหญ่กว่า
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้น้อยหรือสุภาพสตรีในองค์กร มีความเคารพต่อองค์กรท้ังวัตถุและสถานท่ี และ
สุดท้ายต้องรู้จักบ ารุงรักษาผู้ทรงภูมิรู้และทรงความสามารถโดยจัดสรรสวัสดิการให้ตามสมควร 
 ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานต้นแบบของวัดในทาง
พระพุทธศาสนา มาใช้ในกระบวนการศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาวัดโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชมในการส่งเสริมกิจกรรมของพุทธศาสกนิกชนได้ดี และยังเป็นสถานท่ีศึกษาแห่งความรู้ท่ีร่ม
รื่นในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนโดยท่ัวไป  
 
2.7. ประวัติวัดนำคปรก 

7.1. สภำพฐำนะ 
ลักษณะพื้นท่ีแต่เดิมเป็นสวน มีล าคลองไหลผ่านท้ังหน้าวัดหลังวัดการคมนาคม ในอดีตใช้เรือ

ในการไปมาหาสู่กัน ปัจจุบันล าคลองบางส่วนได้ถูกถมท าเป็นถนนทางสัญจรของประชาชนท่ีอยู่
ละแวกใกล้ วัด สภาพชมชนปัจจุบันได้กลายเป็นตึกรามบ้านช่อง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ 

7.2. ที่ต้ังและอำณำเขตของวัด 
ท่ีต้ัง วัดนาคปรกมีฐานะเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ต้ังอยู่เลขท่ี 342 ถนนเทอด

ไท 49 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ท่ีดินท่ีต้ังวัดมี 12 ไร่ 1 งาน 42
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ตารางวา โฉนดเลขท่ี 25043 อาณาเขต ทิศเหนือติดกันคลองวัดนาคปรก ด้านทิศตะวันออกติดกับวัด
นางชี ทิศใต้ติดกับคลองบางหว้า และด้านทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนวัดนาคปรก 

7.3. ผู้สร้ำงวัด 
ตามประวัติเล่าสืบกันว่า เมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 3-4) 

มีพ่อค้าเรือส าเภาชาวจีน ช่ือ พระบริบูรณ์ธนากร (เจ้าสัวพุก แซ่ตัน) เดินทางมาประกอบการค้าขายท่ี
พระนคร ฝ่ังธนบุรี ย่านตลาดพลู ได้ต้ังรากปักฐานเป็นครอบครัวกับภรรยาคนไทย เจ้าสัวพุก เป็นผู้มี
ศรัทธาเล่ือมใสยิ่งในพระพุทธศาสนา มีฐานะดีพอท่ีจะเกื้อกูลประโยชน์แก่คนอื่ น จึงได้คิดริเริ่ม
ก่อสร้างวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม กิจกรรม และศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา อีก
ประการหนึ่ง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณชาวไทยท่ีท าให้การค้าขายของตนเติบโตก้าวหน้า การก่อสร้าง
เริ่มแรกได้สร้างโบสถ์ขึ้นก่อน พร้อมกับเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเครื่องบูชาของชาวจีนโบราณ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง และสร้างวิหารมีลักษณะทรงไทยเป็นอนุสรณ์แก่ภรรยา เขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังลายไทยเล่าเรื่องราวการเสด็จลงจากดาวดึงส์ และเรื่องราวการชนะมารของ
พระพุทธเจ้า ครั้นแล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยมาจากเมืองสุ โขทัย มาประดิษฐานไว้ใน
วิหารพระประธานองค์ประดิษฐานท่ีวิหารนั้นมีพญานาค 7 เศียรแผ่พังพาน เป็นรูปปูนปั้น องค์พระ
เป็นพระปางมารวิชัยสัมฤทธิ์ ชาวบ้านจึงได้เรียกว่า “วัดนาคปรก” ตามลักษณะพระพุทธรูปท่ีถือว่า
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ 

การพระราชทานวิสุงคามสีมา เข้าใจว่าได้รับพระราชทานมาแต่เดิมประมาณ พ.ศ. 2291 เขต
วิสุงคามสีมากว้าง 48.60 เมตร ยาว 50.70 เมตร  

 
2.8. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

พระครูวิสุทธานันทคุณ(ครุฑธา) (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวัดเขาช่อง
พราน จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดเขาช่องพ
ราณ จังหวัดราชบุรี โดยภาพอยู่ระดับมาก โดยเฉล่ียเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ังด้าน
การปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสังเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดเขาช่อง
พราน อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบปัญหาดังนี้ 1.
ปัญหาเรื่องการขาดทรัพยากรของวัด บุคลากรทีมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่าง ๆ ท้ัง 6 ด้าน นั้นมี
ข้อจ ากัดเพราะวัดพื้นกว้างขวางมาก ตลอดจนบริหารจัดการวัดยังผูกขาดอยู่กับเจ้าอาวาสเพียงรูป
เดียว ท าให้การควบคุมดูแลวัดไม่ท่ัวถึง ข้อเสนอแนะให้เพิ่มทรัพยากรบุคลกรท่ีส าคัญและมีคุณภาพ  

พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร) (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการวัด
เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ ในยุค
สถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธ
ธรรมการบริหาร/การปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ 
ระเบียบต่าง ๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครองวัดมีรูปแบบท่ีแตกต่างไป
จากสมัยก่อนาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการมีรูปแบบท่ีปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิด
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และวิธีการในการบริหารจัดการวัด ซึ่งว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้นผู้ท่ีจะเป็นผู้น าในการบริหาร/ปกครองวัดและคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน
นี้ต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามรถ ความเสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นท่ียอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และ
ท่ีส าคัญจะต้องเป็นแกนหลักของการบริหาร/ปกครองอยู่เสมอ วัดในซึ่งเป็นฐานรากอันส าคัญของ
คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดความมั่นคง นั้นย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง  

พระมหาประกาศศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 
ด้าน โดยประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

วิษณุ หยกจินดา (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก 
โดยด้านการมรส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีส่วนร่วมในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วม
ในระดับมาก และสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 

กนกวรรณ ใจเท่ียงตรง (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษา พระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโม พบว่า พระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโม ได้เสนอแนวคิดการ
พัฒนาชุมชนจากประสบการณ์ การเรียนรู้และปัญหาท่ีพบในชุมชน โดยการน าทุนทางสังคมและทุน
ทางวัฒนาธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการพัฒนา ท่านมีบทบาทในการพัฒนาชุทชนท้ังการพัฒนา
ด้านส่ิงแวดล้อม ตู้เศรษฐกิจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบทบาทการพัฒนาด้านการศึกษา โดยผ่าน
โครงการและกิจกรรมท้ัง 5 โครงการหลัก ผลของการพัฒนาพบว่า ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น
ตามล าดับขั้นตอน มีความความรักหวงแหนและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเพณี และ
วัฒนธรรม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้  

จากผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นหาเกี่ยวกับรูปแบบ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นต้นแบบ
ของวัด ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแนวทางในการเติมเต็มงานวิจัยเรื่องการให้ความหมายท่ีมาของความหมาย
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา :วัด
นาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ให้มีเนื้อหาการวิจัยมีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาวัดให้มีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีปฏิบัติธรรมต่อไป  
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

  
การวิจัยเรื่องการให้ความหมายท่ีมาของความหมายรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็น

รมณียสถานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซึ่งมีวิธีการวิจัยท่ีใช้ในการสร้างความรู้ในการวิจัย คือ วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก 
grounded theory ของพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2547) ได้อธิบายทฤษฎีฐานรากไว้ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแนวคิดหลักว่า การศึกษาเพื่อการเรียนรู้และท่ีความเข้าใจเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ จ าเป็นท่ีต้องเข้าใจในกระบวนการท่ีบุคคลได้สร้าง
ความหมายในส่ิงต่าง ๆ ตามโลกทัศน์ของตนเอง ดังนั้นการศึกษาการให้ความหมายท่ีมาของ
ความหมายรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นวิธี
วิทยา รูปแบบหนึ่งของวิธีเชิงคุณภาพ โดยมีแนวคิดหลักว่า การศึกษาความหมายท่ีมา และการพัฒนา
วัดท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้  

 
 3.1. กำรเลือกพื้นที่ในกำรวิจัย  
 ผู้วิจัยก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาครั้งนี้ คือ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
หลักการท่ีส าคัญของการเลือกพื้นท่ีศึกษาคือพื้นท่ีท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ 
เพราะว่าเป็นสถานท่ีเหมาะสมแก่การศึกษาพื้นท่ีและพัฒนาวัดให้เป็นวัดตัวอย่างตามแบบรมณียสถาน
ในทางพระพุทธศาสนา  
 
 3.2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยลักษณะของกลุ่มท่ี
เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของานวิจัยประกอบด้วย ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนาคปรก จ านวน 20 
รูป/คน ดังนี้ พระภิกษุ สามเณร จ านวน 5 รูป  ผู้น าชุมชน/คนในชุมชน จ านวน 5 คน  ผู้แสวงบุญ 
จ านวน 5 คน และส่วนงานราชการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัด  จ านวน 5 คน และเพื่อให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์และเช่ือถือได้ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสังเกตภาคสนามอย่าง
จริงจังและใช้ข้อมูลจากแหล่งท่ีมาของข้อมูลแตกต่างกัน ผู้วิจัยเป็นผู้ศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับ
เจาะลึกด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือบันทึก วิดีโอ ในการสัมภาษณ์แล้วน าถอดข้อความอย่างละเอียด
เพื่อจัดข้อความให้เป็นแบบแผนและน ามาวิเคราะห์เป็นระบบโครงสร้างต่อไป 
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 3.3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆท่ีส าคัญเพื่อช่วยให้
ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  3.3.1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก หรือค าถามในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้ค าถามสัมภาษณ์
แบบปลายเปิดโดยผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบค าถามได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เท่าท่ีผู้ให้ข้อมูลต้องการ 
โดยแนวค าถามท่ีผู้วิจัยถามคือ เรื่องการให้ความหมายของท่ีมารูปแบบและการพัฒนาวัดให้เป็นรมณีย
สถานในทางพระพุทธศาสนา และประเด็นค าถามจะต้องมีความครอบคลุมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3.2. เครื่องบันทึกเสียง ใช้บันทึกข้อมูลเสียงผู้สัมภาษณ์จากการสนทนาระหว่าง
ผู้วิจัยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แล้วน ามาถอดข้อความเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
  3.3.3. สมุดบันทึกข้อมูลในภาคสนาม ใช้บันทึกช่ือผู้ให้ข้อมูล สถานท่ีท างาน เพศ 
อายุ ท่ีอยู่ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป  
 
 3.4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
  3.4.1. การวางแผนเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้วางแผนเก็บข้อมูลในพื้นท่ีโดยได้ก าหนดวัน 
เวลา ในการก าหนดแผนลงพื้นท่ีเพื่อไปเก็บข้อมูลให้มีความเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเก็บ
รวบรวมการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 2 เดือน เป็นระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้ได้ผลตามท่ีต้องการ
หรือมีความครอบคลุมตามวิธีการวิจัยการเก็บข้อมูลของวิธีวิทยา  
  3.4.2. ศึกษาข้อมูลในระดับปฐมภูมิโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย เพื่อท าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาวัดในรูปแบบรมณีย
สถาน ท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความหมายของท่ีมาความหมายรูปแบบและพัฒนาวัด
ให้เป็นรมณียสถาน อย่างเด่นชัดและบทความวิเคราะห์ในแนวคิดบทความวิชาการ ท าให้ผู้วิจัยน า
ความรู้ความเข้าใจไปต้ังค าถามในการสัมภาษณ์ และเป้าหมายในสังเกตผู้ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน  
  3.4.3. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  กล่าวคือการสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อค าถามแบบ
ปลายเปิด ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบค าถามได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด โดยการสัมภาษณ์จะด าเนินต่อไป
เรื่อยๆ โดยผู้วิจัยมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกดังนี้  
  1. สัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก 
  2. สัมภาษณ์เจ้าคณะปกครองทางคณะสงฆ์  
  3. สัมภาษณ์คนในชุมชน พูดคุยกับผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน และชาวบ้านใน
ชุมชน  
  4. สัมภาษณ์ผู้ท่ีมาแสวงบุญในวัดนาคปรก  
  5. สัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ี ส่วนงานราชการท่ีมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
  3.4.4. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลว่าข้อมูลท่ีมานั้นมี
น้ าหนักและความน่าเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด โดยอาศัยวิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล
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ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ
ตรวจสอบ ดังนี้  
  1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล คือ ผู้วิจัยตรวจสอบแหล่งข้อมูลทางเวลาและ
บุคคล ตรวจสอบแหล่งบุคคลโดยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ข้อมูลเชิงลึก ว่าข้อมูลต่างกัน
หรือไม่ 
  2. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี จะเน้นการตรวจสอบเอกสาร บทความ และ
ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาจากแหล่งต่าง ๆนั้นมีความหมายเหมือนกันมากน้อยเพียงใด ถ้ามีความ
เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ 
  3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยการน าข้อมูลจาการสัมภาษณ์ 
สังเกต และสนทนากลุ่ม กับผู้ให้สัมภาษณ์พิจารณาร่วมกัน ผู้วิจัยสัมภาษณ์พระภิกษุ สามเณร คนใน
ชุมชน ผู้แสวงบุญ และส่วนงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยต้องสังเกตพฤติกรรมระหว่างการสัมภาษณ์
ว่ามีลักษณะท่ีสอดคล้องกับข้อมูลท่ีสัมภาษณ์อย่างไร น าข้อมูลท่ีได้จาการสัมภาษณ์เด่ียวมาสรุปโดย
การสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบข้อมูลท่ีได้นั้นมีน้ าหนักความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด  
  3.4.5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. การลงรหัสข้อมูล เมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์คนแรกเสร็จส้ิน ผู้วิจัยน ามาลงรหัสเพื่อ
ไม่ได้ปะปนกันเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกมีหลายคน  
  2. การหาแก่นของรหัส เป็นการก าหนดหลักจากหมวดใดหมวดหนึ่งพร้อมกับการ
พิจารณาความสัมพันธ์  
  3. การพิมพ์บทสัมภาษณ์ ผู้วิจัยถอดเทปบทสัมภาษณ์ของคนแรกแบบค าต่อค า และ
น ามาพิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ให้ครบทุกคน โดยพิมพ์ตามนักวิจัยคุณภาพส่วนใหญ่ปฏิบัติ หลังจากนั้น
น าแบบสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนงานวิจัยต่อไป  
  4. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย ผู้วิจัยเรียบเรียงข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ
ภาคสนาม จัดกลุ่มค าตอบท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันมารวบรวมข้อมูลกันให้เหลือเป็นมโนทัศน์ท่ี
เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์งานวิจัย และสรุปผลงานวิจัยเพื่อน าไปพัฒนาเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎีในการ
น าเสนอรูปแบบของการให้ความหมายท่ีมาความหมายของรูปแบบและพัฒนาวัดให้เป็นรมณีย์สถาน 
กรณีศึกษาวัดนาคปรกต่อไป (กนกวรรณ ใจเท่ียงตรง., 2556; กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว., 2542; กรมการศาสนา., 2542; กองพุทธศ าสนสถาน กรมการศาสนา. , 2545; กองพุทธศาสนสถานกรมการศาสนา. , 2545; คณาจารย์ ภาควิชาบริหารัฐกิจ., 2549; คุณเสาวลักษณ์  ข านิล., 2519; ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์., 2535; ฐิติพร ส ะสม., 2553; ด ารงศักดิ์ มีสุนทร., 2556; บุญเลิศ โสภา., 2548; ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ. , 2542; พระเทพปริยัติสุธี (อาทร อินฺทปญฺโญ). 2540; พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต(มหาสีสยาดอ). 2548; พระครูปลัดส ารวย สิริสาโร (ช่างกระโทก). 2556; พระครูพิมลธรรมภาณี 

(ด าเนิน อตฺถจารี). 2545; พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร). 2557; พระครูวิสุทธานันทคุณ(ครุฑธา). 2554; พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). 2546; พระธรรมปริยัติ(สุเทพ ผุศฺสธมฺโม). 2550; พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). 2551; พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). 2554; พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี). 2546; พระพรหมคุณากรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต)Phra Brahmagunabhorn(P.A. Payutto). 2547; พระพรหมคุณากรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมนูญชีวิต. , 2547; พระพุทธโฆสาจารย์ คัมภีร์วิสุทธิมรรค. , 2548; พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย(ปุณขัน ธ์)ดร.และคณะ. , 2560; พระมหาประกาศิต สิริเมโธ( ฐิติสิทธิกร). 2556; พระมหาสุระพงษ์ สุรว โส(สีหมอก). 2555; พระรังสฤษดิ์  ประโพธ์ิศรี., 2556; พระราชธรรมโมลี (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ). 2543; พระราชรัตนมุนี(ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ). 2538; พระศรีปริยัติโมลี
(สมชัย กุสลกิตฺโต). 2543; พิทักษ์  ศิริวงศ์., 2546; พิสิฏฐ์ บุญไชยและทรงคุณ จันทจร., 2540; มหามกุฎราชวิทยาลัย; มหามกุฎราชวิทยาลัย; มหามกุฏราชวิทยาลัย; มหามกุฏราชวิทยาลัย; ยุวัฒน์ วุฒิเมธี., 2526; ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; วิษณุ หยกจินดา., 2557; วิสุทฺธิ 3/239 โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ). 2556; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ., 2545; สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. , 2503; ส านักงานนายกรัฐมนตรี., 2554; ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. , 2559; สิริพัฒน์ ลาภจิตร., 2550; สุชีพ ปุญญานุภาพ . 2540; สุนิตย์ มัลลิกะมาลย์ . 2545; สุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ์. , 2557; อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์., 2549; อารียา ลิ้มสุวัฒน์., 2536) 
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บทท่ี 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษา การให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานด้วย
การมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา :วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการลงในพื้นท่ีท าการศึกษาโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ระดับเชิงลึก การจดบันทึก และการวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษา
ครั้งนี้ น ามาวิเคราะห์และตีความอธิบาย ดังนี้  
 1. การให้ความหมายของค าว่า “รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทาง
พระพุทธศาสนา” ว่ามีความหมายว่าอย่างไร ท าไมจึงคิดเช่นนั้น อะไรเป็นเหตุจูงใจให้ท่านเข้ามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวัดนาคปรก และการพัฒนาวัดนาคปรกให้เป็นรมณียสถานมีความส า คัญหรือไม่
อย่างไร  
 2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน ต้ังแต่การตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรมทางวัดนาคปรก ปัญหาอุปสรรคและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในการพัฒนา
วัดนาคปรกให้เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนา  
 3. การพัฒนาวัดนาคปรกตามหลักสัปปายะ 7 ให้เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนามี
ความส าคัญอย่างไร มีแนวทางการพัฒนาอย่างไรตามคิดของท่าน และสามารถท่ีจะเป็นต้นแบบของ
วัดในทางพระพุทธศาสนาต่อไป  
 
4.1. กำรให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำนทำง
พระพุทธศำสนำ”  
 จากการเก็บข้อมูลเชิงสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนาคปรก ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การให้ความหมายของค าว่า รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้ เป็นรมณียสถานทาง
พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้เริ่มสัมภาษณ์ด้วยการสอบถามถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลการเข้าร่วมท า
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดนาคปรก การท างานจิตอาสา การท างานภายในวัด การศึกษา 
และต าแหน่งหน้าท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้วิจัย ในการ
สอบถามข้อมูลท่ีเป็นความจริงมีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผู้ท่ีให้
ข้อมูลในการพัฒนาวัดนาคปรกได้ให้ความหมายว่า “กระบวนการพัฒนาวัดนาคปรก” มีหลากหลาย
แนวคิดท่ีสะท้อนถึงรูปแบบการพัฒนาวัดนาคปรกให้เป็นรมณียสถาน ตามต าแหน่งหน้าท่ีได้รับ ความ
ผูกพันกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และพื้นฐานในการพัฒนาวัดนาคปรกต่อไป โดยผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุป การให้ความหมายของค าว่า รูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนาคปรก 
จ านวน  3  ความหมายดังนี้ 
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 1.1. รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำนทำงพระพุทธศำสนำ คือ กำร
เข้ำมำท ำคุณประโยชน์ในทำงพระพุทธศำสนำ  
 ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นวัดตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนา 
เนื่องจากเป็นการให้ความส าคัญกับพระพุทธศาสนาท่ีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมองว่าเป็นส่ิงท่ีควรท าความ
เข้าใจกับรูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานในฐานะท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นผู้ท่ีมี ส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัด ช่วยงานวัด การพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนในการ
พัฒนาวัดตามหลักพุทธบริษัทท้ัง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา มีส่วนช่วยพัฒนาวัดย่อมเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาท้ังด้านกิจกรรมของ
วัด การมีจิตอาสา และการบ ารุงพระพุทธศาสนาสืบไป  
  

รมณียสถาน หมายถึงเป็นสถานท่ีท่ีสงบร่มเย็น อยู่แล้วมีความสบายกาย สบายใจ เจริญหู 
เจริญตา รู้สึกปลอดภัยทุกเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีนี้  เพราะว่าวัดควรให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยและความสบายใจของผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการในวัด รู้ว่าเป็นวัดของตนเอง สามารถท่ีจะ
เข้าถึงข้อมูลและเป็นมิตรกับทุกคน ท้ังนี้การเป็นพระสงฆ์ท่ีอาศัยอยู่ในวัดนาคปรกให้ความ 
ร่วมมือในทุกกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ของวัดพร้อมท้ังมีต าแหน่งหน้าท่ีในบางกิจกรรม  

 (พระรังสฤษด์ิ ฐิตปญฺโญ 2562)  
 

รมณียสถาน หมายถึง เป็นสถานท่ีท่ีให้ความรื่นรมย์ สร้างความสุขใจ เป็นรูปแบบและ
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาวัด เพื่อให้วัดเป็นสถานท่ีท่ีสร้างความรื่นรมย์ และสร้าง
ความสุข ด้วยการจัดตกแต่งสถานท่ีต่าง ๆ ภายในวัด ให้สามารถสร้างความสุขเป็นเบื้องต้น
ให้กับผู้มาวัดนาคปรก (พระพีระภูมิ  อตฺตานุรกฺขี, 2562)  

 
รมณียสถาน หมายถึง สถานท่ีท่ีไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจ
ต้องตา ต้องใจ ให้ไปอยู่หรือท ากิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจท าเพียงล าพังหรือเป็นกลุ่ม
ก็ได้และด าเนินกิจกรรมด้วยวัตถุประสงค์ท่ีเพื่อความสงบหรือเพื่อความเพลิดเพลิน บันเทิง 
ต้องจัดให้มีการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน “บวร” กล่าวคือ 

  - มี แบบการจัดการงาน ท่ี ชัดเจน  เช่น  ขั้ นตอนการปฏิบั ติ  วัน ส าคัญ ทาง
 พระพุทธศาสนาหรือวันส าคัญทางของวัด  
  - มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบท่ัวกัน โดยเปิดเผย ชัดเจน ล่วงหน้าพอสมควร  
  - มีผู้รับผิดชอบตอบช้ีแจงได้ทันทีไม่ผลัก ไม่ทราบ   
  ท าให้รู้สึกว่าการท่ีเราได้ท าบุญท่ีอื่นไกลบ้านมามากแล้ว ลองหันมาบุญกับวัดข้าง
 บ้านของตนเอง ท้ังยังมีส่วนในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ทาง
 พระพุทธศาสนา (พัชรี วนินทานนท์, 2562)  
 

 ดังนั้นการมีส่วนร่วมพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา จึงมีความส าคัญต่อ
พุทธศาสนิกชนท่ีจะได้ท าหน้าท่ีในการดูแลพระพุทธศาสนา พร้อมท้ังการประพฤติปฏิบัติตามหลักค า
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สอนทางพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดรูปแบบในการพัฒนาวัดตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ ลักษณะทาง
สังคม การเดินทางมีสภาพเอื้อต่อสภาวะท่ีเกื้อหนุน สถานท่ี หรือบุคคล ซึ่งเป็นท่ีสบาย หรือ
เอื้ออ านวย โดยเฉพาะท่ีจะช่วยเกื้อหนุนการบ าเพ็ญศีล สมาธิ และปัญญา  
  
 “ผู้อยู่อาศัย มีอัธยาศัยดี อดทน งดงาม ยิ้มแย้ม เข้าใจ หลักการพื้นฐานของผู้เข้ามาวัด  
 เพราะวัดต้องอาศัยญาติธรรม กัลยาณมิตรร่วมใจพัฒนาไปพร้อมกัน กล่าวว่า บุคคล 
 ภาพลักษณ์ สถานท่ี  

บุคคล คือ เจ้าอาวาส มีอัธยาศัยดี พระภิกษุสงฆ์มีความรู้  
 ภาพลักษณ์ คือ ด้านพิธีกรรม ด้านกิจกรรมท่ีเอื้อเฟื้อ ดูแล ใส่ใจ  

สถานท่ี คือ สว่าง สงบ ร่มรื่น ทุกอย่างเอื้อไปในทางชักจูงจิตใจให้ร่วมกิจกรรม”   
(พระประวัติ ปวตฺโต, 2562)  

  
แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน รูปแบบควรเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน เช่น 
ควรท าให้เป็นท่ีน่าสนใจ ดึงดูดใจ นอกเหนือจาการมาท าบุญ เช่น จัดสถานท่ีให้สะอาดตา ร่ม
รื่น มีมุมนั่งฟังเสียงพระสวดมนต์ มีกิจกรรมวัดและชุมชนได้ท าร่วมกัน วัดมีกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ และจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  (ประไพ ยอดประสิทธิ์, 2562)  

 
ต้องสอดคล้องกับสถานท่ีนั้นท่ีมีอยู่แล้ว หรือคิดค้นขึ้นมาใหม่อาจจะมีการขัดกับส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว
บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากความอยากเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้น เหมาะสมขึ้น
สวยงามข้ึน (ธนวัฒน์ สืบมาวัฒนกุล, 2562)  
 

 1.2. รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำนทำงพระพุทธศำสนำ คือ กำร
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดที่จัดขึ้น  
  การส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกับทางวัดท่ีจัดขึ้น ถือว่าเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมของวัดในส่วนท่ีขาด 
ท้ังนี้ยังมีความสามารถท่ีมีความต้ังใจของแต่ละบุคคลในการเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกับทางวัด 
ตามความถนัดของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ท่ีมีความสามารถในการช่วยเหลือในแต่ละด้าน ก็เข้ามา
ช่วยเหลือกัน เช่น งานด้านเอกสาร ด้านบัญชี ด้านเทคโนโลยี รวมถึงด้านการบริการสังคม คือ ช่วยใน
การอ านวยความสะดวกให้เช่าบูชาเครื่องสักการะพระพุทธรูป หรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ช่วยในการบริการใน
ด้านต่าง ๆ ตามความต้องการภายในวัด เป็นต้น  
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 การออกแบบวางแผนในการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง ต่าง ๆ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
 หลากหลายตรงกับความสนใจและเป็นความช่ืนชอบส่วนบุคคล (พระวรเทพ สัตตธรรมกุล)  
 

สวยงามเป็นธรรมชาติ สะอาด สงบ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมีกิจกรรมร่วมสมัย โดย
ประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับกิจกรรมตามแนวทางพุทธศาสนา ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมมาก
ขึ้น ได้มีโอกาสท างานมีโอกาสได้เผยแผ่ธรรมะ มีโอกาสให้ในส่ิงท่ีให้ได้ มีความสุขทีได้ให้
ภูมิใจท่ีมีคุณค่า และสถานท่ีให้ความบันเทิงรื่นรมย์ทางใจ (พระขุนทอง  มนนาโค, 2562)  

 
เป็นสถานท่ีท่ีมีความร่มรื่น สะอาด ไม่วุ่นวาย อยู่แล้วมีความสุข สงบ สถานท่ีผ่อนคลายได้ 
ก าหนดการงานให้มีความชัดเจน ต้องการให้วัดเป็นเช่นไร ฝ่ายบริหารก าหนดผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ด าเนินการในส่วนท่ีบ ารุงรักษา  โรงเรียนใช้สถานท่ีวัดจัดการเรียนการสอน ทาง
วัดให้การช่วยเหลือโรงเรียนทุกรูปแบบ (กรชนก เนตรโอการักษ์, 2562)  

 
 พุทธศาสนิกชนมีส่วนในการเป็นจิตอาสาในการเข้ามาช่วยงานวัดในช่วงท่ีมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในวัดตามค าแนะน ากับพระอาจารย์ ผู้บริหาร และญาติโยมท่ีเดินทางมากราบไหว้สักการบูชา 
และปฏิบัติธรรม ตลอดท้ังได้เข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิดจิตส านึกท่ีดีในการเป็นจิตอาสาในการช่วยงาน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป  
   

หน้าท่ีการงาน การเผยแผ่ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  เนื่องจากเป็นสถานท่ีเข้าไปเกิด
ความสุข ความสงบทางกาย วาจา ใจ ปราศจากส่ิงยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทีเศร้าหมอง  

 (พระมหาจ ารูญ กุสลจิตฺโต, 2562)  
  

มีโอกาสในการร่วมสร้างสรรค์พัฒนาวัด เด็กและเยาวชน สู่สังคมท่ีดีได้ร่วมบุญ และได้รับการ
สนับสนุนจากพระอาจารย์ในวัดเป็นอย่างดี  ท้ังวัดนาคปรกยังเป็นสถานท่ีอันรื่นรมย์เงียบ
สงบ เบิกบานใจ มีความสุข (วิบูลย์ คงดี, 2562)  

 
เป็นคุณครูโรงเรียนวัดนาคปรก เมื่อมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จะน านักเรียนเข้ามาร่วม 
เช่น เวียนเทียน สอบนักธรรม แห่เทียน เป็นต้น ท้ังนี้การปรับปรุงพัฒนา ดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด บริเวณวัดสงบ ร่มรื่น มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย มี
บริเวณปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ เพื่อความร่มรื่นสวยงาม  (วันทนี ยอดยิ่ง, 2562)  

 
การท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อน าพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประเพณี
ลอยกระทง แห่เทียน เป็นต้น การพัฒนาสถานท่ีสาธารณะ ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและปรับ
ภูมิทัศน์ภายในวัด มีบริเวณปลูกต้นไม้ มีสวนหย่อมเล็ก ๆ เพื่อความร่มรื่น สวยงาม   

 (สกุลธิดา การปลูก, 2562)  
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 1.3. รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำนทำงพระพุทธศำสนำ คือ กำร
เข้ำมำเพื่อมีส่วนร่วมในกำรเสนอปัญหำและแนวทำงพัฒนำวัดนำคปรก  
 
 การเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนาวัดนาคปรก ตามสมควรแก่
โอกาสและเวลา เนื่องจากวัดนาคปรกมีอาคารสถานท่ีมากมาย หากพื้ น ท่ีวัดมีปัญหาในด้าน
สภาพแวดล้อมรอบข้างวัด ไม่เอื้ออ านวยความสะดวกและ ไม่มีความเหมาะสมในการท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ดังนี้  
 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน หมายถึง ขาดงบประมาณในการ
สร้าง ไม่มีแผนผังในการสร้าง และขาดบุคคลากรดูแลแบบยั่งยืน การวางแผนแม่บท 
เพื่อท่ีจะ จัดท าระบบนิเวศน์ จัดภูมิทัศน์ภายในวัด และค านึงถึงความเหมาะสม   

 (พระ NGHEN  VIET NHAN, 2562)  
 
 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน หมายถึง นโยบายของวัดท่ี
 เปล่ียนไปตามผู้บริหารหรือเจ้าอาวาสของวัดท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ การให้ความร่วมมือของ
 พระสงฆ์ในวัดท่ีแตกต่างด้านอายุ การศึกษา และความรู้สึกค่านิยมแบบด้ังเดิมของคนไทยใน
 สมัยโบราณ ท่ีไม่ต้องการให้วัดเหมือนสถานท่ีท่องเท่ียว (พระรังสฤษด์ิ  ฐิตปญฺโญ, 2562)  
 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน หมายถึง การเงิน บุคลากร และพื้นท่ี
ในการพัฒนาให้วัดเป็นสถานท่ีน่าอยู่ บรรยากาศดี สะอาด ร่มรื่น 
(ธัญวรัตน์ ดาษฎาจันทร์, 2562)  

 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน หมายถึง ขนาดของพื้นท่ีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ  รวมถึงขยะตามจุดท่ีมีบุคคลเข้า-ออกบ่อย ท าความสะอาดอยู่เสมอ มี
สวนเล็กไว้นั่งพักผ่อน  (โชติมา หอมยิ่ง, 2562)  

 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน หมายถึง ความร่วมมือของทุกฝ่าย 
พระสงฆ์ บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชนรวมทั้งส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด คือ เวลา และการ
มีจิตอาสา  (ประไพ ยอดประสิทธิ์, 2562)  

 

 แนวทางการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลส าคัญตามบริบทของวัดตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
เนื่องจากพื้นท่ีวัดนาคปรกมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความร่มรื่นร่มเย็น เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้พุทธศาสนิกชน
เดินทางมายังวัดนาคปรก การเลือกวัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางวัดจัดขึ้น ก่อให้เกิดแนวทางในการ
พัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานต่อไป ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน หมายถึง จัดสรรให้เข้าธรรมชาติ ต้นไม้ ส่ิงก่อสร้าง
สอดคล้องกับธรรมชาติ  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ของชุมชน ให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม  (พระมหาจ ารูญ กุสลจิตฺโต, 2562)  

 

แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน  หมายถึงควรได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่าย
โดยเฉพาะพระท่ีอยู่ภายในวัด ควรเป็นผู้น าในการพัฒนาเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก่อน แล้วค่อย
ขยายไปสู่ส่วนรวม คือ พัฒนาให้ทุกท่ีน่าอยู่ตามล าดับ และบุคคลผู้ท่ีอยู่อาศัยภายในวัด ต้อง
เริ่มท่ีตนเองเสียก่อนแล้วทุกย่างก็จะเริ่มสวยงามน่าอยู่  (กิตติศักดิ ์แก้งทอง, 2562)  

 

แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน หมายถึง แนวทางการพัฒนาควรเป็นไปใน ทิศทาง
ท่ีสอดคล้องกัน เช่น ควรท าให้เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดใจ นอกเหนือจากการมาท าบุญ เช่น  จั ด
สถานท่ีให้สะอาดตา ร่มรื่น มีมุมนั่งฟังเสียงพระสวดมนต์ มีกิจกรรมวัดและชุมชนได้ท า
ร่วมกัน  (ประไพ ยอดประสิทธิ์, 2562) 

 

4.2. แนวคิดเก่ียวกับ “กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวัดให้เปน็รมณียสถำน”  
 จากการสัมภาษณ์ของพุทธศาสนิกชนในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมวัดนาคปรก มีจิต
อาสา และพุทธศาสนิกชนท่ีเดินทางมาท าบุญท่ีวัดนาคปรก ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดนาคปรก บทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก และความ
คาดหวังในภาพลักษณ์หรือมุมมองท่ีจะเกิดขึ้น ผู้วิจัยได้เริ่มท าการสัมภาษณ์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาวัดนาคปรก พบว่า การเข้ามาช่วยงานและร่วมจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาวัดนาค
ปรก เป็นการตัดสินใจท่ีมีประโยชน์มีความส าคัญในต่อจิตใจ จากการสังเกตได้จากทัศนคติ ความเช่ือ 
และความมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนา เพราะว่าท าให้เราได้มีจิตท่ีเสียสละ เป็นบุญ
กุศล ซึ่งในปัจจุบันนี้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานี้เป็นอีกหนึ่งในการช่วยพัฒนาค้ าจุน
พระพุทธศาสนา และก่อให้เกิดความคาดหวังในภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นกับมุมมองเกี่ยวกับวัดใหม่ๆ ซึ่ง
สามารถท่ีจะแบ่งกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก จ านวน 3 ด้าน ดังนี้  
 2.1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ การตัดสินใจเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวัด  
 เป็นการให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนมองว่า เป็นส่ิงท่ีควร
ท่ีจะมีจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาภายในวัดท่ีจัดขึ้น ในฐานะท่ี
เป็นพุทธศาสนิกชน วัดในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่ล้วนเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาตามหลักค าสอน เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ช่วยกิจกรรมภายในวัด การปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา 
รวมถึงการฝึกอบรมจิตใจด้านศีล สมาธิ ปัญญา หากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดค้ าจุน
เกื้อกูลพระพุทธศาสนาย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ท้ัง 2 ทาง กล่าวคือ ทางการด ารงอยู่ได้ของ
พระพุทธศาสนาและการท าหน้าท่ีของพุทธศาสนิกชนท่ีสมบูรณ์ ดังท่ี 
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การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด เพราะว่า เป็นหน้าท่ีส่วนหนึ่งในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและทางวัดนาคปรก ในฐานะท่ีเป็นชาวพุทธ และเป็นผู้บริหาร
ในสถานศึกษา จึงต้องท าหน้าท่ีของตนเองให้ได้มีความสมบูรณ์  (กรชนก เนตรโอการักษ์, 
2562) 

 
การตัดสินใจเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด คือ การเริ่ม ต้นจากการมาเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ต้ังแต่ปฐมวัยสืบเนื่องมาจนมัธยมศึกษา พอเข้ามหาวิทยาลัยก็มา
เป็นจิตอาสาสอนหนังสือรุ่นน้อง  (ประไพ ยอดประสิทธิ์, 2562)  

 

การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด เพราะว่าอาศัยวัดเป็นสถานท่ีฝึกการเรียนรู้
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การศึกษา การท างาน เป็นต้น ท้ังยังเป็นสถานท่ีส่วนหนึ่งท่ีได้ท าหน้าท่ีให้
มีความสมบูรณ์ ในด้านการมีจิตอาสาช่วยงานพระพุทธศาสนาอีกด้วย  
(ธนวัฒน์ สืบมาวัฒนกุล, 2562)  

 
 จากพื้นฐานในการเข้ามีส่วนร่วมในการช่วยงานกิจกรรมภายในวัดนาคปรก มีพื้นฐานมาจาก
ได้รับทุนการศึกษาจากวัด มีบ้านพักใกล้วัด มีความคุ้นเคยกับวัดเป็นอย่างดี และพื้นฐานของ
ครอบครัวที่ได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการท าให้เกิดการปลูกฝังจิตอาสาในการตัดสินใจเข้ามาช่วยงานวัด
นาคปรก ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงมุมมองท่ีมีต่อวัดท่ีอยู่ ใกล้ท่ีอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
เปล่ียนแปลงไปด้วย  
  

การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด กล่าวคือ ไม่มีภาระท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ
อีกแล้ว กิจกรรมทุกวัดจะต้องมีความสอดคล้องกับทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ
พุทธศาสนิกชน จึงได้หันกลับมาช่วยกิจกรรมภายในวัดนาคปรก (พัชรี วนินทานนท์, 2562) 

 
การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด การท่ีได้รู้จักกับพระอาจารย์ภายในวัด และมี
ความรักในศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสอนเด็ก ๆ และให้ความรู้เด็ก ๆ  

 (กิตติศักดิ์ แก้งทอง, 2562)  
   

การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด ได้รับความอนุเคราะห์มาช่วยสอนนักเรียน 
ศพอ.วัดนาคปรก มีจิตอาสามากิจกรรมทางวัด ตามเวลาและโอกาสท่ีมีอย่างต่อเนื่อง  

 (วิบูลย์ คงดี, 2562)  
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 2.2. กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำน คือ กำรมีบทบำทหรือ
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำวัดนำคปรก 
 การท่ีพุทธศาสนิกชนเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน และเปิด
โอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภายในวัด ก่อให้เกิดความส าคัญในกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ท้ังยังเป็นการพัฒนาจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพุทธศาสนิกชนในแต่ละคนย่อมมีความรู้ความสามารถท่ี
แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของตนเอง อันจะเป็นแนวทางท่ีดีของวัดท่ีจะมีบุคคลท่ีมีความรู้
เฉพาะด้านเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเรียบร้อย  
  

การมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา การบรรพชา
สามเณร การฟังเทศน์มหาชาติ การสอบธรรมศึกษา และในการท าหน้าท่ีคุณครไูด้น านักเรียน
ท่ีมีจิตอาสามาร่วมกันท าความสะอาดวัดนาคปรกเป็นประจ า (วันทนี ยอดยิ่ง, 2562)  

 
การมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรกจุดเริ่มต้นคือการมีใจอยากท่ีจะไปช่วยท า 
ท้ังยังได้ชักชวนเพื่อนๆ พี่ๆ คณะครู และนักเรียนท่ีมีจิตอาสาไปช่วยกันท าความสะอาดวัดไป
ท ากิจกรรมท่ีวัดจัดขึ้น (โชติมา หอมยิ่ง, 2562)  

 
การมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก คือการได้ช่วยรักษาความสะอาดให้ร่ม
รื่น สะอาดตาเช่นเดิม และสนับสนุนกิจกรรมของวัดนาคปรก  (ประไพ ยอดประสิทธิ์, 2562) 

 
การมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก คือ สนับสนุนในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนั้น ๆ ด้วยก าลังกาย ปัจจัยคือเงิน ส่ิงของตามอัตภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาวัดให้มีความเจริญงอกงามด ารงพระพุทธศาสนา (ธัญวรัตน์ ดาษฎาจันทร์, 2562) 

 
 จากพุทธศาสนิกชนท่ีมีบทบาทในการช่วยกิจกรรมภายในวัด ท้ังยังได้เห็นความส าคัญในการ
เข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมภายในวัด ยังมีพระภิกษุสามเณรผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการช่วยกิจกรรม ถือว่าได้ท า
หน้าท้ังเป็น ผู้ให้ความรู้ สอนธรรมะ เป็น ท่ีปรึกษา รวมถึงเป็น ผู้น าญาติโยมจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาด้วย และ ท าหน้าท่ีในการแบ่งปัน เสียสละ เพื่อปลูกฝ่ังส่ิงท่ีดีให้กับพุทธศาสนิกชนท่ี
ได้เดินทางมากราบไหว้บุชาสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์และท่องเท่ียวภายในวัดนาคปรกได้รับท้ังประโยน์ ท้ัง
ความรู้ และปัญญา  
 

การมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก คือ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนท่ีเดินทางมาได้รับส่ิง   
ดี ๆ จากการร่วมกิจกรรมกับทางวัดนาคปรก  (พระวรเทพ สัตตธรรมกุล, 2562)  
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การมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก คือ สร้างภาพลักษณ์ของวัด ท่ีจัด
กิจกรรมเสมอมาเป็นการว่า พัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อช่วยบรรยาย ชักชวน กระจายข่าวขอ
ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรมวัด ให้เป็นระบบระเบียบ รวดเร็วดีงาม พร้อมเพื่อกิจกรรม   
(พระประวัติ ปวตฺโต, 2562)  

 
 การมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก คือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เท่าท่ี 
 จะท าได้ รวมถึงแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรม  (พระขุนทอง มนนาโก, 2562)  
 

การมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก เพราะเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์และ
สังคมคุณค่าให้กับตัวเอง และผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ความส าคัญในการดูแลเอาใจใส่ในทุก
กิจกรรมของวัด และมีความพร้อมท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวัด   
(พระรังสฤษด์ิ ฐิตปญฺโญ, 2562) 

 

การมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก คืออยากให้พระภิกษุสามเณรภายในวัด 
รักษาสมณสารูป ช่วยกันพัฒนาวัด ให้ความรู้ทางธรรมแก่ญาติโยม  
(พระ NGHEN  VIET NHAN, 2562) 

 
 2.3. กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำน คือ ควำมคำดหวังใน
ภำพลักษณ์ของวัดนำคปรก  
 การท่ีได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาวัดนาคปรกให้
เป็นวัดท่ีรับศรัทธาพุทธศาสนิกชนได้เป็นจ านวนมาก พบว่า จะต้องเริ่มจากการแสดงภาพลักษณ์ของ
วัดนาคปรก ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในวัด เพื่อให้ได้รับการปลูกฝ่ังแต่ส่ิงดี ๆ สร้าง
ภาพลักษณ์ภายในวัดให้เป็นสถานท่ีพร้อมท้ังในด้านการจัดกิจกรรม ด้านการปฏิบัติ ด้านสัปปายะ  
ต่าง ๆ การเดินทาง การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์หรือมุมมองท่ีดี  
  

ความคาดหวังในภาพลักษณ์ของวัดนาคปรก คือ การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น 
แนวคิด และวิธีการด าเนินการพัฒนาและส่วนอื่น เพื่อให้โครงการด าเนินต่อไปได้ตาม
ความสามารถ และความเหมาะสม  และมีความคาดหวังให้เป็นรมณียสถานของวัดเป็น
จุดเริ่มต้นในการเปิดประตูใจของญาติธรรม และทุกคนท่ีต้องการธรรมะเพื่อบ าบัดรักษา
เยียวยา ในล าดับท่ีลึกซึ้งต่อไป  (พระพีระภูมิ อตฺตานุรกฺขี, 2562)  
 
ความคาดหวังในภาพลักษณ์ของวัดนาคปรก คือ มีคณะสงฆ์ท่ีดี มีการจัดจัดสถานท่ีต่างๆ ได้
มาตรฐาน และการท่ีได้ช่วยกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ท าบุญตามก าลังศรัทธา  

 (ครูบุญชนก  มั่นคง, 2562)  
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ความคาดหวังในภาพลักษณ์ของวัดนาคปรก คือ มีสถานท่ี สะอาด ร่มรื่น มีท่ีนั่งเพียงพอต่อ
การบริการแก่ประชาชนท่ีเข้ามา มีความชัดเจนในกิจกรรมท่ีชัดเจน ส่วนการจอดรถของวัดมี
เพียงพอ (กรชนก เนตรโอการักษ์, 2562)  

 

ความคาดหวังในภาพลักษณ์ของวัดนาคปรก คือ ให้วัดเป็นรมณียสถาน เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ
ของสังคมท้ังด้านสถานท่ี เวลาเข้าวัดเกิดความสุขใจ  (พระมหาจ ารูญ กุสลจิตฺโต, 2562)  

 

 สภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในการพัฒนาวัดนาคปรกนั้น จะมีจุดเริ่มต้นท่ีพร้อมไปด้วยสถานท่ียึด
เหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนภายในวัดเป็นทุนเดิมอยู่ ท าให้วัดมีความส าคัญในการถูกเลือกเข้ามาวัด
เพื่อมาร่วมกิจกรรมภายในวัดท่ีทางวัดได้จัดขึ้น หากภาพลักษณ์ท่ีเป็นจุดส าคัญของวัดไม่ดีพออาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนได้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในวัด  
  

ความคาดหวังในภาพลักษณ์ของวัดนาคปรก คือ ให้วัดเป็นสถานท่ี ทุกคนสามารถท่ีเข้ามาใช้
บริการและมีความสุขทุกครั้งท่ีได้มาวัดนาคปรก เกิดความร่วมมือของพระสงฆ์ในวัดนาคปรก
ในทุก ๆ กิจกรรม (พระรังสฤษด์ิ  ฐิตปญฺโญ, 2562) 

   
ความคาดหวังในภาพลักษณ์ของวัดนาคปรก คือ เป็นวัดท่ีมีความสะอาด ความสงบ และมี
ความปลอดภัย ความสวยงาม เป็นสถานท่ีพักผ่อนของจิตใจ เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมให้ความ
สงบสุขแก่พุทธศาสนิกชน รวมถึงการจราจรในการเดินทางมายังวัดนาคปรกให้สามารถค้นหา
ได้ง่ายได้ การติดต่อส่ือสารสะดวก (สกุลธิดา การปลูก, 2562)  

 
ความคาดหวังในภาพลักษณ์ของวัดนาคปรก คือ ความเป็นระบบเรียบร้อย สถานท่ีน่าอยู่และ
สะอาดปลอดภัย  รวมถึงการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการเป็นพุทธศาสนิกชน และ
เหมาะแก่ค าว่า ครู ผู้สอน เด็ก ๆ ในวัด เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้พบเห็น  (กิตติศักด์ิ แก้งทอง, 
2562)  

 
4.3. กำรพัฒนำวัดตำมหลักสัปปำยะ 7  
 จากการลงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์พุทธศาสนิกชนท่ีมีความเกี่ยวกับวัดนาคปรก ท้ังพระสงฆ์ 
อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าท่ีวัด ครู และประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาวัดให้เป็น
รมณียสถานตามแนวทางการพัฒนาวัดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สัปปายะ 7 เพื่อให้เป็น
วัดท่ีมีความพร้อมในด้านของสภาพแวดล้อมท่ีดี ท่ีน่ารื่นรมย์ ของสถานท่ีต้ังวัดและส่ิงปลูกสร้าง
ภายในวัด มีความสะดวกสบายในการเดินทางมาวัดและภายในวัด การสนทนาธรรม การอบรมส่ังสอน 
การขับเคล่ือนกิจกรรม การติดต่อส่ือสารประสานงาน การบริหารการจัดการและความสะดวก
เหมาะสมในการเคล่ือนไหวอิริยาบถ การปฏิบัติ การเดิน การนั่ง การท่องเท่ียว การผ่อนคลาย และ
ความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ ได้แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณีย
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สถานในทางพระพุทธศาสนา จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวัดตาม
หลักสัปปาะ 7 ด้าน ดังนี้  
 
 3.1. การพัฒนาวัดด้านอุตุสัปปายะ คือ สภาพดินฟ้าอากาศ ความรื่นรมย์ทางธรรมชาติ 
 ในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานนั้นจะต้ังเริ่มจากสภาพแวดล้อมโดยรวบ เพื่อให้วัดเป็น
สถานท่ีมีความร่มรื่น ร่มเย็น อันจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนให้ความส าคัญในการเลือกเข้า
มาวัดเพื่อร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมกิจกรรมกับทางวัดนาคปรกเป็นจ านวนมาก  
  

การพัฒนาวัดตามอุตุสัปปายะ มีความเหมาะสมเพราะว่า สถานท่ีต้ังวัดและส่ิงปลูกสร้าง
ภายในวัด ให้มีความสะอาดและความปลอดภัย  การท่ีวัดนาคปรกมีจุดท่ีมีต้นไม้ร่มรื่นอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ถือว่ามีส่วนส าคัญและมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถให้
สภาพอากาศท่ีร่มรื่นในเมืองกรุง  (พระรังสฤษด์ิ ฐิตปญฺโญ, 2562) 

  
การพัฒนาวัดตามอุตุสัปปายะ มีความเหมาะสมเพราะว่า พื้นท่ีส่ิงปลูกสร้างภายในวัดนาค
ปรกนั้นเป็นส่ิงท่ีดีอยู่แล้ว มีความเหมาะสมของมันอยู่แล้ว เพียงแค่เราปรับตัวเราเข้ามาท า
ความเข้าใจกับส่ิงท่ีมีอยู่  (ธนวัฒน์ สืบมาวัฒนกุล, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตาม อุตุสัปปายะ มีความเหมาะสมปานกลาง เพราะว่า เดินเข้ามาต้นไม้น้อย 
สภาพแวดล้อมในด้านของต้นไม้นั้นมีจ านวนน้อยเกินไป พื้นท่ีท่ีนั่งส าหรับการเจริญจิตภาวนา
ไม่เพียงพอ (พัชรี วนินทานนท์, 2562)  
 
การพัฒนาวัดตามอุตุสัปปายะ มีความเหมาะสมปานกลาง เพราะว่า เกิดจากการไม่จัดการ 
จัดรูปแบบและการวางแผนต้ังแต่ต้น ถ้าไม่มีการวางแผนต้ังแต่ต้นนั้นอาจท าให้สภาพอากาศ
ภายในวัดมีอากาศร้อน ฝนตก พื้นล่ืน ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ท้ังยังมีท่ีนั่งไม่เพียงพอ ขาดการ
ดูแลความสะอาด (ประไพ ยอดประสิทธิ์, 2562) 

 
การพัฒนาวัดตามอุตุสัปปายะ มีความเหมาะสมระดับปานกลาง เพราะว่า อากาศร้อน ฝนตก
พื้นล่ืน เกิดอุบัติเหตุบ่อย ท่ีนั่งไม่เพียงพอ ขาดการดูแลความสะอาด ในบางพื้นท่ีไม่ท่ีรับรอง
ให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญจิตภาวนา (กรชนก เนตรโอการักษ์, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามอุตุสัปปายะ มีความเหมาะสมเพราะว่า มีความเหมาะสมลงตัว เพียงแต่ให้
ปรับให้ดูโปร่งโล่ง สงบ ร่มรื่นมากกว่าเดิม (พระประวัติ ปวตฺโต, 2562)  

 
 จากข้อมูลพื้นท่ีฐานท่ีผ่านมาในด้านอุตุสัปปายะนั้น จากการสัมภาษณ์ พบว่า การพัฒนาวัด
ตามอุตุสัปปายะ  คือสภาพดินฟ้าอากาศ ความรื่นรมย์ทางธรรมชาติ  มีความเหมาะสม เนื่องจาก
สถานท่ีมีส่ิงแวดล้อมตามธรมชาติ คือมีต้นไม้ปกคลุมอยู่บ้าง ตึก อาคาร ส่ิงปลูกสร้างยังมีไม่หนาแน่น 
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จึงส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทางคุณค่าจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน มีสภาพอากาศท่ีร่มรื่น มีพื้นท่ีในการพักผ่อน มีความโปร่งใสในด้านบรรยากาศ  
   
 3.2. การพัฒนาวัดตามอาวาสสัปปายะ คือ สถานท่ีต้ังวัดและส่ิงปลูกสร้างภายในวัด เช่น 
อุโบสถ วิหาร กุฏิ อาคารสถานท่ีต่าง ๆ 
 ในพื้นท่ีบริเวณวัดนาคปรกเป็นส่ิงปลูกสร้างภายในวัดท่ีเป็นส่ิงท่ีศักด์ิสิทธิ์และส่ิงท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจชาวพุทธเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่ีส่ิงสร้างขึ้นภายในวัดนั้น ประกอบด้วย หลวงพ่อวัดนาคปรก 
หลวงพ่อเจ้าสัว สถาปัตยกรรมภายในวัด  ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นพื้นท่ีเคารพ
สักการบูชาของชาวพุทธต่อไป  
 

การพัฒนาวัดตามอาวาสสัปปายะ คือ มีพื้นท่ีเหมาะสมอยู่แล้ว และหลายจุดท่ีอาจจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป เพระว่าจะต้องมีสัดส่วนท่ีมากอยู่ เช่น พื้นท่ีสีเขียวจะต้องไปด้วยกันได้
กับอาคารสถานท่ี เป็นต้น (พระพีระภูมิ อตฺตานุรกฺขี, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามอาวาสสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม เนื่องจากทางวัดได้มีการบริหาร
จัดการให้พื้นท่ีอุโบสถ วิหาร รวมถึงอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ให้พุทธศาสนิกชนได้มาปฏิบัติธรรม 
เจริญจิตภาวนา และท าบุญกรายไหว้พระ ได้สะดวกสบายเป็นอย่างมาก ประกอบกับการ มี
ห้องน้ าท่ีสะอาด มีมุมกาแฟ มีพื้นท่ีสนทนาธรรมของพุทธศาสนิกชน (ธัญวรัตน์ ดาษฎาจันทร์
, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามอาวาสสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม เนื่องจากมีพื้นท่ีกราบไหว้พระ มี
พื้นท่ีจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างดี สะอาด ร่มรื่น (บุญชนก  มั่นคง, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามอาวาสสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม อยู่ใกล้พื้นท่ีชุมชน และทางเข้าออก
สะดวกสบาย สภาพดิน ฟ้า อากาศ ก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ส าหรับแหล่งอาหารและสถานท่ี
ต่าง ๆ ใกล้เคียงติดกับวัด ด้านความปลอดภัย มีบางจุดเท่านั้นท่ีไม่ยังไม่ปลอดภัย คือ อยู่ลับ
ตาจนเกินไป ควรมีกล้องวงจรปิด หรือไม่ก็ไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ (กิตติศักด์ิ แก้งทอง, 
2562)  

 
การพัฒนาวัดตามอาวาสสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม เนื่องจากมีการปรับปรุงสวยงาม ส่ิง
อ านวยความสะดวกพร้อมในการจัดกิจกรรมภายในวัด ถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมะสมใน
ความพร้อมรับศรัทธาพุทธศาสนิกชนในการเดินทางมาเข้ามาท าบุญ (วิบูลย์ คงดี, 2562)  

  
 จากข้อมูลพื้นฐานท่ีผ่านมาในด้านอาวาสสัปปายะ คือสถานท่ีต้ังวัดและส่ิงปลูกสร้างภายใน
วัด เช่น อุโบสถ วิหาร กุฏิ อาคารสถานท่ีต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ พบว่า สถานท่ีต้ังวัด ส่ิงปลูกสร้าง 
มีความเหมาะสมมาก เนื่องจากมีพื้นท่ีไหว้พระ บูชาเครื่องสักการะ สนทนาธรรม ห้องปฏิบัติธรรม 
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ส่วนปฏิบัติงานส านักงานกลาง มีการบริหารจัดการท่ีเป็นสัดส่วนท่ีดี ในการจัดกิจกรรมภายในวัดนั้น
ถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถใช้สอยได้มากมาย อ านวยความสะดวกของคณะศรัทธาญาติโยมท่ีมาท าบุญ 
ฟังเทศน์ฟังธรรมได้สบาย พร้อมท้ังมีพื้นท่ีมุมกาแฟให้ญาติโยมได้สนทนาธรรมกันระหว่างพักผ่อน มี
ห้องน้ าท่ีสะอาด ประกอบกับการบริหารจัดพื้นท่ีภายในวัดนั้นเป็นสัดส่วน ท าให้พุทธศาสนิกชน
เดินทางมาท าบุญมีความสะดวกสบาย 
   
 3.3. การพัฒนาวัดตามโคจรสัปปายะ คือ ความสะดวกสบายในการเดินทางมาวัดและภายใน
วัด การเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในวัดนาคปรก การเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รองลงมา
จะเป็นการเดินทางด้วยรถสาธารณะท่ีผ่านทางหน้าวัด ท าให้การเดินทางมาวัดนาคปรกจึงไม่ค่อยเป็น
อุปสรรคส่วนการจราจรภายในวัดมีพื้นท่ีกว้าง มีท่ีจอดรถเพียงพอ แต่การจราจรจะหนาแน่น พื้นท่ี
จอดรถไม่เพียงพอเมื่อทางวัดจัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ๆ  
   

การพัฒนาวัดตามโคจรสัปปายะ คือ การเดินทางมาวัดสะดวกสบาย และการบริหารจัด
สถานท่ีจอดรถยังไม่มีผลเท่าท่ีควร เนื่องจากไม่มีบุคลากรมาอ านวยการสะดวก จะมีแต่ช่วงท่ี
วัดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา   (พระ NGHEN  VIET NHAN, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามโคจรสัปปายะ คือ การเดินทางมายังวัดนาคปรกสะดวกสบาย แต่เส้นทางท่ี
จะผ่านเข้าวัดจะคับแคบไปหน่อย เนื่องจากมีร้านค้าเยอะ มีรถจอดหน้าบ้าน จึงท าให้ทางเข้า
จะไม่สะดวกเท่าไรนัก (โชติมา หอมยิ่ง, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามโคจรสัปปายะ คือ ทางเข้าวัดซอยจะแคบ เวลามีงานจะมีท่ีจอดรถน้อย 
เนื่องจากรอบบริเวณวัดนาคปรกไม่มีพื้นท่ีอ านวยความสะดวกได้ จึงท าให้มีพื้นท่ีจอดรถยนต์
ภายในวัดน้อย (วันทนี ยอดยิ่ง, 2562)  

  
การพัฒนาวัดตามโคจรสัปปายะ คือ การท าความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีความ
ทันสมัยในการขนส่ง เพียงแค่เราจัดสถานท่ีให้เหมาะสม จัดระเบียบให้สะดวกก็สมบูรณ์ 
(ธนวัฒน์ สืบมาวัฒนกุล, 2562)  

 
 จากข้อมูลพื้นท่ีฐานท่ีผ่านมาในด้านโคจรสัปปายะ คือความสะดวกสบายในการเดินทางมาวัด
และภายในวัด จากการสัมภาษณ์ พบว่า การเดินทางมาท าบุญ มาปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม 
ตลอดจนถึงการเดินทางมาไหว้พระ ของพุทธศาสนิกชนนั้น มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ท้ังใน
ด้านการขับรถมาเอง หรือเดินทางด้วยรถสาธารณะท่ีจอดป้ายอยู่หน้าวัด แต่การบริหารพื้นท่ีในการ
จอดรถภายในวัดไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร เนื่องมาจากไม่มีพนักงานมาบริการ จึงท าให้พื้นท่ีจอดรถของวัด
นั้นไม่สะดวกเท่าท่ีควร ทุกอย่างอยู่ท่ีการจัดระเบียบให้มีความสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม  
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 3.4. การพัฒนาวัดตามโภชนสัปปายะ คือ แหล่งอาหารภายในวัดและบริเวณใกล้เคียง 
สะดวกต่อพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการจับจ่ายซื้อขาย จากการลงพื้นท่ีส ารวจบริเวณรอบวัด
นาคปรก พบว่า พื้นท่ีรอบวัดนาคปรกนั้น เป็นพื้นท่ีมีตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ชุมชน ท าให้มี
ความสะดวกสบายในการจับจ่ายช้ือของมาท าบุญภายในวัด อาหารอุดมสมบูรณ์ต่อพุทธศาสนิกชน
ท่ีมาท าบุญ มีร้านค้า ร้านอาหารท่ีเป็นของชาวบ้านหลากหลายชนิด ท้ังยังมีร้านค้าชุมชนและของฝาก
จากทางชุมชนรอบวัดนาคปรกด้วย  
 

การพัฒนาวัดตามโภชนสัปปายะ คือ อยู่ในระดับท่ีดีมาก  เพราะว่ามีตลาด ร้านสะดวกซื้อ
ใกล้บริเวณวัด มีการบริหารจัดการในเรื่องของสถานท่ีได้ดี มีอาหารท่ีหลากหลาย และมี
ร้านค้าท่ีขายส่ิงของเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้จับจ่ายช้ือของมาท าบุญ รวมถึงซื้อกลับบ้านด้วย  
(พระมหาจ ารูญ  กุสลจิตฺโต, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามโภชนสัปปายะ คือ อยู่ในระดับท่ีดี เนื่องจากรอบบริเวณวัดมีร้านอาหารท่ี
เพียงต่อต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชน ประชาชนท่ัวไปท่ีเดินทางมาท าบุญ และภายใน
วัด ยังขาดการบริหารจัดการเรื่องร้านค้า การเช่าวัตถุมงคล ไม่มีการบริหารจัดการดีเท่าท่ีควร
ให้เกิดความไม่สะดวก (ประไพ ยอดประสิทธิ์, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามโภชนสัปปายะ คือ อยู่ในระดับท่ีดี เพราะว่าภายในวัดมีการบริหารจัดการ
ในเรื่องการบริการท่ีดี น่าจะเพิ่มการบริการน้ าถ้วยฟรี(หน้าวิหาร) เฉพาะวันส าคัญหรือวันท่ี
ทางวัดมีการจัดงาน  (พัชรี วนินทานนท์, 2562)  
 

 จากข้อมูลพื้นท่ีฐานท่ีผ่านมาในด้านโภชนสัปปายะ คือแหล่งอาหารภายในวัดและบริเวณ
ใกล้เคียง สะดวกต่อพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการจับจ่ายซื้อขาย จากการสัมภาษณ์ พบว่า รอบ
บริเวณวัดนาคปรกนั้นมีร้านอาหาร ร้านขายของช า มีเพียงพอต่อพุทธศาสนิกชนท่ีเดินทางมาท าบุญ 
ไหว้พระ เนื่องจากบริเวณใกล้วัดนาคปรกนั้นเป็นพื้นท่ีชุมชนใหญ่ พื้นท่ีด่ังเดิมของชาวภาษีเจริญ ท า
ให้เรื่องอาหาร ร้านค้า และส่ิงของท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติธรรมง่ายต่อการหาช้ือ 
 
 3.5. การพัฒนาวัดตามด้านปุคคลสัปปายะ คือ พระภิกษุสามเณร เจ้าอาวาส พระลูกวัด 
อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าท่ีวัด บุคคลท่ัวไป ตลอดถึงความปลอดภัยจากโจรมิจฉาชีพ จากการลงพื้นท่ี
ส ารวจและสัมภาษณ์วัดนาคปรก พบว่า ทางวัดมีพระภิกษุ สามเณร ผู้มีความรู้ด้านการศึกษาท้ังทาง
โลกและทางธรรม มีความสามารถด้านการสอนธรรมะ และการเผยแผ่ค าสอนแก่พุทธศาสนิกชนท้ัง
ผู้ใหญ่และเยาวชน ไม่มีคนร้ายไม่มีโจรขโมยท่ีจะต้องหวาดระแวง เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมิตร มีไมตรี 
พึ่งพาอาศัยกัน มีคนท่ีเกื้อกูลเป็นกัลยามิตร 
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การพัฒนาวัดตามด้านปุคคลสัปปายะ คือ มีการเกื้อกูลเป็นกัลยาณมิตรเกิดความคุ้นเคยกัน
ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรต่อกัน พบปะสนทนาธรรมในข้อธรรมะท่ียังติดค้างอยู่ ท าให้ได้เดิน
ตามพระพุทธศาสนา น ามาแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดียิ่ง (พระประวัติ ปวตฺโต, 2562)  
การพัฒนาวัดตามด้านปุคคลสัปปายะ คือ มีความเหมะสม เพราะว่าวัดนาคปรกเป็นวัดท่ี
สนับสนุนเรื่องการศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมท้ังยังเป็นสถานท่ีท่ีให้ความเมตตา
กรุณาให้ค าปรึกษา ตลอดถึงการแสดงธรรมผ่านส่ือออนไลน์ วิทยุ พระภิกษุสงฆ์ท าหน้าท่ีเป็น
ต้นแบบท่ีดีต่อพุทธศาสนิกชน  (กิตติศักดิ์ แก้งทอง, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามด้านปุคคลสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม มีประตูปิดทางเข้าออกได้ มี
กล้องวงจรปิด มีแสงไฟท่ีสว่าง ใกล้สถานีไฟฟ้า มีรถเมล์ทางหน้าวัด รถสองแถว  
(วิบูลย์ คงดี, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามด้านปุคคลสัปปายะ คือ ในบริเวณหน้าวัดนั้นเต็มไปด้วยชุมชนโดยรอบ
บริเวณวัดค่อนข้างแออัด จึงเป็นจุดเส่ียงต่อมิจฉาชีพ แต่ทางชุมชนก็ได้เพิ่มกล้องวงจรติด มี
แสงไฟมากมาย และมียามในการตรวจดูแลพื้นท่ีภายในวัดและรอบวัด   
(จิราภรณ์  เกสรบัว, 2562)  

 
 จากข้อมูลพื้นท่ีฐานท่ีผ่านมาในด้านปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวัดนาค
ปรกท้ังพระภิกษุสามเณร เจ้าอาวาส พระลูกวัด อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าท่ีวัด บุคคลท่ัวไป จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า บุคคลท่ีท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีเดินทางมาไหว้พระ มาร่วม
กิจกรรมกับทางวัดนาคปรกนั้น มีการเกื้อกูลกันเป็นกัลยาณมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส พระภิกษุสงฆ์ท า
หน้าท่ีเป็นต้นแบบท่ีดีต่อพระพุทธศาสนิกชนต่อไป ท้ังนี้วัดนาคปรกยังมีประตูเปิด ปิดทางเข้าออกได้ 
มีกล้องวงจรปิด มีแสงไฟท่ีสว่าง  
 
 3.6. การพัฒนาวัดตามภัสสะสัปปายะ  คือ การสนทนาธรรม การอบรมส่ังสอน การ
ขับเคล่ือนกิจกรรม การติดต่อประสานงาน และการบริหารการจัดการ ซึ่งจากการลงพื้นท่ีส ารวจและ
สัมภาษณ์ พบว่า วัดนาคปรกเป็นสถานท่ีเกื้อหนุนการศึกษา เพราะว่ามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ท้ังยังมีสถานท่ีได้พูดได้ฟังสนทนาพูดคุยกันในเรื่องราวที่ท าให้เจริญปัญญา หรือ พาให้อกุศล
เส่ือมหาย ให้กุศลธรรมงอกงาม มีกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม กิจกรรมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
 

การพัฒนาวัดตามภัสสะสัปปายะ คือมีความเหมาะสม เพราะมีบุคลาการท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังมีส านักงานกลาง เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการ
ติดต่อ ประสานงาน แต่ยังขาดการวางระบบแบบแผนในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
(พระวรเทพ สัตตธรรมกุล, 2562) 
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การพัฒนาวัดตามภัสสะสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม เพราะว่ามีพระอาจารย์ท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอน มาอบรมบรรยายธรรมให้กับนักเรียน 
ประชาชนท่ัวไป (ธัญวรัตน์ ดาษฎาจันทร์, 2562)  

 
การพัฒนาวัดตามภัสสะสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม โดยวัดได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
โรงเรียน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ  (จิราภรณ์ เกสรบัว, 2562)  

   
การพัฒนาวัดตามภัสสะสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม มีส านักงานกลางท่ีเป็นจุด
ประสานงาน มีส านักงานการศึกษาและมีส านักงานปฏิบัติธรรม  มีกิจกรรมต่าง ๆ อยู่อย่าง
สม่ าเสมอ (วิบูลย์ คงดี, 2562) 

 
 จากข้อมูลพื้นท่ีฐานท่ีผ่านมาในด้านภัสสะสัปปายะ คือ การสนทนาธรรม การอบรมส่ังสอน 
การขับเคล่ือนกิจกรรม การติดต่อประสานงานและการบริหารการจัดการ จากการสัมภาษณ์พบว่า มี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ กิจกรรมการสอนปฏิบัติธรรมกรรมฐาน มีการสอนพระพุทธศาสนาในวัน
อาทิตย์แก่นักเรียน เยาวชน ในระดับช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มีกิจกรรมฟังเทศน์ สวดมนต์ 
เวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมตามเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ อยู่อย่าง
สม่ าเสมอ วัดได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการมาเข้าร่วมทุกครั้ง ทางวัดมีส านักงานกลางท่ีเป็นจุด
ประสานงานกับพุทธศาสนิกชน ประชาชาท่ัวไปท่ีเดินทางมาร่วมกิจกรรม ท าให้สะดวกต่อการติดต่อ
ประสานงาน รับทราบข้อมูลข่าวสารของวัดอยู่เสมอ  
   
 3.7. การพัฒนาวัดตามอิริยาปถสัปปายะ  คือ ความสะดวกเหมาะสมในการเคล่ือนไหว
อิริยาบถ การปฏิบัติ การเดิน การนั่ง การท่องเท่ียว การผ่อนคลาย และความเป็นอยู่ ซึ่งจากการลง
พื้นท่ีส ารวจและสัมภาษณ์พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน เจ้าหน้าท่ีวัด และประชาชน พบว่า ในการท่ีจะ
ด าเนินชีวิตเป็นอยู่เป็นไปท้ังหมด ต้องด าเนินชีวิตคืบเคล่ือนไปด้วย อิริยาบถ 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน 
ซึ่งภายในวัดนาคปรกนั้นมีพื้นท่ีให้ญาติธรรมได้ออกก าลังกาย ก าลังใจ และเจริญจิตภาวนาท้ัง คือ ยืน 
เดิน นั่ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้มีพักผ่อนและสร้างบุญกุศล มีจิตท่ี เสียสละ มีจิตอาสาท่ีจะ
ช่วยงานพระพุทธศาสนาต่อไป  
 

การพัฒนาวัดตามอิริยาปถสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม เพราะว่ามีการแบ่งออกเป็น
สัดส่วน แต่ยังไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจนแน่นอน ควรให้มีการวางแผนในการบริหาร
จัดการอย่างมีระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่ งจะน าไปสู่ประสิทธิผลท่ี
เกิดขึ้น (พระวรเทพ สัตตธรรมกุล, 2562) 

 
การพัฒนาวัดตามอิริยาปถสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม เพราะว่าการเดินทางง่ายสะดวกมี
ท้ังรถเมล์ผ่าน เดินทางสะดวก แต่ยังขาดพื้นท่ีนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ พื้นท่ีสนทนาธรรม  
(วันทนี ยอดยิ่ง, 2562)  
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การพัฒนาวัดตามอิริยาปถสัปปายะ คือ มีความเหมาะสม วัดมีความสะอาด สวยงาม มีท่ีนั่ง
พักผ่อนและอ านวยความสะดวกผู้ท่ีมาวัด  (วิบูลย์ คงดี, 2562) 

 
การพัฒนาวัดตามอิริยาปถสัปปายะ คือ ส าหรับกิจกรรมทางธรรมต่าง ๆ ก็เป็นไปตามตาราง 
แต่บางงานหากวางงานเป็นระบบ แล้วก็จะท าให้วัดของเรามีความทันสมัยก้าวไกล เป็น
ตัวอย่างเป็นศาสนสถาน ท่ีหนึ่งท่ีน่าสนใจเข้ามาศึกษาและร่วมท ากิจกรรมกับทางวัดเพิ่มมาก
ขึ้นอีกมาก บางอย่างก็จะเป็นสัดส่วนแต่บางอย่างก็ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนเพิ่มอีกเช่นกัน  
(กิตติศักดิ์ แก้งทอง, 2562) 

 
 จากข้อมูลพื้นฐานท่ีผ่านมาในอิริยาปถสัปปายะ คือ ความสะดวกเหมาะสมในการเคล่ือนไหว
อิริยาบถ การปฏิบัติ การเดิน การนั่ง การท่องเท่ียว การผ่อนคลาย และความเป็นอยู่ จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า มีสถานท่ีรับรองความสะดวกเหมาะสมในการเคล่ือนไหวอิริยาบถ การเดิน การนั่ง 
การท่องเท่ียว การผ่อนคลาย มีท่ีนั่งพักผ่อนและอ านวยความสะดวกต่อผู้ท่ีมาวัด    
 
4.4. ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำนในทำงพระพุทธศำสนำ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวกับวัดนาคปรก ประกอบด้วย พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา 
เจ้าหน้าท่ีวัด พุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไป ถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดนาคปรกให้
เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา พบว่า ทางวัดยังขาดบุคลากรท่ีดูแลประจ า ขาดการ
ปรึกษาหารือร่วมกันของผู้บริหาร และขาดการบริหารจัดการพื้นท่ีในบางส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น ในพื้นท่ีท่ีประชาชนเข้ามากราบไหว้บูชาพระพุทธรูปท่ี ศักด์ิสิทธิ์ตามความเช่ือแต่อดีต คือ 
พระพุทธรูปนาคปรก และพระพุทธรูปเจ้าสัว มีพื้นท่ีจ ากัดประกอบกับมีประชาชนเข้ามาอย่าง
หนาแน่นในวันหยุดและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  

ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ นโยบายของวัดท่ีเปล่ียนไปตามผู้บริหาร หรือเจ้า
อาวาสของวัด การให้ความร่วมมือของพระสงฆ์ในวัดท่ีแตกต่างกัน ด้านอายุ การศึกษา และ
ความรู้สึกค่านิยมแบบด้ังเดิมของคนไทยในสมัยโบราณ ท่ีไม่ต้องการให้วัดเหมือนสถานท่ี
ท่องเท่ียว  (สัมภาษณ์ A) 

 
ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ ความเข้าใจและการขับเคล่ือนท่ีเป็นท่ีหนึ่ง
เดียวกันของทรัพยากรบุคคลภายในวัด และท่ีเกี่ยวข้องกับวัด ขาดทรัพยากรบุคคลมี
ความเห็นต่างกัน ส่งผลต่อการช่วยกันบ ารุงรักษา ส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้ท าไปแล้ว และความเข้าใจ
ในการกิจกรรมของบุคคลท่ีมาช่วยจัด  (สัมภาษณ์ B) 
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ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ ขาดงบประมาณในการสร้าง ไม่มีแผนผังในการ
สร้าง และขาดบุคคลากรดูแลแบบยั่งยืน กิจกรรมยังไม่ชัดเจน ยังไม่มีการวางแผนให้ดี ท า
แล้วก็ไม่เป็นระเบียบ  (สัมภาษณ์ C) 

 
ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ นโยบายและทิศทางการบริหารวัดพัฒนาวัดมี
ความไม่แน่นอน และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ของชุมชนไม่เอื้ออ านวย ขาดการให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  (สัมภาษณ์ D) 

 
ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ ขาดความร่วมมือของชุมชม เยาวชน ขาดความรู้
ความเข้าใจในรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในวัด ขาดการสนับสนุนท้ังภาครัฐและเอกชน   
(สัมภาษณ์ E)  

   
ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ การจัดวางอย่างเป็นระบบ หากวางระบบจะง่าย
ต่อการพัฒนา วัดจะต้องแก้ไขให้สถานท่ีให้สะดวกและเอื้อต่อการท าบุญ  เป็นความเรียบง่าย 
ใส่ใจในรายละเอียด ท้ังระบบไม่มี ควรวางตัวบุคคลให้ถูกต้องกับงาน  (สัมภาษณ์ F) 

 
ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ ขาดการออกแบบและวางแผนอย่างเป็นระบบ 
ข้อจ ากัดของขนาดพื้นท่ี  รูปแบบในการบริหารจัดการในองค์กร  (สัมภาษณ์ G) 

 
ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ ความเข้าใจของบุคคล หรือชุมชนนั้น ๆ บุคคล 
ส่ิงแวดล้อม ประสานงาน  บ้างอาจเป็นท่ีความคิดของแต่ละบุคคลไม่ตรงกัน หรือความ
ต้องการท่ีแตกต่าง (สัมภาษณ์ H) 

 
ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ ขาดผู้น า ขาดงบประมาณ ขาดผู้สนับสนุน มีส่วน
ร่วม ขาดคนท า ขาดสถานท่ีท่ีเหมาะสม ขาดเส้นทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม   
(สัมภาษณ์ I) 

 
ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ ความไม่ชัดเจนของการพัฒนาวัดให้เป็นรมณีย
สถาน ในมุมมอง คือ มีผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ด้านงบประมาณในการบ ารุงรักษา การดูแล
ผู้ท่ีเดินทางมาร่วมท าบุญ  (สัมภาษณ์ J) 

 
ปัญหาการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในวัด ถ้าไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้
ความส าคัญก็จะท าให้ยากต่อการพัฒนา  (สัมภาษณ์ K) 
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สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานตามพระพุทธศาสนาจากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้  
  1. ปัญหาเกิดข้ึนในพื้นท่ีสภาพอากาศของวัดนาคปรกเวลามีฝนตกลงมาท าให้พื้นล่ืน 
  2. ปัญหาบุคลากรในการท าหน้าท่ี พื้นท่ีจอดรถ 
  3. โครงสร้างแผนงานการพัฒนาวัด  
  4. ปัญหาไม่มีพื้นท่ีในการเจริญจิตภาวนาโดยรอบวิหาร อุโบสถ  
  5. งบประมาณในการพัฒนา 
 
 ข้อเสนอแนะ จากปัญหาท่ีพบในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนา  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวกับวัดนาคปรก ประกอบด้วย พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา 
เจ้าหน้าท่ีวัด พุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไป พบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการ
พัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวัดนาคปรกในการบริหาร
จัดการพื้นท่ีวัดนาคปรกให้มีแผนโครงสร้างในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวัดนาค
ปรก ดังนี้  

 
อยากจะเห็นการพัฒนาวัดในทุกด้าน ท่ีส่งผลโดยตรงต่อปัญญาของผู้คนท่ีมาวัด และ
องค์ประกอบของวัดต้องเป็นไปเพื่อการเจริญในธรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  (สัมภาษณ์ B) 

 
ควรปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น จัดห้องสมุดให้ เป็น ท่ีน่ามาศึกษาหาความรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  (สัมภาษณ์ C) 

 
การจะพัฒนาให้เป็นสถานท่ีรมณียสานได้ดีมีประสิทธิภาพ ต้องพัฒนาบุคลากรภายในวัดด้วย 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ จะมีส่วนช่วยพัฒนาวัดได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
(สัมภาษณ์ D) 

 
 การตัดสินใจ และเวลาไม่สัมพันธ์กัน ขาดการก ากับ  ติดตาม นิเทศน์  (สัมภาษณ์ E) 
 
 จัดให้ทุกงาน เรียบง่าย รวดเร็ว แต่ทรงพลัง  (สัมภาษณ์ F) 
 

ควรมีการวางระบบในการบริหารจัดการองค์กร ควรจะมีการวางแผนในการก่อสร้าง ให้มี
รูปแบบหรือแบบแผนท่ีชัดเจน  (สัมภาษณ์ G) 

 
วัดนาคปรกเป็นสถานท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องปรับปรุงแต่งเติมให้
เกดิประโยชน์ให้มากท่ีสุด  (สัมภาษณ์ H) 
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ท าแผนงานประจ าปีของงานท่ีวัดประจ าอยู่แล้ว ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงงานล าดับต่อไปท่ี 
จะจัดทุกครั้ง บุคลากรในวัดควรทราบงานท่ีจัด (โดยเฉพาะงานท่ีขึ้นป้ายประกาศไว้) ป้าย
ประกาศควรประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  (สัมภาษณ์ I) 
การตัดสินใจกับเวลาไม่สัมพันธ์กัน  ขาดการก ากับ ติดตาม นิเทศ ขาดการกระจายหน้าท่ี
ภาระงาน  (สัมภาษณ์ J) 

4.5. แนวทำงกำรพัฒนำวัดนำคปรกตำมหลักสัปปำยะ 7 ให้เป็นรมณียสถำนในทำง
พระพุทธศำสนำให้มีควำมส ำคัญ มีแนวทำงกำรพัฒนำ และสำมำรถที่จะเป็นต้นแบบของวัด
ในทำงพระพุทธศำสนำต่อไป 
 แนวทางการพัฒนาวัดนาคปรกให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดความส าคัญ 
สามารถท่ีเป็นต้นแบบของวัดทางพระพุทธศาสนา คือมีสภาพเอื้อหรือเกื้อกูลต่อการประพฤติและ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการช่วยให้การพัฒนาตนเองได้รับผลอย่างเต็มท่ีจนบรรลุคุณงามความดี เพื่อมุ่งเน้ น
ด้านการพัฒนาจิตใจและปัญญา ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นการ
สร้างสถานท่ีเกื้อหนุนให้การศึกษาและปฏิบัติ เพื่อให้ได้แนวทางการสร้างวัดและหลักการบริหาร
จัดการพื้นท่ีของวัดให้เป็นต้นแบบ 3 ด้าน ดังนี้  
 
 4.5.1. ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำน คือ ถือว่าเป็นบริบทท่ีเกิดขึ้น
ภายในวัด ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารให้เกิดเป็นพื้นท่ีของวัดให้มีความสมบูรณ์โดย
ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมมือ และร่วมสร้าง เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาวัดให้เป็น
รมณียสถานท่ีมีความสมบูรณ์มั่งคงในทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางของหลักการสร้างวัดและ
การบริหารจัดการได้แก่ ด้านอุตุสัปปายะ  ด้านอาวาสสัปปายะ ด้านโคจรสัปปายะ ด้านปุคคลสัปปา
ยะด้านโภชนสัปปายะ ด้านภัสสะสัปปายะ และด้านอิริยปถสัปปายะ ถือว่าเป็นหลักการท่ีก่อให้เกิด
กระบวนการพัฒนาวัดให้มีความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็น
พื้นท่ีให้พุทธศาสนิกชนได้มาเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และด้านปัญญา ซึ่งวัด
นาคปรกนั้นเป็นพื้นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน เนื่องจากเป็นพื้นท่ีใช้จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และยังเป็นพื้นท่ีเต็มไปด้วยแหล่งการเรียนรู้ ท้ังด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงสถาปัตยกรรมภายในวัดนาคปรก จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
  

กิจรรมท่ีมีอยู่ต่อเนื่องและมีให้ร่วมทุกกลุ่ม ทุกวัย และประชาชนท่ัวไป ต้ังแต่เด็กจนถึงวัย
ผู้ใหญ่ ท้ังยังเป็นสถานท่ีทางผ่านของชุมชนมีความสะอาด เมื่อมีผู้ท่ีมาเย่ียมเยือน   
(พระรังสฤษด์ิ  ฐิตปญฺโญ, 2562)  

 
จุดเด่นของวัดนาคปรกมีอยู่ 3 อย่าง ดังนี้  
1. ช่ือเสียงของวัดนาคปรกท่ีมีอยู่แล้ว 
2. สถานท่ี คือ วิหาร โบสถ์ กิจกรรมท่ีวัดจัดตลอดมา  
3. ตัวบุคคล คือ เจ้าอาวาส ลูกวัด ต่างช่วยกันในการท างานหน้าท่ีเผยแผ่ 
(พระประวัติ ปวตฺโต, 2562)   
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การพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้พระได้เรียนในระดับสูงๆ การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในหลายๆ ด้าน การมีหลักสูตรในการปฏิบัติธรรมประจ าเดือนๆ ละ 3-4 ครั้ง   
(กิตติศักดิ์ แก้งทอง, 2562)  

 
 

วัดมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ และจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ก่อให้เกิดจุดเด่นของวัดนาคปรก  
- เจ้าอาวาสมีความเมตตา กรุณา   - วัดสะอาด ร่มรื่น 
- มีสวดมนต์ทุกวันเสาร์   - มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมมากราบไหว้  
- มีส่ิงปลูกสร้างท่ีสวยงาม  - มีการจัดปฏิบัติธรรมอย่างสม่ าเสมอ  
- มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   
(ประไพ ยอดประสิทธิ์, 2562)   

 
 4.5.2. แนวทำงกำรพัฒนำวัดนำคปรกให้เป็นรมณียสถำนในทำงพระพุทธศำสนำ  
 การส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกับทางวัดท่ีจัดขึ้น ถือว่าเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมของวัดในส่วนท่ีขาด 
ท้ังนี้ยังมีความสามารถท่ีมีความต้ังใจของแต่ละบุคคลในการเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกับทางวัด 
ตามความถนัดของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ท่ีมีความสามารถในการช่วยเหลือในด้านเอกสาร ก็เข้ามา
ช่วยเหลืองานด้านเอกสาร ด้านบัญชี ด้านเทคโนโลยี รวมถึงด้านการบริการสังคม คือ ช่วยในการ
อ านวยความสะดวกในการให้เช่าบูชาเครื่องสักการะพระพุทธรูปและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ช่วยในการบริการใน
ด้านต่าง ๆ ตามความต้องการภายในวัด และพุทธศาสนิกชนมีส่วนในการเป็นจิตอาสาในการเข้ามา
ช่วยงานวัดในช่วงท่ีมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดตามค าแนะน ากับพระอาจารย์ ผู้บริหาร และญาติโยม
ท่ีเดินทางมากราบไหว้สักการบูชา และปฏิบัติธรรม ตลอดท้ังได้เข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิดจิตส านึกท่ีดี
ในการเป็นจิตอาสาในการช่วยงานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป 

1. เน้นประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจ และมีการ
ส่งเสริมกระบวนการท างาน  
2. งานท่ีท าไว้จากอดีตก็ยังคงรักษาไว้เช่นเดิม เพิ่มเติมในส่วนท่ีขาด การท าความเข้าใจ
ระหว่างวัดและชุมชนเพื่อการพัฒนา  
3. การเข้าใจบริบทของผู้น าชุมชนและชุมชน และทิศทางในการท างานของวัด  
4. การส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ อธิบายเป้าหมายของการท างาน ส่ิงท่ีต้องท า 
ส่ิงท่ีอยู่ระหว่างท า ส่ิงท่ีท าส าเร็จแล้ว  
5. สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดแนวคิด สะอาด สงบ เย็นใจ 
(พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ, 2562)  
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 4.5.3. ต้นแบบของวัดในทำงพระพุทธศำสนำ 
 แนวทางการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลส าคัญตามบริบทของวัดตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
เนื่องจากพื้นท่ีวัดนาคปรกมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความร่มรื่นร่มเย็น เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้พุทธศาสนิกชน
เดินทางมายังวัดนาคปรก เป็นการให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชน
มองว่าเป็นส่ิงท่ีควรท่ีจะมีจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนช่วยงานทางกิจกรรมพระพุทธศาสนาภายในวัดท่ี
จัดขึ้น 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด และการส่งเสริมการพัฒนา คือว่าเป็นจุดเด่นในการพัฒนาวัดให้เป็น
แบบอย่างในทางพระพุทธศาสนา 

1. มีการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ปูชนียสถาน  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนพระและเด็ก เยาวชน ด้านการศึกษา  
3. มีกิจกรรมตลอดปี ท้ังทางพระพุทธศาสนาและทางโลกในวันส าคัญต่าง ๆ  
4. มีสถานท่ีปฏิบัติธรรมและจัดโครงการปฏิบัติธรรมท้ังปี   
(วิบูลย์ คงดี, 2562) 

   
มีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่นจัดจัดงานบรรพชาสามเณรทุก ๆ ปี เทศน์มหาชาติ ถวายทานต่าง ๆ 
และเป็นวัดท่ีปรับเปล่ียนให้ความประสงค์ของคนยุคใหม่ พร้อมด้วยความเมตตาของหลวงพ่อ
เจ้าอาวาส  (พระ NGHEN  VIET NHAN, 2562) 

 
มีพระสงฆ์ เจ้าอาวาส ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีสถานท่ีให้ความเคารพบูชา จัดให้มีความ
สะอาด และเมื่อได้มาอยู่โรงเรียนวัดนาคปรก วัด บ้าน โรงเรียน เช่น ชุมชนจะต้องมีช่วยแล้ว
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน วัดจัดอยู่ในศูนย์กลางของชุมชน  (บุญชนก มั่นคง, 2562) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลกำรศึกษำข้อสรุปเชิงทฤษฎีและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษา เรื่อง การให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา :วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้น าเสนอผล
การศึกษาและปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ การสร้างความหมายของค าว่า รูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนา โดยการกระบวนการสัมภาษณ์น ามา
วิเคราะห์ตีความผ่านพระภิกษุ สามเณร  คนในชุมชน ผู้แสวงบุญ และส่วนงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
จากแนวคิดหลักธรรมสัปปายะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการตอบค าถาม โดยมีผลการวิจัยท่ีได้
จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 พระพุทธศาสนาจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาจิตใจและปัญญา ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือปัจจัย
ภายใน อย่างไรก็ตามในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหลายแห่งได้ระบุถึงปัจจัยภายนอกท่ีเกื้อหนุนให้
การศึกษาและปฏิบัติเป็นไปโดยสะดวกหลักธรรมนี้เรียกว่า สัปปายะ 7 อันเป็นแนวทางหนึ่งของ
หลักการสร้างวัดและการบริหารจัดการท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา คือหลักการสร้างวัดและ
การบริหารจัดการได้แก่ ด้านอาวาสสัปปายะ ด้านโคจรสัปปายะ ด้านภัสสะสัปปายะ ด้านปุคคสัปปา
ยะ ด้านโภชนสัปปายะ ด้านอุตุสัปปายะ และหลักการพัฒนาวัด ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย
ของค าว่าวัดไว้ว่า “วัด” หมายถึง สถานท่ีทางศาสนาโดยปกติมีโบสถ์วิหาร และท่ีอยู่ของพระสงฆ์หรือ
นักบวชเป็นต้น และพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้ให้ความหมายถึงบทบาทของวัดท่ีต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้  
 
 
 
 
 

รูปภำพที่ 4.1. รูปแบบของวัดต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 

จากแนวคิดทฤษฎีความส าคัญของการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานท่ีได้จากหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับแนวคิดในการพัฒนาวัดท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น การพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบวรพระพุทธศาสนา และพัฒนาจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นเป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยเสนาสนะและอาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นท่ีพ าพักของ
พระสงฆ์ท่ีอาศัยอยู่ในการปฏิบัติธรรม ตลอดจนสถานท่ีประกอบบ าเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน ยัง

รูปแบบของวัด 

สงบรื่นรมย ์ แหล่งความรู้ แหล่งธรรมะ ละอบายมุข ปลอบใจ ให้บริการ อบรมศีล 
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เป็นสถานท่ีศึกษาแหล่งเรียนรู้มากมาย เป็นสถานท่ีเงียบสงบ และเป็นแหล่งลด ละ เลิกอบายมุข ซึ่ง
เป็นสถานท่ีประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ใคร่ธรรม 
 จากการศึกษา การให้ความหมายของค าว่า “รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณีย
สถานทางพระพุทธศาสนา” ว่ามีความหมายว่าอย่างไร การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างไร ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาวัดเป็นเช่นไร ในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา มี
ความส าคัญหรือไม่ ผู้วิจัยจึงได้สรุปประเด็นข้อสงสัย ดังนี้  
  
 กำรให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำนทำง
พระพุทธศำสนำ” 
 จากการศึกษาการให้ความหมายของค าว่า “รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณีย
สถานทางพระพุทธศาสนา” โดยผู้ให้ข้อมูลพระภิกษุ สามเณร  คนในชุมชน ผู้แสวงบุญ และส่วนงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ซึ่งได้รับความหมายท่ีแตกต่างกัน ตาม
สภาพของอายุ การศึกษา และหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนาคปรกได้ให้
ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา ไว้ 3 
ความหมาย ดังนี้  
 1. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา คือ การเข้ามา
ท าคุณประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา 
 2. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา คือ การเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดท่ีจัดขึ้น 
 3. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา คือ การเข้ามา
เพื่อมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาวัดนาคปรก 
 
 แนวคิดเก่ียวกับ “กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวัดให้เป็นรมณียสถำน”  
 จากการสัมภาษณ์ของพุทธศาสนิกชนในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมวัดนาคปรก มีจิต
อาสา และพุทธศาสนิกชนท่ีเดินทางมาท าบุญที่วัดนาคปรก ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดนาคปรก บทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรก และความ
คาดหวังในภาพลักษณ์หรือมุมมองท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถท่ีจะแบ่งกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวัดนาคปรก จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ การตัดสินใจเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวัด  
 2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ การมีบทบาทหรือส่วนร่วม
ในการพัฒนาวัดนาคปรก 
 3. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน คือ ความคาดหวังใน
ภาพลักษณ์ของวัดนาคปรก  
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 กำรพัฒนำวัดนำคปรกตำมหลักสัปปำยะ 7 ให้เป็นรมณียสถำนในทำงพระพุทธศำสนำ 
 จากการลงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์พุทธศาสนิกชนท่ีมีความเกี่ยวกับวัดนาคปรก ท้ังพระสงฆ์ 
อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าท่ีวัด ครู และประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาวัดให้เป็น
รมณียสถานตามแนวทางการพัฒนาวัดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักธรรมสัปปายะ จึง
ได้แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนา จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
สรุปวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ 7 ด้าน 
 1. พบว่า ด้านอุตุสัปปายะ สภาพดินฟ้าอากาศ ความรื่นรมย์ทางธรรมชาติ สถานท่ีต้ังวัดมี
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีดีอยู่แล้ว คือต้นไม้ คลองน้ า และไม่มีส่ิงปลูกสร้างหนาแน่นจนเกินไป มี
สภาพบรรยากาศปลอดโปร่ง จึงท าให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์และคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
 2. พบว่า ด้านอาวาสสัปปายะ สถานท่ีต้ังวัด ส่ิงปลูกสร้าง มีความเหมาะสมมาก เนื่องจากมีอุ
โอสถ วิหาร ศาลา อาคาร จัดวางเป็นสัดส่วน ไม่มุงบังปิดมิดชิดจนเกินไป มีพื้นท่ีไหว้พระ บูชาเครื่อง
สักการะ ส่วนสนทนาธรรม อาคารปฏิบัติธรรม ส่วนปฏิบัติงานส านักงานกลาง มีการบริหารจัดการ
สถานท่ีเป็นสัดส่วน มีห้องน้ าท่ีสะอาด พร้อมท้ังมีพื้นท่ีร้านกาแฟให้ญาติโยมได้สนทนาธรรม นั่ ง
พักผ่อน สนทนากัน 
 3. พบว่า ด้านโคจรสัปปายะ การเดินทางมาไหว้พระท าบุญ มาปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม 
มีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างมาก ท้ังในการขับรถมาเอง หรือด้วยรถโดยสารสาธารณะ
ซึ่งมีสถานีจอดรถอยู่หน้าวัด แต่การบริหารจัดการการจอดรถภายในวัดไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร เนื่องจากมี
พื้นท่ีจอดรถน้อยและจ ากัด ไม่มีพนักงานบริการดูแลประจ า จึงท าให้การจอดรถของผู้เดินทางมา
ท าบุญในวัดนั้นไม่สะดวก 
 4. พบว่า ด้านโภชนะสัปปายะ รอบบริเวณวัดนาคปรกนั้นมีร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของ
ช า มีเพียงพอต่อพุทธศาสนิกชนท่ีเดินทางมาท าบุญไหว้พระ เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ วัดนาคปรกนั้น
เป็นพื้นท่ีชุมชนขนาดใหญ่ เป็นพื้นท่ีแต่ด้ังเดิมของชาวภาษีเจริญ ท าให้มีร้านค้า ร้านสะดวกซื้อจ านวน
มาก และหลวงพ่อเจ้าอาวาสมีนโยบายให้ต้ังโรงทานเล้ียงอาหารแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาท าบุญในวัด
ประจ าศาลาทานบารมี  
 5. พบว่า ด้านบุคคลสัปปายะ บุคลากร คือ พระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าท่ี มีพระภิกษุ
สามเณรจ าพรรษจ านวนมาก โดยเฉล่ียปีละ 70 รูป เป็นพระสงฆ์สอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็น
พระสงฆ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในและต่างประเทศ และน าญาติโยมท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวันส าคัญต่าง ๆ มีบุคลกรและเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีเป็นกัลยาณมิตร ไม่มี
โจร ขโมย ผู้ร้าย ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
 6. พบว่า ด้านภัสสสัปปายะ มีการสนทนาธรรม การอบรมส่ังสอนศีลธรรมท้ังแก่เยาวชนและ
ผู้ใหญ่ถึงผู้สูงอายุ มีการขับเคล่ือนกิจกรรมตามเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ อยู่อย่างสม่ าเสมอ มีการ
ติดต่อประสานงานและการบริหารการจัดการ ผ่านส านักงานกลางซึ่งเป็นจุดประสานงานระหว่างวัด
และชุมชน ท าให้สะดวกและง่ายรับรู้ข่าวสารภายในวัด 
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 7. พบว่า ด้านอิริยปถสัปปายะ มีความสะดวกเหมาะสมในการเคล่ือนไหวอิริยาบถ การเดิน 
การนั่ง การท่องเท่ียว การผ่อนคลาย ได้รับความสะดวกต่อการมาช่วยงานกิจกรรมภายในวัด มีท่ีนั่ง
พักผ่อนและอ านวยความสะดวกต่อผู้ท่ีมาวัด    
 
 ปัญหำอุปสรรคและข้อ เสนอแนะในกำรพัฒนำวัดให้ เป็นรมณี ยสถำน ในทำง
พระพุทธศำสนำ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวกับวัดนาคปรก ประกอบด้วย พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา 
เจ้าหน้าท่ีวัด พุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไป ถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดนาคปรกให้
เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา พบว่า ทางวัดยังขาดบุคลากรเจ้าหน้าท่ีประจ า ขาดการ
ปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี และขาดการบริหารจัดการพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพใน
บางส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีพื้นท่ีจ ากัดประกอบกับมีประชาชนเข้ามาอย่างหนาแน่นในวันหยุด
และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวกับวัดนาคปรก ประกอบด้วย พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา 
เจ้าหน้าท่ีวัด พุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไป พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการ
พัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวัดนาคปรกในการบริหาร
จัดการพื้นท่ีวัดนาคปรกให้มีแผนโครงสร้างในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
 
 แนวทำงกำรพัฒนำวัดนำคปรกตำมหลักสัปปำยะ 7 ให้ เป็นรมณียสถำนในทำง
พระพุทธศำสนำ 
 แนวทางการพัฒนาวัดนาคปรกให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดความส าคัญ 
สามารถท่ีเป็นต้นแบบของวัดทางพระพุทธศาสนา คือสภาพท่ีเอื้อหรือเกื้อกูลต่อการประพฤติและ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการช่วยให้การพัฒนาตนเองได้รับผลอย่างเต็มท่ีจนบรรลุคุณงามความดี เพื่อมุ่งเน้น
ด้านการพัฒนาจิตใจและปัญญา ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นการ
สร้างบรรยากาศท่ีเกื้อหนุนต่อการศึกษาและปฏิบัติ เพื่อให้ได้แนวทางการสร้างวัดและหลักการบริหาร
จัดการพื้นท่ีของวัดให้เป็นต้นแบบ 3 ด้าน 
 1. ความส าคัญของการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน 
 2. แนวทางการพัฒนาวัดนาคปรกให้เป็นรมณียสถานในทางพระพุทธศาสนา 
 3. ต้นแบบของวัดในทางพระพุทธศาสนา 
 
5.2 ข้อสรุปเชิงทฤษฎีจำกผลกำรวิจัย 
 การให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานด้วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน กรณีศึกษา :วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นการให้ความหมายและ
เป็นกระบวนการท่ีให้ประชาชนได้มีเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนาคปรกให้เป็นรมณียสถานทาง
พระพุทธศาสนา การศึกษาวิจัยนี้ การนิยามความรู้ในเรื่อง ต่าง ๆ และการสร้างความหมายย่อม
เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาท่ีท าการวิจัยเท่านั้น การให้ความหมายและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็น
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รมณียสถานทางพระพุทธศาสนา อาจจะมีรูปแบบและแนวทางการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง เนื่องจาก
สมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการหาข้อมูล ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาวัดต่อไป 
 จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีและแนวคิดจากผลการวิจัย ดังนี้  
 1. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบแนวคิดของเจ้าอาวาส ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการวัด  
 2. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา  ขึ้นอยู่กับ
แผนการพัฒนาวัดตามโครงสร้างทิศทางของวัดในแต่ละวัดจะมีบริบทท่ีแตกต่างกันไป  
 3. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา  ขึ้นอยู่กับ
บริบทของชุมชน และส่ิงแวดล้อมภายในวัด  
 4. จุดเด่นของวัดนาคปรกคือหลวงพ่อนาคปรก และหลวงพ่อเจ้าสัว ท าให้พุทธศาสนิกชน
เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  
 5. การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น แนวคิด และวิธีการด าเนินการพัฒนาและส่วนอื่น 
 6. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาวัด  
 7. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท าให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีทางวัดจัดขึ้น  
 8. ความประทับใจของพุทธศาสนิกชนท่ีเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับทางวัดนาคปรก 
 9. การส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และเยาวชน  
 
 ข้อสรุปเชิงทฤษฎีเชิงกระบวนการในรูปแบบของเชิงสาเหตุและแนวทางการพัฒนาวัดท่ี
เกิดขึ้นจากการศึกษาการให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานด้วย
การมีส่วนร่วมของชุมชน จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวกับวัดนาคปรก ประกอบด้วย พระสงฆ์ อุบาสก 
อุบาสิกา เจ้าหน้าท่ีวัด พุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไป ดังภาพท่ีปรากฏด้านล่าง ดังนี้  
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ภาพท่ี 4.1 ข้อสรุปเชิงทฤษฎีเชิงกระบวนการ 

รูปแบบและแนวทางการพัฒนา 

วัดให้เป็นรมณียสถานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ด้ำนอุตุสัปปำยะ มีความรื่นรมย์ทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 2. ด้ำนอำวำสสัปปำยะ มีส่ิงปลูกสร้างเหมาะสมจัดวางเป็น
สัดส่วน  

 3 ด้ำนโคจรสัปปำยะ มีความสะดวกในการเดินทาง 

 4. ด้ำนโภชนะสัปปำยะ มีแหล่งอาหารเพียงพอ 

 
5. ด้ำนบุคคลสัปปำยะ มีบุคลากรเป็นกัลยาณมิตร  

 
6. ด้ำนภัสสสัปปำยะ มีจุดประสานงานในการติดต่อส่ือสาร 

 
7.ด้ำนอิริยปถสัปปำยะ มีความสะดวกเหมาะสมในการเคล่ือนไหว

อิริยาบถรู้สึกผ่อนคลาย  

 

1. วัดเป็นรมณียสถานด้านกายภาพ 

 

3. วัดเป็นสถานท่ีอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
4. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

 

6. วัดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู ้
ของส่วนราชการ องค์กรเอกชน และชุมชน  

 

5. วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่  

 

2. วัดเป็นรมณียสถานด้านจิตใจ  

 

รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นรมณีย

สถานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ตามหลักสัปปายะ 7 ด้าน 

 

แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณีย

สถานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

7. วัดเป็นศูนย์กลางการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน พัฒนาจิตใจ  
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5.3 สรุปผลกำรวิจัย  
การให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานด้วยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน กรณีศึกษา :วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
รายบุคคล น าไปสู่กระบวนการศึกษาหาความหมายจากการแสดงความคิดเห็น แนวคิด และแผนการ
พัฒนาวัด จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนาคปรก เพื่อเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาวัดให้เป็น
รมณียสถาน คือ ถือว่าเป็นบริบทท่ีเกิดข้ึนภายในวัด ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารให้
เกิดเป็นพื้นท่ีของวัดให้มีความสมบูรณ์โดยผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมมือ และร่วมสร้าง 
เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานท่ีแก่สารเจริญสติปัญญา อันเป็นแนวทางของ
หลักการสร้างวัดและการบริหารจัดการได้แก่ ด้านอุตุสัปปายะ ด้านอาวาสสัปปายะ ด้านโคจรสัปปา
ยะ ด้านปุคคสัปปายะ ด้านโภชนสัปปายะ ด้านภัสสะสัปปายะ และด้านอิริยปถสัปปายะ ถือว่าเป็น
หลักการท่ีก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาวัดให้มีความรื่นรมย์ เป็นสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน เป็นพื้นท่ีให้พุทธศาสนิกชนได้มาเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ 
และด้านปัญญา ซึ่งถือได้ว่า วัดนาคปรกนั้นเป็นพื้นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนดีอยู่แล้ว 
เนื่องจากมีพื้นท่ีเปิดใช้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคม และยังเป็น
พื้น ท่ีเต็มไปด้วยแหล่งการเรียนรู้  ท้ั งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  รวมถึง
สถาปัตยกรรม จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบทางพระพุทธศาสนาท่ีเกื้อกูลสังคมให้ไปด้วยกัน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีในกำรวิจัยคร้ังนี้  
 1.1. การพัฒนาวัดนาคปรกให้เป็นรมณียสถานทางพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดความส าคัญ 
สามารถท่ีจะเป็นต้นแบบ คือมีสภาพเอื้อหรือเกื้อกูลต่อการประพฤติและปฏิบัติกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 1.2. แนวทางการมีส่วนร่วมตามบริบทของวัดนาคปรกมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความรื่นรมย์ เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนเดินทางมายังวัด 
 1.3. ผลการวิจัยพบว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกับทางวัดท่ีจัดขึ้น ถือว่าเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมของวัดในส่วนท่ีขาด 
ท้ังนี้ยังมีความต้ังใจของแต่ละบุคคลในการเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกับทางวัด ตามความถนัดของ
พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ 
 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป  
 2.1. ควรวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ 
 2.2. ควรวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ร่วมกับชุมชน กรณีศึกษาวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ 
 2.3. ควรวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาพระกิตติโสภณวิเทศ 
เจ้าอาวาสวัดนาคปรก  
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แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ 
การวิจัยเรื่อง การให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน

ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา :วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   
แบ่งเป็น 4 ส่วน  ดังนี้  
แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

1.ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ 
  1.1. ช่ือ – สกุล....................................................................................... 
  1.2. อายุ................................................................................................. 
  1.3. เพศ........................................................................................... 
  1.4. การศึกษา..................................................................................... 
  1.5. ต าแหน่ง.....................................................................................  
 2. แนวค าถามการให้ความหมายของรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน 
  2.1. ท่านมีความเข้าใจค าว่า “รมณียสถาน” ว่าอย่างไร  
  2.2. ท่านคิดว่ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานเป็นเช่นไร   
  2.3. อะไรเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน 

2.4. อะไรเป็นเหตุจูงใจให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดนาคปรก  
2.5. ล าดับความส าคัญจุดเด่นของวัดนาคปรก ในความคิดเห็นของท่าน 

 3. แนวค าถามกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน 
  3.1. การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด เกิดขึ้นได้อย่างไร  
  3.2. ในฐานะท่ีท่านเป็นพระภิกษุ สามเณรหรือพุทธศาสนิกชน อยากจะมีบทบาท
หรือส่วนร่วมในการพัฒนาวัดได้อย่างไรบ้าง  
  3.3. มีปัญหาอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมีหรือไม่อย่างไร 
  3.4. ท่านมีความคาดหวังในภาพลักษณ์หรือมุมมองท่ีจะเกิดขึ้นอย่างไร   
  3.5. ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีจะปรับปรุงวัดนาคปรกหรือไม่ ถ้ามีคือ  

4. การพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ 7  
  4.1. ท่านคิดว่าการพัฒนาวัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ท่ีน่ารื่นรมย์ ควรเริ่มต้นจาก
อะไร 
  4.2. ด้านอุตุสัปปายะ (สภาพดินฟ้าอากาศ ความรื่นรมย์ทางธรรมชาติ) มีความ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
  4.3. ด้านอาวาสสัปปายะ (สถานท่ีต้ังวัดและส่ิงปลูกสร้างภายในวัด เช่น อุโบสถ 
วิหาร กุฏิ อาคารสถานท่ีต่างๆ) มีความเหมะสมหรือไม่อย่างไร 
  4.4. ด้านโคจรสัปปายะ (ความสะดวกสบายในการเดินทางมาวัดและภายในวัด) มี
ความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  
  4.5. ด้านโภชนสัปปายะ (แหล่งอาหารภายในวัดและบริเวณใกล้เคียง สะดวกต่อ
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการจับจ่ายซื้อขาย) มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
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  4.6. ด้านปุคคลสัปปายะ (พระภิกษุสามเณร เจ้าอาวาส พระลูกวัด อุบาสก อุบาสิกา 
เจ้าหน้าท่ีวัด บุคคลท่ัวไป ตลอดถึงความปลอดภัยจากโจรมิจฉาชีพ) มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  
  4.7. ภัสสะสัปปายะ  (การสนทนาธรรม การอบรมส่ังสอน การขับเคล่ือนกิจกรรม 
การติดต่อประสานงาน และการบริหารการจัดการ) มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
  4.8. อิริยาปถสัปปายะ (ความสะดวกเหมาะสมในการเคล่ือนไหวอิริยาบถ การ
ปฏิบัติ การเดิน การนั่ง การท่องเท่ียว การผ่อนคลาย และความเป็นอยู่) มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร  
 
 

พระเอกชัย นนตร ี
นิสิตสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พระเอกชัย อรินฺทโม (นนตรี) 
วัน เดือน ปี เกิด 8 มิถุนายน 2529 
สถานที่เกิด 29 หมู ่9 ต าบลโนนราษี อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2548  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดหัวหนอง

สังฆประชาสรรค์   
พ.ศ.2553  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ.2558  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐ
ภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนาคปรก ถนนเทอดไท แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
10160   
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