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จัดทําข้ึนเพ่ือสนองตอบตอความกระหายใครรูท่ีคณะผูวิจัยมีตอสภาพการณของพุทธศาสนาในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีกับแนวทางการเผยแผของวัดพระธรรมกาย สมมติฐานท่ีนาสนใจคือ เราไมอาจปฏิเสธ

ไดวาวัดพระธรรมกายมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ งานวิจัยฉบับนี้จึงมุงเนนศึกษารูปแบบ

การบริหารงานมากกวาการหาขอโตแยงเรื่องความผิดถูกในประเด็นอ่ืนๆ คณะผูวิจัยหวังวางานฉบับนี้จะ

ชวยชี้ ให เห็นถึงความสําคัญของแนวทางการบริหารเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ              

ซ่ึงหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนอาจนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในภาคปฏิบัติตอไป  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง พุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BUDDHIST PRINCIPLE ON ADMINISTRATION FOR 
PROPAGATION OF BUDDHISM : A CASE STUDY OF DHAMMAKAYA TEMPLE IN GERMANY) 
มีวัตถุประสงค ๓ ขอ ดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลจาก
การศึกษาพบวา ในสมัยพุทธกาลการบริหารงานเพ่ือเผยแผพุทธศาสนาใชปจจัยสองสวนคือ ทุนและทีม 
สวนท่ีหนึ่งทุนในท่ีนี้คือพระธรรมคําสั่งสอนท่ีถูกคนพบข้ึนเปนสัจธรรมความจริงท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถ
เขาใจได การเผยแผพุทธศาสนาจึงดําเนินไปอยางรวดเร็ว สวนท่ีสองคือทีม การเผยแผพุทธศาสนาในสมัย
พุทธกาลมีทีมงานเชิงรุก โดยใชทรัพยากรท่ีมี อาทิ พระภิกษุเดินทางไปตามภูมิภาคตางๆ เพ่ือเผยแผ          
พุทธศาสนาใหแกประชาชน เปาหมายท่ีปรากฏคือพุทธศาสนาไดขยายไปท่ัวชมพูทวีปในเวลาตอมา 
 ประการท่ีสอง เพ่ือศึกษาพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จากการศึกษาพบวา แนวทางการบริหารงานของวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ท้ังในดานหลักการ วิธีการ และเปาหมายมีสวนท่ีคลายคลึงกับสมัยพุทธกาลคือมี
รูปแบบการบริหารงาน โดยใชทุนนั่นคือหลักธรรมมาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหารองคกร และ
สวนท่ีตางคือมีการใชหลักการบริหารงานแบบสมัยใหมเพ่ิมเติม รวมท้ังใหความสําคัญกับการใชสื่อและ
เทคโนโลยีเปนแรงเสริมเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 ประการท่ีสาม เพ่ือวิเคราะหเชิงบูรณาการพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผพุทธศาสนาจาก
การศึกษาพบวา วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ใชแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาแบบ
ผสมผสานวิธี กลาวคือ ประยุกตหลักธรรมแบบดั้งเดิมมาใชกับงานดานการบริหารองคกรเขากับศาสตร
สมัยใหม พุทธวิธีการบริหารงานแบบบูรณาการของวัดพระธรรมกายนี้ สงผลใหพุทธศาสนาเจริญกาวหนา
ไดในดินแดนท่ีเชื่อม่ันในฐานความคิดแบบวิทยาศาสตรดังเชนประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 ผูวิจัยเสนอวางานดานการเผยแผพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศท่ัวโลก ยังคงเปนสิ่งจําเปนและ
สําคัญ หากยังคงตองการดํารงรักษาไว ซ่ึงแนวคิดหลักคําสอนของพุทธศาสนา แตท้ังนี้ภาพความ
เคลื่อนไหวในการสืบสานงานตองไมขัดแยงกับบริบทและหลักการของพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศไทย
แมยังมีขอขัดแยงกันอยูระหวางฝายจารีตและวัดพระธรรมกาย ความขัดแยงใดๆ ท่ีเกิดข้ึน ควรแยกขาด
จากการขัดขวางเพ่ือทํางานดานการเผยแผ เพราะทายท่ีสุดผูวิจัยเชื่อวา จุดยืนของการมีความเห็นท่ี
รวมกัน (Agreement) ของพุทธศาสนิกชนทุกคนคือ การดํารงรักษาไวซ่ึงพุทธศาสนาในสังคมโลก 
 
คําสําคัญ การเผยแผพุทธศาสนา  , หลักการบริหาร , วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 



Abstract 
 

 There are 3 objectives of this research article on “The Administration of 
Buddhist Principles for Propagation of Buddhism: A Case Study of Dhammakaya 
Temple in Germany”. 
 Firstly, this research article aims to study on administration of Buddhist 
Principles for propagation of Buddhism in Buddhist era. The results revealed that 
administration of Buddhist Principles for propagation of Buddhism in Buddhist era was 
based on 2 factors including fund and team. The first factor was capital, i.e., 
Buddha’s teachings that were found as the truth which could be understood by 
general people therefore propagation of Buddhism was conducted rapidly. The 
second factor was team, i.e., propagation of Buddhism in Buddhist era had a 
proactive team by utilizing existing personnel, for example, monks who traveled to 
various regions for propagating Buddhism to people. The achievement of this goal 
was that Buddhism was subsequently expanded to every region throughout India.   
 Secondly, this research article aims to study on administration of Buddhist 
Principles for propagation of Buddhism of Dhammakaya Temple in Germany. The 
results revealed that the concept on administration of Dhammakaya Temple in 
Germany on principles, methods, and goals were similar to those in Buddhist era, i.e., 
administration style was applying capital, Buddha’s teachings, to manage 
organization. The differences were additional application of modern management 
principles and emphasis on the use of media and technology for promoting   
management propagation of Buddhism in Germany. 
 Thirdly, this research article aims to conduct integrated analysis on 
administration of Buddhist Principles for propagation of Buddhism. The results 
revealed that Dhammakaya Temple in Germany applied mixed method for 
propagation of Buddhism, i.e., applying traditional Buddhist principles to 
organizational management and modern sciences. This integrated administration of 
Dhammakaya Temple in Germany enabled Buddhism to be progressed in the country 
with strong scientific concept ideas like Germany. 
 The author proposed that propagation of Buddhism to other countries 
throughout the world is necessary and important if we wish to maintain concepts 
and teachings of Buddhism. However, movement of this inheritance must not be 
contrary to context and principles of Theravada Buddhism in Thailand.  
 



Although there are some conflicts between traditional group and Dhammakaya 
Temple, all occurred conflicts should be complete separated from propagation of 
Buddhism because the author believes that the standpoint of mutual agreement of 
all Buddhists is maintaining Buddhism in the world society.   
 
Keywords:  propagation of Buddhism, Dhammakaya Temple in Germany, 
administration of Buddhist Principles  
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           ของวดัพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
๓.๓  เปาหมายและผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกาย   ๑๐๑ 

                  ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
   ๓.๓.๑ เปาหมายการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกาย    ๑๐๑ 
   ๓.๓.๒  ผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกาย   ๑๐๘      
      ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 
บทท่ี ๔  วิเคราะหเชิงบูรณาการพุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนี ๑๑๓ 

๔.๑ วิเคราะหเชิงบูรณาการตามหลัก (SWOT)      ๑๑๕ 
๔.๑.๑  ปจจัยท่ีเปนจุดเดน (Strength)      ๑๑๕ 
๔.๑.๒  ปจจัยท่ีเปนจุดออน (Weaknesses)     ๑๑๘ 
๔.๑.๓   ปจจัยท่ีเปนโอกาส (Opportunities)     ๑๒๐ 
๔.๑.๔   อุปสรรค (Threats)       ๑๒๒ 

   (๑) อุปสรรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกดานบุคคลท่ีเก่ียวของ    ๑๒๒  
   (๒) อุปสรรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกดานองคกรท่ีเก่ียวของ   ๑๒๓ 

๔.๒ วิเคราะหแนวทางการบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา  ๑๒๔ 
ของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนี 

(๑) จุดแข็ง : การเสริมใหแข็งแกรง       ๑๒๕ 
(๒) จุดออน : การหาแนวทางแกไข       ๑๒๖ 

 
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ       ๑๓๐  

๕.๑  สรุปผลการวิจัย         ๑๓๑ 
๕.๒  อภิปรายผล         ๑๓๙ 
๕.๓  ขอเสนอแนะ         ๑๔๒ 

๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย       ๑๔๒ 
๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ       ๑๔๓ 
๕.๓.๓  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป     ๑๔๓ 



 
บรรณานุกรม           ๑๔๔ 
ภาคผนวกท่ี ๑ เอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
ภาคผนวกท่ี ๒ ภาพวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 



คําอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณและคํายอในพระไตรปฎก 
 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดศึกษาคนควาองคความรูทางพระพุทธศาสนาโดยใชคัมภีรพระไตรปฎกซ่ึงไดรับ
การตีพิมพในป พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนฉบับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา อักษรยอและ
สัญลักษณตางๆ มีความหมายดังนี้  เชน  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๒/๕๓๒  มาจาก ม.มู. หมายถึง             
ชื่อคัมภีรพระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก  ๑๒/๔๙๒/๕๓๒  หมายถึง เลมท่ี ๑๒/ ขอท่ี 
๔๙๒/ หนาท่ี ๕๓๒   
 

การอธิบายอักษรยอพระวินัยปฎก (ฉบับภาษาไทย) 
 
วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปฎก มหาวิภังค 
วิ.มหา (ไทย) =   วินัยปฎก มหาวรรค 
วิ.จู. (ไทย) =   วินัยปฎก จูฬวรรค 
 

 
การอธิบายอักษรยอพระสุตตันตปฎก (ฉบับภาษาไทย) 

 
ที.ม. (ไทย)   = สุตตันปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 
ที.ม.อ. (ไทย)   = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  มหาวรรคอรรถกถา  
ที.ปา. (ไทย)   = สุตตันปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
ม.มู. (ไทย)  = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก 
องฺ.ทุกฺ. (ไทย)   = สุตตันตปฎก อังคุตตนิกาย ทุกนิบาต 
องฺ.ติก (ไทย)   = สุตตันตปฎก อังคุตตนิกาย ติกนิบาต 
องฺ.สตฺตก.อ. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  สัตตกนิบาต  
ขุ.ม. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส 
ขุ.ชา.อ (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก 
ขุ.ขุ.อ (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ 
สํ.ส.อ (ไทย)   = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค           
ม.อุ. (ไทย)   = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก           
ม.ม. (ไทย)   = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก           
องฺ.ทสก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต 
ขุ.เถร. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต 



องฺ.ติก. (ไทย)    = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต 
องฺ.เอกก.(ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต 
ขุ.อป. (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน 
ม.อุ. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก 
 
 
 

การอธิบายอักษรยอพระอภิธรรมปฎก 
 
อภิ.วิ.อ. (ไทย)   = อภิธรรมปฎก  วิภังค  สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา   
 



๑ 
 

  บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พุทธศาสนาเถรวาทถูกบันทึกและรับรูรวมกันในสังคมโลกวาเปนศาสนาท่ีมีศาสดาพระนามเดิมวา

เจาชายสิทธัตถะ แหงแควนศากยะ ชวงเวลา ๔๕ ปกอนพุทธศักราช เจาชายสิทธัตถะมีพระชนมายุครบ 

๓๕ พรรษาไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๒, หนา ๘) และ

เผยแผพุทธศาสนาไปยังอาณาบริเวณตางๆ จวบจนตอนนี้พุทธศาสนามีอายุประมาณสองพันหกรอยกวาป 

การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจาในวันวิสาขบูชา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีเรียกวางานพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป (Buddhajanti : The Celebration of 2,600 Years 

of the Buddha’s Enlightenment) เปนหลักฐานท่ีชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจนวา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาทรงเปนหนึ่งในนักบริหารท่ียอดเยี่ยม เหตุท่ีเปนเชนนั้นเพราะพระธรรมคําสอนท่ีไดตรัสรูนั้น ไดมีการ

เผยแผสืบทอดกันมาอยางยาวนาน แมวาในสมัยพุทธกาลจะไมปรากฏคําวา การบริหาร แตในเชิงวิชาการ 

หากทําการศึกษากรอบแนวคิดของศาสตรท่ีเรียกวา การบริหาร รวมถึงการศึกษาตามรากศัพทจะพบวา

พระพุทธเจานั้นทรงมีท้ังหลักการ วิธีการ และเปาหมายในการเผยแผศาสนาเปนอยางดี กระท่ังในปจจุบัน

นี้มีการศึกษาเชิงบูรณาการรูปแบบการนําเสนอพุทธวิธีการบริหารออกมาใหเปนท่ีรูจัก ในท่ีนี้ก็คือ

การศึกษาแนวทางตลอดจนการนําแนวคิดของหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนามาประยุกตใชกับการ

บริหารจัดการ การพัฒนา การแกไขปญหาตางๆ ในองคกร จนเปนชื่อท่ีรูจักกันดีวา พุทธวิธีการบริหาร 

คือแนวคิดการบริหารจัดการท่ีปรากฏอยูในหลักคําสอนของพุทธศาสนาเถรวาท  

 พุทธวิธีการบริหารในชวงท่ีพระพุทธเจาไดประกาศพระศาสนาและเผยแผพระธรรมคําสอน

ออกไปเปนท่ีประจักษชัดวา บริบทของสังคมอินเดียในสมัยนั้นลวนเต็มไปดวยเจาลัทธิ ผูนําทางจิต

วิญญาณท่ีมีความคิด ความเชื่อเฉพาะตัว การท่ีจะนําแนวคิดใหมและทําการเผยแผเพ่ือใหคนท่ัวไปรับรู

และเขาใจจึงไมใชเรื่องท่ีงาย การบริหารจัดการท่ีดีสําหรับจุดต้ังตนในการเผยแผธรรมะของพระองคจึง

เปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง พุทธวิธีการบริหารข้ันตนสะทอนใหเห็นไดจากกระบวนการเริ่มแรก ในการคัดเลือก

บุคคลท่ีสามารถเขาใจธรรมะไดอยางงาย ตลอดจนเหตุการณท่ีพระองคมีพุทธพจนมอบหมายใหพระสาวก

ออกเท่ียวจาริกไปตามเสนทางตางๆ ในครั้งพุทธกาล หลังตรัสรูธรรมไดราว ๕ เดือน พระพุทธเจาได

ประชุมพระอรหันต ๖๐ รูปแรกของโลก และทรงประทานโอวาทความตอนหนึ่งวา 



๒ 
 

      … ภิกษุท้ังหลาย เราพนแลวจากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของทิพย 
ท้ังท่ีเปนของมนุษย แมพวกเธอก็พนแลวจากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของ
ทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย ภิกษุท้ังหลายพวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน
สุขแกชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเก้ือกูล และ
ความสุขแกทวยเทพและมนุษย อยาไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดง
ธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามใน
ท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ
ครบถวน สัตวท้ังหลายท่ีมีธุลีในตานอย  มีอยู ยอมเสื่อมเพราะไมไดฟง
ธรรม จักมีผูรูธรรม ภิกษุท้ังหลาย แมเราก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม
เพ่ือแสดงธรรม … (ที.มหา. ๔/๓๒/๔๐) 
 

   จะเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงใชพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาเชิงรุก กลาวคือ 

พระองคไมไดรอใหพุทธศาสนิกชนเดินเขามาศึกษาพุทธศาสนา แตทรงใชพุทธวิธีการบริหารงานเชิงรุกคือ

ใหพระภิกษุเดินทางจาริกไปตามภูมิภาคตางๆ เพ่ือเผยแผธรรมะใหแกประชาชน  ดวยเหตุนี้ พุทธศาสนา

จึงไดขยายไปท่ัวชมพูทวีป หากทําการวิเคราะหเบื้องตนจะพบวา ความยากในการเผยแผพุทธศาสนา

ในชวงเริ่มตนจึงอยูท่ีการตอสูกับเจาลัทธิตางๆ ซ่ึงเปนแนวคิดทางศาสนาท่ีมีอยูแตเดิม  สวนในดานปจจัย

ท่ีเปนตนทุนใหเกิดความงายและความรวดเร็วในการเผยแผพุทธศาสนาคือ พระธรรมคําสั่งสอนของ    

พุทธองคนั้นเปนสัจธรรม ธรรมะท่ีถูกคนพบข้ึนตามความเปนจริงของธรรมชาติ  

  ปจจุบันผานมา ๒,๖๐๐ กวาปแลว ดวยสภาพบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงเปนเรื่องท่ี            

ทาทายความอยูรอดของศาสนาตางๆ จะเห็นไดวามีหลายศาสนาท่ีหายสาบสูญและถูกกลืนกินไปกับ

กาลเวลามีหลายศาสนาท่ีตายแลว (dead religion) กลาวคือ เปนศาสนาท่ีเคยมีผูนับถือแตปจจุบันแทบ

ไมมีคนนับถือ แตท้ังนี้ก็ยังมีหลักฐานใหศึกษาและรับรูไดวาเคยมีศาสนานี้อยูในโลกมากอน เชน ศาสนา   

บาบิโลนเนีย-อัสสิเรีย ศาสนาสุเมอเลี่ยน-อัคคาเดียน ศาสนาฮิทไทท ศาสนาเซลติก เปนตน (Nilsen          

Jr Niels, 1983, pp. 80-83) ดังนั้น จึงปฏิเสธไมไดวา การเผยแผคืองานท่ีสําคัญยิ่งเพ่ือใหศาสนาตางๆ 

ดํารงอยูได ศาสนาพุทธก็เชนเดียวกัน การศึกษาพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาจึงเปนเรื่อง

สําคัญและจําเปน ท้ังนี้ เ พ่ือกอใหเกิดประโยชนในสองนัยยะ คือ ชวยใหเห็นแนวทางการเผยแผ                

พุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังมีชีวิตอยู และประการ           

ท่ีสอง คือ การทราบพุทธวิธีการบริหารในสมัยพุทธกาลสามารถนํามาปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชน            

ในสังคมปจจุบันได  

 



๓ 
 

  สภาวการณอยางหนึ่งท่ีปรากฏในทวีปยุโรป คือ มีวัดจากประเทศไทยเขาไปจดทะเบียนกอตั้งเปน

สมาคมทางดานศาสนาเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก หนึ่งในนั้นคือสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี เนื่องดวยเยอรมนีนั้นเปนประเทศท่ีมีฐานคิดผูกพันกับพุทธศาสนามาชานาน หลักฐานท่ีชี้ชัดไดถึง

ขอสรุปนี้มาจากการศึกษาซ่ึงคนพบวามีนักคิด นักวิชาการ นักการศึกษา ชาวเยอรมันหลายทานท่ีไดเสนอ

ทฤษฎีแนวคิด มโนทัศนออกมาโดยมีนัยยะท่ีเทียบเคียงสอดคลองไดกับหลักคําสอนในพุทธศาสนา              

อาทิ รูดอลฟ สไตเนอร (Rudolf Steiner)  ฟรีดริช วิลเฮลม นิตเช (Friedrich Wihelm Nietzsche ) 

แมกระท่ังนักปรัชญานามวา อารเธอร โชเปนฮาวเออร ซ่ึงเปนนักคิดท่ีไดรับคําวิจารณจากคนท่ัวไปวามี

แนวคิดแบบทุนิยมซ่ึงเปนแนวคิดท่ีมองโลกในแงราย (Schopenhaue, 1964, pp. 2-3) ฐานคิดดังกลาว

ของเขาลวนไดรับอิทธิพลมาจากหลักคําสอนเรื่องทุกขในพุทธศาสนานั้นเอง การเผยแผพุทธศาสนาไปยัง

ดินแดนตางถ่ิน โดยเฉพาะสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงไมใชเรื่องท่ีงาย แนวโนมสถานการณการดํารงอยู

ของพุทธศาสนาในอนาคตกําลังไดรับการทาทายจากปญหาตางๆ (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์, ๒๕๔๗,       

หนา ๑๐๗) เพราะในจํานวนคนท่ียอมรับยอมมีคนท่ีตอตานในเวลาเดียวกัน เชนเดียวกับแนวคิดของ

โชเปนฮาวเออรท่ีไดรับการโจมตีและวิพากษวิจารณ ดังนั้น การเผยแผหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา

ไมวาจะออกมาในรปูแบบแนวคิดของนักปรัชญา รวมไปถึงการเผยแผผานศาสนสถาน เชน วัดจึงเปนเรื่อง

ท่ีตองใชความพยายามอยางหนัก 

   จากการข้ึนทะเบียนจัดตั้งเปนวัดไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีพบวา วัดพระธรรมกายคือ

หนึ่งในวัดท่ีมีศักยภาพในการเผยแผพุทธศาสนาใหกับชาวไทยท่ีอยูอาศัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

รวมถึงชาวทองถ่ินท่ีหันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนามากเปนลําดับตนๆ การรุกคืบเพ่ือเผยแผพุทธศาสนาไป

ยังนานาประเทศ ไดรับการสนับสนุนจากคณะผูบริหารของวัด ดังคํากลาวของพระเผด็จ ทตฺตชีโว ความวา 

 

   “พุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีเปนอมตะมากมาย ถาเทียบเปน
สินคาก็ตองถือวาเปนสินคาท่ียอดเยี่ยมดวยคุณภาพ” …  “พวกคาทอริก
เขามีวาติกัน มุสลิมก็มีเมกกะ เราชาวพุทธจึงตองมีธรรมกายแหงโลก …” 
ผลจากความคิดนี้สะทอนใหเห็น thinking big และทิศทางการเติบโตของ
วัดท่ีไมไดมุงเนนการเปนวัดของสังคมสมัยใหมเทานั้น แตยังมีเปาหมายมุง
ขยายงานในระดับสากลอีกดวย (อภิญญา เฟองฟูสกุล, ๒๕๔๑, หนา ๔๙) 

   



๔ 
 

ดวยเหตุนี้การขยายงานดานการเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายไดเริ่มทํา โดยมีการ

ดําเนินการจัดตั้งเปนวัดอยางถูกตองตามกฏหมายการกอตั้งสมาคมเพ่ือการเผยแผศาสนาของประเทศ

เยอรมนีไดมากถึง ๗ วัด (Dhammakaya Foundation, 2014, p.171) โดยกระจายอยูตามรัฐการ

ปกครองตางๆ ท้ังในตอนเหนือและทางตอนใตของเยอรมนี การศึกษาเพ่ือใหทราบหลักการ วิธีการ และ

เปาหมายของการเผยแผพุทธศาสนาท่ีอยูในประเทศเยอรมนีของวัดพระธรรมกาย โดยชี้ใหเห็นวา          

วัดพระธรรมกายใชพุทธวิธีการบริหารงานมาประยุกตกับงานดานการเผยแผพุทธศาสนาอยางไร เหตุใด

การเผยแผพุทธศาสนาท่ีดําเนินการโดยวัดพระธรรมกายจึงสามารถจัดตั้งวัดไดเปนจํานวนมากภายใน

ระยะเวลาไมนาน พุทธวิธีการบริหารงานเชิงบูรณาการของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

กอใหเกิดผลตอการเผยแผพุทธศาสนาอยางไร และอะไรคือจุดออนจุดแข็ง ในการทํางานเพ่ือการเผยแผ

พุทธศาสนาในตางประเทศ ขอสรุปตอคําถามตางๆ เหลานี้ จะชวยชี้ใหเห็นคําตอบตอประเด็นขอโตแยง

ตางๆ ท่ีเปนปญหาดานการเผยแผพุทธศาสนาเชิงรุกของวัดพระธรรมกายอยางนอยท่ีสุดคือ  

  ประการท่ีหนึ่ง การใชพุทธวิธีการบริหารงานของวัดพระธรรรมกายมีบริบทแวดลอมท่ีเหมือนหรือ

แตกตางจากการเผยแผพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลอยางไร การเผยแผนั้นไดนํามาซ่ึงการสรางเครือขาย

เพ่ือใหพุทธศาสนายืนหยัดและเกิดความเขมแข็งหรือไม จากคํากลาวท่ีวา การเผยแผพุทธศาสนาเชิงรุก

ตองพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตท้ังนี้ยังคงตองรักษาพระธรรมวินัยตาม

หลักพระไตรปฎกและรักษาหลักการของพระราชบัญญัติคณะสงฆไทยไวดวย จากคํากลาวนี้ การท่ีมี

พระภิกษุจากวัดพระธรรมกายไปทําหนาท่ีเผยแผธรรมะสรางและขยายวัดสาขาไปท่ัวประเทศเยอรมัน 

การกระทําดังกลาวไดมีบุคคลบางกลุมใหเหตุผลวาไมใชกิจของสงฆนั้นขอโตแยงนี้อาจทําใหกระจางลงได 

   ประการท่ีสอง พุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกายเพ่ือเผยแผพุทธศาสนาในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีมีความจําเปนเพียงใดท่ีปจจุบันตองเผยแผพุทธศาสนาในเชิงรุกไปยังนานาประเทศ 

เม่ือสภาพสังคมเปลี่ยนไปการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาจําตองปรับเปลี่ยนไปตามบริบทนั้นๆ 

หรือไม จากประวัติศาสตรท่ีผานมาขอสรุปท่ีไมอาจปฏิเสธไดคือ ถาพุทธศาสนาดํารงและตั้งม่ันอยูแตใน

ดินแดนชมพูทวีปท้ัง ๑๖ แควนเทานั้นเม่ือ  พุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียก็เทากับวาศาสนาพุทธจะ           

สูญหายจากโลกนี้ แตเพราะมีการเผยแผพุทธศาสนาไปสูนานาประเทศ จึงยังคงมีพุทธศาสนาสืบทอดถึง

ปจจุบัน การศึกษาวิจัยพุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกายเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี จะชวยชี้ใหเห็นวา ขอสรุปดังท่ีกลาวมานี้ มีความสมเหตุสมผลหรือไม อยางไร             

หากเราจะยืนยันวาเพ่ือใหหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาดํารงอยูสืบไปได พุทธศาสนาควรไดรับการ

เผยแผไปสูนานาอารยประเทศดวย 



๕ 
 

  และประการสุดทาย ควรมีการศึกษาวิเคราะหนําเสนอพุทธวิธีการบริหารงานเพ่ือการเผยแผ 

พุทธศาสนาเชิงรุก โดยศึกษากรณีตัวอยางของวัดพระธรรมกาย ท้ังนี้เพ่ือแสดงใหเห็นท้ังจุดออนและ             

จุดแข็ง ตลอดจนภาพรวมของการทํางานดานการเผยแผพุทธศาสนาในตางประเทศวามีสิ่งท่ีเหมือนหรือ

ตางจากบริบทในสมัยพุทธกาลอยางไร ท้ังนี้ผูวิจัยเชื่อวางานดานการเผยแผยังคงเปนสิ่งท่ีสําคัญหาก

ตองการดํารงรักษาไวซ่ึงแนวคิดหลักคําสอนของพุทธศาสนา แตท้ังนี้ภาพความเคลื่อนไหวในการสืบสาน

งานตองไมขัดแยงกับบริบทและหลักการของพุทธศาสนาเถรวาท มิเชนนั้นแลวการเผยแผยอมกอใหเกิด

ผลเสียหายในทางรายมากกวาดี ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห

เรื่อง“พุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนา กรณีศึกษา วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี” เ พ่ือเปนการตอบประเด็นปญหาทางสังคมเรื่องการเผยแผ พุทธศาสนาเชิงรุกของ                

วัดพระธรรมกาย โดยอาศัยฐานการคิดวิเคราะหเชิงปรัชญา ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดพ้ืนท่ีความคิด

ทางวิชาการในการนําเสนอรูปแบบพุทธวิธีการบริหารงานเพ่ือเผยแผพุทธศาสนาอยางเปนรูปธรรมซ่ึงจะ

กอใหเกิดประโยชนตอการนําไปปรับประยุกตใชตอไป 

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผในสมัยพุทธกาล 
๒. เพ่ือศึกษาพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผพุทธศาสนาของวดัพระธรรมกาย 

ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
๓. เพ่ือวิเคราะหเชิงบูรณาการพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผพุทธศาสนา 

ของวดัพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 

๑.๓  ปญหาท่ีตองการทราบ 
๑.  พุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผในสมัยพุทธกาลเปนอยางไร 
๒.  พุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีเปนอยางไร 
๓.  พุทธวิธีการบริหารงานเชิงบูรณาการของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

กอใหเกิดประสิทธิผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางไร มีขอโตแยงท่ีชี้ใหเห็นประเด็นปญหา               
พุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกายท้ังในดานจุดออนและจุดแข็งอยางไร 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนา กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี” กําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไวดังนี้ 



๖ 
 

ก. ขอบเขตดานแหลงขอมูล 

(๑) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 

  ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ไดแก พระไตรปฎกและ
ขอมูลจากการสัมภาษณ ซ่ึงกลาวไดวาเปนแหลงขอมูลบุคคล ผูใหขอมูลหลักแบงออกเปน ๓ กลุม คือ 

กลุมท่ี  ๑  คณะผูบริหารของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจาํนวน ๔ รูป ประกอบดวย 
ประธานภาคพ้ืนยุโรป  
รองประธานภาคพ้ืนยุโรป 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 

 
กลุมท่ี ๒ เจาอาวาสซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูในวัดพระธรรมกายซ่ึงประจําการอยูท่ีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
  จํานวน ๗ รูป ไดแก 

เจาอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย 
 เจาอาวาสวัดพระธรรมกายเบอรลิน 

เจาอาวาสวัดพระธรรมกายชวารซวัลด 
เจาอาวาสวัดพระธรรมกายไรนแลนด 
เจาอาวาสวัดพุทธนอรดไรน เวสฟาวเลน 
เจาอาวาสวัดพุทธไฮบรอน 
เจาอาวาสวัดพุทธฮัมบวรก 

 
กลุมท่ี ๓ คือ ฆราวาส ซ่ึงเปนประชากรท่ีอาศัยและไดเขารวมกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายมากกวา ๕ ป  

จํานวน ๔ คน จากจํานวนวัดพระธรรมกายท้ัง ๗ แหง  

ท้ังนี้ผูใหขอมูลหลักทุกรูป/คน ท้ังท่ีเปนภิกษุและฆราวาสผูจําพรรษาและปฏิบัติหนาท่ีในกลุมท่ี ๑ 
กลุมท่ี ๒ และ ๓ ผูวิจัยไดขออนุญาตและไดปฏิบัติตามข้ันตอนของแนวทางปฏิบัติท่ีวาดวยเรื่องหลัก
จริยธรรมการวิจัยในคน  (Belmont Report) ท้ัง ๓ ขอ  ไดแก ๑. หลักความเคารพในบุคคล (Respect 
for person) ๒. หลักคุณประโยชนไมกออันตราย (Beneficence) ๓. หลักความยุติธรรม (Justice) 
เนื่องจากงานวิจัยนี้สวนหนึ่งของขอมูลซ่ึงใชในการศึกษาวิเคราะหจะมาจากการสัมภาษณบุคคลออนไลน
โดยผานโปรแกรม Google meet  ในการนี้ข้ันตอนของการดําเนินงานวิจัยจะเคารพสิทธิสวนบุคคล    
โดยผูใหสัมภาษณมีความยินยอมดวยความสมัครใจในการเปดเผยและเผยแพรขอมูลดวยวาจา (Verbal 
Consent) จากนั้นจะไดรับการรักษาขอมูลความเปนสวนตัวไว 



๗ 
 

(๒) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือการศึกษาเอกสารชั้นรองเพ่ือประกอบ
การศึกษาวิเคราะห ไดแก อรรถกถา หนังสือ ตําราวิชาการ บทความ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดย
มุงเนนเพ่ือศึกษาแนวคิดในสองประเด็นหลักสําคัญ คือ ประการหนึ่งศึกษาแนวคิดพุทธวิธีการบริหารใน
สมัยพุทธกาล และประการท่ีสอง คือ ศึกษาพุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกายเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ข. ขอบเขตดานระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ค. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 

ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักเฉพาะบุคคลท่ีเปนพระภิกษุและฆราวาสของวัดพระธรรมกาย             
จําพรรษาและปฏิบัติหนาท่ีอยูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเทานั้น  

๑.๕  วิธีดําเนินงานวิจัย 

  งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเอกสารประกอบการสัมภาษณ กลาวคือ จะศึกษา
เอกสารเปนหลักโดยใชขอมูลจากคําภีรพระไตรปฎก ฉบับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ป พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ รวมกับคําสัมภาษณท่ีไดรับ เพ่ือใชขอมูลสวนนี้ในการ
สนับสนุนหรือโตแยงการคนควาท่ีไดสืบคนมาจากเอกสารและคําภีรทางพุทธศาสนาโดยอาศัยวิธีการ          
ทางปรัชญาซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้  

๑.  ข้ันรวบรวมขอมูลเชิงเอกสาร ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแนวคิดพุทธวิธีการบริหารจาก
เอกสารตางๆ ท้ังพุทธวิธีการบริหารท่ีปรากฏในพระไตรปฎก และพุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกาย
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือประกอบการศึกษาคนควา โดยแหลงท่ีมาของขอมูลจะถูกอางอิงจาก
พระไตรปฎก หนังสือ ตําราวิชาการ บทความ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเรื่องนี้ 

๒. ข้ันรวบรวมขอมูลเชิงปฏิบัติ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารงานของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยการตั้งคําถามท่ีสอดคลองกับ
งานวิจัยเพ่ือใหไดประเด็นและปญหาท่ีตองการจะทราบ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปฏิบัติการจากการ
สัมภาษณ คือ แนวคําถามจํานวน ๗ ขอ ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาขอมูลแนวคิดพุทธวิธีการ
บริหารท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและขอมูลจากเอกสารตางๆ แบบสัมภาษณนี้จะไดรับการตรวจสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานซ่ึงมีความเก่ียวของกับงานวิจัย ในการนี้จะแบงผูตรวจสอบ
เครื่องมือแบบคําสัมภาษณออกเปน ๓ ดาน คือ ผูทรงคุณวุฒิจากวัดพระธรรมกาย ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปน



๘ 
 

นักวิชาการทางดานปรัชญา พุทธศาสนา และผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญดานการทําวิจัยเชิงคุณภาพในการ
ตรวจสอบขอคําถามในแบบสัมภาษณ ท้ังนี้เพ่ือใหคําถามมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมและกอใหเกิดประโยชนกับ
งานวิจัยมากท่ีสุด 

 ๓. การวิ เคราะหขอมูล ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีได ศึกษาจากเอกสารตางๆ ท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และขอมูลจากการสัมภาษณมาศึกษาวิเคราะห ดวยใชระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา กลาวคือ 
มีการวิเคราะห วิพากษ เพ่ือพิจารณาขออาง นําเสนอเหตุผลสนับสนุนและโตแยงในประเด็นปญหาตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเปนองคความรูใหม   

๔. การเรียบเรียงขอมูล ผูวิจัยสรุปเนื้อหาสาระสําคัญและเรียบเรียงใหมเปนคําบรรยายเชิง
วิเคราะหและพรรณนา (Descriptive Analysis) หลังจากนั้นจะนําผลการศึกษามาเสนอใหเห็นถึงขอสรุป
ของแนวคิดพุทธวิธีการบริหารแบบบูรณาการของวัดพระธรรมกายมาปรับใช เ พ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดจนนําเสนอการสรางมุมมองและการวิเคราะหใหม
ตอแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาเชิงรุกของวัดพระธรรมกายเพ่ือใหเห็นเปนประเด็นท้ังในดานจุดออน
และจุดแข็ง 

๕. สรุปและนําเสนอ ผูวิจัยสรุปผลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหเพ่ือตอบปญหาการวิจัยท่ีตั้งไว 
พรอมท้ังวิพากษขอโตแยงบางประการท่ีพบและนําเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณตอไป 

๑.๖  นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

๑.  พุทธวิธีการบริหาร  หมายถึง  หลักธรรมท่ีเก่ียวของกับงานดานการบริหารท่ีปรากฏอยูใน
คัมภีรพระไตรปฎกของพุทธศาสนาฝายเถรวาท 

๒.  พุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกาย หมายถึง การนําหลักธรรมในพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของ
กับงานดานการบริหารมาปรับใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี 

๓.  การเผยแผพระพุทธศาสนา  หมายถึง  การนําหลักธรรมในพุทธศาสนาเถรวาทไปเผยแผใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

๔. การวิเคราะหเชิงบูรณาการ หมายถึง การนําแนวคิดพุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกาย
มาวิเคราะหเพ่ือใชเปนตนแบบแนวทางในการเผยแผงานพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ ตลอดจน
ตรวจสอบการใชเหตุผลเพ่ือประเมินขอโตแยง วิพากษจุดออนและจุดแข็งการเผยแผพุทธศาสนาของ          
วัดพระธรรมกาย 



๙ 
 

๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.  ทําใหทราบพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผในสมัยพุทธกาล 
๒.  ทําใหทราบพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผของวัดพระธรรมกายในสหพันธ 

สาธารณรัฐเยอรมนี 
๓.  ทําใหเหน็การนําแนวคิดพุทธวิธีการบริหารแบบบูรณาการของวัดพระธรรมกายมาปรับใช 

ในการเผยแผพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ 
๔.  ทําใหเห็นขอสรุปบางประการบนฐานขอโตแยงท่ีนาจะเชื่อไดวาพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการ

เผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันตองมีการปรับตัวเพ่ือใหเทาทันกับสถานการณโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง
ไปอยูทุกขณะ 

 



๑๐ 
 

บทท่ี ๒ 
พุทธวิธีการบริหารในทัศนะพุทธศาสนาเถรวาท 

   
๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารในสมัยพุทธกาล 
 
 แนวคิดของพระพุทธศาสนาไดถูกนํามาปรับประยุกตใชกับศาสตรสาขาตาง ๆ ในปจจุบันอยาง
หลากหลาย อาทิศึกษาศาสตรมีแนวคิดพุทธวิธีการสอน วิทยาศาสตรมีการศึกษาเรื่องพุทโธโลยี 
เชนเดียวกับศาสตรทางดานการบริหารท่ีมีการศึกษาโดยใชมุมมองจากพุทธศาสนาท่ีเรียกวา พุทธวิธีการ
บริหาร แนวคิดเก่ียวกับการบริหารในสมัยพุทธกาลเปนการศึกษาวิเคราะหเพ่ือใหเห็นถึงแนวทางการ
ทํางานเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาล ท้ังนี้เพ่ือใหเห็นภาพสะทอนการ
บริหารจัดการท่ีปรากฏอยูในองคกรพุทธศาสนาชวงแรกเริ่มนั้นเปนเชนไรภายใตบริบทการทํางานของ 
พระบรมศาสดา โดยในบทนี้จะนําเสนอความคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิเคราะหสองประเด็น
หลักๆ ไดแก แนวคิดเก่ียวกับการบริหารในมุมมองของพุทธศาสนาเถรวาท และการศึกษาวิธีการบริหารใน
สมัยพุทธกาลกับแนวคิดแบบรวมสมัยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๒.๒   ความหมายของพุทธวิธีการบริหาร 

 
จากการสํารวจเอกสารในเบื้องตนพบวาไดมีนักวิชาการสมัยใหมใหความสนใจศึกษาอธิบาย

ความหมายของการบริหารงานตามแนวทางของพระพุทธศาสนาไวอยางหลากหลาย การเริ่มตนอธิบาย
เพ่ือศึกษา นิยามความหมาย หรือแมแตแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกลาว อาจกลาวไดวานี่คือหนึ่งใน
หลายปจจัยของการเริ่มตนการนําหลักการบริหารงานเชิงพุทธมาใชจริงในชวงเวลาตอมา ในท่ีนี้จึงขอ
นําเสนอความหมายของการบริหารงานเชิงพุทธหรือพุทธวิธีการบริหารเปนลําดับแรก เพ่ือเปนฐานในการ
สรางฐานความเขาใจกอนเขาสูการวิเคราะหหลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคสวนอ่ืน ๆ ตอไป           
พุทธวิธีการบริหารมีความหมายกวาง นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิอธิบายความหมายไวหลายดานมีท้ัง
สวนท่ีคลายคลึงกันบาง คาบเก่ียวกันบาง หรือตางกันบางในสวนท่ีเปนการอธิบายขอปลีกยอย ซ่ึงมี
รายละเอียดท่ีไดจากการศึกษาคนควารวบรวมดังตอไปนี้ 

 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) ไดกลาวปาฐกถาซ่ึงจัดพิมพถวายเนื่องในวาระมุทิตา

สักการะแดพระมหาเถระผูมีอุปการคุณ ผูบริหารระดับสูง คณาจารยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยไดรับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและแตงต้ังสมณศักดิ์ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยไดกลาวถึงความหมายของคําวาพุทธวิธีการบริหารไววา  
 



๑๑ 
 

“การบริหารหมายถึงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 
(Getting things done through other people) เม่ือวาตามคํานิยามนี้ 
การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปนรูปธรรมสองเดือนนับจาก
พระพุทธเจาตรัสรู นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดง
พระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคียซ่ึงทําใหเกิดพระสังฆรัตนะ
ข้ึน เม่ือมีพระสังฆรัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางนี้ 
พระพุทธเจาก็ตองบริหาร วิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงใชในการบริหารคณะ
สงฆซ่ึงดํารงสืบตอมาจนปจจุบันเปนเวลากวา ๒,๕๐๐ ปเปนขอมูลใหเรา
ไดศึกษาเรื่องพุทธวิธีการบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนเก่ียวเนื่องกับ
การบริหารกระจายอยูในพระไตรปฏก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะ
ทําใหทราบถึงพุทธวิธีบริหาร”  (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโต), 
๒๕๔๙, หนา ๓-๔) 

 
  พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) ไดอธิบายความหมายของพุทธบริหารไวในหนังสือพุทธธรรมกับ
การบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

  คําวา “บริหาร” แปลวาการนําไปพรอมมาจากภาษาบาลีวา 
ปริ+หร … พุทธธรรมกับการบริหารเปนศาสตรรวมสมัย (science) และ 
(art) ท่ีนักวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาและนักวิชาการท่ัวไปได
พยายามนําหลักการของศาสตรท้ัง ๒ (การบริหารท้ังการบริหารภาครัฐ
และการจัดการภาคเอกชน) เขามาประยุกต ใช กับหลักการทาง
พระพุทธศาสนา (พุทธศาสตร)  … มีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ (๑) เพ่ือ
ขยายพรมแดนความรูทางดานการบริหารจัดการออกไปสูศาสตรใหม ๆ 
เชน พุทธศาสนาอันแสดงถึงอิทธิพลท่ีศาสตรท้ังสองมีอยูตอกัน (๒) เพ่ือ
ประยุกตใชหลักการของศาสตรทางการบริหารและพระพุทธศาสนาท่ีเปน
คําสอนทางจิตวิญญาณใหมีชีวิตชีวามากข้ึน ท้ังยังนําความรูและเทคนิคมา
ประยุกตใชรวมกันอยางบูรณาการ (๓) เพ่ือแสวงหาอัตลักษณและ
นวัตกรรมใหม ๆ ทางการบริหาร (พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ), 
๒๕๕๘, หนา ๕๖-๕๗) 

 
  พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี) อธิบายความหมายของพุทธวิธีการบริหารไวในหนังสือ 
พุทธวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจาสรุปความไดวา 

 



๑๒ 
 

“พุทธวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจาเกิดจากการตั้งคําถาม
สวนตัววา พระพุทธเจามีการบริหารงานอยางไร ทําใหองคกรม่ันคงและ
สืบตอไปไดอยางสรางสรรคเพ่ือมหาชน การบริหารงานในพระพุทธศาสนา
เริ่มมีข้ึนเปนรูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ีพระพุทธเจาตรัสรูคือในวัน
อาสาฬหบูชา เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรก
แกปญจวั ค คีย  ซ่ึ ง ทํ า ให เ กิ ดพระสงฆ ข้ึ น ถือ เป นสมาชิ ก ใหม ใน
พระพุทธศาสนา ทําใหพระพุทธเจาตองบริหารคณะสงฆแลวคําวา บริหาร
ตรงกับภาษาบาลีวา ปริหร  อาจบงบอกความหมายถึงการแบงงาน การ
กระจายอํานาจ หรือการท่ีสมาชิกในสังคมมีสวนรวมในการปกครองหมู
คณะก็ได การบริหารคือ การดูแล รักษา ปกครอง ข้ึนอยูกับวาจะใชคําวา
การบริหารไปในแงใดใชกับบุคคลก็เปนการบริหารงานบุคคล หลักการ
บริหารงานบุคคลตามแนวคิดในพระพุทธศาสนามีคุณคามากกวาสองพัน
หกรอยกวาป … วิธีบริหารงานของพระพุทธเจา เปนอีกแนวคิดหนึ่งท่ี
นาสนใจยิ่ง พุทธวิธีการบริหารงานบุคคลในองคกรทางพระพุทธศาสนา
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการดูแล รักษา ปกครองบุคคล เพ่ือใหสะดวกในการ
ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา … เม่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบพบวาแนวคิด
การบริหารงานบุคคลขององคกรสมัยใหมมีประเด็นท่ีเหมือนกันกับแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนา ไดแก การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการบุคคล
จึงเปนปจจัยหลักท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดจะทําใหวัตถุประสงคขององคกร
บรรลุผล โดยใชระบบบริหารงานบุคคลเปนกลไกขับเคลื่อน” (พระมหา
ประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี), ๒๕๕๘, หนา ๓๓-๓๔, ๑๓๒) 

 
 พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) อดีตผูชวยเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ไดอธิบายความหมาย
ของพุทธวิธีการบริหารไวในหนังสือบริหารตน บริหารคน บริหารงาน ดงันี้ 
 

   “การบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนา ตาม
องคประกอบทางพระพุทธศาสนา … มุงเนนการบริหารจัดการในระดับ
ธรรมาภิบาลและธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาหลักการ             
บริหารตน บริหารคน บริหารงานตามหลักของพระพุทธศาสนาจะตองลด
กิเลสลงมาอยูในระดับท่ีสติสัมปชัญญะ ความพยายามของตนมีพลังมาก
พอตอการกํากับควบคุมกิเลสไวได อยางนอยในระดับของศีลเปนตนไป  
การบริการจัดการองคกรท่ีมีสองคนข้ึนไป หากคนสองคนนั้นไมอาจ



๑๓ 
 

ควบคุมอารมณตนเองได องคกรนั้นไมอาจท่ีจะหาความสงบความสุขได” 
(พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ๒๕๕๓, หนา ๓/๑๓๒) 

 
กนก แสนประเสริฐ อดีตรองผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดเขียนบทความ

เรื่องหลักการบริหารงานสมัยใหม กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร เ พ่ือความม่ันคงแหง
พระพุทธศาสนา อธิบายวา  

 
   “นักวิ ชาการทางตะวันตกกําลั งสนใจหลักการในทาง
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ 
เพราะเขาถือวา การท่ีจะใชหลักการ วิธีการ หรือเทคนิคของนักวิชาการ
ชาวตะวันตก ซ่ึงพัฒนาการการบริหารจัดการมาไมเกิน 100 ป นั้นยังเปน
หลักการท่ียังยึดกับวัตถุ รวมท้ังมีผูแพผูชนะ เปนการบริหารจัดการท่ี
มุงหวังกําไรและการแขงขัน ดังนั้นเม่ือนักวิชาการทางตะวันตก ไดเขามา
ศึกษาพระพุทธศาสนา ทําใหเขารูวาศาสตรแหงการบริหารจัดการท่ียั่งยืน
และดํารงความเปนมนุษยท่ีจะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตรในการ
บริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร … หลักการบริหารงานสมัยใหมกับหลักการ
บริหารงานเชิงพุทธศาสตร สามารถบูรณาการรวมเขากันไดและเปน
แนวทางท่ีมีความสอดคลองกับหลักการบริหารสมัยใหมไดอยางเหลือเชื่อ 
ถึงแมวาจะเปนหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาถึง
กวาสองพันหารอยกวาปมาแลวก็ตาม” (กนก แสนประเสริฐ, ๒๕๕๙) 
 

  พระเทพเวที ประยุทธ ปยุตฺโต (๒๕๓๕) ไดกลาวเก่ียวกับแนวคิดเรื่องการบริหารเชิงพุทธซ่ึง
สามารถสรุปความไดวา การบริหารเชิงพุทธเปนแนวคิดการปกครองหรือการบริหารท่ีศึกษาอยูในขอบเขต
ของพระพุทธศาสนา นั่นคือ การดูวาพุทธศาสนามีแนวคิดหรือปรากฏหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับงานดาน
การบริหารอยูบางหรือไม โดยภาพรวมแลวการบริหารท่ีดีในทัศนะของพุทธศาสนานั้นมีความจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีผูนําหรือผูบริหารควรปกครองหรือมีหลักการในการบริหารท่ีตั้งอยูในธรรม ควรจัดการใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความเปนจริง ผูบริหารหรือผูปกครองควรปฏิบัติตน โดยใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เปนใหญในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการขับเคลื่อนองคกร หากปฏิบัติไดการบริหารนั้น
ยอมจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 

พระไตรปฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป พ.ศ. ๒๕๓๙ มีการอรรถาธิบายถึง
รูปแบบการบริหารตามแนวทางของพุทธศาสนา ไวในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาตซ่ึงเปน
การบริหารตามนัยแหงอธิไตยสูตร รูปแบบการบริหารเชิงพุทธมี ๓ รูปแบบ ประการท่ีหนึ่งเรียกวา 



๑๔ 
 

อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตนเปนใหญคือถือเอาตนเองเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ ประการท่ีสอง 
เรียกวาโลกาธิปไตย หมายถึง ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญ การบริหารดวยการเอาใจหมูชนหรือ
กลุมชนหรือบริหารดวยความเกรงกลัวไมเปนตัวของตัวเองในการตัดสินใจ และประการสุดทาย 
ธรรมาธิปไตย หมายถึง การถือธรรมเปนใหญ คือถือหลักการแหงความจริง ความถูกตอง ความดีงาม 
เหตุผลเปนใหญ อาศัยการมีสวนรวมและการรับฟง เพ่ือผลประโยชนอันชอบธรรมของประชาชน                
(องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๗๙/๑๖๕-๑๖๗) 

 
  บุญทัน ดอกไธสง (๒๕๒๘) ไดใหความหมายของคําวาการบริหารเชิงพุทธวามีนัยท่ีหมายถึง   
รูปแบบการบริหารงานในพระพุทธศาสนาท่ีเนนการบริหารในหลาย ๆ องคาพยพ กลาวคือ พุทธศาสนาให
ความสําคัญกับการบริหารในหลากหลายมิติ มีท้ังการบริหารทางกาย การบริหารทางใจ และการ
บริหารงานในระบบองคกร ท้ังนี้แนวคิดการบริหารงานท่ีพบในพุทธศาสนานั้น โดยภาพรวมมีนัยท่ีความ
สอดคลองกับหลักการของวิทยาการวิทยาศาสตรในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ความสําคัญของการบริหารงานเชิง
พุทธจึงอยูท่ีการบริหารเชิงพุทธนั้น เนนมิติทางดานใจและโครงสรางดานอ่ืน ๆดวย แนวคิดเรื่องดังกลาวนี้ 
จะมีความสําคัญตอทิศทางการบริหารเพ่ือการศึกษาทางดานรัฐประศาสนศาสตร กลาวคือเปนมโนทัศน
หนึ่งท่ีอาจเรียกไดวาเปนการบริหารมิติหนึ่งท่ีมีอยูในการบริหารงานของประเทศไทย 

 
  ไชย ณ พล (2537) ไดใหความหมายของคําวา การบริหารเชิงพุทธ สรุปความไดวา การบริหาร
เชิงพุทธ หมายถึง การอธิบายแนวคิดทางดานการบริหารท่ีมีปรากฏอยูในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
ลักษณะเดนของพุทธศาสนาเก่ียวกับงานดานการบริหารคือ การใชธรรมะในการปกครอง ซ่ึงหลักธรรมท่ี
ถูกหยิบยกนํามาใชในดานการบริหารจัดการนั้น ไมวาจะใชในรูปแบบใด โดยหลักการหรือวิธีการก็ตาม 
เปาหมายสุดทายตองเปนไปเพ่ือกอใหเกิดผลดี กลาวคือแนวคิดเรื่องการบริหารเชิงพุทธถูกพิสูจนแลววา 
เอ้ืออํานวยประโยชนตอทุกฝาย ท้ังผูบริหาร บุคคล และเปาหมายขององคกร  เก้ือกูลใหเกิดความสุขท้ังใน
ปจจุบัน อนาคต และกอใหเกิดผลดีท่ีสุดแหงชีวิตอยางแทจริง 

 
  ทินพันธ นาคะตะ (2544) ไดอธิบายหลักธรรมของพระพุทธศาสนากับหลักในการบริหารงานไว
ความวา หลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบนั้นมีอยูมากมายเหมือนดังเชนใบไมในปา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนามีคาพอแกการท่ีจะนํามาใชเปนหลักในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหาและนําพาให
องคกรเจริญเติบโต โดยเนนเฉพาะเรื่องการวินิจฉัยสั่งการและการใชอํานาจในการปฏิบัติงานตามลําดับ 

 
  นิตย สัมมาพันธ (2541) ไดอธิบายวา การบริหารเชิงพุทธ พระพุทธศาสนาจะใหความสําคัญกับ
คนและการกระทําของบุคคลเปนสําคัญ ดังนั้น หากกลาวถึงแนวคิดเรื่องการบริหารงานเชิงพุทธ จําเปน
อยางยิ่งท่ีตองเริ่มศึกษาจากเรื่องของหลักท่ีวาดวย กรรม เพราะพุทธศาสนาเชื่อในเรื่องของกรรม หรือการ
กระทําของมนุษย การบริหารงานเชิงพุทธตองเริ่มดวยเรื่องกฎแหงกรรม เพราะการจะแกปญหาท่ีตนเหตุ
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คือการแกปญหาท่ีพฤติกรรมของคนสวนใหญ ไดแก ขาราชการ พอคา ประชาชน ตองเริ่มจากการสราง
ความเชื่อในเรื่องกรรม แนวคิดของพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเปนวิทยาศาสตรดานจิตวิทยา พฤติกรรม
ศาสตร กฎระเบียบการปกครอง เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร การศึกษาและปรัชญา เปนตน 
 

จากใจความท่ียกมาขางตนสามารถสรุปไดวา พุทธวิธีการบริหารเปนศัพทบัญญัติโดยมี
จุดมุงหมายในการนําองคความรูในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับศาสตรตาง ๆ หรือท่ีมักเรียกกันวา 
การศึกษาพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม โดยนัยนี้ พุทธวิธีการบริหารจึงหมายถึง การศึกษาเทียบเคียง
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบทางดานการบริหาร (Administration) ท่ีมีปรากฏอยูในคัมภีร 
พระพุทธศาสนา ท้ังการศึกษาในแงของการนําหลักธรรมมาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการวิเคราะหหลักการบริหารงานรวมสมัยท่ีมีลักษณะสอดคลอง คลายคลึง และมีปรากฏอยูใน
คัมภีรพุทธศาสนาฝายเถรวาท 
 
๒.๓  ความสําคัญของพุทธวิธีการบริหาร 

 
จากความหมายของพุทธวิธีการบริหารแสดงใหเห็นวา การบริหารเปนศาสตรสาขาหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญอยางยิ่ง Dale (1973) อธิบายวาการบริหารจึงหมายถึงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน 
ดังนั้น ตราบใดก็ตามท่ีมีกลุมบุคคลรวมตัวหรือรวมมือกันเพ่ือทํากิจการงานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จ 
บรรลุเปาหมาย นั่นคือการบริหาร (Simon, H.A., Donald, W. and Thomas, V.A.,1971, p. 108)  
การบริหารจึงจําตองถูกนํามาใชทุกเม่ือแตจะใชในบริบทใดก็สุดแลวแตความเหมาะสม การบริหารจึงมี
ความหมายและขอบเขตท่ีกวาง เชน การบริหารงานองคกร การบริหารงานบุคคล การบริหารเชิงกลยุทธ 
ตลอดจนเทคนิคการบริหารสมัยใหม ฯลฯ รูปแบบการบริหารงานรวมสมัย (Contemporrary 
Administration) ท่ีไดกลาวมาขางตน มีนักวิชาการจากหลากหลายประเทศไดเสนอ คิดคน แนวทางการ
บริหารในรูปแบบตาง ๆ เปนระยะเวลายาวนาน แตกระนั้นจนถึงท่ีสุด แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานรวม
สมัยตาง ๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันก็ไดรับการทาทายอยางหนักคือ การบริหารนั้นไมไดเปนไปเพ่ือการพัฒนา
และการแกปญหาอยางยั่งยืน จึงมีความพยายามในการศึกษารูปแบบ แนวทางการบริหารท่ีมีแฝงอยูใน
ศาสตรสาขาอ่ืน ๆ หนึ่งในนั้นคือ การศึกษาแนวคิด วิธีการบริหารท่ีปรากฏอยูในพระพุทธศาสนาและถูก
เรียกเปนศัพทบัญญัติทางวิชาการวา พุทธวิธีการบริหาร หรือศิลปะการบริหารงานของพระพุทธเจาท่ี
ปรากฏอยูในสมัยพุทธกาลจึงถูกเปดเผยข้ึน และนํามาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสังคมโลกยุคไร
พรมแดน (Digital globalization) การเปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคโลกาภิวัตน จึงกลายเปนคํานิยาม
ของโลกยุคปจจุบันท่ีเทคโนโลยีพัฒนาอยางกาวกระโดดเม่ือเทียบกับทศวรรษท่ีผานมา ดวยเหตุนี้ 
ความสําคัญของพุทธวิธีการบริหารเม่ือพิจารณาวิเคราะหในมุมมองของความสําคัญและประโยชนในการ
นํามาใชจะเห็นไดในขอสรุปสองบริบทหลักดังตอไปนี้ 
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(ก) ความสําคัญของพุทธวิธีการบริหารในดานการสราง หมายถึงพุทธศาสนาจะเนนการสรางคน 
ดีมีคุณภาพใหเกิดข้ึนในองคกร ในมิติทางดานการบริหารงานในมุมมองของพระพุทธศาสนา การสรางใน
ความหมายนี้คือการบริหารงานท่ีดีจะเกิดข้ึนไดประการแรกคือการสรางคนหรือบุคลากรใหมีคุณภาพ           
ในทัศนะของพระพุทธศาสนามีมโนทัศนท่ีเชื่อวา ธรรมชาติของมนุษยนั้นเปนบุคคลท่ีพึงฝกฝน ปฏิบัติ 
และเปลี่ยนแปลงตนใหดีข้ึนได โดยนัยแหงความเชื่อนี้ปรากฏในคําสรรเสริญคุณของพระพุทธเจาท่ีวาดวย 
“อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ” (วิ.มหา (ไทย) ๑/๑/๑) ขอความนี้ไดถูกนํามาอธิบายโดยนักปราชญรวมสมัย 
คือ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต)  (๒๕๕๓) โดยพระคุณเจาไดขยายความไววา มนุษยมีธรรมชาติพิเศษท่ี
สามารถพัฒนาตนเองดวยการปฏิบัติตามหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงวางไว จากท่ีกลาวมานี้ ความสําคัญ
ของพุทธวิธีการบริหารในดานการสราง คือ เนนแนวทางในการเขาใจและพัฒนาศักยภาพของมนุษยอยาง
เปนข้ันตอน ตั้งแตการอธิบายธรรมชาติองคประกอบของความเปนมนุษย กลาวโดยยอคือ ธรรมชาติของ
มนุษยคือตัวปญหา มนุษยสรางปญหาโดยผานการกระทําของตนเอง ทุก ๆ การกระทําของมนุษยมี
ความสัมพันธกับธรรมชาติของมนุษยอยางแยกไมออก (พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ม.ป.ป.,         
หนา ๓๐) งานทางดานการบริหารจัดการจะราบรื่นไดเปนอยางดีคือการเริ่มตนจากการเขาใจธรรมชาติ
ของมนุษย พุทธศาสนาเชื่อวาองคประกอบของความเปนมนุษยมีองคาพยพท่ีสําคัญอยู ๒ สวน คือ 
รางกายและจิต หรือรูปขันธและนามขันธ (ที.ม. (ไทย) 10/144-145/65-66.) และตัวจิตวิญญาณนี้เองท่ี
เปนใหญ ควบคุมใหมนุษยแสดงออกเปนการกระทําตาง ๆ ท้ังในสวนท่ีเปนความประพฤติทางท่ีดีงามและ
เสื่อมเสีย สงผลใหเกิดความกาวหนาในองคกรหรือถดถอย ตลอดจนการบริหารจัดการเปนไปดวย            
ความยากหรืองายดายยอมข้ึนอยูกับบุคคลในองคกรนั้น ๆ ดวย 
 ดวยเหตุนี้ความสําคัญของพุทธวิธีการบริหารในดานการสราง บทบาทท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ
เนนการสรางคนท่ีมีศักยภาพเพ่ือเอ้ือใหการบริหารงานบรรลุเปาหมาย การพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพเปน
การพัฒนาท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของมนุษย โดยพยายามสงเสริมใหบุคคลเกิดการตระหนักรู 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับเบื้องตนจนถึงระดับสูง เม่ือบุคคลไดรับการพัฒนาท่ีถูกตอง ท้ังความเจริญ
ทางดานสติปญญาและมีคุณธรรมควบคูกัน พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีประพฤติหรือดําเนินไป ดวยจิตใจท่ีเปน
ธรรมหรือประกอบดวยกุศลจิต ยอมกอใหเกิดผลดีตองานดานการบริหาร ระบบการพัฒนาฝกฝนตนเองท่ี
พระพุทธเจาทรงสถาปนาข้ึนนั้น เรียกวา ไตรสิกขา (องฺ.ติก (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒)  คือ อธิศีลสิกขา 
(ฝกฝนพัฒนาทางดานความประพฤติกายและวาจา) อธิจิตตสิกขา (ฝกฝนพัฒนาทางดานจิตใจ) อธิปญญา
สิกขา (ฝกฝนพัฒนาทางดานปญญา) ดังความวา  
 

   “ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ ประการนี้ สิกขา ๓ ประการ คือ
อะไรบาง อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา” (องฺ.ทุกฺ.  (ไทย) 
๒๐/๙๐/๓๑๘) พึงศึกษาในสิกขา ๓ (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘)  
   ภิกษุ เธอจงศึกษาในสิกขา ๓ เถิด คือ ในอธิศีลสิกขา อธิจิต
สิกขา อธิปญญาสิกขา เม่ือเธอศึกษาท้ังอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญา
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สิกขาอยูราคะ โทสะและโมหะก็ถูกละไดเพราะละราคะ โทสะและโมหะได 
เธอจักไมทํากรรมท่ีเปนอกุศล จักไมประพฤติสิ่งท่ีเลวทรามอีก” (องฺ.ติก. 
(ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๑) 

 
  ท้ังหมดนี้รวมเรียกวา ไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลักพุทธวิธีการบริหารงานดานบุคคลท่ีมีความสําคัญใน
แงของการสรางและเตรียมบุคคลใหมีความพรอมเพ่ือลดปญหาดานการบริหารจัดการท่ีจะเกิดข้ึนใน
องคกรใหนอยลง เปรียบเทียบใหเห็นภาพในสมัยพุทธกาลหลังจากท่ีพุทธองคไดตรัสรูแลว ชวงเวลาไม
นานหลังจากนั้น พระพุทธเจาไดทรงอุปสมบทใหแกบุคคล จากนั้นไดเกิดพระภิกษุสงฆสาวกข้ึนในพุทธ
ศาสนานามวา พระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากไดฟงธรรมจึงไดขอบวชเปนภิกษุสงฆรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา โดยท่ีพระผู มีพระภาคเจาไดตรัสวา “เธอจงมาเปนภิกษุเถิด แลวตรัสตอไปวา           
ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด” พระวาจานั้นไดเปนการ
อุปสมบทของทานพระอัญญาโกณฑัญญะนั้น (วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕) เม่ือมีพุทธบริษัทสี่เกิดข้ึน                
อันไดแก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระพุทธเจาทรงมีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือใหบุคคลกลุมนี้ทํา
หนาท่ีเปนสมณทูตออกไปเผยแผพุทธศาสนาตามสถานท่ีตาง ๆ ความสําคัญของพุทธวิธีการบริหารใน
สาระสําคัญขอนี้ท่ีปรากฏชัดคือพุทธวิธีการบริหาร ชวยใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางบุคลากรใน
องคกรใหมีคุณภาพกอนในเบื้องตน การบริหารจัดการในดานอ่ืน ๆ จึงจะดําเนินตอไปไดและหลัก
ไตรสิกขาจึงเปนหมวดธรรมท่ีพระพุทธองคทรงหยิบยกมาใชในการพัฒนามนุษยมากท่ีสุด      
 

(ข) ความสําคัญของพุทธวิธีการบริหารในดานการแกไขปญหา พุทธวิธีการบริหารหรือการ 
บริหารงานของพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาลมีความสําคัญในแงของการศึกษา ตรงท่ีชวยใหนักวิชาการได
เห็นกรณีศึกษาและวิธีการแกไขปญหาท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาใชในการบริหารจัดการ กลาวคือ หลังจาก
ท่ีพระพุทธองคตรัสรูในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ หรือท่ีเรียกวาวันวิสาขบูชา อาจกลาวไดวาในชวงเวลากอน
การบรรลุธรรมนั้น ยังไมมีการบริหารหรือคําท่ีอาจเรียกไดวาพุทธวิธีการบริหารเกิดข้ึน ภาพข้ันตอน
การศึกษาคําวาพุทธวิธีการบริหารอาจศึกษาไดอยางชัดเจน หลังจากเหตุการณในวันอาสาฬหบูชา นั่นคือ
หลังจากท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณไดสองเดือน จากนั้นทรงพบบุคคลท่ีพึงจะ
เขาใจในธรรม และไดแสดงปฐมเทศนาเปนครั้งแรกแกปญจวัคคีย ในวันนั้นเองท่ีพระรัตนตรัยไดเกิดข้ึน  
อันมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ จากจุดตั้งตนในเหตุการณนี้เอง จึงมีนัยใหนักวิชาการสมัยใหมได
ศึกษาถึงศัพทบัญญัติทางวิชาการท่ีเรียกวา พุทธวิธีการบริหารเกิดข้ึน ซ่ึงในการนี้อาจเปรียบเทียบหรือ
เทียบเคียงไดวา พระพุทธเจาทรงดํารงตําแหนงอยูในฐานะผูบริหารหรือนักบริหาร ซ่ึงมีหนาท่ีในการ
บริหารจัดการใหองคกรสงฆ หรือ แนวคิดทางพุทธศาสนาเปนท่ีรูจักไปท่ัวชมพูทวีป ดังพุทธดํารัสความวา 
 

   ในการเผยแผ พุทธศาสนาชวงเริ่มตน ซ่ึง เปนยุคบุกเบิก       
พุทธองคทรงไมอนุญาตใหพระภิกษุ เดินทางไปเพ่ือเผยแผศาสนาใน



๑๘ 
 

เสนทางเดียวกันมากกวา ๒ รูป เพ่ือใหเกิดการกระจายกําลังบุคลากร ใน
การทํางานเพ่ือพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังไดทรงมีพระดํารัสใหภิกษุ
ท้ังหลายไดแสดงธรรมท่ีมีประโยชนเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเขาใจถึงธรรม
ดังกลาว และองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคราวนั้นก็จะเสด็จไปยัง
ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรมเชนเดียวกัน (วิ.มหา. (ไทย)        
๔/๓๒/๔๐) 

  
เปนท่ีรับรูรวมกันวาหลังจากท่ีพุทธโอวาทนี้สิ้นสุดลง พระพุทธเจาไดทรงสงพระภิกษุจํานวน ๖๐ 

รูปท่ีฟงธรรมและสําเร็จเปนพระอรหันตออกไปเผยแผแนวคิดหลักธรรมคําสอนท่ีสํา คัญของ
พระพุทธศาสนาใหเปนท่ีรูจักแกหมูชนโดยท่ัวไป ระยะเวลาผานลวงเลยไปเม่ือองคกรสงฆเติบโตข้ึนเปนท่ี
แนนอนวายอมมีปญหาตาง ๆ ตามมา ความสําคัญลําดับถัดมาของพุทธวิธีการบริหารท่ีจะนํามา
ยกตัวอยางคือการชี้ใหเห็นวา พุทธวิธีการบริหารมีความสําคัญในแงท่ีสามารถใชหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ
กับศาสตรทางดานการบริหารมาปรับประยุกตใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับงาน
ทางดานการบริหารได ในสมัยพุทธกาลก็เชนเดียวกัน จะสังเกตไดวา ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ท่ี
พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจหรือกิจท่ีพระพุทธเจาทรงทํานั้น หลาย ๆ ครั้ง พระพุทธเจาทรงใชวิธีการ
บริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาสถานการณท่ีเกิดข้ึนในองคกร เชน การแกไขปญหาท่ีเกิดจากคนในองคกร
ขาดความสามัคคีกันดังเชนกรณีการทะเลาะกันของพระสงฆครั้งแรกในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา จน
เกิดความแตกแยกข้ึน และถูกบันทึกไวในพระไตรปฎก นั่นคือการทะเลาะกันของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีท่ี
เกิดการวิวาทกันเรื่อง น้ําท่ีเหลือจากการใชในหองสุขา กลาวคือมีพระเถระสองรูปเปนท่ีเคารพของ
พระภิกษุท้ังหลาย รูปหนึ่งเปนผูเครงครัดในพระวินัย มีความเชี่ยวชาญในการอธิบายพระวินัยเรียกตาม
ศัพทของพระอรรถกถาจารยวาพระวินัยธร อีกรูปหนึ่งมีความสามารถในการถายทอดพระธรรมเรียกวา           
พระธรรมกถึก โตเถียงและไมพอใจกันดวยเรื่องน้ําท่ีเหลือจากการใชในหองสุขาวาเปนอาบัติหรือไม           
จากเหตุการณนี้พระพุทธองคทรงใชวิธีการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาความแตกแยกท่ีเกิดข้ึนในองคกร
โดยพระพุทธองคทรงแสดงโทษของการทะเลาะวิวาท และอานิสงสผลดีของความสามัคคี แกพระสงฆ
สาวกเหลานั้น โดยอธิบายถึงสาเหตุท่ีตองทะเลาะกันนั้นก็เพราะภิกษุท้ังหลายมีเมตตาทางกาย วาจา ใจ 
ใหแกกันนอย ทรงสั่งสอนภิกษุเหลานั้น โดยใหหลักสาราณียธรรม (ธรรมอันเปนเหตุใหระลึกถึงกัน)           
๖ ประการ ดังความวา 

“ภิกษุท้ังหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ ทําใหเปนท่ีรัก ทําให
เปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเปนอันเดียวกัน ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสท่ีเปน
ขาศึก เปนนิยยานิกธรรมนํา” (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๒/๕๓๒) 

 
 



๑๙ 
 

การทะเลาะกันเพราะความคิดเห็นตางกันในครั้งนี้ไมถึงกับแตกนิกายเหมือนดังเชนในสมัยหลัง 
เพราะพระพุทธเจาทรงเปนจุดศูนยกลางคอยบริหารจัดการเพ่ือลดขอพิพาทตาง ๆ ลง ชี้แจงไกลเกลี่ยให
สมัครสมานสามัคคีกันเหมือนเดิม  พุทธวิธีท่ีทรงนํามาใชหลาย ๆ ครั้ง ชี้ใหเห็นแนวทางในการแกไขปญหา
ท่ีปรากฏอยูในบริบทของงานทางดานการบริหารท่ีมีอยูในพุทธศาสนา ซ่ึงหลักธรรมท่ีพระพุทธองคทรงยก
มาใชนั้นยังใหมอยูเสมอ ทนตอการพิสูจน หากมีการนํามาปรับประยุกตใชใหเหมาะสม ยอมชวยใหเห็นท้ัง
จุดออนจุดแข็ง เม่ือเวลาท่ีหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ใชวิธีการบริหารงานท่ีไมตรงกับสาเหตุหรือท่ีมา
ของปญหา ทําใหการแกไขปญหานั้นไมตรงจุด พุทธศาสนามีหลักธรรมตาง ๆ อยางมากมาย ซ่ึงแตละ
หมวดธรรมลวนสามารถนําไปปรับประยุกตใชกับงานทางดานการบริหารไดอยางแทจริง จากท่ีกลาวมานี้
จึงเปนความสําคัญของพุทธวิธีการบริหารในดานการแกไขปญหาท่ีปรากฏในสมัยพุทธกาล  

ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาความสําคัญของพุทธวิธีการบริหารท่ีปรากฏอยูในพุทธศาสนานั้นมีอยูอยาง
มากมายหลากหลายขอ ความสําคัญท่ียกมาขางตนเปนเพียงประโยชนและความสําคัญท่ีถูกจัดเปน
ขอบเขตใหญ ๆ เพ่ือใหเขาใจในภาพรวมวา เม่ือมีแนวคิดการบริหารเกิดข้ึนในพุทธศาสนา พระพุทธเจา
ทรงดูแลภิกษุสงฆจํานวนหลายพันรูปในสมัยพุทธกาล ทรงบริหารดูแลพระภิกษุสงฆจํานวนมากกวารอย 
ดังคํากลาวยืนยันความวา  “พระผูมีพระภาคเจาเมตเตยยะนั้น จักบริหารภิกษุสงฆจํานวนพันเปนอเนก 
(หลายพัน) เชนเดียวกับเราในบัดนี้ บริหารภิกษุสงฆจํานวนรอยเปนอเนก (คือหลายรอย) อยู” (พุทธวจน 
หมวดธรรม, ๒๕๕๘, หนา ๒๓๔) วิธีการบริหารจัดการตาง ๆ ท่ีทรงนํามาใชจึงมีความสําคัญในแงท่ี
สามารถเขาไปศึกษาและนํามาปรับใชได 

 
๒.๔   หลักการบริหารงานเชิงพุทธ 
 
 หากกลาววาพระพุทธศาสนาคือองคกรทางศาสนาท่ีดําเนินงานมาเปนระยะเวลายาวนาน จากคํา
กลาวนี้ คําถามท่ีนาสนใจคือผูกอต้ังหรือท่ีศาสตรสมัยใหมเรียกกันวา ผูบริหารของพระพุทธศาสนานั่นคือ 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีหลักการบริหารจัดการอยางไร เพ่ือใหองคกรนี้ดํารงอยูเรื่อยมาได
หลายศตวรรษ อะไรคือสิ่งท่ีเรียกวาหลักการบริหารงานเชิงพุทธ และหลักการของพุทธวิธีการบริหารนี้เปน
อยางไร เพ่ือใหการศึกษาในหัวขอนี้มีความชัดเจน งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดแบงกรอบในการศึกษาหลักการ
บริหารงานในพระพุทธศาสนา โดยใชกรอบแนวคิดในการจัดวางหลักพุทธธรรมกับการบริหารออกเปน    
๒ ประเด็น คือ หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎี (แนวคิดสําคัญของหลักการบริหารท่ีถูกวางไว) 
กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคปฏิบัติ (แนวทางปฏิบัติสําคัญของหลักการบริหารท่ีถูกนํามาใช)           
ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะไดนําเสนอดังตอไปนี้ 
 

๒.๔.๑ หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎี ในหัวขอนี้ตองการศึกษาคนควาและนําเสนอ
เพ่ือหาคําตอบตอขอคําถามท่ีวา อะไรคือหลักการของพุทธศาสนาท่ีถูกวางไวในภาคทฤษฎี กลาวคือ            
เปนหลักการท่ีสําคัญสูงสุด และหลักการนี้อาจจัดไดวาเปนหลักการภาคทฤษฎีท่ีพระพุทธเจา (ซ่ึงหาก



๒๐ 
 

พิจารณาในแงของศาสตรทางดานการบริหารทรงดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร) ไดวางหลักการนี้ไวให              
พุทธบริษัทสี่ (บุคลากร) ในองคกรไดเรียนรูสืบตอมา จนนํามาสูหลักการปฏิบัติในท่ีสุด ดังนั้น ศาสตรใหม 
ๆ ทุกสาขาท่ีตองการเขามาศึกษาพุทธศาสนาเพ่ือการนําไปปรับประยุกตใช  รวมถึงการศึกษา               
พุทธวิธีการบริหารหรือการบริหารงานของพระพุทธเจาตามวิถีทางท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนานั้น จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองศึกษาหลักการสําคัญขอนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางถองแท อันจะนําไปสูการลงมือ
ปฏิบัติในทางท่ีถูกตอง จากพุทธดํารัสความวา “ครั้งนั้นพระผูมีพระภาครับสั่งกับภิกษุท้ังหลายวา … พวก
เธอจงเท่ียวจาริก  … เพ่ือประโยชนเก้ือกูล .. พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมงาม
ในเบื้องตน  งามในทามกลาง งามในท่ีสุด” 
 
  จากขอความท่ีถูกจารึกไวในพระไตรปฎกหมวดนี้ ชี้ใหเห็นขอสรุปบางอยางวาพระภิกษุท้ังหลาย
ไดเดินทางไปในท่ีตาง ๆ ตามคําบอกกลาวของพระบรมศาสดาคือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเพ่ือไป
ประกาศ สั่งสอน บอกตอ หลักการท่ีสําคัญของพุทธศาสนา และหลักการนั้นเปนท่ีจดจําอยูในเหตุการณ
ซ่ึงถูกบันทึกไวในวันสําคัญทางพุทธศาสนาท่ีเรียกวาวันมาฆบูชาหรือวันจาตุรงคสันนิบาต นับเปนวันสําคัญ
ท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึน ๔ ประการ กลาวคือ ประการท่ีหนึ่ง พระภิกษุสงฆสาวกมาประชุมพรอมกันยัง              
วัดเวฬุวันจํานวน ๑,๒๕๐ รูป ประการท่ีสอง พระสงฆท่ีมาประชุมท้ังหมดไดรับการอุปสมบทจาก
พระพุทธเจาโดยตรงซ่ึงเรียกวาเอหิภิกขุอุปสัมปทา ประการท่ีสาม ทุกรูปเปนพระอรหันตผูทรง              
อภิญญาหก และประการสุดทายวันดังกลาวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๓ วันนี้ถือวาเปน
วันท่ีพระพุทธเจาไดทรงประกาศหลักธรรมคําสั่งสอนเพ่ือใหพระอรหันตท้ังหลายท่ีมาประชุมกันนําไปเผย
แผตอไป นับจากวันมาฆบูชาเปนตนมาพระพุทธศาสนาก็แผขยายออกนอกทวีปอินเดียไปยังดินแดนตาง ๆ   
(ธนู แกวโอภาส, ๒๕๔๙, หนา ๓๐๐) หลักการสําคัญนี้เปนท่ีรูจักกันท่ัวไปวา โอวาทปาฏิโมกข ซ่ึงถือวา
เปนคําสอนท่ีเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา  
 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๓๙) ไดกลาวไวในหนังสือจาริกบุญ จารึกธรรม ความวา หลัก
โอวาทปาฏิโมกขนี้ เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายคือไมวาพระพุทธเจาองคไหนก็สอนอยางนี้หมด 
นอกจากนี้ในงานนิพนธเลมอ่ืน ๆ ยังพบขอความยืนยันถึงความสําคัญของหลักโอวาทปาฏิโมกขเชนกัน 
อาทิ ปรากฏในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทความวา ในพระอรรถกถากลาววา 
“พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขนี้แกท่ีประชุมสงฆตลอดมาเปนเวลา ๒๐ พรรษา” หลักการนี้จึงมี
ความสําคัญและเปนท่ีตั้งแหงการนอมนําไปสูหลักการปฏิบัติดานอ่ืน ๆ โอวาทปาฏิโมกขประกอบไปดวย
พระพุทธพจน ๓ คาถา ดังตอไปนี้  

 
            คาถาท่ี ๑ สพฺพปาปสฺส   อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา 
            สจิตฺตปริโยทปน ํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ  ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๕๗ 
 



๒๑ 
 

ความวา การไมทําความชั่วท้ังปวง  การบําเพ็ญแตความดี  และการทําจิตของตนใหผองใส 
ท้ังหมดนี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย การไมกระทําบาป  ในขณะเดียวกันควรลงมือกระทํากุศล
อยางสมํ่าเสมอ และการทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ท้ังสามขอนี้อาจอนุมานเทียบเคียงไดกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ และปญญาในทัศนะของพุทธศาสนา 

 

คาถาท่ี ๒ ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา 
นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต0

๑ 
ความวา ขันติคือความอดกลั้นเปนตบะอยางยิ่ง พระพุทธเจาท้ังหลายกลาววา นิพพานเปนบรม

ธรรม ผูทํารายคนอ่ืน ไมชื่อวาเปนบรรพชิต ผูเบียดเบียนคนอ่ืน ไมชื่อวาเปนสมณะ 
 

คาถาท่ี ๓ อะนูปะวาโท  อะนูปะฆาโต  ปาติโมกเข  จะ  สังวะโร 
มัตตัญุตา  จะ  ภัตตัสมิง  ปนตัญจะ  สะยะนาสะนัง 
อะธิจิตเต  จะ  อาโยโค  เอตัง  พุทธานะ  สาสะนันติ1๒ 

  ความวา การไมกลาวราย การไมทําราย ความสํารวมในปาฏิโมกข ความเปนผูรูจักประมาณใน
อาหาร ท่ีนั่งนอนอันสงัด ความเพียรในอธิจิตตนี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย (สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๖๑, หนา ๓๔๐) โอวาทปาฏิโมกขคือหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา 
สามารถสรุปไดเปนสามสวน คือ หลักการ ๓ อุดมการณ ๔ และวิธีการ ๖ 

จากขอความท่ีกลาวมาขางตน หากเปรียบวาพระพุทธศาสนาคือองคกรหนึ่งท่ีมีพระพุทธเจาเปน 
ผูกอต้ังและเปนผูบริหารคนแรก  (นวพร เรืองสกุล, ๒๕๔๘, บทคัดยอ) ถาองคสมเด็จพระสัมมา             
สัมพุทธเจาทรงยืนยันและไดประกาศอยางเปนทางการวา โอวาทปาฏิโมกข คือหนึ่งในหลักการท่ีสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาเชนนั้น ยอมชี้ใหเห็นขอสรุปท่ีสําคัญบางประการวา โอวาทปาฏิโมกขคือหลักการท่ี
เปนฐานคิดสําคัญท่ีจะนําไปสูหลักการบริหาร หลักการจัดการ และหลักการปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ของ       
พุทธศาสนาอยางหลีกเลี่ยงไมได ท้ังนี้ขอยืนยันประการแรกท่ีพบคือ การมองหลักการในดานวัตถุประสงค
ขององคกร หรือ หลักวัตถุประสงค (Objective) ตามหลักของศาสตรการบริหารสมัยใหมนั้น จะพบวา 
ทุกองคกรตองมีวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน ดังนั้นหากวิเคราะหพิจารณาในบริบทนี้จะพบวา 
โอวาทปาฏิโมกข คือหลักการดานวัตถุประสงคท่ีถูกวางไว โดยมีใจความท่ีสําคัญ ๓  ประการ ซ่ึงเปนคําสั่ง 

สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเพ่ือชวยมนุษยใหพนทุกขมีหลักการสําคัญคือ (๑) ใหละเวนการ
กระทําความชั่ว (๒) ใหต้ังม่ันอยูในการกระทําแตความดี  (๓) ใหชําระจิตของตนเองใหผองใสอยูเสมอ           

๑ ขนฺตี ปรมํ ตโป ตตีิกฺขา  นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา 
              น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๕๖ 

๒ อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สวํโร 
              มตฺตฺตุา จ ภตตฺสมฺ ึ ปนฺตฺจ สยนาสนํ 
              อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๕๗ 
 

                                                           



๒๒ 
 

สิ่งท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือ หลักการบริหารของพุทธศาสนาหรือพุทธวิธีการบริหารนั้น เริ่มตนจากการ
บริหารจัดการตนใหดีกอน องคกรจึงจะเจริญเติบโตกาวไปขางหนาได ดวยเหตุนี้ จึงเริ่มจากการบริหารตน
เปนลําดับแรก เม่ือบริหารตนไดดีและถูกตองแลว การบริหารผู อ่ืนจึงเปนไปดวยความถูกตองเปน        
การบริหารคนท่ีไมเอารัดเอาเปรียบ และลําดับสุดทายการบริหารงานยอมเปนไปดวยความยั่งยืน ท้ังนี้
เพราะหลักการของพุทธศาสนานั้นไมไดมุงแตประโยชนเฉพาะตน แตมองผลท่ีจะเกิดกับผูอ่ืนและสังคม
สวนรวม ฉะนั้น การบริหารลักษณะนี้จึงเกิดการยอนกลับเปนความเจริญยั่งยืนของกิจการ องคกร และ  
ทุกภาคสวน การเรียงลําดับความสําคัญดังกลาวชวยชี้ใหเห็นวา หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎี
ของพุทธศาสนานั้น เนนการบริหารท่ีภายในตัวของบุคคลซ่ึงเปนปจเจกชนใหดีกอน โดยมีหลักโอวาทปาฏิ
โมกขเปนฐาน เม่ือปจเจกชนดีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนองคกร การบริหารจัดการนั้นจะเปนไปดวยความ
ราบรื่น  
  ๒.๔.๒ หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคปฏิบัติ หัวขอนี้ตองการศึกษาคนควาและนําเสนอ

เพ่ือหาคําตอบตอขอคําถามท่ีวา หลักธรรมจํานวนมากท่ีพระพุทธเจาทรงเทศนาสั่งสอนไวแกพุทธบริษัทสี่

มานานรวม ๒,๖๐๐ ปนั้น หากทําการศึกษาในมิติของการนําไปปรับใชจริงในปจจุบัน ตามแบบอยางของ

ทฤษฎีตะวันตกท่ีปจจุบันมีการนํามาใชกันอยางแพรหลาย อะไรคือหลักการบริหารงานเชิงพุทธใน

ภาคปฏิบัติท่ีไดถูกนํามาปรับประยุกตใช ในท่ีนี้คือการศึกษาเพ่ือวิเคราะหดูวาในพุทธศาสนามีหลักธรรม

หรือมีเหตุการณใดบางในสมัยพุทธกาลท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใชหลักการบริหารเพ่ือแกไข

ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือไดเทศนาหลักธรรมอะไรบางท่ีมีความเก่ียวของกับงานดานการบริหารจัดการ

และเปนพุทธวิธีการบริหารท่ีถูกนํามาใชปฏิบัติในสังคมปจจุบัน การศึกษาในหัวขอนี้เพ่ือใหเกิดความ

กระชับในการนําเสนอเนื้อหา ขอบเขตของการศึกษาหลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคปฏิบัติ จึงได

วิเคราะหเนื้อหาแบงออกเปน ๒ สวน คือ การประยุกตใชทางตรง และการประยุกตใชทางออม 

(๑) การประยุกตใชทางตรง  ในความหมายนี้คือการศึกษาวิเคราะหเพ่ือใหเห็นขอสรุปวา
หลักธรรมในพุทธศาสนาสามารถนํามาประยุกตใชกับงานดานการบริหารได ดังนั้น หลักการบริหารงาน
เชิงพุทธในภาคปฏิบัติ ในประเด็นท่ีวาดวยเรื่อง การประยุกตใชทางตรง ขอบเขตของการศึกษาในหัวขอนี้ 
จึงมุงศึกษาหลักธรรมหรือขอธรรมตาง ๆ ท่ีมีในพุทธศาสนาแลวถูกนํามาใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพของงาน
ดานการบริหารองคกร ท้ังนี้จากการศึกษาพบวาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความเก่ียวของ 
สอดคลองกับศาสตรทางดานการบริหารจัดการมีอยูเปนอันมาก ซ่ึงเปนพุทธดํารัสในสมัยท่ีองคสมเด็จ  
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงกลาวไวในสมัยพุทธกาล  ในงานวิจัยนี้ไดเจาะจงศึกษาหลักสัปปุริสธรรมท่ี
พระพุทธเจาทรงแสดงไวในสัปปุริสสูตรเพียงหนึ่งขอธรรม ข้ึนมาใชเปนตัวอยางในการศึกษา ดวยเหตุผล
เพราะประการท่ีหนึ่ง หลักสัปปุริสธรรมเปนคุณธรรม ๗ ประการท่ีบริบูรณ บุคคลผูใดท่ีทําใหมีข้ึนในตนได 
จะเปนท่ีเคารพนับถือของชนท้ังหลายทําใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานการใหบรรลุผลสําเร็จลงไดดวยดี
และเปนหลักปฏิบัติเพ่ือทําใหคนเปนผูสงบและเกิดความเจริญรุงเรืองกาวหนาได (สมเด็จพระอริยวงศาคต



๒๓ 
 

ญาณ (อุฏฐายี), ๒๕๐๙, หนา ๑๒) ดังนั้น หากบุคคลเชนนี้ไมวาจะดํารงอยูในตําแหนงใดของการ
บริหารงานองคกรเชื่อม่ันวาองคกรนั้นจะยังความสําเร็จใหเกิดข้ึนไดโดยงาย สามารถบริหารงานไดเปน
อยางดี นอกจากหลักสัปปุริสธรรมจะเปนหลักของคนดีเปนสัตบุรุษแลว กลาวคือทําใหเกิดการพัฒนาท่ี  
ตัวของบุคคลซ่ึงดํารงอยูในตําแหนงตาง ๆ ขององคกรแลว ประการท่ีสอง ขอธรรมนี้ยังสามารถนํามาปรับ
ใชกับการบริการงานองคกรท่ีวาดวยกระบวนการของการปฏิบัติงานดวย  ในบริบทนี้ครอบคลุม
ความหมายในมิติท่ีหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ไดนําหลักธรรมนี้ไปปรับใชในข้ันตอนการบริหารงาน                 
กนก แสนประเสริฐ (๒๕๕๙)  รองผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ อธิบายวา หลักการ
บริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกําไรหรือการแขงขันเพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการท่ีสรางความ
ยั่งยืน เปนการบริหารแบบไมเบียดเบียน เนนการอยูรวมกันอยางสงบสันติ แตท้ังนี้ก็มิไดปฏิเสธกระแส
โลกาภิวัตนหรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน จากเหตุผลท่ีไดกลาวมาขางตน ดวยความครอบคลุมของหลัก      
สัปปุริสธรรมท่ีมีมิติความเก่ียวของกับศาสตรทางดานการบริหารท้ังในแงของการพัฒนาตัวบุคคล 
ตลอดจนสามารถนํามาประยุกตใชในกระบวนการปฏิบัติได งานวิจัยนี้จึงไดมุงศึกษาโดยยกหลัก          
สัปปุริสธรรมข้ึนมาเปนกรณีศึกษา และในลําดับถัดไปจะเปนการนําเสนอ หลักการบริหารงานเชิงพุทธใน
ภาคปฏิบัติ การประยุกตใชทางตรงเก่ียวกับการนําหลักสัปปุริสธรรมในพุทธศาสนามาปรับใชกับงานดาน
การบริหารซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 
ในพระไตรปฎกเลมท่ี ๑๑  พระสุตตันตปฎกเลมท่ี ๓ ฉบับมหาจุฬาฯ  ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคได

แจกแจงองคประกอบของสัปปุริสธรรมไวดังนี้ 
 
              สัปปุริสธรรม ๑ - ๗ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
                          ๑. เปนธัมมัญญ (ผูรูจักเหตุ) 
                          ๒. เปนอัตถัญญ (ผูรูจักผล) 
                          ๓. เปนอัตตัญญ (ผูรูจักตน) 
                          ๔. เปนมัตตัญญ (ผูรูจักประมาณ) 
                          ๕. เปนกาลัญญ (ผูรูจักกาลเวลา) 
                          ๖. เปนปริสัญญ (ผูรูจักชุมชน) 
                          ๗. เปนปุคคลัญญ (ผูรูจักบุคคล)  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓ 
 

  พระพุทธเจาไดทรงกลาวเก่ียวกับองคประกอบของสัปปุริสธรรมไวในธัมมัญูสูตร ซ่ึงเปน      
พระสูตรท่ีวาดวยบุคคลผูรูธรรม โดยมีพระดํารัสใหพระภิกษุไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปนสัตบุรุษ
ดังความวา “ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล จึงเปนผูควรแกของท่ีเขานํามาถวาย 
ฯลฯ เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก” จากหลักสัปปุริสธรรมท่ีมีปรากฏอยูในพระไตรปฎก ไดถูกนํามา
อรรถาธิบายเพ่ือการปรับใชกับงานดานการบริหารจัดการ ในการนี้ กนก แสนประเสริฐ (๒๕๕๙)  ได



๒๔ 
 

แสดงทัศนะเพ่ิมเติมไววา หลักสัปปุริสธรรมท้ัง ๗ ประการนั้น พระพุทธศาสนาเนนอธิบายความสัมพันธ
ของการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณคา ซ่ึง
มีความจําเปนในกระบวนการอาศัยซ่ึงกันและกันของสังคมมนุษย และมนุษยเทานั้นท่ีจะเปนผูท่ีบริหาร
จัดการองคการท่ีดีได ดังนั้น หากผูบริหารสามารถนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรเขามาบูรณาการปรับ
ใชใหเขากับการบริหารงานในปจจุบัน อาจถือไดวาเปนแนวทางใหมหรือเขาสูมิติของการบริหารงานท่ี
ยั่งยืน มีความม่ันคง ซ่ึงหลักสัปปุริสธรรมท้ัง ๗ ประการสามารถนํามาใชไดในบริบทดังตอไปนี้ 
 

๑. ธัมมัญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) หมายถึง ความเปนผูรูจักเหตุคือรู
ความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหงธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการท่ีจะทําให
เกิดผล ดังขอความท่ีปรากฏในพระไตรปฎกวา  

“ภิกษุเปนธัมมัญูอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูธรรมคือ 
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม 
เวทัลละ หากภิกษุไมรูธรรมคือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละเลย เราไมพึงเรียกเธอ
วาเปนธัมมัญูในท่ีนี้ แตเพราะภิกษุรูธรรมคือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ 
ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอวาเปนธัมมัญูดวยประการฉะนี้” 

ข้ันตอนการนําไปปฏิบัติ วิธีการในการนําธัมมัญุตามาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหาร 
คือ การบริหารจดัการในองคกร ความเปนผูรูจักเหตุคือรูความจริง และรูจักหลักการท่ีจะทําใหเกิดผล นับ
ไดวาเปนปจจัยสําคัญของการบริหารงาน ท้ังนี้เพราะการมีความเขาใจถึงสาเหตุของการเกิดปญหาหรือ
การเขาใจสาเหตุของการกระทํา ตลอดจนเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกร จะชวยใหเกิดการสานตอ
และแกไขปญหาไปในทิศทางท่ีถูกตอง รวมถึงการกําหนดนโยบายตาง ๆ ท่ีองคกรพึงกระทําเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาตอยอดไปขางหนา การท่ีรูวาจะตองกระทําเหตุแบบนี้ จึงจะใหเกิดผลท่ีตองการนั้น ๆ เปน
หลักการเบื้องตนในการขับเคลื่อนองคกร เชน การบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีบุคลากรในทุกภาคสวนของหนวยงานนั้น จะตองมีความรูความเขาใจถึงเหตุปจจัย 
นโยบาย หลักการตาง ๆ ขอปฏิบัติ และกฎหมายของงานดานการจัดการศึกษาเปนอยางดี การรูและ
เขาใจถึงเหตุคือรูตามจริงจะชวยใหการบริหารงานเปนไปดวยความราบรื่นมากยิ่งข้ึน โดยนัยนี้ผูบริหาร
ตลอดจนบุคลากรในองคกร จึงจําเปนตองใหความสําคัญ และเขาใจธัมมัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจัก
เหตุ และพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการรู
หลักแหงเหตุนี้มาบริหารจัดการองคกร 

 
๒. อัตถัญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) หมายถึง ความเปนผูรูจัก

ผลหรือความมุงหมายคือรูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน สืบเนื่อง
จากการกระทําตามหลัก ดังขอความท่ีปรากฏในพระไตรปฎกวา  



๒๕ 
 

“ภิกษุเปนอัตถัญูอยางไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูความหมาย
แหงภาษิตนั้น ๆ นั่นแลวา นี้ เปนความหมายแหงภาษิตนี้  นี้ เปน
ความหมายแหงภาษิตนี้ หากภิกษุไมรูเนื้อความแหงภาษิตนั้น ๆ เลยวา นี้
เปนความหมายแหงภาษิตนี้ นี้เปนความหมายแหงภาษิตนี้ เราไมพึงเรียก
เธอวาเปนอัตถัญู ในท่ีนี้แตเพราะภิกษุรูความหมายแหงภาษิตนั้น ๆ วา     
นี้เปนความหมายแหงภาษิตนี้ นี้เปนความหมายแหงภาษิตนี้ ฉะนั้น       
เราจึงเรียกเธอวา เปนอัตถัญู ภิกษุชื่อวาเปนธัมมัญู อัตถัญู ดวย
ประการฉะนี้” 

ข้ันตอนการนําไปปฏิบัติ วิธีการในการนําอัตถัญุตามาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหาร 
คือ  การบริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค ความเปนผูรูจักผลหรือความมุงหมาย คือรูความหมาย 
รูจักผลท่ีเกิดข้ึน มุมมองในแงของประโยชนเพ่ือการนํามาปรับใชสําหรับงานดานการบริหาร คือ ในการ
บริหารงานหรือการทํางานทุกอยาง เม่ือมีการตัดสินใจเพ่ือกระทําการหรือดําเนินงานในเรื่องใด ๆ ลงไป
แลวเปนท่ีแนนอนวาสิ่งหนึ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดคือ ทุกการกระทําท่ีไดทําลงไปจะมีผลเกิดข้ึนตามมาอยาง
สมํ่าเสมอ เชน ผลของการใชอํานาจทางการบริหารอาจกอใหเกิดความรูสึก ความประพฤติ ความพึงพอใจ 
ความสุข ความทุกขของผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรในภาคสวนอ่ืน ๆ หรือการใชนโยบายในทางท่ีผิด
อาจกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง ทายท่ีสุดแลวผลแหงการกระทํานั้นมักจะออกมาในสองรูปแบบหลัก ๆ 
คือ ผลทางดานบวกนับไดวาเปนขอดี และผลดานลบซ่ึงอาจจะเปนขอเสีย ความเปนผูรูจักผลท่ีเรียกวา
ผลอัตถัญุตาจะมีคุณคาตองานดานการบริหารงานจะชวยใหเกิดการตัดสินใจอยางรอบคอบ ลดความ
ผิดพลาด เนื่องดวยจะคํานึงถึงผลลัพธตาง ๆ ท่ีจะตามมา อันสืบเนื่องจากการกระทํา เปนการชวย
ประเมินและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร ในท่ีนี้ความเปนผูรูจักผลหรือความมุงหมายคือรู
ความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน สืบเนื่องจากการกระทําตามหลัก อาจ
หมายถึงการมีแผนงานท่ีดี การวางแผนท่ีวิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ นั่นเอง 
 

๓. อัตตัญุตา (Knowing Oneself) หมายถึง ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักความสามารถและ
คุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูจักท่ีจะปรับปรุงตอไป ดังขอความท่ี
ปรากฏในพระไตรปฎกวา 

“ภิกษุเปนอัตตัญูอยางไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจักตนวา วาโดย
ศรัทธา คือ สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เรามีอยูประมาณเทานี้ หากภิกษุไม
รูจักตนวา วาโดยศรัทธา คือ สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เรามีอยูประมาณ
เทานี้ เราไมพึงเรียกเธอวาเปนอัตตัญูในท่ีนี้แตเพราะภิกษุรูจักตนวา  วา
โดยศรัทธาคือ สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เรามีอยูประมาณเทานี้ ฉะนั้น 
เราจึงเรียกเธอวา เปนอัตตัญู ภิกษุชื่อวาเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู 
ดวยประการฉะนี”้ 



๒๖ 
 

ข้ันตอนการนําไปปฏิบัติ วิธีการในการนําอัตตัญุตามาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหาร 
คือ การเปนผูรูจักตน ในเบื้องตนจะพบวาความเปนผูรูจักตน “ตน” ในความหมายหนึ่งทางพุทธศาสนา
หมายถึง การเปนผูรูจักขีดความสามารถของตัวเอง เชน รูและประเมินไดวา ตัวตนของผูนั้นวาโดย
ศักยภาพ ฐานะ หนาท่ีการงาน ภาวะ เพศ หรือกําลังมีความรู ความสามารถ ความถนัดอยางไรเพ่ือให      
ตัวของบุคลากรซ่ึงเปนหนึ่งในปจจัยของการบริหารจัดการกลายเปนกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ                 
ในขณะเดียวกันหากทําการเปรียบเทียบเพ่ือการนํามาปรับใช “ตน” ในอีกความหมายหนึ่งอาจหมายถึง
หนวยงาน องคกร หรือบริษัท การรูจักและทําความเขาใจธรรมชาติ และขีดความสามารถของตัวองคกร
หรือหนวยงานนั้นก็เปนสิ่งท่ีจําเปนและขาดไมได กลาวคือ การรูจักองคกรท่ีตองเขาไปบริหารเปนอยางดี 
ตลอดจนมีการวิ เคราะห เรียนรูวาหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ มีจุดออน จุดแข็งอยางไร มีขีด
ความสามารถในการแขงขันประมาณไหน มีกําลังดานงบประมาณ ดานบุคลากร มีวิธีบริหารงานท่ัวไป
อยางไร และการรูจักปรับปรุงองคกรใหทันสมัย ตลอดจนกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
สิ่งตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้ ลวนเปนเหตุปจจัยของการรูจักตนกลาวคือการรูจักท้ังตัวตนของบุคคลและการรูจัก
องคาพยพของหนวยงานนั้น ๆ จะชวยทําใหการบริหารงานองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความ
ม่ันคง เปนการบริหารท่ีพรอมจะพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูไปสูมาตฐานสากลตอไป 

 
๔. มัตตัญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) หมายถึง ความเปนผูรูจัก

ประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ดังขอความท่ีปรากฏในพระไตรปฎกวา 
 

“ภิกษุเปนมัตตัญูอยางไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจักประมาณ
ในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชชบริขาร หาก
ภิกษุไมรูจักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชชบริขาร เราไมพึงเรียกเธอวามัตตัญูในท่ีนี้ แตเพราะภิกษุรูจัก 
ประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชช
บริขาร ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอวา เปนมัตตัญู ภิกษุชื่อวาเปนธัมมัญู 
อัตถัญู อัตตัญู ดวยประการฉะนี้” 
 

ข้ันตอนการนําไปปฏิบัติ วิธีการในการนํามัตตัญุตามาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหาร 
คือ การเปนผูรูจักประมาณ ความหมายของคําวาประมาณในท่ีนี้คือ ความพอเหมาะ ความพอดีกับภาวะ 
สถานะของตนเอง กลาวคือ ไมมากหรือนอยจนเกินไป หลักการขอนี้ถือวามีความสําคัญตองานดานการ
บริหาร สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะ การไมรูจักความพอดี ไมมีการประมาณการท่ีดี อาจกอใหเกิดความ
เสียหายท่ีรายแรงได นั่นคือ จะกลายเปนการบริหารงานท่ีไมดูกําลังความสามารถขององคกร หรือ
หนวยงานนั่นเอง ยกตัวอยางเปรียบเทียบเชน การถือสิ่งของท่ีมากเกินไปกับมือท่ีมีอยูเพียงสองขางเทานั้น 
หากรั้งท่ีจะถือไปใหถึงจุดหมาย ทายท่ีสุดของท่ีอยูในมืออาจตกแตกได ดังนั้น การบริหารสิ่งตาง ๆ ควรมี
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การประมาณกําลังวามีขีดความสามารถเพียงใด รองรับไดเพียงใด ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาตรัส 
“มัตตัญุตา” แกพระภิกษุโดยมุงหวังใหพระคุณเจารูจักประมาณในการรับและบริโภคปจจัยสี่ สวน
อุบาสกและอุบาสิกา ซ่ึงเปนคฤหัสถผูยังครองเรือนอยูก็มุงเนนใหรูจักประมาณในการใชจายทรัพยท่ีหามา
ได หรือการดํารงตําแหนงเปนผูบริหารควรเปนผูรูจักประมาณในการใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีถูกตอง   
ชอบธรรม เปนตน มัตตัญุตา โดยความหมายของการเปนผูรูจักประมาณมีความพอดีในการจาย            
โภคทรัพย หากนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนตองานดานการบริหารจัดการคือ การประมาณการ มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น โดยเฉพาะเรื่องของทุนหรือการบริหารงาน
ทางดานการเงิน รวมถึงหากมีความตองการในการขยายหนวยงานออกไปก็ตองพิจารณาใหรอบคอบ รูจัก
ประมาณศักยภาพ ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย องคกร เพ่ือใหเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 
 

๕. กาลัญุตา (Knowing the Propertime) หมายถึง ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลา          
อันเหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ ดังขอความท่ีปรากฏในพระไตรปฎกวา 
 

   ภิกษุเปนกาลัญูตาอยางไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักกาล
วานี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาลสอบถาม นี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปน
กาลหลีกออกเรน หากภิกษุไมพึงรูจักกาลวา นี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาล
สอบถามนี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน เราไมพึง
เรียกวาเปนกาลัญู แตเพราะภิกษุรูจักกาลวา นี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาล
สอบถาม นี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน ฉะนั้น เราจึง
เรียกวาเปนกาลัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู กาลัญู 
ดวยประการฉะนี ้

 
ข้ันตอนการนําไปปฏิบัติ วิธีการในการนํากาลัญุตามาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหาร 

คือ การบริหารจัดการ จะตองมีความเขาใจถึงชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสรางโอกาสขององคกรหรือ
การบริหารงานตาง ๆ มีความจําเปนท่ีจะตองเขาใจความหมายของคําวา เปนผูรูจักกาล นั่นคือ รูและ
เขาใจวาในชวงเวลานั้นเหมาะท่ีจะดําเนินกิจการงานนั้นหรือไม การทํางานในชวงเวลาท่ีเหมาะสม และลง
ตัว ยอมมีโอกาสเขาถึงความสําเร็จไดมากกวา เฉกเชนเดียวกับในยุคปจจุบันท่ีมีวิกฤติเศรษฐกิจเกิดข้ึนท่ัว
โลก เพราะเปนผลสืบเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสท่ีเรียกวา COVID-19 ซ่ึงแพรกระจายจากผู
ติดเชื้อท่ีไอหรือจาม การปองกันการระบาดท่ีดีท่ีสุดคือ  Social Distancing หรือการเวนระยะหางทาง
สังคม ดวยการหลีกเลี่ยงการเจอผูคนหรืออยูในบริเวณท่ีมีผูคนเปนจํานวนมาก ทําใหอุปสรรคสําคัญท่ีมา
กับเชื้อ COVID-19 คือการท่ีคนไมสามารถใชชีวิตประจําวันนอกบานไดตามปกติ จากเหตุการณนี้ทําให
สงผลกระทบโดยตรงตอภาคธุรกิจ ในหลกัสปัปุริสธรรม ขอท่ีวาดวยกาลัญุตา มุงเนนใหเปนผูรูกาลเวลา
อันเหมาะสม หากวิเคราะหในบริบทของการบริหารงานดานการโรงแรมในชวงนี้ จึงยังไมเหมาะท่ีจะลงทุน
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หรือสรางภาระท่ีกอใหเกิดรายจาย การเปนผูรูจักกาล ปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนอยูและเกิดข้ึน
ตามชวงเวลา การบริหารงานเชนนี้จึงจะทําใหหนวยงานหรือองคกรผานพนวิกฤติรวมถึงปญหาตาง ๆ ไป
ได ยกตัวอยางเปรียบเทียบ การนําหลัก กาลัญุตา มาปรับใชกับโรงแรมของประเทศสวิตเซอรแลนดท่ีชื่อ    
Le Bijou ไดตัดสินใจพลิกวิกฤติเปนโอกาส ดวยการสรางบริการการเขาพักแบบพิเศษท่ีเรียกวา “COVID-
19 Service” เพ่ือรองรับลูกคาเปลี่ยนโรงแรมมาเปนท่ีพักเพ่ือกักตัวใหหางจากโรค ท้ังนี้ ไดมีการเตรียม
บริการทดสอบไวรัสในหองพัก บริการจัดสงอาหาร และบริการทางการแพทยใหลูกคาแบบครบเซต     
การระบาดทําใหโรงแรมธุรกิจบางประเภทยังดําเนินการตอไปได เม่ือเกิดความเขาใจในสถานการณนั้น      
จากตัวอยางท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การรูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ 
มีสวนสําคัญอยางมากในดานการบริหารจัดการ จึงตองพิจารณา ถึงสถานการณในเวลานั้น ๆ วา ควรจะ
ดําเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือใหองคกรประสบผลสําเร็จ 

 
๖. ปริสัญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) หมายถึง ความเปนผูรูจัก

ชุมชน คือ รูกิริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้นวาควรจะดําเนินการอยางไร ดังขอความท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎกวา 

“ภิกษุเปนปริสัญูอยางไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูบริษัทวา นี้ขัต
ติยบริษัท นี้พราหมณบริษัท นี้คหบดีบริษัท นี้สมณบริษัท ในบริษัทนั้นเรา
ควรเขาไปหาอยางนี้ ควรยืนอยางนี้ ควรทําอยางนี้ ควรนั่งอยางนี้ ควร
กลาวอยางนี้ ควรสงบอยางนี้ หากภิกษุไมรูจักบริษัทวา นี้ขัตติยบริษัท 
ฯลฯ ควรสงบอยางนี้เราไมพึงเรียกเธอวาเปนปริสัญู ในท่ีนี้ แตเพราะ
ภิกษุรูจักบริษัทวา นี้ขัตติยบริษัท ฯลฯ ควรสงบอยางนี้ฉะนั้น เราจึงเรียก
เธอวา เปนปริสัญู ภิกษุชื่อวาเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู กาลัญู 
ปริสัญูดวยประการฉะนี้” 

 ข้ันตอนการนําไปปฏิบัติ วิธีการในการนําปริสัญุตามาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหาร 
คือ โดยปกติแลวการบริหารงานองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีดํารงอยูในปจจุบันเปนไปไมไดเลยท่ีการ
ทํางานนั้น ๆ จะอยูแบบเปนเอกเทศ โดยท่ีไมมีการปฏิสัมพันธกับสังคม ชุมชน เม่ือเปนเชนนี้การบริหารท่ี
ดีจะเปนไปดวยความราบรื่น หนึ่งในปจจัยสําคัญคือ การรูจักชุมชน สภาพแวดลอมท่ีดํารงอยูรอบขางของ
องคกรนั้น ๆ หากเปรียบกับในสมัยพุทธกาลเม่ือครั้งท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงดํารง  พระ
ชนมชีพอยู การเผยแผงานดานพระพุทธศาสนาท่ีพระองคทรงทํานั้นเปนหนึ่งในตัวอยางท่ีชี้ชัดใหเห็นไดวา 
การรูจักชุมชนมีความสําคัญกับพุทธวิธีการบริหารท่ีพระองคทรงใช การเปนผูรูจักถ่ิน รูจักชุมชน รูจัก
สังคม คือรูจักวาชุมชนหรือสังคมนั้นเปนอยางไร จะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะเหมาะกับสังคมนั้นเพ่ือให
สามารถเขากับชุมชนนั้นไดคือสิ่งสําคัญ เชน การบริหารจัดการองคกรท่ีอยูในชุมชนมุสลิม ผูบริหารควร
ตระหนักวาการบริหารสั่งการเพ่ือขับเคลื่อนองคกรนั้นจะตองไมขัดกับสภาพของชุมชนท่ีหนวยงานหรือ



๒๙ 
 

องคกรนั้น ๆ ตั้งอยู เชน ในชุมชนอิสลามจะตองไมเก่ียวของกับธุรกิจท่ีไมถูกหลักศาสนาอิสลามตามหลัก
ชะรีอะห เชน ไมประกอบธุรกิจเก่ียวกับเครื่องดื่มมึนเมา (Alcoholic beverages)  เปนตน ดวยเหตุนี้การ
บริหารจัดการจําเปนตองปฏิสัมพันธกับหนวยงาน องคกร ตลอดจนชุมชนตาง ๆ อยูเสมอ ท้ังในแงของ
การพ่ึงพา การประสานงานกับชุมชน การมีความสามารถท่ีจะเรียนรู  เขาใจ และพัฒนาใหเกิดความ
เจริญกาวหนากับองคกร โดยท่ีไมขัดแยงกับชุมชน เปนการบริหารจัดการท่ีสรางความสัมพันธดวยเมตตา 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณชน ยอมจะสงผลใหเกิดจุดแข็งคือ การเกิดพ่ึงพา เกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหองคกรเกิดการพัฒนาตอยอดไดงายข้ึน 

 
๗. ปุคคลัญุตา2

๓ (Knowing the individual, Knowing the different individuals) หมายถึง 
ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม 
ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล ดังขอความท่ีปรากฏในพระไตรปฎกวา 

“ภิกษุเปนปุคคลปโรปรัญูอยางไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจัก
บุคคล ๒ จําพวก คือ …บุคคลรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรมก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเอง แตไมปฏิบัติ
เพ่ือเก้ือกูลผู อ่ืน อีกพวกหนึ่งปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเองและปฏิบัติเพ่ือ
เก้ือกูลผูอ่ืน บุคคลพวกท่ีปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเอง แตไมปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูล
ผูอ่ืน ก็ถูกติเตียนดวยเหตุนั้นอยางนี้ พวกท่ีปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเองและ
ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู อ่ืน ก็ไดรับการสรรเสริญดวยเหตุนั้นอยางนี้ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุเปนผูรูจักบุคคล ๒ ฝายดวยประการฉะนี้แล ภิกษุชื่อวาเปน
ปุคคลปโรปรัญูอยางนี้” 

ข้ันตอนการนําไปปฏิบัติ วิธีการในการนําปุคคลัญุตามาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหาร 
คือ ความเปนผูรูจักบุคคล หมายถึง การรูจักและเขาใจความแตกตางวาบุคคลมีความตางกัน พุทธศาสนา
เรียกสิ่งนี้วา จริต ๖ “จริต” หมายถึงความประพฤติของคน ไมวาจะเปนทางดานรางกาย ดานวาจา 
รวมถึงดานจิตใจ เปนลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ พฤติกรรมของแตละบุคคล สงผลใหเกิดการแสดงออกเปน
การกระทําท่ีตางกันออกไป 

 
การรูจักบุคคลมีความสําคัญในแงของการบริหารจัดการอยางไร คําตอบตอคําถามนี้คือ เพราะ

บุคคลคือปจจัยหลักและเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร ดังนั้น ในการบริหารจัดการการใช
ทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด และเหมาะสมตรงกับความสามารถยอมชวยใหงานสําเร็จผล          
การบริหารจัดการในการรูบุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองมีการ

๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน พระสูตรเร่ือง ธัมมัญญสูตรวาดวยบุคคลรูธรรม ในพระสุตตันตปฎก   
อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/ ๑๔๓-๑๔๖   และการนําหลักสัปปุริสธรรม ๗  มาปรับใชสามารถสืบคนเพิ่มเติมได
ในบทความวิชาการของ กนก แสนประเสริฐ. (๒๕๕๙). เร่ือง หลักการบริหารงานสมัยใหมกับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตรเพื่อความ
มั่นคงแหงพระพุทธศาสนา. เขาถึงไดจาก http://www.onab.go.th › articles. 

                                                           



๓๐ 
 

สงเสริม พัฒนาใหคนในองคกรหรือหนวยงานมีความรูความสามารถ กลาวคือ มีศักยภาพ นอกจากนั้น   
สิ่งท่ีสําคัญไมแพกันคือ การสรางใหบุคคลมีความสามัคคี ใหคนในองคกร สามารถทํางานรวมกันเปนหมู
คณะไดก็มีความจําเปนอยางยิ่ง นอกจากการรูจักบุคคลในองคกรหรือหนวยงานแลว ความเปนผูรูจัก
บุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรูใน
ความสามารถของบุคคลกับหนวยงานภายนอกท่ีจะตองมีปฏิสัมพันธกัน มีการประสานงานทํางานรวมกัน 
การรับรูและเขาใจในบุคคลผูซ่ึงตองรวมงานดวย คือหนึ่งในปจจัยท่ีทําใหการบริหารงานลดปญหา        
ขอขัดแยงตาง ๆ ลง การประสานงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ดวยเหตุปจจัยตาง ๆ      
ท่ีกลาวมานี้ ลวนเปนแรงผลักดันใหการบริหารเปนไปดวยความราบรื่น  
 

(๒) การประยุกตใชทางออม หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคปฏิบัติ สําหรับการประยุกต
ทางออม ขอบเขตของการศึกษามุงเนน การตั้งทฤษฎีแนวคิดดานการบริหารของตะวันตกไวเปนแมบท 
เพ่ือดูวาในทฤษฎีการบริหารจัดการของตะวันตกในแตละกระบวนการหรือในแตละองคประกอบ             
พุทธศาสนาไดกลาวถึงเรื่องนั้นหรือประเด็น ๆ ไววาอยางไรบาง โดยนัยนี้ การศึกษาจึงเปนไปในรูป        
แบบของการตั้งทฤษฎีแนวคิดการบริหารแบบตะวันตกไวเปนแมแบบแลวนําทัศนะของพุทธศาสนามา
ศึกษาเทียบเคียงหาความสอดคลอง ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการนําไปปรับใช จากการศึกษาพบวาหนึ่งใน
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ (Management Theory) ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและไดรับความนิยมมาจนถึง
ยุคปจจุบันคือทฤษฎีท่ีเรียกวา POCCC ผูคิดคนและนําเสนอทฤษฎีนี้คือ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) 
นักวิชาการชาวฝรั่งเศส โดยแนวคิดดังกลาวมีหลักการสําคัญของการบริหารจัดการเพ่ือใหงานสําเร็จตาม
เปาหมายนั้นมีองคประกอบ ๕ ขอดวยกัน  ซ่ึงเรียกสั้น ๆ วา POCCC ดังนั้นทฤษฎีบริหารจัดการ POCCC 
จึงเนนการบริหารจัดการองคกรอยางรอบดานและครอบคลุม ตั้งแตการวางแผน, การปฎิบัติการ, การจัด
โครงสรางองคกร ไปจนถึงการควบคุมการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีวางไว ทฤษฎี POCCC           
มีองคประกอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 
 

 P  ยอมาจาก  Planning  หมายถึง  การวางแผน 
O  ยอมาจาก  Organizing  หมายถึง  การจัดองคกร 
C  ยอมาจาก  Commanding  หมายถึง  การบังคับบัญชาสั่งการ 
C  ยอมาจาก  Coordination  หมายถึง  การประสานงาน 
C  ยอมาจาก  Controlling  หมายถึง  การควบคุม 

   จากกระบวนการบริหารงานตามท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น การประยุกตใชทางออม หลักการ
บริหารงานเชิงพุทธในภาคปฏิบัติในท่ีนี้ คือการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นภาพกอนในเบื้องตนวา วิธีการดังกลาว
ไดปรากฏมีในแนวคิดของพุทธวิธีการบริหารเชนเดียวกัน 
 



๓๑ 
 

P (Planning) พุทธวิธีการวางแผน  
 

Planning หรือการวางแผน โดยท่ัวไปแลวเปนท่ีทราบกันดีวาคํานี้หมายถึงการคิดสิ่งตาง ๆ ไว
ลวงหนากอนการลงมือปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหงานนั้น ๆ บรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว การวางแผนจึง
เปนกระบวนการคิดท่ีไดถูกวางไวกอนเริ่มลงมือบริหารจัดทํางานในสวนตาง ๆ และเปนสิ่งแรกท่ีตองทํา
เพ่ือใหงานสัมฤทธิผลตามท่ีตองการ พุทธวิธีการวางแผน หากพิจารณาคํานี้ในบริบทของพุทธศาสนา คือ 
การวิเคราะหใหเห็นถึงการบริหารงานของพระพุทธเจาเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
กลาวคือ มีเหตุการณใดบางท่ียืนยันไดวา หลักการวางแผนซ่ึงเปนหนึ่งในทฤษฎีของการบริหารท่ีเรียกวา 
POCCC นั้นมีปรากฏอยูในพุทธศาสนา จากการศึกษาจะพบวา การศึกษาชวงเวลาแหงประวัติศาสตรของ
พุทธศาสนาไดพบวามีหลายเหตุการณท่ีสะทอนใหเห็นวา พระพุทธองคทรงเปนนักบริหารท่ีมีการวางแผน
งานเพ่ือใหพุทธศาสนาดํารงอยูมานานหลายยุคหลายสมัยโดยไมถูกกลืนกินดวยกาลเวลา การศึกษา    
พุทธวิธีการวางแผนในพุทธศาสนานี้จะวิเคราะหออกเปน ๒ ชวงคือ พุทธวิธีการวางแผนในชวงเริ่มตนการ
ประกาศพุทธศาสนา และพุทธวิธีการวางแผนหลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

พุทธวิธีการวางแผนในชวงเริ่มตนการประกาศพุทธศาสนา ในชวงเริ่มตนของการประกาศ        
พุทธศาสนา สิ่งท่ีปรากฏพบไดอยางชัดเจนในประเด็นนี้และสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนของการเปน           
นักบริหารท่ีมีการวางแผนในการประกาศพระศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคือ 
กระบวนการคิดเพ่ือการวางแผนพิจารณา ในการหาบุคคลท่ีสามารถจะรับรูธรรมะ คือรูสิ่งท่ีพระองคทรง
คนพบได สาเหตุท่ีพระพุทธองคตองทรงคิดวิเคราะหเพ่ือหาบุคคลท่ีจะบรรลุธรรมได กลาวคือสามารถฟง
และเขาใจธรรมะท่ีละเอียดลึกซ้ึงไดนั้น เหตุเพราะธรรมะมิใชวาจะเปนสิ่งท่ีทุกคนสามารถรับรูและเขาใจ
ไดเนื่องจากในยุคสมัยนั้นสังคมอินเดียเต็มไปดวยเจาลัทธิ ความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนาตาง ๆ มากมาย 
การท่ีจะเกิดมีแนวคิดใหม ๆ ข้ึนมาในสังคมยอมเปนสิ่งท่ียอมรับไดยาก ทายท่ีสุดพุทธองคก็ไดพิจารณา
บุคคลท่ีจะไปเทศนา บอกกลาวสั่งสอน บุคคลกลุมแรกท่ีทรงนึกถึงคือ อาฬารดาบสและอุทกดาบส           
สาเหตุเพราะอาจารยท้ังสองไดเคยใหความรู และพระพุทธองคไดทรงเคยอยูอาศัยศึกษาลัทธิของอาจารย
ท้ังสองทานในกาลกอนจะตรัสรู พุทธองคทรงทราบวาทานอาจารยท้ังสองมีปญญา อีกท้ังยังมีกิเลสเบา
บาง สามารถจะรูธรรมนี้ ได ฉับพลัน แตทานท้ังสองไดสิ้นชีพเสียแลวกอนหนานี้  ดังท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎกความวา “… ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา เราจะพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ ใคร
จักรูธรรมนี้ไดฉับพลัน แลวทรงดําริตอไปวา อาฬารดาบส กาลามโคตรนี้ เปนบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม มี
ปญญา     มีธุลีในตานอยมานาน ถากระไร เราจะพึงแสดงธรรมแกอาฬารดาบส กาลามโคตรกอน เธอจัก
รูธรรมนี้ได ฉับพลันลําดับนั้น เทวดาผูไมปรากฏกายมาทูลพระผูมีพระภาควา “พระองคผูเจริญอาฬา
รดาบส กาลามโคตร ไดทํากาละ ๗ วันแลว” วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐/๑๕ 

พุทธวิธีการวางแผนเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาใหกับบุคคลกลุมแรกจึงไดเปลี่ยนไปจากท่ีทรง
วิเคราะหวาควรเปนอาจารยท่ีเคยถายทอดวิชาใหแกพระองค พระพุทธเจาไดทรงพินิจเลือกเปาหมายของ
กลุมบุคคลชุดแรกท่ีจะเขามารับฟงธรรมเทศนาเปนคนกลุมใหม ภายหลังทรงตระหนักถึงปญจวัคคีย 
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บุคคลท้ังหา ไดแก พระโกณฑัญญะ  พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ แตเดิม
บุคคลท้ังหานี้เปนนักบวชท่ีออกบวชติดตามปรนนิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจาตั้งแตเสด็จออกผนวชใหม ๆ 
และเปนชาวกรุงกบิลพัสดุ พระพุทธองคทรงพินิจแลววาปญจวัคคียท้ังหาเปนผูมีอุปนิสัยในอันจะตรัสรู
ธรรม อีกท้ังยังมีอุปการะแกพระองคมากไดเปนผูอุปฐากคอยดูแลเม่ือครั้งพระองคทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยา 
จึงทรงกําหนดแนในพระทัยวาจะแสดงธรรมแกปญจวัคคียกอนเปนกลุมแรก ดังขอความท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎกเลมท่ี ๔  พระวินัยปฎกเลมท่ี ๔ มหาวรรคภาค ๑  พุทธปริวิตกกถา ความวา 

 
   “…ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา เราจะพึงแสดง
ธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน ครั้นแลวทรงพระ
ดําริตอไปวา ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรามาก ไดบํารุงเราผูตั้งหนา
บําเพ็ญเพียรอยู ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกภิกษุปญจวัคคียกอน ครั้น
แลวไดทรงพระดําริตอไปวา บัดนี้ ภิกษุปญจวัคคียอยูท่ีไหนหนอ พระผูมี
พระภาคไดทรงเห็นภิกษุปญจวัคคียอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวันเขต     
พระนครพาราณสี ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ครั้นพระองค
ประทับอยู ณ อุรุเวลาประเทศตามควรแกพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไป
ทางพระนครพาราณสี” 

 
  จากจุดตั้งตนการเลือกบุคคลกลุมแรกท่ีสามารถเขาใจในหลักธรรมท่ีลึกซ้ึงได เปนขอสนับสนุนท่ี
ยืนยันไดวา การเริ่มตนเพ่ือประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจานั้น ทรงเริ่มจากการวิเคราะหคัดเลือก
บุคคล นั่นคือการวางแผนเพ่ือเลือกเปาหมายบุคคลท่ีสามารถเปนกําลังหลักสําคัญในการเผยแผ            
พุทธศาสนาได ซ่ึงภายหลังจากนั้นไมนานพระองคมีพระดําริวางแผนงานดานการบริหารจัดการให
พระภิกษุท่ีสําเร็จเปนพระอรหันตจํานวน ๖๐ รูป ออกไปประกาศพระศาสนาตามหัวเมืองและแควนตาง 
ๆ โดยมีพุทธพจนกําชับวา “… อยาไปทางเดียวกัน ๒ รูป…” วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๒/๓๙ นั่นคือการสะทอน
ใหเห็นเปนท่ีประจักษวา พระพุทธองคทรงเปนนักบริหารท่ีมีการวางแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอน 
และเปนผูท่ีสามารถวางแผนขยายงานโดยใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูอยางคุมคา นอกจากการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาและขยายงานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยสงพระภิกษุสงฆออกไปประกาศพระศาสนาแลว               
พระพุทธองคยังทรงไดชื่อวา เปนนักบริหารท่ีมองการณไกลเปนผูมีจักขุมา องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๔๖ 
เหตุการณท่ีชวยยืนยันขอสรุปนี้ จะเห็นไดจากการวางแผนเพ่ือประเมินวิธีตาง ๆ ในการบรรลุเปาหมาย 
สิ่งท่ีพระองคทรงกระทําในเวลาตอมาคือ การวางแผนงานเพ่ือเพ่ิมกําลังบุคคล ดวยเหตุนี้จึงทรงดําริท่ีจะ
ไปเผยแผธรรมะใหแกกลุมพระชฎิล ประกอบดวยพระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ           
ท้ังสามรูปลวนมีบริวารเปนจํานวนมาก ดังขอความยืนยันท่ีปรากฏในพระไตรปฎกวา 

   “ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลําดับ ลุถึงตําบลอุรุ
เวลา สมัยนั้น ชฎิล ๓ คน คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ 
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อาศัยอยูท่ีตําบลอุรุเวลาในชฎิล ๓ คนนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปะเปนผูนํา 
เปนผูฝก เปนเลิศ เปนหัวหนาเปนประธานของชฎิล ๕๐๐ คน ชฎิล
นทีกัสสปะเปนผูนํา เปนผูฝก เปนเลิศ เปนหัวหนา เปนประธานของชฎิล 
๓๐๐ คน ชฎิลคยากัสสปะเปนผูนํา เปนผูฝก เปนเลิศ เปนหัวหนา เปน
ประธานของชฎิล ๒๐๐ คน”   วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๗/๓๕-๕๐ 

 
  จากขอความนี้แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคทรงเชื่อม่ันวา การไปโปรดเทศนาสั่งสอนกลุมชฎิลได
นั้นถาหัวหนาท้ังสามเปลี่ยนทัศนะมานับถือในพระธรรมวินัยได เปนท่ีแนนอนวาลูกศิษยของกลุมชฎิล
จําตองเปลี่ยนศรัทธาตามหัวหนา ในอาทิตตปริยายสูตร ไดบันทึกไววาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงธรรมเทศนาแกชฎิลสามพ่ีนอง รวมถึงเหลาสาวกท่ีแตเดิมเชื่อในลัทธิบูชาไฟ ซ่ึงมีสมาชิกท้ังหมด 
๑,๐๐๓ ใหหันมาตั้งม่ันในพระรัตนตรัย ทุกคนลวนหลุดพนจากกิเลสอาสวะ และสําเร็จเปนพระอรหันต
ขีณาสพดวยกันท้ังหมด พระภิกษุชฎิลท้ังหมดนั้นไดเปนกําลังสําคัญในการประกาศและเผยแผ
พระพุทธศาสนาท่ีเมืองราชคฤห เมืองหลวงแหงแควนมคธ ทําใหแควนมคธเปนฐานท่ีตั้งสําคัญในการ         
เผยแผพระพุทธศาสนาในเวลาตอมา จากเหตุการณท่ียกมานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงพุทธวิธีการวางแผน
ในชวงเริ่มตนของการประกาศพุทธศาสนา  

สวนพุทธวิธีการวางแผนหลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ การมองการณไกลเพ่ือวางแผนสิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึนหลังจากท่ีพระองคทรงปรินิพพาน เปนการตัดสินใจในการวางแผนซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติในอนาคต
วาควรเปนอยางไร สะทอนใหเห็นไดจากพุทธพจนความวา 

   โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปฺญตฺโต โส โว มม
จุจเยน สตฺถา ที.มหาวคฺโค. (ไทย) ๑๐/๑๔๑/๑๗๘-๑๘๐“ดูกอนอานนท 
ธรรมและวินัยอันใดท่ีเราตถาคตแสดงแลว และบัญญัติแลวแกเธอท้ังหลาย 
ธรรมและวินัยอันนั้นจักเปนศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย เม่ือเราตถาคต
ลวงลับไปแลว” 

จากพุทธพจนท่ีพระพุทธองคไดตรัสตอบพระอานนทซ่ึงไดทูลถามพระพุทธเจาวา “ขาแตพระผูมีพระภาค
เจาผูเจริญ เม่ือพระองคปรินิพพานแลวใครจักเปนศาสดาของขาพระองคท้ังหลาย” คําตอบสําหรับคําถาม
นี้คือเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพาน ไมทรงแตงตั้งบุคคลใดเปนศาสดาแทนพระองค สิ่งท่ีสะทอนใหเห็นจาก
คําตอบขางตน นั่นคือ การยืนยันวาพระธรรมวินัยจะเปนศาสดาแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระพุทธองคทรงดําริเชนนี้ นั้นยอมยืนยันไดวาพระพุทธเจาทรงวิเคราะห พิจารณาอยางรอบคอบแลววา 
มนุษยทุกคนมีความตายเปนท่ีสุดของชีวิต มนุษยทุกคนตองจากโลกนี้ไป ดวยเหตุนี้แมในขณะนั้นจะมี
พระภิกษุสงฆสาวกซ่ึงบรรลุเปนพระอรหันตอยู  ท้ังพระอานนท พระมหากัสสปะ นอกจากนี้ยังมี          
พระอริยบุคคลมากมาย แตท้ังนี้ก็ไมทรงแตงตั้งใครเปนศาสดาแทนพระองค ในทางตรงกันขามพระองคมี
พระดํารัสวา พระธรรมท่ีไดทรงแสดงไวดีแลวนั่นจะเปนศาสดาแทนพระองค จากท่ีกลาวมาขางตนนี้เปน
ขอยืนยันท่ีสนับสนุนใหเห็นวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามิไดทรงมีพุทธวิธีการวางแผนเพ่ือประกาศ
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พระศาสนาในชวงเริ่มตนเทานั้น แตทรงวางรากฐานแนวทางหลังจากท่ีไดเสด็จดับขันธปรินิพพานไวดวย 
ขอยืนยันจากเหตุผลดังท่ีไดกลาวมานี้ สามารถพิจารณาไดจากการตั้งขอสังเกตดังนี้ กลาวคือ  แมใน
ขณะนั้นจะมีพระภิกษุซ่ึงเปนผูเลิศทางปญญามากมาย เชน พระมหากัสสปะ พระอานนท ฯลฯ  พระพุทธ
องคก็ทรงมิไดมีพระประสงคแตงตั้งสาวกรูปหนึ่งรูปใดเปนศาสดาแทนพระองค โดยเหตุนี้จะเห็นไดชัดเจน
วา พระพุทธเจาทรงมีฐานท่ีเชื่อวา การจะเขาใจหรือเปนพุทธสาวกในศาสนาพุทธท่ีแทจริงแลว คือ การ
เขาใจหลักธรรมซ่ึงเปนความจริงตามธรรมดาหรือธรรมชาติท่ีพระองคทรงคนพบใหได โดยมิไดยึดติดท่ีตัว
บุคคล ซ่ึงหากเปนเชนนั้นแลวพุทธศาสนาคงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไมตางจากสาวกของ นิครนถ
นาฏบุตรท่ีทะเลาะกัน ดังปรากฏเนื้อความในพระไตรปฎกวา  “สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ 
หมูบานสามคาม แควนสักกะสมัยนั้นแล นิครนถนาฏบุตรไดถึงแกกรรมไมนานท่ีกรุงปาวา เพราะการถึง
แกกรรมของนิครนถนาฏบุตรนั้น นิครนถท้ังหลายไดแตกกันเปน ๒ ฝาย ตางบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาท
กัน ใชหอกคือปากท่ิมแทงกัน”  ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔/๕๐  

โดยนัยแหงเรื่องราวท่ีปรากฏดังกลาวขางตน คําสั่งสอนของพระพุทธองคยอมมีการเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา ความหมายของพระพุทธศาสนาก็จักขยายออกไป จนกระท่ังอาจไมสามารถรูไดวาหลักหรือแกน
ของพระพุทธศาสนาท่ีแทจริงคืออะไร อยูตรงไหน การมองการณไกลถึงสิ่งท่ียังมาไมถึงและวางระบบ
ระเบียบข้ันตอนไวลวงหนาคือการวางแผนตั้งรับท่ีดี โดยในนัยนี้จึงเปนท่ียืนยันไดวา พุทธวิธีการวางแผน 
หรือการทํางานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพุทธองคนั้นมีการวางแผนข้ันตอนการดําเนินการไว
อยางครอบคลุม จากท่ีไดวิเคราะหมาขางตน ไดสะทอนใหเห็นถึงสวนพุทธวิธีการวางแผนหลังเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานเพ่ือใหพุทธศาสนาสามารถดํารงอยูไดแมวาพระองคจะทรงปรินิพพานไปแลว โดยนัยนี้จึง
เปนท่ียืนยันไดวาหลักการสําคัญของการบริหารจัดการเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีเรียกสั้น ๆ วา 
POCCC  (Planning) ซ่ึงหมายถึง การวางแผน เปนข้ันตอนการบริหารท่ีปรากฏมีในพุทธศาสนา
เชนเดียวกัน 

O (Organizing) พุทธวิธีการจัดการองคกร การจัดการองคกรเปนการจัดโครงสราง
ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาท่ีมีการกระจายอํานาจ รวมท้ังแบงความรับผิดชอบในแตละ
สวน (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ๒๕๔๙, หนา ๒) โดยนัยนี้ หากมีการตั้งคําถามวาใน   
พุทธศาสนามีแนวทางในการจัดการองคกรปรากฏอยูบางหรือไม คําตอบตอขอคําถามนี้ อาจวิเคราะหได
จากการหาคําตอบในการต้ังคําถามยอนกลับวา การจัดการองคกร โดยทายท่ีสุดแลวผลลัพธของการ
ทํางานในกระบวนการนี้ตองการใหเกิดผลเชนไร แนนอนวาเม่ือมีการจัดการองคกรเกิดข้ึนยอมมีความ
มุงหวังดังนี้  

ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือใหคนในองคกรสามารถทํางานรวมกันได การท่ีคนในองคกรสามารถทํางาน
รวมกันได ยอมนํามาซ่ึงความสําเร็จของการทํางาน ในพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงใชวิธีการจัดการองคกร
ในข้ันท่ีหนึ่งคือ การหลอมรวมพฤติกรรมของคน โดยนัยนี้หมายถึง พุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเกิดข้ึนจาก
การตรัสรูขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หลังจากท่ีตรัสรูแลว ไดดําเนินการเผยแผศาสนาดวย
พระองคเอง รวมถึงเหลาสาวกไดเดินทางไปตามสถานท่ีตาง ๆ เม่ือเวลาผานไปนานวัน ผูท่ีเขาใจ รับรู 



๓๕ 
 

และมีความประสงคจะเขามาเปนพุทธบริษัทสี่ในพุทธศาสนามีจํานวนมากข้ึน แตตางคนตางมาจากท่ีตาง 
ๆ มีความแตกตางกัน ท้ังทางดาน ฐานะ หนาท่ีการงาน วัฒนธรรม ชาติตระกูล โดยนัยนี้การท่ีจะทําใหคน
จํานวนมากมาอยูรวมกัน สามารถทํางานรวมกันได นั่นหมายความวา จะตองมีการบริหารจัดการองคกรท่ี
ดีซ่ึงเปนระบบท่ีทําใหคนจํานวนหนึ่งซ่ึงไมรูจักกันมากอน แตสามารถดํารงอยูรวมกันได ภายใตสิ่งท่ี
เรียกวา อาราม หรือ วัด ซ่ึงเปนท่ีจําพรรษาของภิกษุ วัดเชตวันมหาวิหารท่ีสรางโดยทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ซ่ึงเปนอุบาสกผูม่ังค่ังมีทรัพยสมบัติมากแหงเมืองสาวัตถีไดจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือสรางวัดและถวายแด
พระพุทธเจา ดังความวา  “ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงสาวัตถีทราบวา         
พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดีในกรุงสาวัตถีนั้น … อนาถบิณ
ฑิกคหบดี ประทับนั่งบนอาสนะ … ไดกราบทูลดังนี้วา ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไรในพระเชตวัน 
พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ถาเชนนั้น ทานจงจัดถวายเชตวันแกสงฆจากทิศท้ัง ๔ ผูมาแลว
และยังไมมา อนาถบิณฑิกะรับสนองพระพุทธดํารัสแลวไดถวายพระเชตวันแกสงฆ” ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ดวยพระคาถาเหลานี้วา วิหารยอมปองกันความหนาวรอนและ
สัตวราย … พระพุทธเจาท้ังหลายทรงสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศ   วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๓๑๕/๑๒๙-๑๓๑ 

วัดแหงนี้ ต้ังอยู ท่ีเมืองสาวัตถี แควนโกศล เปนวัดท่ีพระพุทธเจาทรงใชเปนท่ีประทับและ       
แสดงธรรมโดยมีบันทึกวาพระพุทธเจาประทับจําพรรษาท่ีวัดแหงนี้เปนระยะเวลานานมากถึง 19 พรรษา 
วัดเชตวันจึงเปนท่ีม่ันสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเปนท่ีอยูจําพรรษาของ
ภิกษุจํานวนมาก หากกลาวถึง O (Organizing) พุทธวิธีการจัดการองคกรท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาใชใน
ลําดับแรก เพ่ือลดปญหาของการท่ีภิกษุตองมาอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เบื้องตนคือ การลดจุดยึดติดท่ี
อาจเปนอุปสรรคตอการบวชอยูในเพศบรรพชิต วิธีการท่ีพุทธเจาทรงนํามาใชคือผูท่ีจะเขามาเปนภิกษุใน
พุทธศาสนานั้น จําตองท้ิงชาติซ่ึงเปนวรรณะท่ีมีอยูแตเดิม ดังพุทธพจนความวา “.. ภิกษุท้ังหลาย ขอท่ี
มหานทีทุกสาย คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มที ไหลลงสูมหาสมุทรแลว ยอมละชื่อและโคตรเดิมของตน 
รวมเรียกวา มหาสมุทรท้ังสิ้นนี้ เปนสิ่งท่ีนาอัศจรรยไมเคยปรากฏ … ในมหาสมุทรท่ีพวกอสูรพบเห็นแลว 
ตางพากันยินดีในมหาสมุทร แมน้ําสายใดสายหนึ่งในโลกท่ีไหลรวมลงสูมหาสมุทร และสายฝนตกลงจาก
ฟากฟา ก็ไมทําใหมหาสมุทรพรองหรือเต็มได ภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีแมน้ําสายใดสายหนึ่งในโลกท่ีไหลรวมลง
สูมหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟา ก็ไมทําใหมหาสมุทรพรองหรือเต็มไดนี้เปนสิ่งท่ีนาอัศจรรยไม
เคยปรากฏ … ในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรพบเห็นแลวตางพากันยินดีในมหาสมุทร มหาสมุทรมีรสเดียว คือ 
รสเค็ม ภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม นี้เปนสิ่งท่ีนาอัศจรรยไมเคยปรากฏ … วรรณะ 
๔ เหลานี้คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ยอม
ละชื่อและโคตรเดิม รวมเรียกวาสมณะเชื้อสายศากยบุตรท้ังสิ้น เหมือนมหานทีทุกสาย คือ คงคา ยมุนา 
อจิรวดี สรภู มหี ไหลลงสูมหาสมุทรแลว ยอมละชื่อและโคตรเดิม รวมเรียกวา มหาสมุทรท้ังสิ้น 

หากพระพุทธองคทรงไดปรารภเชนนี้ ยอมแสดงใหเห็นวา การจัดการองคกรท่ีพระพุทธองคทรง
นํามาใชเม่ือมีภิกษุตองอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เพ่ือลดความขัดแยงระหวางบุคคล เกิดความเหนียวแนน
ในการองคกรคือ การทําใหความยึดม่ันในตัวตนท่ีมีอยูกอนบรรพชาหมดสิ้นไป จากท่ีกลาวมานี้ชี้ใหเห็นวา 
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เปนหนึ่งในรูปแบบพุทธวิธีการจัดการองคกรของพุทธองค ความเขาใจนี้ยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ       
ในงาน สงผลใหเกิดความรวมมือ การยอมรับกติกา รักษากฎระเบียบท่ีเรียกวาพระธรรมวินัยนําไปสูการ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา  

นอกจากพุทธวิธีการจัดการองคกรท่ีทําใหพระภิกษุซ่ึงมาจากท่ีตาง ๆ สามารถอยูรวมกันอยาง
สันติแลว สิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงพุทธวิธีการจัดการองคกรอีกประการหนึ่งคือ พระพุทธเจาไดทรงยกยอง 
กําหนดบอกกลาววา บุคคลผูนั้นมีความสามารถและเชี่ยวชาญในเรื่องใด ซ่ึงในทางพุทธศาสนาใชคําวา 
การเปนเอตทัคคะ หมายถึงตําแหนงท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองพุทธสาวกวา เปนผูยอดเยี่ยมในทางใด   
ทางหนึ่ง ไดประทานแตงต้ังใหพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในสมัยพุทธกาลผูท่ีไดรับ
ตําแหนงการเปนเอตทัคคะนั้นมีเปนจํานวนมาก เชน พระนันทกเถระไดรับตําแหนงเอตทัคคะวาเปนผูท่ีมี
ความชํานาญในการเทศนาสั่งสอนภิกษุณี พระนันทกเถระตามประวัติสามารถอธิบาย ชี้แจง ยกตัวอยาง
อุปมาอุปไมยทําใหผูฟงเขาใจแจมแจงในหลักธรรมไดเปนอยางดี ครั้งหนึ่งทานเคยแสดงธรรมแกภิกษุณี
จํานวนหารอยรูปท่ีวัดราชการามจนบรรลุเปนพระอรหันต ดังท่ีมีการบันทึกไวในพระไตรปฎกความวา  
“พระมหามุนีทรงสรรเสริญพระสาวกผูมีสมมติวาเลิศในการใหโอวาทแกนางภิกษุณีท้ังหลาย ไดทรงแตงตั้ง
ไวในตําแหนงเอตทัคคะ … มีนามชื่อวานันทกะ ไดออกบวชเปนบรรพชิตในวันท่ีพระพุทธองคทรงรับ
พระเชตวนาราม ไดบรรลุอรหัตผลโดยกาลไมนาน … เราสอนธรรมแกพระภิกษุณีนั้นรวม ๕๐๐ รูป
ดวยกัน ลวนเปนผูไมมีอาสวะ ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคผูมีประโยชนเก้ือกูลใหญ ทรงพอพระทัย จึงทรงตั้ง
เราไวในตําแหนงแหงภิกษุผู เลิศกวาภิกษุท้ังหลาย ฝายใหโอวาทพระภิกษุณี .. .”  ขุ.อป. (ไทย)              
๓๓/๑๓๕/๑๖๐-๑๖๒  

จากกรณีตัวอยางของการแตงตั้งตําแหนงเอตทัคคะใหแกพระนันทกเถระวาเปนผูท่ีมีความ
ชํานาญในการเทศนาสั่งสอนภิกษุณี ขอยืนยันนี้ชี้ใหเห็นขอสรุปท่ีสําคัญวา การบอกและกําหนดตําแหนง
เอตทัคคะนี้ ยอมแสดงใหเห็นวา มีการกําหนดโครงสรางตําแหนงผูเชี่ยวชาญอยูในพุทธศาสนาวา              
พุทธบริษัทสี่รูปนั้น ๆ หรือคนนั้น ๆ มีความแตกฉานเชี่ยวชาญในเรื่องใด พุทธวิธีการในขอนี้ไดแสดงให          
เห็นวาในพุทธศาสนามีการจัดโครงสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของสมาชิก มีการกระจายอํานาจ 
รวมท้ังแบงความรับผิดชอบในแตละสวนวาบุคคลผูนั้นมีความชํานาญในเรื่องใด การจัดการองคกรใน
บริบทนี้จึงชี้ใหเห็นถึงการกระจายงาน การแบงหนาท่ีตามความถนัดและความสามารถ หากองคกรใดมี
การจัดการองคกรท่ีเปนระบบระเบียบ เกิดความชัดเจนเปนรูปธรรม ในการแบงขีดความสามารถ             
ไมทับซอนก็ยอมทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลสําเร็จก็มีสูงดวยเชนกัน เชนท่ี
พระนันทกเถระเปนผูท่ีสามารถสั่งสอนภิกษุณีใหเกิดความกาวหนาในธรรมได ซ่ึงเปนการบริหารจัดการ
หนาท่ีในองคกรใหกับบุคคล จากท่ีกลาวมานี้จึงแสดงใหเห็นวาในพุทธศาสนามีแนวคิดเรื่องการจัดการ
องคกรปรากฏอยูตั้งแตในสมัยพุทธกาล ซ่ึงท้ังหมดนี้อาจเทียบเคียงไดวาเปน O (Organizing) พุทธวิธีการ
จัดการองคกรในพุทธศาสนานั่นเอง 
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C (Commanding) พุทธวิธีการบังคับบัญชาส่ังการ หลักการบริหารท่ีดีเปนท่ีทราบกันอยาง
ชัดเจนวา องคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ ในยามท่ีเกิดปญหา ผูนําท่ีดียอมตองสามารถจัดการแกไขปญหาได
อยางทันทวงที เพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใหมากท่ีสุด ในพุทธศาสนาองคสมเด็จพระสัมมาสัม   
พุทธเจาไดชื่อวาเปนผูนําท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุด โดยนัยนี้ พุทธวิธีการบังคับบัญชาสั่งการท่ี
ปรากฏพบในพุทธศาสนา คือ ในยามท่ีเกิดปญหาขอขัดแยงตาง ๆ ข้ึน พุทธองคจะทรงเปนผูแกไขปญหา
นั้น ๆ ดวยพระองคเอง และไดบัญญัติเปนขอปฏิบัติในพระธรรมวินัยในชวงเวลาตอมา จากการศึกษา
พบวา ขอยืนยันสําคัญวาในพุทธศาสนานั้นมีกระบวนการบริหารท่ีเรียกวา C (Commanding)  จะเห็นได
จากการศึกษาพุทธประวัติและพระธรรมวินัย โดยเฉพาะอยางยิ่งพระวินัยปฎก พบวาพระพุทธองคมีพระ
อัจฉริยภาพในการบัญชาสั่งการยามท่ีเกิดปญหาตาง ๆ ดังเชนท่ีครั้งหนึ่งในแควนมคธ ไดเกิดโรคระบาด 
ประชาชนและพระภิกษุไดปวยดวยโรคติดเชื้อเปนจํานวนมาก ดังความวา “ก็โดยสมัยนั้นแลในมคธชนบท
เกิดโรคระบาดข้ึน ๕ ชนิด คือ โรคเรื้อน ๑ โรคฝ ๑ โรคกลาก ๑ โรคมองครอ ๑  โรคลมบาหมู ๑ 
ประชาชนอันโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลว” วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑๐๑/๑๑๗-๑๑๙ จากเหตุโรคระบาดขางตน
กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ลําดับแรกคือ ในชวงเวลานั้นมีพระภิกษุติดโรคระบาดเปนจํานวน
มาก ตอมาคือ เกิดการขอเขามาบวชในพุทธศาสนาเพ่ือท่ีจะไดมีโอกาสรักษาโรคกับหมอท่ีเกงท่ีสุดในสมัย
นั้น นั่นคือ หมอชีวก เม่ือไดรับการรักษาจนหายแลว ภิกษุเหลานั้นตางพากันลาสิกขา ดังความวา “… เรา
พึงบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ในท่ีนั้น ภิกษุท้ังหลายจักพยาบาล และหมอชีวกโกมาร
ภัจจจักรักษา เราหายโรคแลวจักสึก จึงบุรุษนั้นเขาไปหาภิกษุท้ังหลายแลวขอบรรพชา ภิกษุท้ังหลายให
บุรุษนั้นบรรพชาอุปสมบทแลวตองพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจตองรักษาภิกษุนั้น ภิกษุนั้นหายโรค
แลวสึก” วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑๐๑/๑๑๗-๑๑๙ 

เม่ือเกิดปญหานี้ข้ึน พุทธวิธีการบังคับบัญชาสั่งการท่ีองคสมเด็จพระสัมมาพุทธเจาทรงนํามาใช
คือ การออกกฎระเบียบจากพุทธดํารัสเสมือนหนึ่งเปนกฎใหปฏิบัติตามเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทันที 
สําหรับการเกิดโรคระบาดนั้น สิ่งท่ีไดทรงกระทําในฐานะผูนํา ประการแรก คือ สั่งการโดยการออก
กฎระเบียบเพ่ือชวยบรรเทาภาวะการรักษาพยาบาลภิกษุท่ีอาพาธ คือ ทรงอนุญาตใหพระภิกษุฉันเภสัช ๕ 
อยางได ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน ดังความวา “เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเปนเภสัชแกภิกษุ
ท้ังหลาย ซ่ึงเปนเภสัชอยูในตัว … เภสัช ๕ นี้แล คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย เปนเภสัชอยูใน
ตัว และเขาสมมติวาเปนเภสัช ... ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาตเภสัช ๕ นี้แกภิกษุท้ังหลาย ใหรับประเคนในกาล
แลวบริโภคในกาล” นอกจากนี้เพ่ือปองกันการเขามาบวชแบบมีวัตถุประสงคแอบแฝง คือ อาศัย             
พระศาสนาเพ่ือเขามารักษาตัว โดยเขามาบวชเปนพระใหหมอรักษาจนหายจากโรคท่ีเปนอยูและสึก
ออกไป การบวชนี้จึงไมไดบวชดวยความศรัทธา จึงทรงหามคนเปนโรคติดตอบรรพชา ดังความวา            
“ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ แลวรับสั่งกับภิกษุท้ังหลายวา                
ภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิดเบียดเบียนไมพึงใหบรรพชา รูปใดใหบรรพชา ตองอาบัติทุกกฎ”             
วิ.ม. (ไทย)  ๔/๘๘/๑๔๒-๑๔๔ จากเหตุการณนี้ไดชี้ใหเห็นถึง อํานาจหนาท่ีในการสั่งการของการทํางาน
หรือการอยูรวมกันของพระภิกษุหมูมาก เม่ือมีเหตุการณคับขันเกิดข้ึน พุทธองคไดทรงทําหนาท่ีในการ             
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สั่งการ ออกเปนบทบัญญัติพระธรรมวินัยเพ่ือบรรเทาภัยและรักษาความสงบเรียบรอยแหงหมูคณะไวได 
การแกไขปญหาจึงดําเนินไปไดอยางราบรื่น มีผูนําคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจนสอดสอง
ปญหาเพ่ือหาทางแกไขใหเร็วท่ีสุด จากพุทธวิธีการบังคับบัญชาสั่งการของพระพุทธองคในยามท่ีเกิดโรค
ระบาด แสดงใหเห็นถึงขอดีในการมีอํานาจสั่งการอีกอยางก็คือชวยใหเกิดการตัดสินใจอยางทันทวงที 
พระพุทธเจาทรงตัดสินพระทัยจากการวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ไดอยางรอบคอบ วองไว ชวยลดปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดทันเวลา 
 

C (Coordination) พุทธวิธีการประสานงาน ปจจัยสําคัญของการบริหารท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ 
การประสานงาน ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งในหลักการบริหารหาประการตามแนวคิดของ Henri Fayol 
(อางใน ศิริพร พงศศรีโรจน, 2543: 29-30) โดยความหมายแลวการประสานงาน  (Coordination)         
จึงเปนการเชื่อมโยงหนวยงานแตละฝาย ตลอดจนบุคลากรท่ีอยูในองคกรซ่ึงเปนกําลังคนท่ีสังกัดอยูในฝาย
ตาง ๆ ใหสามารถทํางานเขากันได โดยมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน สงเสริมใหเกิดการทํางานท่ีราบรื่น          
เกิดผลสําเร็จตามท่ีองคกรวางไว  

ดวยเหตุนี้หากขาดการประสานงานท่ีดีก็อาจทําใหเกิดความลมเหลวได การประสานงานท่ีดี           
ในองคกรสามารถเกิดข้ึนไดโดยอาศัยวิธีการหลากหลายรูปแบบ โดยในท่ีนี้หากเปรียบเทียบพุทธศาสนา
เปนองคกรหนึ่งท่ีเกิดข้ึนมาในโลกเพ่ือพัฒนาคนและสังคมมนุษย พุทธวิธีการประสานงานท่ีสามารถ
วิเคราะหไดวาสอดคลอง เทียบเคียงกับข้ันตอนท่ีเรียกวา  Coordination ของกระบวนการบริหารใน
ทฤษฎีตะวันตกสมัยใหม สามารถพิจารณาไดในหลายมิติ เชน ความหมายของคําวาการประสานงาน          
คืออะไร วิธีหรือกลยุทธในการประสานงานเปนอยางไร ในท่ีนี้อาจหมายรวมถึงจุดมุงหมายของการ
ประสานงานไดดวยเชนกัน 

ในพุทธศาสนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงวางรากฐานใหเกิดสังคมของเพศบรรพชิต 
ตลอดจนสังคมของคฤหัสถใหสามารถดํารงอยูได โดยนัยนี้หากมีคําถามวาหลักการใดท่ีสะทอนแนวคิด
พุทธวิธีการประสานงานไดอยางสอดคลองมากท่ีสุด จะเห็นไดวาหลักธรรมเรื่องทิศ ๖ เปนทัศนะท่ีแสดง
ใหเห็นถึงขอสนับสนุนในเรื่องนี้ไดเปนอยางดี ท่ีกลาวเชนนี้เพราะหากความหมายและความสําคัญของการ
ประสานงานมีเปาประสงคเพ่ือกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและลดความ
ขัดแยงแลว พระพุทธเจาไดทรงวางหลักการเรื่องทิศ ๖ ไวเปนแมบทใหบุคคลในองคกรไดปฏิบัติตามซ่ึง
เปนการปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีบุคคลพึงกระทําตอกัน เม่ือทุกคนปฏิบัติตรงตามหนาท่ีของตนก็นับไดวาเปน
ความรวมมือรวมใจเกิดการประสานงานใหสังคมดําเนินตอไปไดอยางราบรื่น ดังมีเนื้อความปรากฏใน
สิงคาลกสูตร ทีฆนิกายความวา เชาวันหนึ่งขณะท่ีพระพุทธองคกําลังเสด็จเขาไปยังเมืองราชคฤหเพ่ือ
บิณฑบาตนั้น ไดทอดพระเนตรเห็นสิงคาลมาณพหรือสิงคาลกะคหบดีบุตร กําลังยืนไหวทิศตาง ๆ 
พระองคจึงตรัสถามมีใจความวา  

ทานกําลังทําอะไรอยู  สิงคาลมาณพไดตอบวากําลังไหวทิศตาง ๆ ตามคําสอนท่ีเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติสืบตอมาจากบิดา จากนั้นเขาไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา กอนบิดาจะเสียชีวิตลงไดสั่งไว ให
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ขาพเจาในฐานะบุตรจงไหวทิศท้ัง ๖ อยางสมํ่าเสมอ สิงคาลมาณพจึงทําตามตลอดมา ครั้นพระพุทธองค
เห็น ไดตรัสเทศนาเก่ียวกับเหตุการณนี้ไวความวา ในอริยวินัยซ่ึงเปน ธรรมเนียมแบบแผนของ           
พระอริยะนั้นไมไดไหวทิศท้ัง ๖ อยางนี้ แตหมายถึงใหไหวบุคคลท่ีควรไหว ๖ จําพวกวาแลวพระองคก็ตรัส
แสดงบุคคลประจําทิศท้ัง ๖ ใหสิงคาลมาณพฟง  

ดังนั้น จุดหมายท่ีแทจริงของคําสอนเรื่องนี้คือการเนนความสําคัญเรื่องการดํารงและทําหนาท่ี
ของตนตามบทบาทและสถานะท่ีเปนอยูอยางถูกตอง ซ่ึงสถานภาพของมนุษยในสังคมจะเปรียบไดกับทิศ
ท้ัง ๖ กลาวคือ ประการท่ีหนึ่ง ปุรัตถิมทิส ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดา มารดา  ประการท่ีสอง ทักขิณทิสทิศ
เบื้องขวา ไดแก ครูอาจารย ประการท่ีสามปจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ไดแก สามีภรรยา ประการท่ีสี่อุตตรทิส 
ทิศเบื้องซายไดแก มิตรสหาย ประการท่ีหาอุปริมทิส ทิศเบื้องบนไดแก พระสงฆ สมณพราหมณ ประการ
ท่ีหกเหฏฐิมทิส ทิศเบื้องลาง ไดแก ลูกจางกับนายจาง ที.ปา. ๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖ ดังนั้น ถาดํารง
ตนอยูในฐานะใดบุคคลพึงตองรูจักหนาท่ีของตนวามีอะไรบาง จากนั้นควรปฏิบัติตอกันตามสมควรแก
หนาท่ี การปฏิบัติไดเชนนี้จึงเรียกไดวาทําหนาท่ีไดอยางถูกตองเก่ียวของกันในสังคมตามฐานะบทบาท
หนาท่ีดุจทิศท่ีอยูรอบตัว  

หลักทิศ ๖ จึงเปนจุดเริ่มตนท่ีแสดงใหเห็นถึงนัยความหมายของคําวาการประสานงานท่ีมาจาก
ทุกคน เริ่มตนจากการรูจักทําหนาท่ีของตนเอง ซ่ึงเปนวิธีหรือกลยุทธในการประสานงานท่ีอาศัยความ
รวมมือจากสมาชิกในองคกร ถาทุกคนทําหนาท่ีตามท่ีมีและไดรับในองคกรไดอยางถูกตอง มีความ
รับผิดชอบของตนเอง ไมไปกาวกายบทบาท หนาท่ีของบุคคลอ่ืน ความขัดแยงก็จะไมเกิดข้ึน ปญญาตาง 
ๆ ท่ีจะตามมาก็ยอมท่ีจะเบาบางลงไปดวย เปรียบไดกับหลักทิศ ๖ ท่ีพระพุทธเจาไดทรงวางไวเพ่ือใหพุทธ
บริษัทไดเขาใจเพ่ือใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางประสานสอดคลองนั่นเอง  

ขอควรสังเกตประการหนึ่งท่ีพบจากการวิเคราะหในบริบทนี้คือ พุทธวิธีการประสานงานท่ีปรากฏ
พบในพุทธศาสนา มิไดอยูในกรอบท่ีแตงตั้งตัวบุคคลข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน แตท้ังนี้ใน
มุมมองของพุทธศาสนาการประสานงานในองคกรและสังคมจะเกิดข้ึนไดอยางดีและมีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืนคือการสงเสริมใหคนรูจักหนาท่ีของตนเองนั่นคือสิ่งสําคัญประการแรกในทัศนะของพุทธศาสนา 
นอกจากนี้ ขอสังเกตลําดับถัดมาคือ ในวิธีการบริหารแบบพุทธจะพบวาการประสานงานในพุทธศาสนา
มิไดจํากัดบทบาทอยูในองคกรหรือสังคมการทํางานซ่ึงเปนการประสานงานระหวางมิติของผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชาเทานั้น แตท้ังนี้หลักการเรื่องทิศ ๖ ท่ีเนนใหคนทําหนาท่ีของตนเองมีมิติท่ีครอบคลุม
และกวางขวางกอใหเกิดการประสานงานในหลายบริบท เชน บิดามารดาถือวาเปนบุพการีของบุตรธิดา 
เปนผูมีอุปการะท่ีเคยทําไวแกบุตรธิดา เปนครูคนแรกของบุตรธิดา  มงฺคล. (ไทย) ๒/๒๙๔/-๘๒-๘๓ 
หนาท่ีของบิดามารดาท่ีพึงทําใหแกบุตรธิดาตามหลักพระพุทธศาสนามี ๕ อยาง คือ (๑) หามจากความชั่ว 
(๒) สั่งสอนใหเปนคนดี (๓) ใหการศึกษา (๔) หาคูครองท่ีเหมาะสมให (๕) มอบทรัพยสมบัติใหในสมัยท่ี
ควร มงฺคล (ไทย) ๒/๒๙๔/-๘๒-๘๓ ซ่ึงเปนเหมือนทิศเบื้องหนาหรือปุรัตถิมทิสของบุตร หากบิดามารดา
พึงทําหนาท่ีท่ีดีตอบุตรธิดาดังท่ีไดกลาวมาแลว ในขณะเดียวกันบุตรธิดาท่ีเคยไดรับการเลี้ยงดูจากบิดา
มารดาเปนอยางดีในอดีต ตอมาไดเลี้ยงดู กตัญู และมีความเคารพเชื่อฟงในพอแมนั้นความประสาน
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สอดคลอง การดํารงอยูของครอบครัวท่ีดีก็จะเกิดข้ึน ขยายวงกวางไปสูชุมชน สังคม และประเทศ จาก
ตัวอยางนี้จะเห็นวาพุทธวิธีการประสานงานในพุทธศาสนานั้นมีความหมายท่ีกวางและไมไดเนนการ
ประสานงานท่ีเกิดจากการติดตอควบคุมโดยบุคคล แตเปนการเนนใหบุคคลรูจักหนาท่ีของตนเองซ่ึงถือวา
เปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนและเกิดการประสานงานโดยปราศจากการสั่งการท่ีมาจากบุคคลหรือกลุม
บุคคลในองคกร  
 

C (Controlling) พุทธวิธีการควบคุม โดยท่ัวไปแลวคําวาการควบคุมในทฤษฎีบริหารงานแบบ
ตะวันตกไดมีนักวิชาการใหความหมาย ขอบเขต ถึงคํานี้ไวอยางหลากหลาย วัตถุประสงคในการควบคุม
งานเพ่ือใหเกิดการประสานงานในระหวางหนวยงาน และใหเกิดความเชื่อม่ันวา แตละหนวยงานในองคกร
ไดปฏิบัติงานสําเร็จตามท่ีไดมอบหมาย ปจจัยท่ีชวยใหการคุมงานไดผลดี คือ ผูบริหารตองทําตนเปนผูนํา
ท่ีดีเปนแบบอยาง ตรวจตราผลงานเพ่ือใหไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานอยางแทจริง กําหนดระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงานข้ึนมาใช การควบคุมเปนงานข้ันสุดทายของการบริหาร เปนการตรวจตรา 
วัดผล และแกไข (เสถียร เหลืองอรามและกมล ชูทรัพย, ๒๕๑๕, หนา ๑๔๓ - ๑๔๔ ) พุทธวิธีการควบคุม
ท่ีปรากฏในพุทธศาสนา ซ่ึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใชในเบื้องตนและสอดคลองกับแนว
ทางการบริหารงานของตะวันตก คือ การท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนผูบริหารหรือเปนผูนําท่ีดีใหปรากฏชัดเปน
แบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงขอนี้สามารถยืนยันไดจากพุทธกิจหรือกิจท่ีพระพุทธเจาทรงกระทําตลอด
ระยะเวลาท่ีออกประกาศเผยแผพระศาสนา การวางตนของพระพุทธเจาจะมีการวางแผนงาน การจัด
ตารางเวลางานประจําวัน ขอยืนยันนี้แสดงใหเห็นวา ในพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงเริ่มตนการควบคุม 
โดยวิธีละมุนละมอมแบบปราศจากการควบคุม กลาวคือ การทําใหเห็นเปนตัวอยาง โดยในแตละวันจะมี
งานท่ีทําเปนกิจวัตร มีการจัดตารางเวลาแบงเปนชวงเวลาท่ีชัดเจน การตรงตอเวลา ความตั้งใจในการ
ทํางานยอมสงผานไปยังบุคคลท่ีใกลชิด พุทธวิธีการควบคุมข้ันตอมาท่ีทรงนํามาใชคือ การออกกฎระเบียบ
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน ตลอดจนใชเพ่ือตัดสินปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกร การอยูรวมกันของ
บุคคลในหนวยงาน องคกรตางๆ สิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดคือบางครั้งยอมมีเรื่องเกิดข้ึนกระทบกระท่ัง
กัน ซ่ึงในพระวินัยของพุทธศาสนาเรียกวา อธิกรณ หมายถึง เรื่องท่ีเกิดข้ึนแลว และจะตองดําเนินการเพ่ือ
ระงับ ยับยั้ง แกไขปญหานั้นใหคลีคลายลง ถาทําการเปรียบเทียบกับเหตุการณในสมัยปจจุบันจะพบวา 
สิ่งท่ีกลาวมานี้คือ ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในบริษัท เชน เรื่องท่ีพนักงานในแตละฝายแตละแผนกมีขอ
ถกเถียงกันวาดวยการออกกฎระเบียบใหมหรือระเบียบท่ีใชปฏิบัติกันอยูควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
เหตุการณลักษณะนี้ก็ไดเกิดข้ึนในพุทธศาสนาเชนกัน ตัวอยางท่ีมีปรากฏคือการเถียงกันเก่ียวกับพระธรรม
วินัย การกลาวหากัน การกระทําความผิดและการแกไขเม่ือไดกระทําผิดลงไปแลว ฯลฯ เรื่องราวตางๆ ท่ี
ไดกลาวมานี้ ลวนแลวแตเปนปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงความผิดตางๆ มีบทลงโทษหนักเบาแตกตางกัน แตท้ังนี้
เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในองค พระพุทธเจาทรงมีวิธีการดําเนินการเพ่ือแกไขสถานการณดังท่ีกลาวมาขางตน
หลายแบบดวยกัน (นวพร เรืองสกุล, ๒๕๔๘, หนา ๖๘ – ๖๙) ยกตัวอยางวิธีการท่ีพระพุทธเจาทรง
นํามาใชเชน ประการท่ีหนึ่ง ประชุมพรอมหนากันเพ่ือสอบถามและหาขอตัดสิน ประการท่ีสองใชวิธีการ
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ประนีประนอมเพ่ือใหเรื่องยุติลง ประการท่ีสามวิธีการตัดสินโดยใชเสียงขางมาก ประการท่ีสี่การบัญญัติ
บทลงโทษข้ึนมาตามความผิดหนักเบาของโทษท่ีไดทํา ฯลฯ ตัวอยางการบัญญัติพระวินัยทุติยปาราชิกหรือ
ลักทรัพยไววา “ … เม่ือภิกษุผูลัก แมรับเปนสัตยวา ภัณฑะชื่อนี้ ผมลักไปจริง พระวินัยธรอยาพึงยกอาบัติ
ข้ึนปรับทันที พึงพิจารณาวา ภัณฑะนั้นมีเจาของหรือหาเจาของมิได แมในภัณฑะท่ีมีเจาของ ก็พึง
พิจารณาวา เจาของยังมีอาลัยอยูหรือไมมีอาลัยแลว ถาภิกษุลักในเวลาท่ีเจาของเหลานั้นยังมีอาลัย พระ
วินัยธรพึงตีราคาปรับอาบัติ ถาลักในเวลาท่ีเจาของหาอาลัยมิได ไมพึงปรับอาบัติปาราชิก แตเม่ือเจาของ
ภัณฑะใหนําภัณฑะมาคืน พึงใหภัณฑะคืน อันนี้เปนความชอบในเรื่องนี้” (วิ. มหา. ๑/๑๓๕/๑๐๙) จากท่ี
กลาวมาขางตนเปน พุทธวิธีการควบคุม หรือ C (Controlling) ท่ีพบในพุทธศาสนาเถรวาท 
 
๒.๕ วิธีการบริหารงานเชิงพุทธ 
 

การวิเคราะหทรรศนะของพุทธศาสนาในศาสตรท่ีเก่ียวเนื่องดวยเรื่องของการบริหารงานเพ่ือการ
เผยแผพุทธศาสนานั้น อะไรคือหัวใจของวิธีการบริหารงานเชิงพุทธ การบริหารจะประสบผลสําเร็จไดนั้น 
องคาพยพท่ีสําคัญกอนการบริหารองคกรคือการบริหารสิ่งใด ขอสังเกตประการหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากคําถามนี้   
เปนท่ียืนยันวา พุทธศาสนาใหความสําคัญกับมนุษยไวอยางละเอียดทุกแงทุกมุม นี้แสดงใหเห็นวาพุทธ
ศาสนาเริ่มตนดวยการทําความเขาใจและพิจารณาธรรมชาติท่ีแทจริงของมนุษยกอน และปฏิเสธการ
อธิบายความเปนมนุษยในศาสนาแบบเทวนิยม องคประกอบของมนุษยตามทรรศนะพุทธปรัชญาพบวา
มนุษยประกอบดวยธรรมชาติท่ีแตกตางกันสองสวน  พุทธศาสนาไดเสนอหลักธรรมตางๆ เก่ียวกับการ
ดําเนินชีวิตในสังคม เพ่ือใหทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยเริ่มจากตัวเอง ไลเรียงความสัมพันธกับสมาชิกใน
ครอบครัวกับผูอ่ืนในสังคมตามลําดับไป โดยนัยนี้จึงกลาวไดวาหลักคําสอนท้ังหมดในพุทธศาสนาให
ความสําคัญกับมนุษยเปนหลัก โดยนัยนี้หากเปรียบวามนุษยคือบุคคลในองคกร  วิธีการบริหารงานเชิง
พุทธหัวใจสําคัญจึงอยูท่ีพุทธศาสนามีวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีเริ่มตนจากการบริหารบุคลากรใหไดดีกอน
ในเบื้องตน ความสําเร็จอ่ืนๆ จึงติดตามมาเปนลําดับ วิธีการบริหารงานเชิงพุทธท่ีจะศึกษาในหัวขอจึงเปน
วิธีการบริหารมนุษยในฐานะสมาชิกขององคกร หากเปรยีบหลักการบริหารงานเชิงพุทธเปนรูปสามเหลี่ยม 
โอวาทปาฏิโมกขคือยอดสูงสุดท่ีสงผานไปยังฐาน ดวยเหตุนี้ พุทธวิธีการบริหารงานบุคคลในองคกรทาง
พระพุทธศาสนาจึงมุงเนนการพัฒนาคน เพ่ือใหคนเหลานั้นตระหนักในการละเวนกระทําความชั่ว และให
ตั้งม่ันอยูในการกระทําแตความดี การศึกษาวิธีการบริหารงานเชิงพุทธดานนี้ อาจศึกษาไดในลักษณะของ
การวิเคราะหผานเรื่องราวซ่ึงเปนพุทธประวัติ นั่นคือ การศึกษาวิธีการบริหารคนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาในสมัยพุทธกาล หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎีท่ีตั้งอยูบนฐานคิดเรื่อง 
โอวาทปาฏิโมกข  ในประเด็นท่ีวาดวยเรื่อง วิธีการบริหารคน ในงานวิจัยชิ้นนี้ใชแนวคิดเรื่องบทบาทและ
ความรับผิดชอบในขายงานของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Roles and Responsibilities of 
Human Resource Management) เปนกรอบในการศึกษาวิธีการบริหารเชิงพุทธ โดยจะศึกษา
โครงสรางใน ๒ ประเด็นหลัก กลาวคือ ประการท่ีหนึ่ง กรอบแนวคิดเรื่อง วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผ
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ข้ันตน ไดแก การสรรหาทรัพยากรบุคคลหรือการไดมาซ่ึงบุคคล (Recruitment) และประการท่ีสอง คือ 
วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผข้ันพัฒนา ไดแก การอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and 
Development) ในทัศนะของพุทธศาสนา ซ่ึงวิธีการบริหารเหลานี้ มีอยูแลวในพระพุทธศาสนามี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ๒.๕.๑ วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผข้ันตน 
 
(ก) การสรรหาทรัพยากรบุคคลหรือการไดมาซ่ึงบุคคล (Recruitment) ในพุทธศาสนานั้นการไดมาซ่ึง
บุคคลเพ่ือทําหนาท่ีสําคัญในการเผยแผหลักธรรมคําสอนของพุทธองคนั้น ขอยืนยันท่ีจะชวย ชี้ชัดวาพุทธ
ศาสนามีการสรรหาทรัพยากรบุคคลหรือการไดมาซ่ึงบุคคล อยางเปนข้ันเปนตอน ขอสนับสนุนท่ีเห็นได
อยางชัดเจนในกรณีนี้คือ ขอยืนยันเบื้องตนจากพุทธกิจหรือกิจท่ีพระพุทธเจาทรงทําซ่ึงปรากฏหลักฐานดัง
ความวา สิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงกระทําเปนประจําในแตละวันมี ๕ ประการคือ3

๔ 
       ๑. ปุเรภัตตกิจ เวลาเชาเสด็จบิณฑบาต  
       ๒. ปจฉาภัตตกิจ เวลาเย็นทรงแสดงธรรม 
       ๓. ปุริมยามกิจ เวลาคํ่าประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ 
       ๔. มัชฌิมยามกิจ เท่ียงคืนทรงตอบปญหาเทวดา 
       ๕. ปจฉิมยามกิจ เวลาใกลสวางทรงพิจารณาหาบุคคลท่ีสามารถบรรลุธรรมไดและท่ียังไมสามารถ
บรรลุธรรมได (พระศาสนโสภณ, ๒๕๒๙, หนา ๓๓-๓๔) การกระทําภารกิจของพระพุทธเจาขอ ๕ ท่ีวา
ดวยการพิจารณาหาบุคคลผูซ่ึงสามารถรูและเขาใจในธรรมได จากการศึกษาพบวาในพระไตรปฎกได
บันทึกกลาวถึงเรื่องราวนี้ไวความวา  “…พระผูมีพระภาคเจาทรงใชพุทธจักษุ และทรงทราบวามนุษยมี
ความแตกตางหลากหลาย สอนใหรูไดงายก็มี สอนใหรูไดยากก็มี ดังคําในภาษาบาลีความวา พุทฺธจกฺขุนา 
โลกํ โวโลเกสิ ...” วิ.ม. (ไทย) ๔/๙/๑ 
 
  จากขอความนี้ แสดงใหเห็นวา หนึ่งในภารกิจท่ีพระพุทธองคทรงปฏิบัติเปนประจําหลังจากท่ีตรัส
รูแลวคือการใชเวลาเพ่ือหาบุคคลท่ีพึงบรรลุธรรมไดดวยพุทธจักขุในเวลาใกลรุง ดวยเหตุนี้อาจกลาวไดวา
นี่คือหนึ่งในขอยืนยัน เพ่ือพิสูจนวามีกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลหรือการไดมาซ่ึงบุคคล 
(Recruitment) ในพุทธศาสนา การไดมาซ่ึงบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีสําคัญในการเผยแผหลักธรรมคําสอนของ
พุทธองคหรือท่ีเรียกวาการสรรหาบุคคลตามหลักการบริหารคน ในขายงานของการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษยในศาสตรสมัยใหมนั้น ตัวอยางนี้มีปรากฏในสมัยพุทธกาล เม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจาทรง
พิจารณาหาบุคคลท่ีสามารถบรรลุธรรมได และพระองคไดเสด็จไปโปรดนั่นคือกรณีของโจรองคุลิมาล              

  ๔ ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมไดใน ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ = ขุ.ชา.อ (ไทย) ๓/๑/๑๐๘ , สายณฺเห ธมฺมเทสนํ = สํ.ส.อ (ไทย)              
๑/๒/๓๕๐ , ปโทเส ภิกขฺุโอวาท ํ= ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๑-๙๒/๑๐๔-๑๐๙ , อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหนํ = ขุ.ขุ.อ (ไทย) ๑/๑/๑๖๓-๑๖๘ , ปจฺจุสฺ
เสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ = ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๗-๓๕๒/๔๒๑-๔๓๓   
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พระพุทธเจาทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักขุในเวลาใกลรุง ทรงเห็นโจรองคุลิมาลแลวทรงทราบวา              
เม่ือพระองคเสด็จไปโปรด โจรองคุลิมาลจะมีความสวัสดี เขาไดฟงคาถา ๔ บทแลวจะขอบวช ปฏิบัติ       
แลวจะไดสําเร็จอภิญญา ๖ ถาพระองคไมเสด็จไปโปรดเขาจะทําความผิดในมารดา แลวไมมีใครสามารถ
ชวยเหลือเขาได พระองคจึงไดเสด็จไป (รังษี สุทนต, ๒๕๔๙, หนา ๙๒-๙๓)  ดังท่ีปรากฏในพระไตรปฎก 
 
    “ขาแตพระสมณะ อยาเสด็จไปทางนั้น ในทางนั้นมีโจรชื่อ  องคุลิมาล เปนคนหยาบชา มีฝามือ
เปอนเลือด ชอบฆาคน ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย โจรองคุลิมาลนั้น กอกวนชาวบานบาง ชาวนิคม
บาง ชาวชนบทบาง ใหเดือดรอนไปท่ัว …  ลําดับนั้น โจรท่ีไดชื่อวาโดงดังท่ีสุดนามวา องคุลิมาล ไดวิ่ง
พรอมอาวธุครบมือ ไลตามพระพุทธเจาโดยความเร็วเต็มกําลัง เทาท่ีจะสามารถทําได แตอยางไรก็หาวิ่งได
ทันไม ทันใดนั้น องคุลิมาล พลันคิดข้ึนในใจอยางอัศจรรยวา เหตุใดจึงเปนเชนนั้น เม่ือกอนแมชางท่ีกําลัง
วิ่ง มาท่ีกําลังวิ่ง รถท่ีกําลังแลน เนื้อท่ีกําลังวิ่ง เราก็ยังวิ่งตามทันจับได แตเราวิ่งจนสุดกําลังยังไมทันสมณะ
รูปนี้ซ่ึงเดินตามปกติได” จึงหยุดยืนกลาวกับพระผูมีพระภาควา “หยุดกอนสมณะ หยุดกอนสมณะ”พระผู
มีพระภาคไดตรัสตอบวา “เราหยุดแลวองคุลิมาล ทานเลาจงหยุดเถิด”… โจรองคุลิมาลไดยินดังนั้น จึงท้ิง
ดาบซ่ึงเปนอาวุธในมือลงในเหวลึก มีหนาผาชัน โจรองคุลิมาลไดกมลงกราบแทบพระบาทท้ังสองของ    
พระพระพุทธเจา จากนั้นไดทูลขอบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงบรรพชาใหองคุลิมาล
ดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซ่ึงเปนชื่อเรียกวิธีบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุในสมัยพุทธกาลยุคตนๆ โดย
พระพุทธเจาทรงประทานบวชใหดวยพระองคเอง และไดกลาวกับโจรองคุลิมาลในเวลานั้นวาเธอจงมาเปน
ภิกษุเถิด   ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๘-๓๕๒/๔๒๑-๔๒๙ 
 
  จากขอความนี้หากพิจารณาในกรอบแนวคิดการศึกษาเรื่อง หลักการบริหารคน ในทัศนะของ
พุทธศาสนาจะพบวา มีขอสนับสนุนจากหลักฐานในพระไตรปฎกและเรื่องราวซ่ึงเปนพุทธประวัติในสมัย
พุทธกาลท่ีสามารถชี้ชัดเทียบเคียงใชเปนขอยืนยันไดวา หลักการบริหารคนแนวคิดเรื่องนี้ มีอยูใน
พระพุทธศาสนา โดยเริ่มตั้งแตการคนพบวา พระพุทธเจาทรงมีพุทธกิจกลาวคือเปนหนาท่ีหรือเปนกิจวัตร
ท่ีจะตองทําเปนประจําในทุก ๆ วัน และหนึ่งในหนาท่ีนั้นคือการพิจารณาหาดูบุคคลท่ีสามารถบรรลุธรรม
ไดเพ่ือเขามาบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนา ข้ันตอนนี้อาจเปรียบไดกับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย
ในเรื่องของการสรรหาบุคคลเขามาในองคกร  
ดังเชนท่ีทรงพิจารณาดูและพบวาโจรองคุลิมาลมีวิสัยท่ีจะบวช สามารถเขาใจในหลักธรรม และเปนกําลัง
สําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางนอยท่ีสุดคือเปนตัวอยางในดานของการเปนผูท่ีกลับใจละเวน
การกระทําความชั่ว และหันมาสรางแตกรรมดีแทน ซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีมาจากยอดพีระมิดนั่นคือ
หลักของโอวาทปาฏิโมกขซ่ึงเปนฐานคิดเรื่องหลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎีท่ีเนนการบริหารท่ี
ภายในตัวของบุคคลซ่ึงเปนปจเจกชนใหดีกอน โดยเม่ือปจเจกชนดีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนองคกรก็จะ 
ดีตามมา ซ่ึงหลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎี ในประเด็นท่ีวาดวยเรื่องหลักการสรรหาทรัพยากร
บุคคลหรือการไดมาซ่ึงบุคคล (Recruitment) ในพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดทรงวางหลักการคัดเลือกคน
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และกระบวนการนําบุคคลเขาสูองคกร กลาวคือบัญญัติรูปแบบแนวทางปฏิบัติเรื่องเกณฑการบวชใน
พระพุทธศาสนาไวดังนี้  
  การไดมาซ่ึงบุคคล (Recruitment) ในพุทธศาสนา โดยใชวิธีการบวชนั้น สมเด็จพระมหาสมณ
เจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (๒๕๓๑) ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไววา ในสมัยแรกตรัสรูผูท่ีมีความประสงค
ประพฤติพรหมจรรยจะกลาวคําทูลขอบรรพชาและอุปสมบทควบคูกันไป ดังนั้น การบวชจึงเปนข้ันตอนท่ี
พระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาบุคคลท่ีมีความประสงคจะเขามา
บวชเปนสมาชิกของสังคมสงฆกลาวคือเปนภิกษุภิกษุณีในพระพุทธศาสนา  (แสวง อุดมศรี, ม.ป.ป.,     
หนา ๒๙) รูปแบบการบวชเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคล คือ การเปนภิกษุ ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา จาก
การศึกษาพบวารูปแบบการบวชตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบันนั้นมีวิธีการบวชท่ีหลากหลายแตท้ังนี้
สามารถแบงประเภทของการบวชไวเปนหมวดใหญ ๆ ได ๓ วิธีคือ  
            ๑. การบวชดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา การบวชประเภทนี้เปนวิธีการบวชท่ีพระพุทธเจาทรง
กระทําการบวชใหบุคคลดวยพระองคเอง  เปนการอนุญาตใหบุคคลผูนั้นเขามาเปนพระภิกษุโดยการกลาว
ดวยวาจาท่ีกระทําใหกับบุคคลในสองลักษณะคือ ประการท่ีหนึ่ง กรณีเปนปุถุชนคนธรรมดา นั่นคือ      
ถาบุคคลผูนั้นเปนคนธรรมดาท่ัวไปยังไมบรรลุธรรมมาขอบวช พระพุทธเจาจะตรัสโดยกลาววาจามีเนื้อหา
ใหการยอมรับวาตอนี้ไป ผูนั้นไดชื่อวาเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา ดังความวา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด
ธรรมเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด” วิ.ม. (ไทย)  ๔/๖๒/๗๗ 
ดังเชนกรณีของพระสุภูติ 
  ครั้งนั้น ทานพระสุภูติกับภิกษุผูมีศรัทธาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายอภิวาทแลว
นั่ง ณ ท่ีสมควร พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระสุภูติ  องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๔/๔๒๐  พระสุภูติเปน
บุตรของสุมนเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี ในวันท่ีทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดจัดงานฉลองพระเชตวันมหาวิหาร 
พระสุภูติ ซ่ึงนามเดิมคือชื่อ สุภูติกุฎมพีไดเดินทางไปท่ีนั้นเพ่ือรวมงานดวย บัดนั้นเองเม่ือไดฟงพระธรรม
เทศนาของพระบรมศาสดาแลว จึงเกิดความศรัทธา อยากจะอุปสมบท จึงทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา
ศึกษาเลาเรียนพระวินัยปฎก และพระอภิธรรมปฎก ปฏิบัติกรรมฐานเจริญวิปสสนาอยูในปา ไมชาไมนาน
ก็ไดบรรลุพระอรหัตตผลเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ไดรับการยกยองวาเปน ผูประกอบดวย
คุณสมบัติสองประการ คือ อรณวิหาร ชํานาญดวยโลกุตตรธรรม และเปนทักขิไณยบุคคล ผูควรรับซ่ึง
ทักษิณาทาน ขุ.เถร.(ไทย) ๓๒/๒๓/๖๗ 
  กรณีของพระสุภูตินั้น เปนตัวอยางของบุคคลท่ัวไปท่ีไดฟงธรรมแลวเกิดศรัทธา จึงทูลขอบวชเปน
พระภิกษุในพระพุทธศาสนา นับไดวาเปนการบวชดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาแบบบวชกอนถึงจะ          
บรรลุธรรมเปนพระอรหันตภายหลัง ดวยเหตุนี้การบวชจะสําเร็จผลเปนท่ีรับรูรวมกันหลังจากการตรัสของ
พระพุทธเจาความวา “จงเปนภิกษุมาเถิด” วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕ นี้จบลง จึงถือวาบุคคลผูนั้นไดสําเร็จ
เปนพระภิกษุในพุทธศาสนาแลว สวนในอีกกรณีหนึ่งคือ  เปนวิธีการบวชดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
เชนเดียวกัน แตจะเปนวิธีการบวชท่ีพระพุทธเจาบวชใหแกบุคคลผูบรรลุธรรมวิเศษนั่นคือ บุคคลผูนั้น
สามารถกําจัดกิเลสไดแลว พระองคจะตรัสดวยพระวาจาวา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมเรากลาวดีแลว
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เธอจงประพฤติพรหมจรรยเถิด” จะตัดขอความตอนสุดทายออก คือ “เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด” 
สาเหตุท่ีเปนเชนนั้นเพราะการบรรลุเปนพระอรหันตคือผูท่ีกําจัดกิเลสตัณหาไดหมดสิ้น ไกลจากกิเลส 
ตลอดจนเปนผูหมดสังสารวัฏไมมีการเวียนวายตายเกิดอีกตอไป จึงทรงละท่ีจะไมวาพระวาจาวา “เพ่ือทํา
ท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด” ในวิธีการบวชของบุคคลท่ีเปนพระอรหันตแลว ดังเชนกรณีของพระยสะ 
   “ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครพาราณสี มีกุลบุตร ชื่อ ยส เปนบุตรเศรษฐีสุขุมาลชาติ ยสกุลบุตร
นั้นมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึ่งเปนท่ีอยูในฤดูหนาว หลังหนึ่งเปนท่ีอยูในฤดูรอน หลังหนึ่งเปนท่ีอยูใน
ฤดูฝน ยสกุลบุตรนั้นรับบําเรอดวยพวกดนตรี ไมมีบุรุษเจือปน ในปราสาทฤดูฝนตลอด ๔ เดือน … 
ครั้นปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาคตื่นบรรทมแลวเสด็จจงกรมอยู ณ ท่ีแจงไดทอดพระเนตรเห็น 
ยสกุลบุตรเดินมาแตไกล ครั้นแลวเสด็จลงจากท่ีจงกรมประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว ขณะนั้น              
ยสกุลบุตรเปลงอุทานในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาควา  ทานผูเจริญ  ท่ีนี่วุนวายหนอ ท่ีนี่ขัดของหนอ ทันที
นั้น พระผู มีพระภาคตรัสกะยสกุลบุตรวา ดูกรยส ท่ีนี่ ไมวุนวายท่ีนี่ ไม ขัดของ  มาเถิดยสนั่งลง              
เราจักแสดงธรรมแกเธอ … เม่ือยสกุลบุตรนั่งเรียบรอยแลวพระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ 
ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา  โทษความต่ําทราม ความเศราหมองของกามท้ังหลาย และ
อานิสงสในความออกจากกาม .. ทําใหทานบรรลุธรรมข้ันโสดาปตติผล และเม่ือไดฟงอีกครั้งหนึ่งก็ได
สําเร็จบรรลุธรรมเปนพระอรหันตตั้งแตเปนคฤหัสถ”  วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕-๒๖/๒๔-๒๕ 
            ๒. การบวชดวยวิธีติสรณคมนูปสัมปทา การบวชนี้มีในสมัยพุทธกาลครั้งพระพุทธเจายังทรง   
พระชนมชีพอยู การอุปสมบทดวยวิธีใหผูขอบวชกลาวคํารับและเขาถึง พระรัตนตรัยวาเปนท่ีพ่ึง (สรณะ) 
เปนท่ีระลึก ๓ ครั้ง ดังความวา “ขาพเจาขอถึงพระพุทธเปนท่ีพ่ึง ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนท่ีพ่ึง 
ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนท่ีพ่ึง” เม่ือกลาวเสร็จเปนอันวาไดสําเร็จเปนพระภิกษุในพุทธศาสนา สาเหตุท่ี
เกิดการบวชรูปแบบนี้ เนื่องจากตอนท่ีพระพุทธเจาตัดสินพระทัยออกประกาศพระศาสนา ไดเสด็จไป
โปรดปญจวัคคียท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ประทานการบวชแกบุคคลผูเลื่อมใสศรัทธา ขณะท่ีประทับอยูใน
เขตเมืองพาราณสีไดเริ่มมีพระภิกษุกลุมแรกจํานวนมากถึง ๖๐ รูป จากนั้นพระองคจึงทรงมีดําริสง         
พระสาวกเหลานั้นออกไปประกาศพุทธศาสนาใหเปนท่ีรูจักตามหมูบาน ตามเมืองตาง ๆ  โดยสงไปแหงละ
รูป มิใหเดินทางไปแหงเดียวกันสองรูป เม่ือมีผูศรัทธาจะขอบวชในพุทธศาสนา พระสาวกไมสามารถท่ีจะ
ทําหนาท่ีการบวชใหกับใครได พระธรรมทูตท่ีทําหนาท่ีในการเผยแผพระพุทธศาสนาตามท่ีตาง ๆ เหลานั้น             
ตองพาผูมีศรัทธาและอยากจะบวชเดินทางรอนแรมตามหนทางท่ีทุรกันดารเพ่ือกลับมาเขาเฝาฯ
พระพุทธเจาเพ่ือทําการทูลขอบวช  พระพุทธเจาทรงเห็นความลําบากเหลานี้ จึงทรงอนุญาตใหภิกษุ
สามารถบวชดวยวิธีติสรณคมนูปสัมปทานี้โดยไมตองพาผูขอบวชเดินทางมาหาพระพุทธองคอีกตอไป           
ดังความวา  
   “ก็โดยสมัยนั้น  ภิกษุท้ังหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบทมาจากทิศตาง ๆ  
จากชนบทตาง ๆ  ดวยตั้งใจวาพระผูมีพระภาคจักใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท  ในเพราะเหตุนั้น ท้ังพวก
ภิกษุ ท้ังกุลบุตรผูมุงบรรพชาและกุลบุตรผูมุงอุปสมบท  ยอมลําบาก … ก็โดยสมัยนั้น  ภิกษุท้ังหลายพา
กุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบท  มาจากทิศตาง ๆ  จากชนบทตาง ๆ  ดวยตั้งใจวา  พระผูมีพระ
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ภาคจักใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท  ในเพราะเหตุนั้น ท้ังพวกภิกษุ ท้ังกุลบุตรผูมุงบรรพชาและกุลบุตรผู
มุงอุปสมบท  ยอมลําบาก … เราพึงอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่นแหละ
จงใหกุลบุตรท้ังหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้น ๆ  ในชนบทนั้น ๆ  เถิด … เธอจงวาอยางนี้ แลวใหวา         
สรณคมน ดังนี้ ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพ่ึง ขาพเจาถึงพระธรรมเปนท่ีพ่ึง ขาพเจาถึงพระสงฆเปนท่ี
พ่ึง … แมวาระท่ี ๒  ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพ่ึง แมวาระท่ี ๒  ขาพเจาถึงพระธรรมเปนท่ีพ่ึงแมวาระ
ท่ี ๒  ขาพเจาถึงพระสงฆเปนท่ีพ่ึง แมวาระท่ี ๓  ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพ่ึง แมวาระท่ี ๓  ขาพเจา
ถึงพระธรรมเปนท่ีพ่ึง แมวาระท่ี ๓  ขาพเจาถึงพระสงฆเปนท่ีพ่ึง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตบรรพชา
อุปสมบท ดวยไตรสรณคมนนี้”  วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔-๓๕/๓๒-๓๔ 
 
            ๓. การบวชดวยวิธีญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา คือ การบวชดวยคําประกาศ หมายถึง เปนการ
บวชโดยใหคณะสงฆประชุมกัน  โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งแจงวามีผูขอบวช เม่ือประกาศถามครบสี่ครั้งไมมี
พระรูปใดคัดคาน ถือวาผูขอบวชไดรับการยอมรับใหเปนพระภิกษุ วิธีอุปสมบทแบบนี้ใชมาตั้งแตพุทธกาล 
ตอนกลางมาจนถึงปจจุบัน พระภิกษุผูเปนตนแบบในการบวชดวยวิธีนี้คือพราหมณราธะ ดังเหตุการณท่ี
ปรากฏในสมัยพุทธกาลดังนี้คือ  
   “ไดยินวาพระราธะนั้น ในเวลาเปนคฤหัสถไดเปนพราหมณตกยากอยูในกรุงสาวัตถีเขา
คิดวา เราจักเลี้ยงชีพอยูในสํานักของภิกษุท้ังหลาย ดังนี้แลว ไปสูวิหาร ดายหญา กวาดบริเวณ ถวายวัตถุ
มีน้ําลางหนา เปนตน อยูในวิหารแลว ภิกษุท้ังหลายไดสงเคราะหเธอแลวก็ตาม แตก็ไมปรารถนาจะให
บวช เขาเม่ือไมไดบวช จึงซูบผอมแลว … พระศาสดารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเรื่องนั้นแลว      
ตรัสถามความนั้นแลว ตรัสถามวา ภิกษุท้ังหลาย ใคร ๆ ระลึกถึงคุณของพราหมณนี้ได มีอยูบางหรือ     
พระสารีบุตรเถระกราบทูลวา พระเจาขา ขาพระองคระลึกได เม่ือขาพระองคเท่ียวบิณฑบาตอยูในกรุง   
ราชคฤห พราหมณนี้ใหคนถวายภิกษาทัพพีหนึ่งท่ีเขานํามาเพ่ือตน ขาพระองคระลึกถึงคุณของพราหมณ  
นี้ได เม่ือพระศาสดาตรัสวา สารีบุตรก็การท่ีเธอเปลื้องพราหมณผูมีอุปการะอันกระทําแลวอยางนี้จากทุกข
ไมควรหรือ ทานกราบทูลวา ดีละพระเจาขา ขาพระองคจักใหเขาบวช จึงใหพราหมณนั้นบวชแลว  
  และเม่ือทรงอนุญาตใหบวชดวยวิธีญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาแลว ก็ทรงเลิกเอหิภิกขุอุปสัมปทา
และติสรณคมนูปสัมปทาลง หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎี ในประเด็นท่ีวาดวยเรื่องหลักการ
ไดมาซ่ึงบุคคล (Recruitment) ในพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดทรงวางกระบวนการนําบุคคลเขาสูองคกร 
กลาวคือบัญญัติรูปแบบแนวทางปฏิบัติเรื่องเกณฑการบวชในพระพุทธศาสนาไวดังท่ีไดกลาวมานี้ ท้ังนี้
บุคคลท่ีจะเขาสูข้ันตอนดังกลาว พระพุทธเจาไดทรงกําหนดคุณสมบัติวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขา
สูองคกรไว โดยต้ังเปนกฎขอยึดถือในเบื้องตนของการคัดเลือกบุคคล และเปนพุทธบัญญัติขอหามมิให           
พระอุปชฌายใหการบวชแกบุคคลท่ีเขาขายหลักเกณฑดังท่ีจะกลาวตอไปนี้  
  ประการท่ีหนึ่ง คนท่ีไมสมประกอบ เชน คนท่ีมือเทาขาด คนเปนอัมพาต (รางกายขยับหรือ
เคลื่อนไหวไมไดซีกหนึ่ง) คนพิการ (ชวยเหลือหรือเดินเองไมได)  คนตาบอดแตกําเนิด คนเปนใบ          
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คนหูหนวก ฯลฯ บุคคลคนท่ีรางกายไมสมประกอบท้ังสามสิบสองประเภทนี้ พระภิกษุผูอนุญาตบรรพชา
ใหตองอาบัติทุกกฎ   

ประการท่ีสอง คนท่ีไมมีอิสระกลาวคือมีภาระผูกพันดวยหนาท่ีการงาน เชนในสมัยพุทธกาล
บุคคลท่ีเปนทาสยังไมไดรับการไถทอนไมอนุญาตใหบวช หรือกรณีตัวอยางของพระเจาพิมพิสารท่ีทรง
ขอใหพระพุทธเจาไดกําหนดเปนพุทธบัญญัติทางวินัย หามมิใหพระภิกษุท่ีเปนพระอุปชฌายบวชใหกับคน
ท่ีรับราชการ หากยังไมไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ   

ประการท่ีสาม บุคคลท่ีเปนโรคติดตอ ในสมัยพุทธกาลมีโรคหาชนิดเกิดข้ึนมากในแควนมคธ เชน 
โรคลมบาหมู โรคเรื้อน ฯลฯ  มีเหตุการณเกิดข้ึนคือบางครั้งคนเขามาบวช มีวัตถุประสงคอยางอ่ืน      
แอบแฝง เชน ปวยเปนโรคอยากไดรับการรักษาจากหมอท่ีเกง ๆ ในสมัยนั้น จึงบวชเพราะอยากไดรับการ
รักษาจากหมอชีวกโกมารภัจจ เม่ือหายจากโรครายแลวตางพากันลาสิกขา เม่ือพระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยม
และรับทราบปญหา จึงประกาศเปนบทบัญญัติหามการบวชใหกับบุคคลท่ีเปนโรคเหลานี้   

ประการท่ีสี่ คนท่ีประทุษรายผูอ่ืน ในสมัยพุทธกาลหามบวชใหแกโจรท่ีทางการตองการจับกุม 
เพราะเรื่องนี้มีพุทธบัญญัติมาจากกรณีของพระเจาพิมพิสารทรงประกาศมิใหทหารเขาจับกุมโจรท่ีกระทํา
ความผิดแลวเขามาบวชในพระพุทธศาสนา คนท้ังหลายพากันติเตียนภิกษุผูบวชให พระผูมีพระภาคจึง
ทรงบัญญัติพระวินัยขอนี้ข้ึนมา นั่นคือ หามบวชโจรท่ีทําลายเครื่องพันธนาการ   

ประการท่ีหา คนท่ีเคยตองโทษมีความผิดตามกฎขอบังคับของบานเมือง บุคคลผูไมสมควรแก
สมณเพศ คือเม่ือบวชแลวจะมีผูติเตียน บุคคลท่ีถูกโบยดวยแส หรือถูกลงโทษแลวเนรเทศ บุคคลท่ีถูกนาบ
ดวยเหล็กแดงท่ีรอนรนไฟใหเสียโฉม โจรท่ีถูกหมายประกาศตามจับใหฆา   
  ในเรื่องการสรรหาบุคคลเขาสูพุทธศาสนานั้น มีหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลท่ีพระพุทธเจาได
ทรงวางกฎไวมากมาย ในงานวิจัยเลมนี้ ไดศึกษายกตัวอยางมาเพียงบางสวนเทานั้น เพ่ือเปนขอสนับสนุน
ท่ียืนยันใหเห็นขอสรุปวา พุทธศาสนามีหลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎี ในประเด็นท่ีวาดวยเรื่อง
หลักการสรรหาทรัพยากรบุคคลหรือการไดมาซ่ึงบุคคล (Recruitment) โดยวิเคราะหเทียบเคียงจาก
หลักฐานท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ซ่ึงพบวาพระพุทธเจาไดทรงบัญญัติขอหามอุปสมบทไวหลายกรณี และ
ขอหามอุปสมบทตามพระธรรมวินัยนั้นเปนหนึ่งในหลักการคัดสรรเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคลในทรรศนะของ         
พุทธศาสนา หลักการบริหารงานบุคคล (personnel management) ของพุทธศาสนามิไดใหความสําคัญ
แตการไดมาของบุคคลเทานั้น ยังมีการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) เพราะ
พุทธศาสนาถือวามนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดขององคกรท่ีสามารถฝกฝนและพัฒนาไดตาม
กระบวนการดังตอไปนี้ 
 

๒.๕.๒ วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผข้ันพัฒนา 
 
 (ข) การอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) หลักการพัฒนาบุคคลใน
พระพุทธศาสนานั้น พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี) (๒๕๕๘) ไดกลาวไววา พุทธวิธีการพัฒนา



๔๘ 
 

บุคคลเก่ียวกับการบริหารองคกรในพระพุทธศาสนาท่ีเปนหลักการใหญคือ โอวาทปาฏิโมกขซ่ึงมีใจความ
สําคัญวา “การไมทําบาปท้ังปวง การทํากุศลใหถึงพรอม การทําจิตของตนใหผองแผว” ที.ม. (ไทย)            
๑๐/๙๐/๕๐ โอวาทปาฏิโมกขจึงเปนคําสอนท่ีเปนหลักการสําคัญในการบริหารองคกรพระพุทธศาสนาท่ี
พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระอรหันตเพ่ือใชเปนหลักการในการทํางานดานอ่ืน ๆตอไป จึงกลาวไดวา 
หลักการท่ัวไปของการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) ในพุทธศาสนาวางอยู
บนรากฐานแนวคิดท่ีสําคัญ คือ การฝกฝนพัฒนาตนเองเสมอดวยการละชั่วทุกอยาง สรางความดี และทํา
จิตใหบริสุทธิ์ ดวยเหตุนี้บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญในพุทธศาสนาจึงไดรับการพัฒนาและอบรม
โดยมีหลักสามประการนี้เปนพ้ืนฐาน โดยนัยนี้หากจัดแบงกลุมบุคลากรท่ีสําคัญเพ่ือเขารับการอบรมและ
พัฒนาตนในพุทธศาสนานั้นสามารถจําแนกบุคคลออกเปนสี่กลุมหรือท่ีเรียกวาพุทธบริษัท ๔ คือ หมูแหง
พุทธศาสนิกชน ไดแก  

(๑) ภิกขุ สามเณร ภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ 
(๒) ภิกขุนี สามเณรี สิกขมานา ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระนางมหาปชาบดีโคตมี 
(๓) อุบาสก อุปาสก อุบาสกคูแรกในพระพุทธศาสนา คือ ตปุสสะและภัลลิกะ 
(๔) อุบาสิกา อุปาสิกา อุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา คือ นางสุชาดา 

 
  พุทธบริษัท ๔ โดยท่ัวไปมักแบงกลุมเพ่ืองายแกความเขาใจ ดังนี้คือ ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท 
อุบาสกบริษัท อุบาสิกาบริษัท  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒๙/๑๗๘  ดังนั้น หลักการศึกษาเพ่ืออบรม ฝกฝน            
พัฒนาตน หากจําแนกโดยใชกรอบการศึกษาเรื่องหลักสูตรเปนเกณฑ คําวาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาคนใน
ท่ีนี้จึงมุงศึกษาโดยจํากัดขอบเขตอยูในประเด็นท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงหลักธรรมหรือไดทรงบัญญัติวินัย
เพ่ือใหพุทธบริษัทไดปฏิบัติตามอยางไร ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบคูขนานคือการพัฒนาคนและสังคม
ควบคูกันไป โดยนัยนี้จากการศึกษาจะพบวา หลักสูตรเพ่ือการอบรมพัฒนาบุคลากรในพุทธศาสนา
สามารถสังเคราะหลงในหมวดธรรมท่ีวาดวยเรื่องวินัย ท้ังนี้เพราะวินัยคือขอปฏิบัติเพ่ือฝกฝนบุคคลและ
วินัยนี้เองเปนระเบียบสําหรับกํากับความประพฤติใหบุคคลท่ีไดรับการอบรมฝกฝนแลวเปนอันหนึ่ง       
อันเดียวกัน ชวยใหความประพฤติของบุคคลดีงามเจริญกาวหนาและควบคุมหมูชนใหอยูรวมกันดวยความ
สงบเรียบรอยดีงาม ดังนั้น หากศึกษาเพ่ือเทียบเคียงวาอะไรคือหลักสูตรในการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร (Training and Development) ตามหลักการพัฒนาบุคคลในพระพุทธศาสนา จึงสามารถ
จําแนกหลักสูตรการอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล นั่นคือ พุทธบริษัทสี่ของพระพุทธศาสนาออกไดเปน ๒ 
หลักสูตร สําหรับบุคคลสองกลุม ประการท่ีหนึ่งเรียกวา หลักสูตรอนาคาริยวินัยคือการอบรมวินัยของผูไม
ครองเรือนหรือเปนวินัยของผูออกบวช และประการท่ีสอง เรียกวา หลักสูตรอาคาริยวินัยเปนหลักสูตร
พัฒนาวินัยของผูครองเรือน ไดแก ชาวบานหรือคฤหัสถ ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรในพุทธศาสนาตามท่ีได
กลาวมาขางตน เปนหลักการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) ใน
พระพุทธศาสนา เปนการพัฒนาท่ีจําแนกการฝกฝนบุคคลตามเพศภาวะ สามารถแบงหลักสูตรเนื้อหาออก
ไดเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 



๔๙ 
 

  (๑) หลักสูตรการพัฒนาบุคคลแบบอาคาริยะ เปนการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and 
Development) ตามหลักการพัฒนาบุคคลในพระพุทธศาสนา โดยมุงเนนความรูสําหรับพุทธบริษัทท่ีเปน
ปุถุชน ชาวบานผูซ่ึงครองเรือน สามารถกลาวไดวาวิชาความรูท้ังหลายท่ีปรากฏเนื้อหาอยูในหลักสูตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประเภทนี้ พระพุทธเจาทรงบรรยาย เทศนาสอนผูคน เพ่ือประโยชนในทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการประกอบอาชีพการงานในทางท่ีสุจริต เปนการเสริมสรางปจจัยพ้ืนฐานทาง
สังคม โดยมีหลักสําคัญอยูวา เปนหลักสูตรเรียนรูแบบอาคาริยะท่ีอยูในความต้ังม่ันแหงหลักศีลธรรมอันดี
งาม สุจริต ซ่ึงคือกรอบควบคุม วิถีชีวิต เปนแนวทางประพฤติสําหรับคฤหัสถ ตัวอยางเชน หลักธรรมอัน
เปนปฏิบัติสําหรับการใชชีวิต เชน การงดเวนจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ มิจฉาวณิชชา อบายมุข ๖  หลักของ
การแบงทรัพย ๔ สวน ฯลฯ   

ขอสังเกต หลักสูตรการพัฒนาตนแบบอาคาริยะท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึนเพ่ือพัฒนาคนใน
กลุมอุบาสกและอุบาสิกาท่ีไมไดออกบวชนั้น จากการศึกษาจะพบวา พุทธศาสนาไมไดเนนแคการพัฒนา
คนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดตามแนวทางของศาสนาเทานั้น แตพุทธศาสนามีหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
ตนเพ่ือใหคนอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนการมีปญญาเพ่ือประกอบอาชีพดวย  
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาบุคคลแบบอนาคาริยะ เปนการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and 
Development) ตามหลักการพัฒนาบุคคลในพระพุทธศาสนา โดยมุงเนนความรูสําหรับสามเณร 
สามเณรี ภิกษุ และภิกษุณี ไดแก หลักธรรมซ่ึงเปนขอปฏิบัติสําหรับผูครองเพศบรรพชิต และหลักปฏิบัติ
เชน ศีล ๒๒๗ ขอสําหรับพระภิกษุ ศีล ๓๑๐ สําหรับภิกษุณี และศีล ๑๐ สําหรับสามเณร ฯลฯ               
ซ่ึงหลักสูตรการพัฒนาตนแบบอนาคาริยะนี้ พระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึนเพ่ือมุงเนน ฝกฝน อบรมสําหรับ          
ผูดําเนินชีวิตตามแนวทางของพุทธศาสนาคือการออกบวช เปนการอบรมพัฒนาตนเพ่ือมุงสรางคุณคา
ภายในโดยอาศัยหลักความประพฤติทางกายท่ีถูกตองดีงามเปนพ้ืนฐาน สําหรับการสรางคุณคาระดับจิตใจ
และปญญาใหสูงข้ึนตามไปดวย  
  จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา แมหลักสูตรในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในพระพุทธศาสนาจะ
จําแนกหลักสูตรการพัฒนามนุษยออกเปนบุคคลสองกลุมก็ตาม แตท้ังนี้บุคคลท้ังสองกลุมลวนตองฝกฝน
ตามวิถีของเพศภาวะท่ีตนสังกัดอยู โดยมีวิธีการอบรมท่ีพุทธศาสนาเรียกวา สิกขา หรือการศึกษาเพ่ือ
พัฒนามนุษยดวยวิธีการแบบไตรสิกขาซ่ึงสามารถใชไดกับบุคคลท้ังสองกลุม ในทัศนะของพุทธศาสนา
ไตรสิกขาจึงเปนหลักของการศึกษาหรือหลักแหงการฝกฝนพัฒนาตนท้ังทางดานรางกายและจิตใจ        
ในพระไตรปฎกไดแสดงถึงความสําคัญของไตรสิกขาวา สิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญา
สิกขา เปนการฝกฝนพัฒนาตนท่ีพุทธบริษัทสี่ท้ังหลายพึงกระทํา  ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางพุทธพจนของ
พระพุทธเจาท่ีทรงใหพระภิกษุหม่ันพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา ดังความวา “เธอจงศึกษาในสิกขา ๓ คือ 
อธิสีลสิกขาอธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา เม่ือใด เธอศึกษาอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญา
สิกขา เม่ือนั้นเธอผูศึกษาอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาอยู ก็จักละราคะ โทสะและโมหะ
ได เพราะละราคะ โทสะ และโมหะได เธอจักไมทํากรรมท่ีเปนอกุศลจักไมประพฤติสิ่งท่ีเลวทรามอีก”    
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐-๓๑๑ ดังนั้น ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ จึงเปนหลักธรรมท่ีแสดงใหเห็นถึง



๕๐ 
 

กระบวนการพัฒนาตนเองของมนุษยสามดาน คือ ฝกอบรมความประพฤติ ฝกอบรมจิต ฝกอบรมปญญา 
บางครั้งเติมคําวา อธิ ท่ีแปลวา อยางยิ่ง เขาขางหนาเปนคําวา อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา 
การพัฒนามนุษยโดยใชหลักไตรสิกขาในพุทธศาสนานี้ เปนกระบวนการพัฒนาท่ีมุงเนนใหคนไดพัฒนา
ศักยภาพท้ังภายในและภายนอกของตนใหดีข้ึน ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติตามท่ีปรากฏพบในพระไตรปฎกดังนี้ 
  (ก) หลักอธิ ศีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ ง หมายถึง การฝกอบรมในดานความประพฤติ       
ระเบียบวินัย ใหมีความสุจริตทางกาย วาจา ใจ ศีลจึงเปนหัวใจหลักประการแรกแหงพระพุทธศาสนา           
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๓๙, หนา ๓๗) สาระของอธิศีลสิกขา คือ การมีเจตนาไมคิดลวงละเมิด
เปนการดํารงตนอยูดวยดีมีชีวิตท่ีเก้ือกูลตอเพ่ือนมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยนัยนี้ ศีล มีคําท่ีเปนไวพจนกัน 
คือ วินัย จริยา จรรยา จริยธรรม และสันติ ซ่ึงศีลแปลวา ความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษา
กายและวาจาใหเรียบรอย ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย วาจา ใหตั้งอยูในความดี สรุปความไดวา ศีล ตาม
พยัญชนะ แปลวา ปกติ ความปกติ หรือปกติภาวะตามธรรมดา แตโดยอรรถเล็งถึงขอปฏิบัติท่ีกระทําแลว 
ทําใหเกิดความปกติ ซ่ึงโดยความหมายคําวา ศีล หมายถึง ระเบียบท่ีไดบัญญัติข้ึนสําหรับประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดภาวะปกติข้ึนท่ีกาย วาจา หรือกลาวใหกระชับวา ศีลเปนกฎของธรรมชาติเก่ียวกับความปกติ
สุขทางวัตถุหรือทางกายของบุคคลและสังคม  เปนเรื่องของการฝกพฤติกรรมของคน โดยอาศัยวินัยเปน
เครื่องมือในการฝก และเนื่องจากวินัยเปนตัวการจัดเตรียมชีวิตใหอยูในสภาพท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา  
ดวยการจัดระเบียบความเปนอยู การดําเนินชีวิต และการอยูรวมกันในสังคมใหเหมาะสมกับการพัฒนา 
และพรอมท่ีจะรับโอกาสในการพัฒนา วินัยจึงเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาชีวิต เม่ือบุคคลไดรับการฝกจน
เกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดีตามวินัยนั้นแลว ศีลก็จะตามมา เวลาปฏิบัติจะเกิดแรงเสริมใหมีเจตนาท่ีจะ
ประพฤติอยางนั้น 
  (ข) หลักอธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพ่ือใหจิตยึดม่ัน
ในการกระทําความดี (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๑, หนา ๖๐๔) โดยในทัศนะของพุทธศาสนานั้น 
การพัฒนาจิตนั้นจะตองพัฒนาใหมีคุณลักษณะ ๓ ดาน ประการท่ีหนึ่งคุณภาพจิต ตองประกอบไปดวย
คุณธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยพึงมี เชน เมตตากรุณา ความกตัญูกตเวที ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความมีน้ําใจ 
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เปนตน  
  ประการท่ีสอง สมรรถภาพของจิต คือ การท่ีเปนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็ง อดทน ไมยอทอตออุปสรรค
และปญหาตางๆ ในท่ีนี้หมายรวมถึง การเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ มีสติ ในการดําเนินชีวิต เปนตน และ
ประการสุดทาย สุขภาพจิต คือ การเปนผูท่ีมีจิตใจราเริง  ไมหดหูเศราใจ เปนตน  
 

  (ค) หลักอธิปญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันยิ่ง หมายถึง การฝกอบรมทางปญญาอยางสูง ทําให
เกิดความรูแจงท่ีสามารถชําระจิตใหบริสุทธิ์หลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ  อธิปญญาสิกขา เปนการ
ฝกอบรมปญญา โดยมุงเนนท่ีการรูและเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง เพ่ือใหเกิดความเห็นท่ีบริสุทธิ์
ในกระบวนการพัฒนาปญญานั้น พุทธศาสนาไดอธิบายถึงปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา การเรียนรู และ
ฝกหัดอบรม ไดแก ปญญา ๓ ประเภท ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๘/๒๗๒ คือ ประการท่ีหนึ่ง จินตามยปญญา 
เปนปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล ปญญาท่ีบุคคลไดมาโดยไมตองเรียนรูจากผูอ่ืนโดยตรง 



๕๑ 
 

เปนปญญาท่ีเกิดจากกรรมท่ีเปนเหตุใหเกิดของแตละบุคคล คือ การคิด หรือปญญาท่ีตรงกับความเปนจริง 
เปนความรูหรือปญญาท่ีเก่ียวกับหนาท่ีการงาน หรือเก่ียวกับศาสตรตาง ๆ ในทางโลก ประการท่ีสอง       
สุตมยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการสดับตรับฟงหรือเลาเรียนหรือศึกษาจากบุคคลท่ีนาเชื่อถือได ตลอดจน
การศึกษาเลาเรียนจากโรงเรียนหรือสถาบันตาง ๆ และประการสุดทาย ภาวนามยปญญา ปญญาท่ีเกิด
จากการฝกหัดอบรม และลงมือปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ หรือฝกฝนอบรมโดยอาศัยครูอาจารยท่ี
ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการนั้น ๆ ในกระบวนการพัฒนาปญญา พุทธศาสนายึดหลักของ
การสรางศรัทธาคูกับปญญา ดังนั้น ผูมีปญญา คือ ผูท่ีกระทําการใด ๆ ดวยความรู ความมุงหมายในเรื่อง
ท่ีทํา มองเห็นเหตุผล ผลดีและผลเสีย พรอมท้ังหาหนทางแกไขปรับปรุง  
 

  วิธีการพัฒนาอบรมตนท่ีพุทธศาสนาเรียกวา การศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยดวยวิธีการศึกษาแบบ
ไตรสิกขานั้น องคประกอบท้ังสามดานของไตรสิกขาไมสามารถท่ีจะแยกออกจากกันได เพราะชีวิตมนุษย
เปนองครวมของพฤติกรรม จิต และปญญา การพัฒนาจึงตองสัมพันธกัน กลาวคือศีลเปนพ้ืนฐานใหเกิด
สมาธิ และสมาธิเปนพ้ืนฐานใหเกิดปญญา ในขณะเดียวกันเม่ือเกิดปญญาท่ีรูเห็นจริงแลวก็จะชวยใหจิต
สงบเปนสมาธิท่ีแนวแนยิ่งข้ึน สงผลตอความประพฤติ การดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง (อมร โสภณวิเชษฐวงศ 
และคณะ, ๒๔๓๗, หนา ๓๕) หากพุทธศาสนามีวิธีการพัฒนามนุษยโดยใชหลักของไตรสิกขา คือ        
ศีล สมาธิ และปญญา การวัดผลเพ่ือประเมินวาวิธีการดังกลาวนั้นกอใหเกิดผลสําเร็จไดมากนอยอยางไร 
ในการนี้จะเห็นไดวาวิธีการดังกลาวนํามาซ่ึงผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังวา การอบรมและพัฒนาบุคลากร 
(Training and Development) ท่ีพุทธศาสนาตั้งไวนั้น บุคคลควรพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยบุคคล
พึงไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ซ่ึงดูไดจากหลักท่ีเรียกวา ภาวนา ๔  ดังนี้ 
 

๑. กายภาวนา คือ บุคคลไดรับการพัฒนาดานรางกาย ใหมีสุขภาพดี แข็งแรง ไมมีโรคภัย 
นอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญไมแพกัน กายภาวนาคือการต้ังตนใหถูก เชน ตระหนักวา รางกายบริโภคอาหารเพ่ือ
ชวยใหมีสุขภาพดี ไมใชเพ่ือมุงความอรอย แสดงฐานะ เปนตน 
 
  ๒. สีลภาวนา บุคคลไดรับการพัฒนาโดยตระหนักวาการไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอน
ใหกับผูอ่ืนและสังคมเปนสิ่งท่ีพึงกระทํา ประพฤติในสิ่งท่ีเปนประโยชน ประกอบสัมมาชีพดวยความ
ขยันหม่ันเพียร  
  ๓. จิตภาวนา บุคคลไดรับการพัฒนาในดานจิตใจ คือ การพัฒนาจิตใจใหมีคุณสมบัติดีงาม เชน   
มีเมตตา อยากชวยเหลือผูอ่ืน มีสติในการดํารงตน  มีวิริยะ  
  ๔. ปญญาภาวนา บุคคลไดรับการพัฒนาปญญา กลาวคือ การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่ง
ท้ังหลายตามความเปนจริง เชน รูวาทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเปนของธรรมดา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), ๒๕๔๖, หนา ๗๐) 
  การอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) หรือหลักการพัฒนาบุคคลใน
พระพุทธศาสนานั้น ทายท่ีสุดแลวการวัดผลเพ่ือสํารวจวาบุคคลนั้นไดรับการฝกฝนไปในทิศทางท่ีถูกตอง



๕๒ 
 

หรือไม จึงสามารถวัดผลประเมินผลไดโดยวางเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีพัฒนาแลว         
ตองไดรับการพัฒนาครบท้ังสี่ดานหรือท่ีเรียกวาภาวนา ๔ ดังนั้น การทําใหมีหรือการทําใหเปนใน         
พุทธศาสนาท่ีเรียกวา ภาวนาในภาษาบาลีจึงหมายถึงการฝกฝนอบรม การพัฒนาเพ่ือทําสิ่งท่ียังไมมีใหมี
ข้ึนเชนเดียวกับศาสตรการบริหารสมัยใหมนั่นเอง จากท่ีกลาวมาจึงสามารถสรุปไดวา หลักการพัฒนา
บุคคลในพระพุทธศาสนามีท้ังหลักสูตรท่ีจัดเพ่ือการศึกษาทางธรรม ไดแก กลุมภิกษุ (ชาย) ภิกษุณี (หญิง) 
และศึกษาทางโลกคือบุคคลในกลุมของอุบาสก (ชาย) อุบาสิกา (หญิง) บุคลากรเหลานี้เปนผูท่ีดํารงไวซ่ึง
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาตนของพุทธบริษัทสี่เปนลําดับตน ๆ                   
ดังขอความซ่ึงปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรวา 
 

  ครั้นเม่ือทานพระอานนทจากไปไมนาน มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงท่ีประทับยืน ณ ท่ีสมควร ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขา
แตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดนี้ ขอพระสุคต
โปรดปรินิพพานเถิด เวลานี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค    พระผู
มีพระภาคไดตรัสพระวาจานี้ไววา เราจะยังไมปรินิพพานตราบเทาท่ี ตราบ
เทาท่ีพุทธบริษัทสี่ ยังไมเปนผูทรงภูมิ ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไม
ปฏิบัติชอบ ไมปฏิบัติตามธรรมฯ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๖-๑๖๙/๗๗-๑๘๐   

 
 จากขอความท่ีกลาวมานี้ แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไวเปน
ลําดับตนถึงกับไดตรัสเปนพระวาจาไววา “เราจะยังไมปรินิพพานตราบเทาท่ี ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา …  ไมปฏิบัติตามธรรม”  ถาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเชนนั้น ยอมชี้ใหเห็นวา 
หลักการพัฒนาคนไดถูกบัญญัติข้ึนไวอยางมีนัยสําคัญแลว โดยมุงหมายใหพุทธบริษัทสี่ ไดปฏิบัติตามอยาง
ถูกตอง หลักการพัฒนาคนท่ีสําคัญของพุทธศาสนาไดถูกจัดวางไวอยางเปนข้ันตอน และบอกวิธีการปฏิบัติ
ไวอยางชัดเจน  ซ่ึงอาจจะเทียบไดวาหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรในพุทธศาสนามีสองแบบโดย
แบงการอบรมพัฒนาตามเพศภาวะท่ีดํารงชีพอยูนั่นคือ มีการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรในแบบฉบับการ
พัฒนาทางวินัยของกลุมบุคคลท่ีเปนอนาคาริยวินัย และการพัฒนาอบรมคนของผูท่ีไมครองเรือนเรียกวา
แบบอาคาริยวินัย การท่ีบุคคลเขามาในองคกรของพระพุทธศาสนาไมวาจะเขามาอยูใน ภาวะใดพระธรรม
วินัยจึงเปนสูตรปฏิบัติสําเร็จรูปท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสบอกไวใหปฏิบัติตามท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ 
ซ่ึงจะสังเกตคําเรียกเม่ือมีการกลาวถึงภิกษุนั้น จะเรียกวาภิกษุในธรรมวินัยนี้ และคฤหัสถท่ีเลื่อมใสนับถือ
ในพระพุทธศาสนามักถูกเรียกวา เปนบุคคลผู ท่ี เลื่อมใสในพระธรรมวินัย ดังนั้น บุคคลท่ีเขาสู
พระพุทธศาสนาจึงตองปฏิบัติตามธรรมวินัยนั้น ดวยเหตุนี้หากจะกลาววา หลักสูตร หมายถึงแผนสําหรับ
จัดโอกาสการเรียนรูใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือจุดหมายท่ีวางไวโดยมี
หนวยงานเปนผูรับผิดชอบ หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)     
ในพระพุทธศาสนานั้นไดถูกจัดแบงไวใหกับบุคคลสองกลุม คือ ผูท่ีไมครองเรือน และบุคคลผูยังครองเรือน



๕๓ 
 

อยู พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ (๒๕๕๐) ไดกลาวถึงเรื่อง การพัฒนามนุษยในทัศนะของพุทธ
ศาสนาซ่ึงสอดคลองกับการอบรมพัฒนาบุคคลท้ังสองกลุมท่ีกลาวมาขางตนไววา หลักการอบรมนั้นเปนไป
ตามแนวคิดในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระพุทธศาสนาในสองมิติคือ ประการท่ีหนึ่ง       
พุทธศาสนามองมนุษยในฐานะท่ีเปนบุคคล การมองวามนุษยเปนทรัพยากรอยางหนึ่งของสังคมเรียกวา 
ทรัพยากรมนุษย จึงถือวามนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางยิ่งและจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาทรัพยากรนี้ 
ประการท่ีสอง พุทธศาสนามองมนุษยในฐานะท่ีเปนชีวิต คือ มนุษยประกอบดวยสองสวนสําคัญมีท้ัง    
รายกายและจิตใจ การพัฒนาในดานนี้เปนการวางกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเชิงรูปธรรมและ
นามธรรม กลาวคือ พัฒนาอบรมท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ความสําคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในพุทธศาสนา  มีคุณูปการท่ีสําคัญคือเปนการเตรียมความพรอมดานรางกายและ
จิตใจใหพุทธบริษัทสี่ไดใชความรูความสามารถทําคุณประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน ในการนี้หมายรวมถึง
งานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในภายภาคหนาดวย  
 
๒.๖   เปาหมายของการบริหารงานเชิงพุทธ 
 

ในหัวขอท่ีผานมาผูวิจัยไดสืบคน วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอขอมูลการวิจัยเก่ียวกับ
หลักการและวิธีปฏิบัติในการบริหารงานเชิงพุทธท้ังในสมัยพุทธกาลจวบจนถึงในสมัยปจจุบัน พบวา ใน
การบริหารงานเชิงพุทธตามแนวพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้นสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหาร
สมัยใหมตามแนวตะวันตกได โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมายตาม
แนวทางของทฤษฎี POCCC ท่ีเนนการบริหารจัดการองคกรอยางรอบดานและครอบคลุมตั้งแต การ
วางแผน (Planning : P) การจัดองคกร (Organizing : O) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding : C )  
การประสานงาน (Coordination : C)  และการควบคุม (Controlling : C) ในหัวขอนี้ผูวิจัยมุงเนน
นํา เสนอเนื้อหาเ ก่ียวกับ “ เปาหมายและผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธเ พ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท” โดยอิงกับแนวคิดการบริหารจัดการตามทฤษฎี  POCCC ดังท่ีกลาวมา มี
รายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ยอนกลับไปเม่ือประมาณ ๒,๖๐๐ ปท่ีผานมา เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนครั้ง
แรก หลังจากท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรูผานไปเจ็ดสัปดาห พระองคก็ไดแสดงธรรมครั้งแรกแกปญจวัคคีย จน
กระท่ังปญจวัคคียไดอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไดดวงตาเห็นธรรมท้ัง ๕ รูป จากนั้นก็ทรง
เสด็จจาริกเพ่ือเผยแผหลักธรรมท่ีพระองคไดตรัสรูในคืนวันเพ็ญเดือน  ๖ แหงปจันทรคติโดยลําพัง
พระองคเดียว จนกระท่ังไดแสดงธรรมแกยสกุลบุตรและสหายจนทุกคนก็ไดอุปสมบทเปนภิกษุจํานวน ๖๐ 
รูป ถือไดวาเริ่มมีคณะสงฆคณะใหญเกิดข้ึน ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆก็เริ่มตนข้ึนใน
เวลาตอมา การเผยแผธรรมในยุคแรกนั้นมีจุดมุงหมายตามพุทธพจนท่ีพระองคประทานใหกับภิกษุ
ท้ังหลาย คือ จาริกไปเผยแผเพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก และเพ่ือ
ประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพท้ังหลายดวย เม่ือใชแนวคิดการบริหารจัดการตามทฤษฎี  



๕๔ 
 

POCCC มาอธิบายเปาหมายและผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาแบบ
เถรวาทก็จะพบวามีรายละเอียดดังนี้  
 
 ๒.๖.๑ เปาหมายและผลลัพธตามทฤษฎี POCCC 
 
(๑) เปาหมายและผลลัพธดานพุทธวิธีการวางแผน 
 
  พุทธวิธีการวางแผนในชวงเริ่มตนการประกาศพุทธศาสนาสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนของการเปน
นักบริหารท่ีมีการวางแผนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะเปนกระบวนการคิดพิจารณาเพ่ือ 
วางแผนในการสรรหาบุคคลท่ีสามารถจะรับรูหลักธรรมคําสอนและสามารถบรรลุธรรมไดอยางท่ีพระองค
ทรงคนพบและปฏิบัติแลว และก็ทรงบรรลุเปาหมายแรก คือ การไดแสดงธรรมแกปญจวัคคีย ณ ปาอิสิป
ตน มฤคทายวัน จนกระท่ังท้ัง ๕ ทานไดอุปสมบทและบรรลุธรรมข้ันสูงไดทุกทาน จากนั้นไมนานพระองค
ทรงวางแผนงานดานการบริหารจัดการใหพระภิกษุสาวกท่ีเปนพระอริยสงฆท่ีจํานวน ๖๐ รูป ออกไป
ประกาศพระศาสนาตามหัวเมืองและแควนตางๆ โดยมีพุทธพจนกําชับวา “… อยาไปทางเดียวกัน ๒ 
รูป…” วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๒/๓๙  โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญก็คือ แตละรูปจะไดทํางานอยางเต็มท่ี
และสามารถชวยเหลือ ปรึกษาหารือกันไดหากเกิดปญหาในการทํางาน ประกอบกับขอจํากัดเรื่องจํานวน
พระธรรมทูตรุนแรกๆ ท่ีมีจํานวนนอย ดังนั้น เพ่ือใหการเผยแผแพรขยายไปไดมากท่ีสุด กวางไกลท่ีสุด 
พระองคจึงกําหนดใหแตละสายการเผยแผมีพระธรรมทูตไดไมเกิน ๒ เทานั้น  
  ผลลัพธเชิงประจักษท่ีสําคัญอีกกรณีหนึ่งของพุทธวิธีการวางแผนเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาก็
คือ การท่ีพระองคไดทรงดําริท่ีจะไปเผยแผธรรมะใหแกกลุมพระชฎิล ประกอบดวยพระอุรุเวลกัสสปะ 
พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ ซ่ึงอาศัยอยูท่ีตําบลอุรุเวลา ชฎิล ๓ คนนั้นลวนมีบริวารเปนจํานวนมาก 
ชฎิลอุรุเวลกัสสปะ เปนหัวหนาเปนประธานของชฎิล ๕๐๐ คน ชฎิลนทีกัสสปะเปนหัวหนา เปนประธาน
ของชฎิล ๓๐๐ คน และชฎิลคยากัสสปะเปนหัวหนา เปนประธานของชฎิล ๒๐๐ คน  วิ.มหา. (ไทย)     
๔/๓๗/๓๕-๕๐ ท้ังนี้เพราะพระองคทรงเล็งเห็นผลลัพธวาถาชฎิล ๓ พ่ีนองหันมานับถือพระองคและพุทธ
ศาสนาแลว บริวารท่ีเหลือท้ังหมดก็ยอมแปรเปลี่ยนมาเปนพุทธศาสนิกไดเชนกัน และก็สําเร็จผลเม่ือครั้ง
นั้นไดศาสนิกเพ่ิมข้ึนมาถึงกวา ๑๐๐๐ ทาน หรือแมกระท่ังพุทธวิธีการวางแผนหลังเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน ซ่ึงมีเปาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือใหการสืบทอดพระศาสนาไมขาดตอน โดยท่ีใครๆ ก็สามารถเรียนรู 
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาไดแมพระองคจะเสด็จดับขันธปริ
นิพพานไปแลวก็ตาม ตามพุทธพจนความวา  “ดูกอนอานนท ธรรมและวินัยอันใดท่ีเราตถาคตแสดงแลว 
และบัญญัติแลวแกเธอท้ังหลาย ธรรมและวินัยอันนั้นจักเปนศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย เม่ือเราตถาคต
ลวงลับไปแลว”ที.มหาวคฺโค. (ไทย) ๑๐/๑๔๑/๑๗๘-๑๘๐ จากพุทธพจนดังกลาวกอใหเกิดผลลัพธท่ี
ชัดเจนมาจนถึงปจจุบันตรงท่ีวาไดเกิดพุทธศาสนิกชนท้ังสวนท่ีเปนนักบวชซ่ึงทําหนาท่ีเปนท้ังนักปฏิบัติ
และนักเผยแผท่ีเรียกวาพระธรรมทูต และศาสนิกในสวนท่ีเปนฆราวาสซ่ึงทําหนาท่ีเปนท้ังนักปฏิบัติ 



๕๕ 
 

ผูสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนาและชวยเผยแผพระพุทธศาสนาแบบไมเปนทางการจนกระท่ังพุทธ
ศาสนามีความยั่งยืนมาจนถึงปจจุบัน   

 
(๒) เปาหมายและผลลัพธดานพุทธวิธีการจัดการองคกร 
 

การจัดการองคกรเปนการจัดโครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาท่ีมี 
การกระจายอํานาจ รวมท้ังแบงความรับผิดชอบในแตละสวน (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
๒๕๔๙, หนา ๒)  เปาหมายหลักของพุทธวิธีการจัดการองคกรตามแนวพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในยุค
แรกนั้นก็คือ เพ่ือจัดระบบกําหนดระเบียบปฏิบัติใหบริษัท ๔ ท่ีมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ สามารถดําเนิน
ชีวิต ทํางานท้ังทางโลกและทางธรรมดวยความราบรื่น สามัคคีปรองดอง รวมแรงรวมใจกัน มีระเบียบ
แบบแผน และแนวทางการปฏิบัติอันเดียวกัน ชวยใหสังคมของบริษัท ๔ มีความสงบสุข สงผลใหการ
ทํางานเพ่ือการเผยแผและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาบรรลุไดตามเปาหมายท่ีควรจะเปน พระพุทธเจา
ทรงใชวิธีการจัดการองคกรหรือการบริหารจัดการบุคลากรท่ีเปนศาสนิกชนในข้ันแรก คือ การหลอมรวม
พฤติกรรมของพุทธบริษัทท่ีมีจํานวนมากซ่ึงแตละคนมาจากสถานท่ีตางๆ ท่ีมีความแตกตางกันท้ังดาน 
ฐานะ หนาท่ีการงาน วัฒนธรรม ชาติตระกูล เห็นไดจากการรับสมาชิกใหมท่ีเขามาบวชเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนานั้น จะตองใหทุกคนปลอยวางจากหนากากของบทบาท ตําแหนงหนาท่ีในสังคมและท่ี
ทํางานเดิม โดยกําหนดใหทุกคนเริ่มตนจากตําแหนงศูนยไมวาบุคคลนั้นจะมาจากเชื้อชาติ ชนชั้นวรรณะ
ไหนก็ตาม ดังพุทธพจนท่ีวา “เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ําคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีไหล
ถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรอันเดิมเสียถึงซ่ึงอันนับวามหาสมุทรเหมือนกัน วรรณะ ๔ เหลานี ้
คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ก็เชนเดียวกันคือ ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัย ท่ี
ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซ่ึงอันนับวาสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน” 
(วิ.จุล.๗/๔๖๐/๒๙๐) การท่ีพระองคกําหนดเชนนี้จะชวยใหทุกคนมีความรูสึกถึงความเทาเทียมกันใน
ฐานะนักบวชผูสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหยืนนาน สามารถสรางความสามัคคีภายในเหลาศาสนิกชน
ดวยกันไดอยางดี  ข้ันตอมาเม่ือบริษัท ๔ เกิดข้ึนแลวและขยายตัวเปนศาสนิกชนกลุมใหญท่ีประกอบดวย
ท้ังนักบวชและฆราวาส จําเปนตองมีพุทธวิธีการจัดการท่ีดีท่ีเปนระบบมีระเบียบแบบแผน มีแนวทางการ
ปฏิบัติตนท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามไดจริง อยางเชน กรณีท่ีวัดเชตวันมหาวิหาร ในเมืองสาวัตถี 
แควนโกศล ท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดสรางและถวายแดพระพุทธศาสนา (วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๑๕/๑๒๙-๑๓๑) 
เปนอารามท่ีพระพุทธเจาประทับจําพรรษายาวนานมากถึง ๑๙ พรรษา และเปนวัดท่ีมีภิกษุอยูจําพรรษา
เปนจํานวนมากดวยเชนกัน พุทธวิธีการจัดการองคกรจึงถูกนํามาใชเพ่ือลดปญหาการมาอยูรวมกันของคน
หมูมาก เพ่ือลดความขัดแยงอันเกิดจากความแตกตางทางกายภาพ สภาพสังคม และความคิดระหวาง
บุคคลได ในท่ีสุดก็สงผลดีตอประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือเผยแผและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให
ม่ันคงถาวรตอมาจนถึงปจจุบัน  
 



๕๖ 
 

(๓) เปาหมายและผลลัพธดานพุทธวิธีการส่ังการ 
 

ในการบังคับบัญชาสั่งการผู ท่ีรับผิดชอบงานโดยเฉพาะงานดานการเผยแผสืบทอดอาย ุ
พระพุทธศาสนาใหสามารถดําเนินการไดอยางเรียบรอยราบรื่นแมจะตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรค
ตางๆ มากมาย เชน การขัดขวางจากกลุมบุคคลท่ีเห็นตางจากตางศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ หรือ กลุมท่ี
ขาดความเชื่อม่ันตอคําสอนท่ีเพ่ิงคนพบใหมในสมัยพุทธกาลนั้น ตองอาศัยภาวะผูนําของผูสั่งการเปน
อยางมาก กลาวคือ ผูนําท่ีดีตองมีความสามารถในการจูงใจใหคนเกิดความตองการอยากปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูนําคนนั้น เชนเดียวกันกับพระพุทธเจาในสมัยเริ่มตนของพุทธศาสนาซ่ึงการปกครองคณะสงฆและ
บริษัท ๔ นั้นยังไมมีกฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจนเหมือนการปกครองบานเมืองอยางแบบชาวบาน
ท่ัวไปท่ีมีมาอยางชานาน ดังนั้นพระพุทธเจาผูจะนําพาองคาพยพใหดําเนินเดินกาวไปขางหนาอยางม่ันคง
ไดตองมีคุณสมบัติสําคัญ ๒ ประการ คือ อัตตหิตสมบัติ อันหมายถึง ความเพียบพรอมดวยคุณสมบัติ
สวนตัวท่ีเหมาะกับการเปนผูนํา และ ปรหิตสมบัติ ซ่ึงหมายถึง ความมีน้ําใจในการปฏิบัติงานเพ่ือ
สวนรวมและองคกรของตน การเปนผูนําท่ีดีไมใชแคสั่งการเกงเทานั้นแตตองสามารถทําใหผูตามไดเห็น
เชิงประจักษไดดวย ตรงกับพระสมัญญาวา “ตถาคต” หมายถึง คนท่ีพูดอยางไร (ยถาวาที) แลวก็จะทํา
ตามอยางท่ีพูดไวไดดวย (ตถาการี)  (ที.ม. ๑๐/๒๑/๒๕๕) ในการสั่งการแตละครั้งของพระพุทธเจาจะ
เปนท่ียอมรับไดงายเพราะพระองคไมทรงใชวิธีเผด็จการแบบอัตตาธิปไตย แตจะทรงใชวิธีการแบบ
ธรรมาธิปไตย กลาวคือ ยึดหลักการสรางประโยชนสุขเพ่ือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ นอกจากนั้น
พระองคยังมีคุณสมบัติและทักษะการสื่อสารอันยอดเยี่ยม กลาวคือ (๑) สันทัสสนา (แจมแจง) คือ 
อธิบายข้ันตอนการดําเนินงานไดอยางชัดเจนแจมแจงจนสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย ถูกตอง และ
ครบถวน (๒) สมาทปนา (จูงใจ) คือ สามารถอธิบายใหเขาใจและเห็นชอบกับ มุมมองวิสัยทัศนของ
พระองคหรือของพระพุทธศาสนา จนผูฟงเกิดศรัทธาและตองการปฏิบัติตาม (๓) สมุตเตชนา (แกลวกลา) 
คือ สามารถปลุกใจใหผูฟงเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและมีความกระตือรือรนเพ่ือไปใหถึงเปาหมาย และ 
(๔) สัมปหังสนา (ราเริง) คือ สามารถสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกันอยางมีความสุข จิตใจราเริง 
ไมตึงเครียดจนเกินไปในยามท่ีการทํางานเผยแผเกิดปญหา เชน ปญหาท่ีจะนําไปสูความขัดแยงระหวาง
กลุมบุคคลท่ีมีความเห็น หรือความประพฤติแตกตาง ไมลงรอยกัน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทํา
หนาท่ีเปนผูนําท่ีดีในการปองกันหรือระงับความขัดแยงเหลานั้น ท่ีเห็นชัดเจนมากท่ีสุดก็คือ พุทธวิธีบังคับ
บัญชาสั่งการเพ่ือบัญญัติกฎระเบียบ หรือพระวินัยข้ึนใหมอันเกิดจากกรณีตนบัญญัติท้ังท่ีเกิดข้ึนในฝาย
สงฆและฆราวาส เชน ยุคหนึ่งมีคนจํานวนมากไดขอเขามาบวชในพุทธศาสนาเพ่ือท่ีจะไดมีโอกาสรักษา
โรค ๕ ชนิดกับหมอท่ีเกงท่ีสุดในสมัยนั้นก็คือ หมอชีวก แตเม่ือไดรับการรักษาจนหายแลวภิกษุเหลานั้น
ตางพากันลาสิกขา (วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑๐๑/๑๑๗-๑๑๙) เม่ือเกิดปญหาข้ึนพุทธวิธีการบังคับบัญชาสั่งการท่ี
พระองคทรงนํามาใช คือ การออกกฎระเบียบจากพุทธดํารัส เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทันที ดังความ
วา “ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ แลวรับสั่งกับภิกษุท้ังหลายวา 
ภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิดเบียดเบียนไมพึงใหบรรพชา รูปใดใหบรรพชา ตองอาบัติทุกกฎ” 



๕๗ 
 

วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๘/๑๔๒-๑๔๔ แสดงใหเห็นถึงขอดีในการมีอํานาจสั่งการท่ีชวยใหเกิดการตัดสินใจอยาง
ทันทวงที พระพุทธเจาทรงตัดสินพระทัยจากการวิเคราะหสิ่งตางๆ ไดอยางรอบคอบ วองไว ชวยลด
ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนไดทันเวลา    
  
(๔) เปาหมายและผลลัพธดานพุทธวิธีการประสานงาน 
 
  การประสานงาน (Coordination) เปนการเชื่อมโยงหนวยงานแตละฝาย และบุคลากรท่ีอยู 
ฝายตางๆ ในองคกรใหสามารถทํางานเขากันได โดยมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน สงเสริมใหเกิดกาทํางานท่ี
ราบรื่นเกิดผลสําเร็จตามท่ีองคกรวางไว การประสานงานท่ีดีในองคกรสามารถเกิดข้ึนไดโดยอาศัยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย  ในพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงวางรากฐานและทรงติดตอประสานงานทําให
เกิดปฏิสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางสังคมของเพศบรรพชิตและคฤหัสถอยูตลอดเวลาจวบจนพระองคดับ 
ขันธปรินิพพาน  ท้ังนี้เปาหมายสําคัญของการติดตอประสานงานท่ีดีนั้นก็คือ การทําใหบุคลากรหรือ
สมาชิกในองคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของกับหนวยงานไดมีสวนรวมในการวางแผน
เพ่ือการติดตอสื่อสาร และการประสานงานกันดวยไมตรีจิต ความรูสึกผูกพันตอกัน ตามนัยแหงศาสน
ธรรมของพุทธศาสนากลาวไว เชนหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔  ธรรมท่ีวาดวยเรื่องการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน 
เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําไปสูความรวมมือท่ีดีประกอบดวย (๑) ทาน การให คือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของตลอดถึงใหความรูและแนะนําสั่งสอน (๒) ปยวาจา หรือ เปยย
วัชชะ เปนการใชวาจาท่ีกลาวดวยถอยคําท่ีสุภาพ ทําใหเกิดความสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับ
ถือกันในหมูกลุมคน (๓) อัตถจริยา การทําประโยชน คือ การมีใจมุงหม่ันเพ่ือชวยเหลือกิจการงานของ
สวนรวม และ (๔) สมานัตตา ความมีตนเสมอ คือ การประพฤติปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลาย รวมถึงการ
วางตนเหมาะแกฐานะ หนาท่ีการงาน การนําหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ มาใชในการติดตอประสานงาน
ภายในองคกรเชิงพุทธหรือในพระพุทธศาสนานั้นกอใหเกิดผลลัพธท่ีดีหลายประการ กลาวคือ ชวยให
บุคคลดํารงตนอยูไดในสังคมดวยความสุข เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจสมานไมตรีระหวางกัน เปนเครื่อง
สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลใหมีความเคารพนับถือกันตามสมควรแกฐานะ เปนเครื่องประสาน
องคประกอบตางๆ ของสังคมใหคง รูปอยูและดําเนินไปไดดวยดี นอกจากนั้นยังชวยสงเสริมศีลธรรมและ
ปองกันความประพฤติเสื่อมเสียในสังคมได   
 
    

นอกจากนั้น การติดตอประสานงานเชิงพุทธจะชวยใหคนรูจักบทบาทหนาท่ีและแสดงบทบาท
ตามหนาท่ีหรือสถานะท่ีตนมีตนเปนไดอยางเหมาะสม อยางเชน หลักการเรื่องทิศ ๖ ท่ีเนนใหคนทําหนาท่ี
ของตนเองมีมิติท่ีครอบคลุมและกวางขวางกอใหเกิดการประสานงานในหลายบริบท เชน บิดามารดาถือ
วาเปนบุพการีของบุตรธิดา เปนผูมีอุปการะท่ีเคยทําไวแกบุตรธิดา เปนครูคนแรกของบุตรธิดา  มงฺคล 
(ไทย) ๒/๒๙๔/-๘๒-๘๓ หนาท่ีของบิดามารดาท่ีพึงทําใหแกบุตรธิดาตามหลักพระพุทธศาสนามี ๕ อยาง 



๕๘ 
 

คือ (๑) หามจากความชั่ว (๒) สั่งสอนใหเปนคนดี (๓) ใหการศึกษา (๔) หาคูครองท่ีเหมาะสมให (๕) มอบ
ทรัพยสมบัติใหในสมัยท่ีควร มงฺคล (ไทย) ๒/๒๙๔/-๘๒-๘๓ ซ่ึงเปนเหมือนทิศเบื้องหนาหรือปุรัตถิมทิสข
องบุตร หากบิดามารดาพึงทําหนาท่ีท่ีดีตอบุตรธิดาดังท่ีไดกลาวมาแลวในขณะเดียวกันบุตรธิดาท่ีเคยไดรับ
การเลี้ยงดูจากบิดามารดาเปนอยางดีในอดีต ตอมาไดเลี้ยงดู กตัญู และมีความเคารพเชื่อฟงในพอแมนั้น
ความประสานสอดคลอง การดํารงอยูของครอบครัวท่ีดีก็จะเกิดข้ึน ขยายวงกวางไปสูชุมชน สังคม และ
ประเทศจากตัวอยางนี้จะเห็นวาพุทธวิธีการประสานงานในพุทธศาสนานั้นมีความหมายท่ีกวางและไมได
เนนการประสานงานท่ีเกิดจากการติดตอควบคุมโดยบุคคล แตเปนการเนนใหบุคคลรูจักหนาท่ีของตนเอง
ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนและเกิดการประสานงานโดยปราศจากการสั่งการท่ีมาจากบุคคล
หรือกลุมบุคคลในองคกร  
 
 (๕) เปาหมายและผลลัพธดานพุทธวิธีการควบคุม 
 
  การกํากับดูแลและการควบคุมสมาชิกภายในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีเ พ่ือบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับดูแลคณะสงฆเปนอยางยิ่ง ดังท่ี
พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือใหพระสงฆใชเปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติใหเปนแบบ
เดียวกัน พระพุทธเจาทรงใหเหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว ๑๐ ประการ ไดแก (๑) เพ่ือความเรียบรอย
ดีงามแหงสงฆ ซ่ึงไดทรงชี้แจงใหมองเห็นคุณโทษแหงความประพฤตินั้นๆ ชัดเจนแลว จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทข้ึนไวโดยความเห็นรวมกัน (๒) เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ  (๓) เพ่ือขมและกําราบผูคนดาน 
ประพฤติทราม (๔)  เพ่ือความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม (๕) เพ่ือระงับปดทางความเสื่อมเสีย 
ความทุกข ความเดือดรอน ท่ีจะมีในปจจุบัน (๖)   เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสื่อมเสีย ความทุกขความ
เดือดรอน ท่ีจะมีมาในภายหนาหรือภพหนา (๗) เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส (๘) เพ่ือความ
เลื่อมใสยิ่งข้ึนไปของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว (๙) เพ่ือความตั้งม่ันแหงสัทธรรม และ (๑๐)  เพ่ืออนุเคราะห
วินัย คือ ทําใหมีบทบัญญัติสําหรับใชเปนหลักเกณฑจัดระเบียบของหมู สนับสนุนความมีวินัยใหหนักแนน
ม่ันคงยิ่งข้ึน (วิ.มหา. ๑/๒๐/๓๗) 
   เปาหมายของการบัญญัติพระวินัยเปนเครื่องชวยใหพระสงฆมีวินัยในตนเอง มีเกณฑและตัวบงชี้
ท่ีชัดเจนเพ่ือประเมินตนเองวาไดประพฤติปฏิบัติตนสมควรดวยสมณสารูปตามคําสอนของพระตถาคตเจา
หรือไม อยางไร เม่ือเห็นวาตนทําผิดพลาดไปจากมาตรฐานความประพฤติท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว  
และความผิดพลาดนั้นไมรายแรงถึงขนาดตองถูกขับออกจากหมูคณะ หรือขาดจากความเปนภิกษุสงฆก็
สามารถสารภาพความผิดพลาดตอเพ่ือนพระสงฆดวยกันเพ่ือสัญญาวาจะสํารวมระวังมโนทวารตาง ๆ 
มากข้ึนเพ่ือไมใหกลับไปประพฤติผิดซํ้าอีก เรียกวา “การแสดงอาบัติ” ซ่ึงในประเทศไทยนั้นมีธรรมเนียม
ปฏบิัติเปนแบบเดียวกันคือ เปดโอกาสใหแสดงอาบัติตอกันทุกก่ึงเดือนในวันพระ ๑๕ คํ่า และในขณะท่ีมี
การสวดพระปาฏิโมกข ในตอนจบของศีลสิกขาบทแตละขอพระผูสวดก็จะถามภิกษุสงฆในท่ีประชุมนั้นถึง 
๓ รอบวา “กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา”ทานท้ังหลายบริสุทธิ์ในศีลสิกขาบทนี้แลวหรือ” (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๐๐/



๕๙ 
 

๒๒๐)   นอกจากนั้น พระองคก็ทรงกระจายอํานาจใหคณะสงฆกํากับดูแลกันเอง ในกรณีท่ีเกิดขอพิพาท
ขัดแยงอันเนื่องมาจากพระสงฆบางรูปท่ีเรียกวาอธิกรณ ทรงบัญญัติวิธีระงับอธิกรณเรียกวา “อธิกรณ
สมถะ ๗ ประการ (วิ.มหา. ๒/๔๗๙/๕๗๑)  ประกอบดวย สัมมุขาวินัย คือ วิธีระงับขอพิพาทโดยคณะสงฆ
ประชุมพรอมกันเพ่ือพิจารณาขอกลาวหาของฝายโจทกและคําแกตางของฝายจําเลย แลวตัดสินโดยยึด
หลักพระธรรมวินัยระงับขอพิพาทนั้น โดยใหท่ีประชุมสงฆออกเสียงชี้ขาดฝายท่ีไดรับเสียงสนับสนุนขาง
มากเปนฝายชนะ หรืออาจจะใชวิธีระงับขอพิพาทดวยการประนีประนอมยอมความก็ได (พระมหาศรีอรุณ 
คาโท, ๒๕๕๙)4

๕  ผลลัพธท่ีชัดเจนท่ีเกิดจากพุทธวิธีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ เอาจริงเอาจัง ตั้งอยู
บนพ้ืนฐานของหลักพระธรรมวินัยก็คือ ทําใหพุทธศาสนิกชนไมปฏิบัติตนออกนอกกรอบหลักธรรมคําสอน
ของพระศาสดาทําใหพระพุทธศาสนาสามารถดํารงอยูไดยืนนานมาจนถึงปจจุบันนั่นเอง เปนไปตามพุทธ
พจนท่ีตรัสถึงเหตุท่ีทําใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูไดนานความวา “ศาสนาของพระพุทธเจากกุสันธะ 
พระพุทธเจาโกนาคมนะ และพระพุทธเจากัสสปะ ดํารงอยูนาน เพราะ (๑) พระองคไมไดทรงทอพระทัยท่ี
จะแสดงธรรมโดยพิสดารแกสาวกท้ังหลาย (๒) นวังคสัตถุศาสน ๙ (สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน  อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ)5

๖ ของพระผูมีพระภาคท้ังสามพระองคนั้นมีมาก (๓) ทรง
บัญญัติสิกขาบท และ (๔) ทรงแสดงปาติโมกขแกสาวก เนื่องเพราะสาวกท่ีมีโคตรตางกัน ชาติตางกัน 
ออกบวชจากตระกูลตางกันจึงดํารงพระศาสนาไวไดตลอดระยะกาลยืนนาน  เชนเดียวกับดอกไมตาง
พรรณท่ีกองไวบนพ้ืนกระดานรอยดีแลวดวยดาย ลมยอมกระจายไมได กําจัดไมไดซ่ึงดอกไมเหลานั้น”6

๗ 
 
 ๒.๖.๒ เปาหมายและผลลัพธตามหลักอัตถะ ๓ ประการ 
  

การเผยแผ คือ การทําใหขยายออกไป การทําใหขยายวงกวางออกไป ทําใหแพรหลายออกไป 
การเผยแผพระพุทธศาสนาจึงไดแก การดําเนินงานเพ่ือใหหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
แพรหลายออกไปในทุกสารทิศ มีผูศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพรอมนอมนําเอาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันท้ังหลักคุณธรรมพ้ืนฐานจนถึงการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุ
ธรรมข้ันสูงตามกําลังศรัทธาและความสามารถของแตละคน การเผยแผพระพุทธศาสนาจึงมุงเสนอ
หลักธรรมใหปรากฏแกชาวโลกผานความรวมมือรวมใจของพุทธบริษัทท้ัง ๔ ท่ีครอบคลุมท้ังนักบวชและ
ฆราวาส ท้ังนี้แนวปฏิบัติและจุดมุงหมายของการเผยแผหลักธรรมคําสั่งสอนจะเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
คือ มุงใหผูท่ีสนใจในหลักธรรม หลักปฏิบัติเกิดความเขาใจในสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง 
และใหมีทัศนคติและการปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางถูกตอง เชน การมองเห็นสภาวะการเกิดข้ึน ต้ังอยู 

๕ พระมหาศรีอรณุ คาโท (๒๕๕๙) พุทธวิธีทางการบริหารสาหรับองคกรภาครัฐสมยัใหม. วารสารวิจยัเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 (7) เดือน สิงหาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2559 

๖ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, วัด
ราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548 

๗ วิ.มหา.(ไทย) ๑/๗/๑๐ 

                                                           

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1


๖๐ 
 

และเสื่อมสลายไปของสรรพสิ่ง ไมมีอะไรท่ียั่งยืนควรแกการเขาไปยึดม่ันถือม่ัน ดังนั้น ผูมีใจใฝในธรรมควร
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนประโยชนท้ังแกบุคคลอ่ืนและตนเอง ท้ังหลักปฏิบัติพ้ืนฐานในการดํารงชีพและ
การมุงสรางอุปนิสัยสั่งสมเพ่ิมพูนบารมีเพ่ือการบรรลุธรรมข้ันสูงตามแนวทางพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
สมดังตามท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดประทานโอวาทกับอริยสงฆสาวก ๖๐ รูป เปนผูบรรลุธรรมเห็นแจง
ตามธรรมท่ีตรัสรูแลวนั้นท่ีจะไปเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ความวา “ พวกเธอจงเดินทางไป 
เพ่ือยังประโยชนใหเกิดแกชนหมูมาก จงแสดงธรรมท่ีดีงาม …” 7

๘  “พหุชนหิตาย จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุ
ชนสุขาย โลกานุกมฺปาย … ” 8

๙  จะเห็นไดวาเปาหมายในการจาริกเพ่ือการเผยแผหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น มีเปาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือการสงเคราะหชาวโลกท้ังมนุษยและเทวดา
ท้ังหลาย  มุงปรารถนาจะสรางประโยชนอันสูงสุด เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและเพ่ือสรางความสุขท้ังความสุข
จากภายนอก ไดแก การไมเบียดเบียนชีวิตและความสุขของผูอ่ืน การดํารงตนอยูในครรลองคลองธรรมท้ัง
ดานสังคม กฎหมาย และบรรทัดฐานทางสังคม และความสุขท่ีเกิดจากภายในอันเก่ียวเนื่องกับเรื่องของ
จิตใจ อารมณ ความรูสึก ซ่ึงผูสนใจใครเรียนรูหลักธรรมและหลักปฏิบัติท่ีไดรับการอบรม ถายทอด 
ปลูกฝงใหเกิดคานิยมท่ีดีงามทางดานคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบแบบแผนการคิดอยางมีเหตุผลหรือ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยไมแบงชั้นวรรณะไมวาจะเปนวรรณะกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร หรือ
จัณฑาลก็ดีจะเห็นไดวาเปนการเผยแผหลักธรรมท่ีเนนการสงเคราะหเ ก้ือกูลแกคนจํานวนมาก  
  ท้ังนี้ จุดมุงหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งของการเผยแผพระพุทธศาสนาก็คือการกอกําเนิดใหมี 
ศาสนิกท่ีเปนพุทธบริษัท ๔ แผกระจายไปทุกท่ี จากนั้นเม่ือกอกําเนิดศาสนิกชนท้ังในรูปแบบ นักบวช 
อุบาสก อุบาสิกาแลว จุดมุงหมายของพุทธศาสนาตอมาก็คือ การทําใหศาสนิกชนเหลานั้นไดศึกษาและ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมตามคําสอนขององคพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา เพ่ือใหศาสนิก
ชนคนปฏิบัติไดสําเร็จซ่ึงอัตถประโยชนอันสูงสุด ๓ ประการ (อัตถะ ๓) ตามหลักพระพุทธศาสนาแบบ   
เถรวาท  อันประกอบดวย (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน หรือ ประโยชนในภพชาติปจจุบัน (๒) สัมปรายิ
กัตถะประโยชน หรือ ประโยชนในภพชาติเบื้องหนา และ (๓) ปรมัตถะประโยชน หรือ ประโยชนอยางยิ่ง-
ประโยชนสูงสุด มีคําอธิบายตามลําดับ ดังนี้  ในการอธิบายอัตถะ ๓ โดยจําแนกตามระดับของประโยชน 
คุณคาท่ีเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนานั้นสามารถจําแนกได ๒ ระดับ คือ   

 
 

(๑) เปาหมายประโยชนในข้ันตน และ (๒) เปาหมายประโยชนในเบ้ืองหนา 
  
๑) ประโยชนในข้ันตน ประกอบดวยทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชนและสัมปรายิกัตถะประโยชน เปนประโยชน
ในข้ันโลกียะเพราะวา เปนประโยชนท่ีเปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของปุถุชนท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจท่ียังผูกพัน ยึดม่ันถือม่ันอยางเหนียวแนนอยูกับโลกธรรม อันไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ 

๘ ที.ม. (ไทย) ๒/๕๒/๕๗ และ ส .ส. ๑๕/๔๒๘/๑๓๐ 
๙ ที.ม. ๒/๕๒/๕๔ 

                                                           



๖๑ 
 

สุข (อ.อฏฐก. ๒๓/๙๕-๙๖/๑๔๐-๑๔๒) แตกตางกันตรงท่ีเปนการหวังประโยชนในภพชาติปจจุบันหรือ
ภพชาติเบื้องหนาเทานั้นเอง  
  
  ๑.๑ ผูท่ีหวังจะบรรลุประโยชนในภพชาติปจจุบันไดตองดําเนินชีวิตดวยหลักธรรมท่ีเรียกวา 
“ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔” ไดแก  

(๑) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพรอมดวยความขยันหม่ันเพียรในการประกอบกิจการงาน
ตางๆ ดวยความสุจริต บริหารจัดการใหกิจการนั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

(๒) อารักขสัมปทา คือ ถึงพรอมดวยการรักษาคุมครองโภคทรัพยท่ีหามาไดแลว และ
การงานท่ีตนเองไดทําไวแลวดวยความอุตสาหะพากเพียรมาอยางสุจริตชอบธรรม  

(๓)  กัลยาณมิตตา คือ รูจักเลือกคบหาสมาคมเสวนากับคนดีท่ีเก้ือกูลแกกิจการงานและ
ชักนําไปแตในทางท่ีดี 

(๔) สมชีวิตา คือ การมีความเปนอยูหรือดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะตําแหนงและ
รายไดของตน (อ.อฏฐก.๒๓/๑๔๔/๒๕๖) 

 

๑.๒ ผูท่ีหวังจะบรรลุประโยชนในภพชาติเบื้องหนา ตองดําเนินชีวิตดวยหลักธรรมท่ีเรียกวา 
สัมปทา ๕ ไดแก สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา สุตสัมปทา จาคสัมปทา และปญญาสัมปทา     
  ๑.๒.๑ ศรัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธาคือเชื่อในคุณธรรมคุณคาของความดีใน
ศีลธรรมและมีความเชื่อในกระแสแหงเหตุปจจัยซ่ึงเปนกฎธรรมชาติวาสรรพสิ่งท้ังหลายลวนเปนอนิจจัง
คือมีการเกิดข้ึนตั้งอยูและดับไป ประโยชนจากความม่ังค่ังทรัพยสินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงตางๆ ตลอด
ถึงการสรรเสริญท่ีตนเคยไดรับยอมเปนสิ่งท่ีไมแนนอนคงท่ีควรท่ีจะยึดถือวาเปนแกนสารได 

  ๑.๒.๒  ศีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีลคือรักษากายวาจาใหเรียบรอยความมีระเบียบวินัย
ในศีลธรรมมีความประพฤติท่ีดีงามถูกตองเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต 

  ๑.๒.๓ จาคะสัมปทา ถึงพรอมดวยการใหและการเสียสละประโยชนของตนเองเพ่ือผูอ่ืน
รูจักเผื่อแผแบงปนเอ้ือเฟอโภคทรัพยและกําลังแรงกายของตนเพ่ือผูอ่ืนและพรอมท่ีจะชวยเหลือคนท่ีควร
จะไดรับความชวยเหลือใหเขาไดบรรลุประโยชนในระดับตาง ๆ 

  ๑.๒.๔ ปญญาสัมปทา ถึงพรอมดวยปญญาคือการดําเนินชีวิตดวยปญญารูจักใครครวญ
ตริตรองพิจารณาดวยเหตุดวยผลและใชวิจารณญาณใหรูเทาทันโลกและชีวิตจนสามารถทําจิตใหเปนอิสระ
ไมลุมหลงเมามัวในชีวิตทรัพยสินเปนตนมีชีวิตอยูอยางเปนนายของวัตถุไมตกเปนทาสของวัตถุ (อ.สตฺตก.
23/144/259 และ ม.อุ.14/319/191) 

  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย ทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
ทรพัย คือ ศรัทธา ๑ ทรัพย คือ ศีล ๑ ทรัพย คือ สุตะ ๑ ทรัพย คือ จาคะ ๑ ทรัพย คือ ปญญา ๑ ผูใดมี 
ความเชื่อในตถาคต ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว มีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจ สรรเสริญ มีความเลื่อมใสใน
พระสงฆ และมีความเห็นตรง บัณฑิตท้ังหลายกลาวผูนั้นวา ไมเปนคนขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลา



๖๒ 
 

ประโยชน เพราะเหตุนั้น ผูมีปญญา เม่ือนึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึงประกอบศรัทธา  
ศีล ปสาทะ และความเห็นธรรมเนืองๆ เถิดฯ”9

๑๐ 
 
(๓) เปาหมายประโยชนในข้ันสูงสุด 
 

ประโยชนในข้ันยิ่งกวาหรือประโยชนสูงสุด คือ ปรมัตถะประโยชน เปนประโยชนในข้ันโลกุตระ เพราะวา
เปนประโยชน ท่ี เปน อิสระจากอํานาจครอบ งําของโลกธรรม เปนประโยชน ท่ี เ กิดจากการ 
ท่ีศาสนิกชนสามารถขจัดอวิชชาแลวใชโยนิโสมนสิการในการพิจารณาความเปนไปของทุกสิ่งอยางดวย
เหตุผล ตามความเปนจริง คลายความยึดม่ันถือม่ันในวัตถุกาม ลดละสังโยชน ๓ อันไดแก สักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสใหเบาบางไปจากจิตใจ จนกระท่ังขจัดอาสวกิเลสใหหมดสิ้นลงไปจากจิตใจ
บรรลุธรรมข้ันสูงตั้งแตชั้นโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และ อรหันต ตามลําดับ จึงนับไดวาเปนประโยชน
ข้ันสูงสุดท่ีพึงจะไดรับจากการเปนพุทธศาสนิกชนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบผูวิจัยเห็นวาประโยชนในข้ันยิ่งกวา
หรือประโยชนสูงสุด ถือวาเปนผลลัพธท่ีสูงสุดตามเปาหมายของการบริหารงานเชิงพุทธเพ่ือการเผยแผ
ตามแนวพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท เพราะสามารถสืบทอด ดํารงหลักธรรมคําสอนและหลักปฏิบัต ิ   
อันน าเลื่อมใสศรัทธาของพระพุทธศาสนาให มีความม่ันคงสถาพรสืบไปได  อย าง เชน ท่ีพระ                
อริ ยสงฆ และอริ ยบุคคลจํ านวนมากในส มัย พุทธกาล ได ล ง มือปฏิบั ติ จนสํ า เ ร็ จประโยชน 
ใหศาสนิกชนรุนหลังไดศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามมาจนถึงยุคปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสืบคน 
รวบรวม สรุปตัวอยางการบรรลุประโยชนข้ันสูงสุดของพระอริยสงฆและอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลมา
นําเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 

 ๑) การบรรลุประโยชนสูงสุดของกลุมเยาวชน เชน นางวิสาขาอุบาสิกาผูเปนธิดาของธนัญชัย
เศรษฐีและนางสุมนาเทวี มีปูชื่อเมณฑกเศรษฐีชาวเมืองภัททิยนคร แควนอังคะ ในเวลาท่ีอายุได ๗ ขวบ
พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเธอจึงทรงแสดงธรรมกถาดวยความสามารถแหงบุรพจริยาของนาง เม่ือ
จบธรรมเทศนา เธอพรอมกับเด็กหญิงอีก ๕๐๐ คน ดํารงอยูในโสดาปตติผล 1 0

๑๑ และสังกิจจสามเณรบุตร
ของเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถี ตระกูลพราหมณมหาศาล มารดาถึงแกกรรมตั้งแตทานยังอยูในครรภ พวก
ญาตินําไปเผาท่ีปาชา เม่ือมารดาถูกไฟเผาแตทานไมไหม พวกสัปเหรอจึงใชปลายหลาวแทงแลวเห็นทาน
อยูในครรภยังมีชีวิตอยู จึงนําออกมาใหพวกญาติ ไดรับการตั้งชื่อวาสังกิจจะ เพราะหางตาของทานแตก
ดวยขอเหล็กเม่ือมีอายุได ๗ ขวบ เม่ือไดรูประวัติของตนเองจากปากของเพ่ือนบานก็ปรารถนาจะบวช 
พวกญาติจึงพาไปขอบวชจากพระสารีบุตร ในวันบวชพระเถระใหตจปญจกกัมมัฏฐานขณะปลงผม      

    ๑๐ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระไตรปฎกเลมท่ี ๒๒ พระสุตตันตปฎกเลมท่ี ๑๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ]                         
อังคุตตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต  หนา ๗๕ 
 

๑๑ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๔๐/๓๙๐ 

                                                           



๖๓ 
 

ทานสังกิจจกุมารไดพิจารณาถึงบุพกรรมท่ีสรางมาในอดีตชาติและก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาในขณะท่ีปลงผมเสร็จนั่นเอง ๑๒  

๒) การบรรลุประโยชนสูงสุดของกลุมวัยทํางาน วิระดา แกนกระโทก 1 2

๑๓ ไดสรุปวา ในสมัย
พุทธกาลมีการบรรลุธรรมของบุคคลจากหลากหลายอาชีพ สามารถจัดกลุมได ๕ กลุม ไดแก (๑) กลุม
อาชีพนักบวช ไดแก ดาบส ชฎิล พระสงฆ บรรพชิต เชน กลุมพระปญจวัคคีย กลุมพระชฎิล ๓ พ่ีนอง 
กลุมพระมาณพ ๑๖ องคท่ีเปนศิษยพราหมณพาวรี หรือ พระวักกลิ ซ่ึงไดบรรพชาเปนสามเณรตั้งแต ๗ 
ขวบ และ พระปณโฑลภารทวาชเถระ เปนตน  (๒) กลุมอาชีพนักปกครอง ไดแก กษัตริย พระโอรส              
พระนัดดา ปุโรหิต อํามาตย เชน พระมหากัปปนเถระ พระภคุเถระ พระอานนทเถระ พระสีวลีเถระ           
พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ พระทัพพมัลลบุตรเถระ พระนาคิตเถระ พระกิมพิลเถระ พระเมฆิยเถระ 
พระอนุรุทธเถระ และ พระนันทเถระ  เปนตน  (๓) กลุมอาชีพนักธุรกิจ ไดแก เศรษฐี และลูกหลาน 
พราหมณท่ัวไปและท่ีม่ังค่ัง เชน พระมหาจุนทเถระ พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ พระมหาอุทายีเถระ    
พระอุปวาณเถระพระมหากัสสปเถระ พระเรวตขทิรวนิยเถระ พระสุภูติเถระ เปนตน   (๔) กลุมอาชีพ
นักศิลปาชีพ ไดแก อาจารยสอนมนต ชางกัลบก ชาวประมง หมอดู เชน พระเสลเถระ พระวังคีสเถระ 
พระอุบาลีเถระ พระยโสชเถระ เปนตน และ (๕) กลุมอาชีพจําเปน ไดแก คนอาศัยวัด โจร คนลวงโลก 
เชน พระองคุลิมาลเถระ และพระพาหิยเถระ เปนตน        

  ๓) การบรรลุประโยชนสูงสุดของกลุมวัยผูสูงอายุ เชน พระราธเถระ เปนพระสงฆสาวก 
ของพระพุทธเจานับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องคสําคัญของพระพุทธศาสนา บวชเม่ือตอนแกเปน
ศิษยของพระสารบีุตรเปนผูวานอนสอนงายและไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาทานเปนเลิศกวาภิกษุ
ท้ังหลายในดานผูมีปฏิภาณคือมีญาณแจมแจงในพระธรรมเทศนา และพระสุภัททเถระท่ีไดชื่อวาเปน
ปจฉิมสิกขิสาวกหรือปจฉิมสาวก (สาวกองคสุดทายผูทันเห็นพระพุทธเจา)  

  
บทสรุป 

  การจาริกเพ่ือการเผยแผหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น           
มีเปาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือการสงเคราะหชาวโลกท้ังมนุษยและเทวดาท้ังหลาย มุงปรารถนาจะสราง
ประโยชนอันสูงสุด เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและเพ่ือสรางความสุขท้ังความสุขจากภายนอกโดยไมแบงชั้น
วรรณะไมวาจะเปนวรรณะกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร หรือจัณฑาลก็ดี จะเห็นไดวาเปนการเผยแผ
หลักธรรมท่ีเนนการสงเคราะหเก้ือกูลแกคนจํานวนมาก ท้ังนี้ จุดมุงหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งของการเผย
แผพระพุทธศาสนาก็คือการกอกําเนิดใหมีศาสนิกท่ีเปนพุทธบริษัท ๔ แผกระจายไปทุกท่ี และการทํา

 ๑๒ ข.ธ. (บาล)ี ๒๕/๑๑๐/๓๖, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๐/๖๔, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔/๑๘๒-๑๙๖, ๕/๑๒๖-๑๔๑  
  ๑๓ วิระดา แกนกระโทก, ศึกษาวิเคราะหการบรรลุธรรมของกลุมบุคคลหลากหลายอาชีพใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๗๗. 
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ใหศาสนิกชนเหลานั้นไดศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมตามคําสอนขององคพระศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจา นําไปสูความสําเร็จ ซ่ึงอัตถประโยชน ๓ ประการ (อัตถะ ๓) ตามหลัก
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  อันประกอบดวย (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน หรือ ประโยชนในภพชาติ
ปจจุบัน (๒) สัมปรายิกัตถะประโยชน หรือ ประโยชนในภพชาติเบื้องหนา และ (๓) ปรมัตถะประโยชน 
หรือ ประโยชนอยางยิ่ง-ประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ เม่ือจําแนกตามระดับของประโยชนและคุณคาท่ีเกิดข้ึนกับ  
ผูปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนานั้นสามารถจําแนกได ๒ ระดับ คือ (๑) ประโยชนในข้ันตน 
ประกอบดวยทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชนและสัมปรายิกัตถะประโยชน เปนประโยชนในข้ันโลกียะเพราะวา 
เปนประโยชนท่ีเปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของปุถุชนท้ังทางดานรางกายและจิตใจท่ียัง
ผูกพัน ยึดม่ันถือม่ันอยางเหนียวแนนอยูกับโลกธรรม อันไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข (อ.อฏฐก. ๒๓/๙๕-
๙๖/๑๔๐-๑๔๒)  และ (๒) ประโยชนในข้ันยิ่งกวาหรือประโยชนสูงสุด คือ ปรมัตถะประโยชน               
เปนประโยชนในข้ันโลกุตระ เพราะวาเปนประโยชนท่ีเปนอิสระจากอํานาจครอบงําของโลกธรรม                  
เปนประโยชนท่ีเกิดจากการท่ีศาสนิกชนสามารถใชโยนิโสมนสิการในการพิจารณาความเปนไปของทุกสิ่ง
อยางดวยเหตุผล ตามความเปนจริง คลายความยึดม่ันถือม่ันในวัตถุกาม ลดละสังโยชน ๓ อันไดแก 
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสใหเบาบางไปจากจิตใจ จนกระท่ังขจัดอาสวกิเลส เชน อวิชชา 
ใหหมดสิ้นลงไปจากจิตใจ บรรลุธรรมข้ันสูงตั้งแตชั้นโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และ อรหันต 
ตามลําดับ จึงนับไดวาเปนประโยชนข้ันสูงสุดท่ีพึงจะไดรับจากการเปนพุทธศาสนิกชนผูปฏิบัติดี                
ปฏิบัติชอบ 
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บทที่ ๓ 
พุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 
 การศึกษาในบทท่ี ๓ มีจุดหมายเพ่ือรวบรวมนําเสนอ วิเคราะห และสังเคราะหแนวทางการ
บริหารงานของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยขอบเขตของการศึกษาจะเนน
สาระสําคัญโดยมุงเชื่อมโยงใหเห็นถึงบริบทการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับงานดานการเผยแผพุทธศาสนา
ในตางประเทศเปนหลัก โดยเฉพาะวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายท่ีตั้งอยู
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีสําคัญตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการหาคําตอบใน ๓ 
ขอดวยกัน   
   ประการท่ีหนึ่ง เหตุใดวัดพระธรรมกายจึงเลือกสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนท่ีตั้งม่ันแรก
ในทวีปยุโรปเพ่ือการทํางานดานการเผยแผพุทธศาสนา   
   ประการท่ีสอง ในการทํางานเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาในตางประเทศ อยางเชนในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น วัดพระธรรมกายนําแนวคิด หลักการ วิธีการของพุทธวิธีการบริหารมาใช 
ในการบริหารงานอยางไร   
   และประการสุดทาย ในการนําหลักพุทธวิธีการบริหารมาใชในงานเผยแผพุทธศาสนา 
ในตางประเทศ อยางเชนในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี วัดพระธรรมกายกําหนดเปาหมายในการ
บริหารงานและผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามหลักพุทธวิธีการบริหารเปนอยางไรบางซ่ึงมีรายละเอียด
ในการนําเสนอดังตอไปนี้ 
 
๓.๑  แนวคิดเรื่องการเผยแผพุทธศาสนาในตางประเทศของวัดพระธรรมกาย 
 
 วัดพระธรรมกายเปนท่ีรูจักและไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนวัดโดยสมบูรณ ตามประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีพระไชยบูลย ธมฺมชโยเปนเจาอาวาส              
และพระเผด็จ ทตฺตชีโวเปนรองเจาอาวาส นับแตนั้นเปนตนมาวัดพระธรรมกายไดริเริ่มโครงการตางๆ 
มากมาย ซ่ึงการดําเนินงานตางๆ  เปนไปเพ่ือขยายและเผยแผงานดานพุทธศาสนา อาจกลาวไดวาในยุค
หนึ่งวัดพระธรรมกายมีชวงเวลาการเติบโตแบบกาวกระโดด ท้ังในแงมิติของสิ่งปลูกสราง รวมถึงจํานวน
พุทธศาสนิกชนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เปนท่ีนาสังเกตวา การทํางานดานการเผยแผพุทธศาสนาท่ีวัด
พระธรรมกายไดดําเนินการนั้นมิไดจํากัดเพียงพ้ืนท่ีในประเทศไทย แตยังขยายงานดานการเผยแผ 
พุทธศาสนาออกไปยังนานาประเทศท่ัวโลกหนึ่งในประเทศท่ีวัดพระธรรมกายสามารถเขาไปตั้งม่ันเพ่ือ
ทํางานดานการเผยแผพุทธศาสนาเชิงรุกไดอยางม่ันคงท่ีหนึ่งในโลกนั่นคือดินแดนในทวีปยุโรป ประเทศท่ี
ไดชื่อวามีนักคิดนักปราชญผูสนใจแนวคิดของพุทธศาสนาเปนอันดับตนๆ ของโลก และท่ีแหงนั้นคือ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดวยเหตุนี้การศึกษาเพ่ือทําความเขาใจแนวคิดเรื่องการเผยแผพุทธศาสนา
ของวัดพระธรรมกาย เพ่ือตอบคําถามท่ีวาเหตุใดวัดพระธรรมกายจึงเลือกสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปน
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ท่ีตั้งม่ันในทวีปยุโรปเพ่ือการทํางานดานการเผยแผพุทธศาสนาในตางประเทศ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
จําตองสืบคนเพ่ือใหทราบปฐมภูมิและบริบทของการกอกําเนิดกระแสธารแหงความคิดพุทธศาสนาใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกอนในเบื้องตน ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยวา การทํางานดานการเผยแผ
ปจจัยท่ีชวยทําใหพุทธศาสนาเปนท่ีรูจัก สิ่งสําคัญท่ีไมอาจปฏิเสธไดคือ ภูมิหลังหรือความเปนมาของพุทธ
ศาสนาในดินแดนแทบนั้นวาเปนเชนไร ซ่ึงการเขาไปของพุทธศาสนาในเยอรมนีมีประวัติความเปนมาท่ี
ยาวนาน และนาสนใจในประเด็นท่ีวามีนักปราชญท่ีมีชื่อเสียงหลายทานมีสัญชาติเยอรมัน และสนใจ
แนวคิดในพุทธศาสนาเปนอยางมาก จากท่ีกลาวมานี้อาจเปนบทสรุปใหมท่ีชวยชี้ใหเห็นวา งานดานการ
เผยแผจะทําไดดีหากชนชาตินั้นมีพ้ืนความรูในทางพุทธศาสนาอยูบางไมมากก็นอย ในลําดับตอไป จะเปน
การนําเสนอบริบทและสภาพการณของพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการ
วิเคราะหการทํางานดานการเผยแผพุทธศาสนาเชิงรุกของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ตอไป 
 

๓.๑.๑ บริบทและสภาพการณของพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี   
จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตรและบันทึกของนักปรัชญารวมสมัยท่ีปรากฏในหนังสือ

เอกสารสํานวนภาษาเยอรมันพบวาไดมีการเขียนบันทึกเก่ียวกับเสนทางการเผยแผพุทธศาสนาเขามายัง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในหลายชวงเวลา ท้ังนี้ไดมีการสันนิษฐานกันวาหนึ่งในเหตุการณสําคัญท่ีทําให
ชาวเยอรมันไดรูจักกับพระพุทธศาสนานั้นเกิดข้ึนท่ีประเทศรัสเซียในเมือง Kalmyk ในภาษาเยอรมันเมือง
นี้เปนท่ีรูจักกันในนามวาเเมือง Kalmücken โดยนักปราชญชาวเยอรมันชื่อวา Isaak Jakob Schmidt 
(๑๗๗๙ – ๑๘๔๗)  ในป ๑๗๙๘  Isaak Jakob Schmidt ไดยายไปอยูท่ีประเทศรัสเซียกับพอแมในเมือง 
Serepta ไมนานหลังจากนั้นระหวางป ๑๘๐๔ ถึง ๑๘๐๖ Schmidt ไดเริ่มศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ของชาวเมือง Kalmyk  ซ่ึงประชากรในเมืองนี้สวนใหญนับถือพุทธศาสนา ซ่ึงเปนพุทธศาสนามหายาน
แบบตันตระ (สายทิเบต) สันนิษฐานกันวาพระพุทธศาสนาไดถูกเผยแผจากสาย Tibet Mahayana ซ่ึงเขา
มาในเมือง Kalmyk ตั้งแตศตวรรษท่ี ๗ หลังจากท่ีไดศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของชาวเมือง Kalmyk 
สักระยะหนึ่ง ชวงเวลาตอมา Schmidt ไดยายถ่ินฐานไปอยูท่ีเมือง Moskau และไดยายไปยังเมือง Sankt 
Pertersburg อีกครั้ง Isaak Jakob Schmidt เปนบุคคลแรกท่ีไดเขียนงานวิชาการเก่ียวกับพุทธศาสนา
ดานภาษาเยอรมัน ผลงานหลายชิ้นของเขาถูกตีพิมพจากสถาบันการศึกษา Sankt Petersburg ตัวอยาง
ผลงานเขียนท่ีมีชื่อเสียง อาทิ  
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เลมท่ี ๑ ป ค.ศ. ๑๘๓๒  

Ueber den Ursprung der Tibetischen Schrift  
Ueber einige Grundlehren des Buddhaismus, erste Abhandlung  
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Ueber einige Grundlehren des Buddhaismus, zweite Abhandlung  
 

เลมท่ี ๒ ป ค.ศ. ๑๘๓๔  
    Ueber die sogenannte dritte Welt der Buddhaisten, als Fortsetzung der  

Abhandlungen über die Lehren des Buddhismus  
 

ผูวิจัยพบวาผลงานนิพนธของ Isaak Jakob Schmidt หลาย ๆ เลมท่ีเขาไดเขียนไวไดถูกตีพิมพ
เปนภาษาเยอรมัน โดยสถาบันการศึกษา Sankt Petersburg ผลงานเขียนเหลานั้นมีอิทธิพล                
กับนักคิด นักวิชาการชาวเยอรมันในชวงเวลาตอ ๆ มาหลายคน เชน Arthur Schopenhauer               
(อาเธอร โชเปนฮาวเออร)  นักปรัชญาชื่อดังชาวเยอรมัน Schopenhauer ไดกลาวถึงงานเขียนของ Isaak 
Jakob Schmidt ไวในหนังสือของเขาชื่อ“Die Welt als Will und Vorstellung” เลมท่ี ๒ หลังจากท่ี
ออกตีพิมพเม่ือป ค.ศ. ๑๘๔๔ ความวา 
 

“ … Denn bis 1818, da mein Werk erschien, waren über 
den Buddhaismus nur sehr wenige, höchst unvollkommene und 
dürftige Berichte in Europa zu finden, welche sich fast gänzlich 
auf einige Aufsätze in den früheren Bänden der Asiatic 
researches beschränkten und hauptsächlich den Buddhaismus 
der Birmanen betrafen. Erst seitdem ist nach und nach eine 
vollständigere Kunde von dieser Religion zu uns gelangt, 
hauptsächlich durch die gründlichen und lehrreichen 
Abhandlungen des verdienstvollen Petersburger Akademikus I. 
J. Schmidt, in den Denkschriften seiner Akademie, und sodann 
allmälig durch mehrere Englische und Französische Gelehrte, so 
daß ich habe ein ziemlich zahlreiches Verzeichniß der besten 
Schriften über diese Glaubenslehre liefern können, in meiner 
Schrift »Ueber den Willen in der Natur«, unter der Rubrik 
Sinologie.” ๑ 

เม่ืองานเขียนของขาพเจาไดถูกตีพิมพออกมาในปค.ศ. ๑๘๑๘ ชวง
นั้นมีหนังสือเก่ียวกับพระพุทธศาสนานอยมาก สวนใหญเปนผลงานท่ีอางอิง
จากงานเขียนท่ีไมสมบูรณนัก ซ่ึงหาไดในยุโรป  งานเขียนเกือบท้ังหมดไดอาง

๑ Schopenhauer 2014, P. 498. 
 

                                                           



๖๘ 
 

ถึงบทความบางสวนท่ีบันทึกไวในงานเขียนฉบับกอนๆจาก Asiatic 
researches ท่ีไดเขียนเก่ียวกับศาสนาพุทธในพมาเปนหลัก หลักจากนั้นไม
นาน เม่ือมีการสํารวจ ศึกษา คนความากข้ึน พุทธศาสนาก็คอยๆ เขามามี
บทบาทกับชีวิตของเรา แตความรูสวนใหญขาพเจาก็ไดมาจากงานบันทึกท่ี
ละเอียดของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาเซนตปเตอรสเบิรก เชน งาน
เขียนของ Isaak Jakob Schmidt และจากนักวิชาการชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส
และอีกหลาย ๆ คน  ขาพเจาจึงสามารถเขียนงานท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกับหลักคํา
สอนสําคัญในพุทธศาสนา ไดมากอยางเชน Ueber den Willen in der 
Natur 

 
ขอเขียนนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พุทธศาสนาไดเริ่มเปนท่ีรูจักของชาวเยอรมันสาเหตุท่ี

สําคัญสวนหนึ่งมาจากการสงผานความคิดท่ีสําคัญในพุทธศาสนา ผานงานเขียนของนักปราชญท่ีสําคัญใน
ยุคนั้น เชน Arthur Schopenhauer นับไดวาเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงรุนแรกของชาวเยอรมันท่ีหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา และมีบทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปน
อยางมาก งานเขียนของ Arthur Schopenhauer ทําใหนักคิดหลายคนหันมาสนใจพระพุทธศาสนามาก
ข้ึนเชนกัน ยกตัวอยาง บุคคลสําคัญและเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลกซ่ึงไดอานงานเก่ียวกับพุทธศาสนา เชน 
Johann Wolfgang von Goethe (โยฮันน วอลฟกัง ฟอน เกอเทอ) ,  Albert Einstein (อัลเบิรต 
ไอนสไตน) ลวนไดอานผลงานเขียนของ Arthur Schopenhauer ท้ังสิ้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงนักเขียน  
ชื่อดัง เชน Thomas Mann , Herrmann Hesse และอีกหลาย ๆ คน รวมไปถึงบุคคลสําคัญท่ีชวยให
พระพุทธศาสนาไดมีบทบาทเปนท่ีรูจักอยางมากในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เชน Karl Eugen 
Neumann ซ่ึงเปนชาวออสเตรียท่ีไดแปลเนื้อหาสวนใหญในพระไตรปฎกเปนภาษาเยอรมัน             
จวบจนกระท่ังมีการสรางศาสนสถานเพ่ือใชเปนสถานท่ีในการแลกเปลี่ยนความรูทางพุทธศาสนาโดย  
Paul Dahlke ซ่ึงเปนบุคคลผูสรางวัดในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีชื่อวา “Das Buddhistische Haus” 
ซ่ึงตั้งอยูท่ี Berlin Frohnau โดยไดเปดใชงานครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. ๑๙๒๔ ปจจุบันสถานท่ีแหงนี้ถือไดวา
เปนวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในทวีปยุโรป 

 
  ในป ค.ศ. ๑๙๐๐ เปนชวงท่ีเริ่มมีการเดินเรือขามมหาสมุทรเกิดข้ึน นักสํารวจหลายคนจึงมีโอกาส
เดินทางไปยังทวีปเอเชียไดงาย หนึ่งในเหตุการณท่ีสําคัญของการเผยแผพุทธศาสนาแบบเถรวาทเขามาสู
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้นมาจากนักดนตรีชาวเยอรมันทานหนึ่งนามวา Anton Walther Florus 
Güeth (อันโทน วัลเทอ โฟลรุส เกิท ) ผูซ่ึงตั้งใจมีความมุงม่ันท่ีจะไปอุปสมบทเปนพระภิกษุยังดินแดน
แถบเอเชีย ในป ค.ศ. ๑๙๓๐ Anton Walther Florus Gueth ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุท่ีประเทศพมา
สําเร็จตามท่ีตั้งความปรารถนาไว ถือไดวาเปนชาวเยอรมันบุคคลแรกท่ีไดอุปสมบทเปนพระภิกษุและไดรับ
ฉายาวา (Nyanatiloka Mahatheta) พระมหาเถรญาณติโลกะซ่ึงแปลวา ผูรูในสามโลก ทานไดสรางวัด 



๖๙ 
 

Island Hermitage บนเกาะ Polgasduwa ในเมือง Dodanduwa ของประเทศ    ศรีลังกาและวัดแหงนี้
เปนท่ีรูจักกันมากของพระภิกษุชาวตางประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก ในชวงรอยตอทางประวัติศาสตรนี้
เองท่ีอาจกลาวไดวา เปนการเผยแผพุทธศาสนาแบบเถรวาทเขาสูสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีอยางเปน
ทางการ 1

๒ Anton Walther Florus Gueth หรือ พระมหาเถรญาณติโลกะ ไดแตงหนังสือและแปลคัมภีร
ในพุทธศาสนาเปนภาษาเยอรมันไวอยางมากมาย ผลงานเขียนของทานเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการเผย
แผแนวคิดพุทธศาสนาแบบเถรวาทใหเปนท่ีรูจักแกชาวเยอรมัน 
 

 นอกจากนี้ ยังมีบุคคลสําคัญท่ีตองกลาวถึงในเรื่องการเผยแผพระพุทธศาสนาในเยอรมนีนั้นก็คือ 
Georg Grimm   และ  Karl Seidenstuecker ท้ังสองทานนี้ไดกอตั้งสมาคมชาวพุทธในเยอรมนีรวมกันท่ี
เมือง Utting am Ammersee ณ แควน Bayern เปนท่ีรูจักกันท่ัวไปวา Buddhistische Gemeinde für 
Deutschland และป ค.ศ. ๑๙๓๔  ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน Altbuddhistischen Gemeinde ซ่ึงเรียกใน
นามวา สมาคมพุทธศาสนาแบบด้ังเดิม   Georg Grimm ทํางานเปนผูพิพากษา และเริ่มสนใจศึกษางาน
เขียนของ Arthur Schopenhauer มาระยะเวลาหนึ่ง เม่ือเขาไดศึกษาพระไตรปฎกจากการแปลของ 
Eugen Neumann ไดทําใหเขาเขาใจและซาบซ้ึงในคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาก
ยิ่งข้ึน เพราะคําสอนพระพุทธศาสนาในพระไตรปฎกนั้นสามารถตอบโจทยทุกคําถามท่ีเขาเคยสงสัย      
อยูในใจได  

 
ดังนั้นเขาจึงไดเขียนหนังสือเลมแรกข้ึนมาชื่อวา Die Lehre des Buddha. Die Religion der 

Vernunft หนังสือเลมนี้เปนท่ีรูจักและนิยมกันมากหลังสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง หนังสือเลมสุดทายท่ีเขาได
เขียนเก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ีออกตีพิมพเม่ือป ค.ศ. ๑๙๓๕ ชื่อเรื่อง Der Samsāro – die 
Weltenirrfahrt der Wesen  ในเวลานั้นเปนชวงจังหวะท่ีพวกนาซีไดยึดครองสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีและหนังสือของ Georg Grimm ถูกเผาทําลายหลังออกจากโรงพิมพไดไมนาน ในชวงกอน
สงครามโลกครั้งท่ี ๒ ป ค.ศ. ๑๙๓๓ จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เม่ือป ค.ศ. ๑๙๔๕ การเคลื่อนไหว
ของพระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็เงียบสงบลง ในขณะท่ีนาซีไดข้ึนมาครองสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีเปนท่ีเรียบรอยแลว ไดทําลายและยุบกลุมศาสนาท่ีเห็นตาง  

 
หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ไดสิ้นสุดลง กลุมชาวพุทธเถรวาทท่ีเคยไดตั้งกลุมกันมากอน

สงครามโลกจะเริ่มตน ไดมากอตั้งกลุมชาวพุทธอีกหลายๆ กลุม ในหลายเมืองข้ึนมาอีกครั้ง โดยใชวิธีเผย
แผแบบการบรรยายเปนหลัก จากชาวพุทธท่ีแบงออกเปนหลาย ๆ กลุมจากหลาย ๆ เมืองนั้นไดรวมกัน

 
๒ ในป ค.ศ. ๑๙๔๕ ผลงานเขียนท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกซึ่งมีเรื่องราวเก่ียวของกับพุทธศาสนาไดถือกําเนิดข้ึนโดย

นักเขียนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนามวา  Hermann Karl Hesse (แฮรมัน คารล เฮ็สเซอ) ผลงานของนักประพันธ
ชาวเยอรมันทานน้ีท้ังสองเลม คือ  สิทธารถะ (Siddhartha) และ เกมลูกแกว ( The Glass Bead Game ) ยิ่งเปนการ
ตอกย้ําใหพุทธศาสนาเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 

                                                           



๗๐ 
 

กอตั้งสมาคมชาวพุทธเยอรมันข้ึนมาใหมท่ีมีชื่อวา  “Deutschen Buddhistischen Gesellschaft”            
เม่ือป ค.ศ. ๑๙๕๕  การกอตั้งสมาคมชาวพุทธเยอรมันครบรอบ ๓ ป มีการเปลี่ยนชื่อใหมเปน องคกร
สหภาพชาวพุทธเยอรมันแทน เนื่องจากมีสมาชิกท่ีเขารวมกันเปนจํานวนมากข้ึน และปจจุบันนี้ก็ยังใชชื่อ
นี้อยู “Deutsche Buddhistische Union” 

  
หนึ่งในผูรวมกอตั้งองคกรนี้ข้ึนมาคือ Paul Debes ซ่ึง Paul Debes และพ่ีชายของเขานามวา 

Heinrich Debes ไดเคยอุปสมบทท่ีประเทศศรีลังกาบนเกาะ Hermitage และพระอุปชฌายท่ีได
อุปสมบทใหกับสองพ่ีนองคือ พระมหาเถรญาณติโลกะ (Nyanatiloka Mahatheta) ซ่ึงเปนภิกษุชาว
เยอรมันรูปแรก ท้ังสองพ่ีนองเม่ือบวชไดไมนานมีความจําเปนตองเดินทางกลับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
และหลังจากเขากลับมาไดใชชีวิตแบบบุคคลธรรมดาท่ัวไป ไมนานนักสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ก็เริ่มข้ึน     
Paul Debes จําตองเปนทหารเพ่ือรับใชชาติ ในขณะท่ีเขาไดเปนทหารนั้น Paul Debes โดนทหารชาว
อังกฤษจับกุมตัวไวบนเกาะ Isle of Man ท่ีนั่นเองทําใหเขาไดรูจักกับ Hellmuth Hecker และ Fritz 
Schaefer ตอมาท้ังสองคนนี้ไดชวย Paul Debes จัดกิจกรรม ดูแลสถานท่ี เพ่ือจัดบรรยายหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาข้ึนในหลายๆ แหงบนพ้ืนท่ีทางภาคเหนือในเขตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตอนบน 
ในขณะท่ีองคกรสหภาพชาวพุทธเยอรมันไดกอตั้งข้ึนแลว และจากงานบรรยายของ Paul Debes หลายๆ
แหงจึงทําใหองคกรสหภาพชาวพุทธเยอรมันไดมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ปจจุบันสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีมีประชากรอยู ๘๓ ลานคน นับถือพระพุทธศาสนาประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ ถึง 
๓๐๐,๐๐๐ คน ในจํานวนตัวเลขนี้สามารถแบงออกเปน ๒ กลุม คือกลุมแรกเปนชาวเอเชียท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนามาต้ังแตแรกมีประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ คน เม่ือไดยายมาอยูในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีดวยเหตุผลตางๆ จึงนําเอาศาสนาและประเพณีมาใชในชีวิตประจําวัน กลุมท่ีสองเปน
ชาวพุทธเยอรมันมีประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ท่ีเรียกตัวเองวาเปนพุทธแท นอกจากนี้ยังมีชาวเยอรมันอีก
จํานวนมากท่ีนับถือศาสนาคริสตแตนําเอาวิธีการนั่งสมาธิแบบชาวพุทธมาปรับใชและถือวาพุทธศาสนา
เปนศาสนาท่ีสองของเขา ซ่ึงไมมีการบันทึกสํารวจขอมูลของบุคคลกลุมนี้ไว 
 
 หากพิจารณาบริบทสภาพการณของพระพุทธศาสนาตั้งแตเริ่มเผยแผเขามายังสาธารณรัฐเยอรมนี
กอนชวงสงครามโลกครั้งท่ี ๑ จนถึงชวงท่ีมีพระภิกษุชาวเยอรมันเกิดข้ึนจากการบรรพชาอุปสมบทโดย
พระอุปชฌายฝายเถรวาทเปนตนมาชี้ใหเห็นวา พระพุทธศาสนามิใชโลกทัศนใหมของชาวเยอรมัน แต
แนวคิดของพระพุทธศาสนาไดแทรกซึมอยางเงียบๆ ผานผลงานเขียนของกวี นักเขียนนิยาย นักเขียนบท
ละคร นักสิทธิมนุษยชน นักวิทยาศาสตร นักปรัชญามาชวงระยะเวลาหนึ่งในหมูสังคมของคนเยอรมัน 
ดวยเ ง่ือนไขของเรื่องราวภายใต ท่ีมาเชนนี้  จึ งทําให เ กิดคําถามข้ึนวา การตั้ ง ม่ันเ พ่ือประกาศ
พระพุทธศาสนาในดินแดนแหงนี้ของวัดไทยจึงเปนสิ่งท่ีไมยากเกินไป และแนนอนวานั้นอาจเปนปจจัยท่ี
เก้ือหนุนใหงานดานการเผยแผพุทธศาสนาไดรับความชวยเหลือจากชาวทองถ่ินดวยไมมากก็นอย กรอบ
แนวคิดในการวิจัยท่ีสําคัญของบทนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการหาคําตอบใน ๓ ขอดวยกัน หนึ่งในนั้นคือ 
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เหตุใดวัดพระธรรมกายจึงเลือกสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนท่ีตั้งม่ันในทวีปยุโรปเพ่ือการทํางานดาน
การเผยแผพุทธศาสนา เหตุผลแรกท่ีผานการวิเคราะหเชื่อมโยงอดีตเขากับปจจุบันถึงสถานการณของพุทธ
ศาสนาในเยอรมันจะพบวา ศาสนาพุทธเปนหนึ่งในหลายๆ ศาสนาท่ีไดรับการยอมรับจากชาวทองถ่ินใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยนัยนี้วิสัยทัศนของผูบริหารวัดพระธรรมกาย โดยมีพระไชยบูลย ธมฺมชโย 
ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสอยูในขณะนั้น และพระเผด็จ ทตฺตชีโวเปนรองเจาอาวาส ภายใตโครงการ
เผยแผพุทธศาสนาออกสูทวีปยุโรปจึงไดเริ่มดําเนินการข้ึน การเริ่มตนงานดานการเผยแผท่ีมิได มีทาทีการ
คัดคานจากเจาบาน ยอมเปนแรงสนับสนุนหนึ่งท่ีชวยใหงานเริ่มตนข้ึนได ประการถัดมา พุทธศาสนา
เกิดข้ึนจากหลักความจริงท่ีพระพุทธองคทรงคนพบโดยมิไดสรางสรรคข้ึน และไมไดรับคําสั่งสอนมาจาก
เทพเจาหรือพระเจาองคใดท้ังสิ้น พุทธศาสนาจึงนับวาเปนศาสนาท่ีตางไปจากศาสนาอ่ืนๆ อยูมาก มีความ
เปนเหตุเปนผล และใหเสรีภาพในการพิจารณา โดยนัยนี้จึงเปนศาสนาท่ีสามารถเขาใจและยอมรับไดใน
หมูชนคนเยอรมันซ่ึงไดชื่อวาเปนประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรอยูมาก  โดยนัยนี้ 
หากเริ่มตนพิจารณาจากจุดยืนท้ังในกรอบของสภาพการณดานสถานท่ี ตลอดจนผูคนในสังคม จึงเห็นวา
วัดพระธรรมกายจึงเลือกสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีความพรอมกับการเผยแผพุทธ
ศาสนาออกสูทวีปยุโรป ประเด็นถัดไปจะเปนการนําเสนอประวัติรายละเอียดเบื้องตนของวัด
พระธรรมกายศูนยสาขาท้ัง ๗  แหงดังนี้ 

 
๓.๑.๒ บริบทและสภาพการณของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

 
วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดมีมติใหกอตั้งเพ่ือเผยแผแนวคิดของพุทธศาสนา

ใหเปนท่ีรูจักในทวีปยุโรป โดยไดรับนโยบายการขยายงานใหมีการสรางวัดสาขาในตางประเทศจากผูดํารง
ตําแหนงเปนเจาอาวาสในขณะนั้นคือ พระไชยบูลย ธมฺมชโย (สุทธิผล) และพระเผด็จ ทตฺตชีโว (ผอง
สวัสดิ์) รองเจาอาวาสวัดพระธรรมกาย โครงสรางการจัดองคกรภายในของวัดพระธรรมกายไดแบง
รูปแบบการทํางานเปนฝายตางๆ ซ่ึงแตละฝายจะมีอํานาจหนาท่ีในการทํางานท่ีชัดเจน ฝายกิจการ
ตางประเทศเปนหนึ่งในหนวยงานของวัดท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแล ประสานงานวัดท่ีอยูในตางประเทศ
ท้ังหมด การท่ีวัดจะขยายสาขาไปไดมาก ปฏิเสธไมไดวากรอบแนวคิดในการทํางานท้ังหลายยอมไดรับมา
จากวิสัยทัศนของผูนําองคกร ดังเชนท่ีปรากฏเปนคํากลาวของ พระราชภาวนาจารย (หลวงพอทัตตชีโว) 
ไวความวา  “…พวกคาทอลิกเขามีวาติกัน มุสลิมก็มีเมกกะ เราชาวพุทธจึงตองมีศูนยกลางธรรมกายแหง
โลก…” นับจากวันนั้นมาทําใหวัดพระธรรมกายไดมีวัดสาขาเปนจํานวนมากอยูในหลายประเทศท่ัวโลก  
ในงานวิจัยฉบับนี้มุงเนนศึกษาบริบทและสภาพการณของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
เทานั้น และจากการศึกษาพบวาในปจจุบันนี้วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีจํานวนมาก
ถึง ๗ วัดโดยกระจายตั้งอยูตามเมืองตางๆ จากการศึกษาประวัติความเปนมาพบวา วัดพระธรรมกายบา
วาเรียนับไดวาเปนวัดพระธรรมกายวัดแรกในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
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   (๑) ประวัติความเปนมาของวัดพระธรรมกายบาวาเรีย (Bavaria)  
    วัดพระธรรมกายบาวาเรียแตเดิมทีตั้งอยูท่ีเมือง Augsburg (เอาคสบวรก) เปนเมืองใหญ
อันดับสามในแควนบาวาเรียรองจากเมืองมิวนิกและเมืองนูเรมเบิรก วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ไดกอตั้ง
ข้ึนในป ๒๕๔๕ ดวยอาศัยความรวมมือของพุทธศาสนิกชนคนไทยในเมืองเอาคสบวรก ท่ีนับถือและ
เลื่อมใสในคําสอนของพุทธศาสนาไดนิมนตพระสงฆวัดพระธรรมกายมายังเมืองนี้ เพ่ือเผยแผคําสอนของ
พุทธศาสนา จากนั้นไมนานจึงไดมีการรวมกลุมข้ึนเพ่ือจดทะเบียนกอต้ังเปนสมาคมท่ีไมแสวงหาผลกําไร
ข้ึน โดยใช   ชื่อวา สมาคมพุทธไทยเยอรมันแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  ( Thailandisch - 
Deutsche Buddischtische Vereinigung Deutschland ) ในยุคบุกเบิกทางวัดไดดําเนินการเชา
สถานท่ีสมมติเปนเขตวัด โดยมีพระนที นันทภัทโท อยูจําพรรษาและดําเนินการในนามวัดพุทธเอาสบวรก 
ในป ๒๕๕๐ ไดจัดซ้ือท่ีดินพรอมอาคารบนพ้ืนท่ี ๑๑ ไรเศษ ในเมือง Königsbrunn (เคอนิคสบรุนส) 
พรอมท้ังดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปนวัดพระธรรมกายบาวาเรีย (Wat Phra Dhammakaya Bavaria) โดยมี
ภารกิจในการประสานงานการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ัวภาคพ้ืนยุโรป เปนศูนยกลางกับพุทธศาสนิกตางๆ 
ในยุโรปโดยมีพระวิเทศภาวนาธรรม วิ. (ไวโรจน วิโรจโน) ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเจาอาวาสใน พ.ศ. 
๒๕๕๑ แทนพระครูสังฆรักษเผด็จ จิรกุโล ไดดําเนินการกอสราง ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ี
สําหรับการเผยแผพุทธศาสนาใหกับชาวไทยและชาวทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารมีมติใหเปดวัด
พระธรรมกายบาวาเรียอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๑ ในเวลาตอมาไมนานมีพระสงฆและ
จํานวนพุทธศาสนิกชนเพ่ิมมากข้ึน วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดขยายไปตามภูมิภาค
ตางๆ อีกหลายศูนยสาขา 
 
  (๒) ประวัติความเปนมาของวัดพระธรรมกายไรนแลนด (Rhineland)    

  วัดพระธรรมกายไรนแลนดไดถูกจัดต้ังภายใตการกํากับดูแลของพระมหาวิวัต ฌาเนสโก 
(ป.ธ.๙)  ซ่ึงเปนพระภิกษุท่ีมีความรู และประสบการณในการทํางานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ตางประเทศมาเปนเวลานาน การกอตั้งวัดพระธรรมกายไรนแลนดนั้น ไดรับความรวมมือรวมใจจาก
พุทธศาสนิกชนท้ังชาวไทยและชาวทองถ่ินในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยในชวงเริ่มตนนั้นพบวา วัด
พระธรรมกายไรนแลนด เปนวัดท่ียายมาจากวัดพระธรรมกายแฟรงกเฟรต เนื่องดวยสถานท่ีท่ีคับแคบ
เนื่องจากจํานวนสมาชิกท่ีเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการของวัดจึงไดมีมติใหจัดหาสถานท่ีเพ่ือจัดตั้งวัดแหง
ใหมข้ึนมา ในป ๒๕๕๙ ภายใตการทํางานของพระมหาวิวัต ฌาเนสโก ไดดําเนินการสํารวจสถานท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมสําหรับการจัดตั้งเปนวัด จนไดพบอาคารมีพ้ืนท่ีหลังหนึ่ง จากนั้นไดนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารภาคพ้ืนยุโรปเพ่ือพิจารณา ทายสุดไดรับอนุมัติใหดําเนินการติดตอซ้ือขายอาคารหลังใหมนี้ และขอ
อนุญาตใชงานใหถูกกฎหมาย การซ้ือขายใชเวลารวมกวา ๗ เดือน วันศุกรท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงได
ทําการเซ็นสัญญาลงนามซ้ืออาคารหลังนี้  เพ่ือสถาปนาเปนวัดพระธรรมกายไรนแลนด ข้ึน และ
คณะกรรมการภาคพ้ืนยโุรปเห็นสมควรใหตั้งชื่อวา วัดพระธรรมกายไรนแลนด  เนื่องจากวัดตั้งอยูบนภูเขา
มีวิวเขาลอมรอบและมีพ้ืนท่ีติดแมน้ําไรน ซ่ึงเปนแมน้ําสายสําคัญของหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรป 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwju4_it-_TtAhXhFbcAHd1tAsAQkeECKAB6BAgFEC8
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เมืองอิเกลฮารมตั้งอยูท่ีรัฐชื่อวาไรนลันดฟลซ ซ่ึงเปน ๑ ใน ๑๖ แควนของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี  
พระมหาวิวัต ฌาเนสโก (ป.ธ.๙)  ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสจนถึงปจจุบัน   
 
   (๓) ประวัติความเปนมาของวัดพระธรรมกายฮัมบวรก (Hamburg)  

  วัดพระธรรมกายฮัมบวรก ไดเริ่มกอตั้งจากกลุมของพุทธศาสนิกชนในเมือง Bremen ดวยมี
ความเห็นรวมกันวาตองการใหสถานท่ีแหงนี้มีศูนยรวมใจชาวไทยพุทธ ในป ๒๕๕๑ พระครูปลัดสุรพงศ 
วรสุโร ซ่ึงจําพรรษาอยูท่ีเมือง Berlin รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี Bremen จัดตั้งเปนศูนยปฏิบัติธรรมสาขา           
วัดพระธรรมกายข้ึน โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยในเมืองระแวกใกลเคียง อาทิ เมือง Hannover มารวม
กิจกรรมท่ีวัดจัดข้ึนเปนประจํา จํานวนของผูคนเริ่มเพ่ิมมากข้ึน พระเอกพล เอกพโล ไดยายเขามาจํา
พรรษาและทําหนาท่ีเปนหัวหนาศูนย ในป ๒๕๕๒ ศูนยสาขาวัดพระธรรมกาย Bremen ไดยายท่ีตั้งใหม
เปนวัดพุทธฮัมบวรกชั่วคราวในอําเภอ Stade เขตชุมชนเมือง Horneburg จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ถึงปจจุบัน พระมหาจันทรดี ธมฺมสิทฺธิ (ป.ธ.๙) ไดรับการแตงตั้งใหเขามาดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสรูปท่ี 
๓  ไดมีโครงการท่ีจะจัดตั้งวัดพุทธฮัมบวรกเปนวัดพระธรรมกายฮัมบวรก (Hamburg)  อยางถาวรซ่ึงวัด
ตั้งอยูในเขตตอนเหนือของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 
  (๔) ประวัติความเปนมาของวัดพระธรรมกายเบอรลิน (Berlin)  
    วัดพระธรรมกายเบอรลินเปนหนึ่งในสาขาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีโดยไดเริ่มกิจกรรมจากการจัดปฏิบัติธรรมในกรุงเบอรลินเปนครั้งแรกท่ีบานของพุทธศาสนิกชน
คนไทยในเมืองเบอรลิน เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะสงฆชุดแรกนําโดยพระมหาวิวัต ฌาเนสโก 
และพระมหาธรรมนูญ  ธมฺมปตฺโต  ไดเริ่มจัดต้ังศูนยปฏิบัติธรรมอยูท่ี  Schönefelder Str.12, 12355 
Berlin (Rudow) และเปดเปนวัดอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัด
พระธรรมกายเบอรลิน ไดจัดกิจกรรมมาตลอดตอเนื่อง เชน กิจกรรมทางดานพุทธศาสนา  กิจกรรมสอน
สมาธิท้ังชาวไทยและชาวเยอรมัน  โดยมีผูสนใจมารวมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน ทําใหสถานท่ีไมพอรองรับ
จํานวนพุทธศาสนิกชนท่ีมารวมงาน  พระสนธยา  สุทฺธาโภ เจาอาวาส  ไดดําเนินการจัดหาสถานท่ีตั้งใหม 
ณ สถานท่ีปจจุบัน คือ Dahlewitzer Dorf Str.40A, 15827 Blankenfelde-Mahlow สถาปนาเปน          
วัดพระธรรมกายเบอรลินอยางถาวร เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ปจจุบันมี พระมหามนตชัย           
มนฺตาคโม เปนเจาอาวาสวัดพระธรรมกายเบอรลินมีพ้ืนท่ี ๓.๓ ไร (๕๒๘๐ ตารางเมตร)  ภายในวัดมีหอง
ปฏิบัติธรรมขนาดใหญรองรับผูมารวมงานได ๑๒๐ คน  หองพระมงคลเทพมุนีสําหรับใชสวดมนต และมี
หองพักสําหรับพุทธศาสนิกชนท่ีมาพักคางในชวงท่ีมารวมงาน วัดมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวัน
อาทิตยแรกของทุกตนเดือน และทุกวันพุธมีการสอนสมาธิเบื้องตนใหแกชาวทองถ่ินและผูท่ีสนใจท่ัวไป  
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   (๕) ประวัติความเปนมาของวัดพระธรรมกายชวารซวัลด (Schwarzwald)  
            ประวัติวัดพระธรรมกายชวารซวัลด สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี พระเดชพระคุณหลวง
พอธัมมชโย เจาอาวาสวัดพระธรรมกายไดมีปณิธานอันแนวแนในการเผยแผพระพุทธศาสนาวิชชา
ธรรมกายไปท่ัวโลก ดังนั้นคณะสงฆวัดพระธรรมกายนําโดยพระเดชพระคุณหลวงพอทัตตชีโว รองเจา
อาวาส จึงไดสนองนโยบายนั้นอยางเต็มท่ี ไดเมตตาสงพระภิกษุและเจาหนาท่ีออกมาทําหนาท่ีเผยแผ
พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในทวีปยุโรป  โดยเมืองสตราสบูรก ประเทศฝรั่งเศส ถูกเลือกใหเปนท่ีต้ัง
ของวัดพุทธสตราสบูรก แรกเริ่มไดเชาอาคารเพ่ือตั้งเปนวัด ณ สถานท่ี Dhammakaya Centre 
International de la Meditation 21 Boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg, France และได
เปดเปนวัดเม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ปพ.ศ.๒๕๔๑ เพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้และไดนิมนตพระ
อาจารย วิจักษ สุทฺธิวโร มาเปนเจาอาวาสรูปแรก ทําหนาท่ีเผยแผธรรมะ ไดรวมกลุมกัลยาณมิตรท้ัง
ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนีและสวิตเซอรแลนด มาปฏิบัติธรรมรวมกันทุกเดือนอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมบุญ
ตางๆ ข้ึนมากมาย เชน กิจกรรมบูชาขาวพระทุกวันอาทิตยตนเดือน งานบุญวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีไทยจัดบรรพชายุวธรรมทายาทภาคฤดูรอน จัดปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีและติดตอ
ปฏิสัมพันธกับองคกรพุทธตางๆ ในทวีปยุโรป สนับสนุนกิจกรรมงานบุญทุกบุญของวัดพระธรรมกาย
ประเทศไทยโดยถายทอดสดผานจานดาวเทียม เปนตน 
            ปพ.ศ. ๒๕๔๗ พระอาจารยเผด็จ จิรกุโล เจาอาวาสวัดพุทธเอาสบวรก ไดมารักษาการเจา
อาวาส จนกระท่ังปพ.ศ. ๒๕๔๘ พระอาจารยชูชาติ อินทปญโญ ไดมาปฏิบัติหนาท่ีแทนเจาอาวาสและ
ปพ.ศ ๒๕๔๙ พระอาจารยพยุงศักดิ์ สตฺติธโร มาปฏิบัติหนาท่ีแทนเจาอาวาส 
             ปพ.ศ. ๒๕๕๐ พระอาจารย ผจญ เถรธมฺโม มารับชวงเปนเจาอาวาสวัดพุทธสตราสบูรก ได
จัดกิจกรรมบุญรวมกลุมพุทธศาสนิกชนอยางตอเนื่อง มีสาธุชนมารวมกิจกรรมจํานวนมาก สถานท่ีเดิมมี
ความคับแคบ จึงไดหาสถานท่ีเพ่ือสรางวัดอยางถาวร ไดพบอาคารสถานท่ีแหงหนึ่ง ตั้งอยูในเขตบริเวณ
พ้ืนท่ีของปาดํา (Black Forest) ในเมือง Kippenheim ซ่ึงอยูระหวาง เมือง Offenburg และ เมือง 
Freiburg  แควน Baden-Württemberg ไมไกลจากสถานท่ีเดิมมากนัก มีความเหมาะสมจะเปนท่ีต้ังวัด 
จึงไดดําเนินการจัดซ้ือ อาคารสถานท่ีซ่ึงตั้งอยูเลขท่ี ๑ ถนน Wilhelm-Franz และไดรับกุญแจวัดเขาอยู
ไดเม่ือวันท่ี ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะสงฆและสาธุชนจากวัดพุทธสตราสบูรกเดิม จึงยายไปใช
สถานท่ีวัดแหงใหมและไดจัดงานบุญครั้งแรกในวันคุมครองโลก วันพุธท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ และ
เปลี่ยนชื่อจากวัดพุทธสตราสบูรก มาเปนวัดพระธรรมกายชวารซวัลด  
            พิธีเปดวัดพระธรรมกายชวารซวัลด มีข้ึนอยางเปนทางการในวันอาทิตยท่ี ๑๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไดรับความเมตตาจากคณะสงฆวัดพระธรรมกายท่ัวท้ังยุโรปมารวมสวดเจริญพระพุทธ
มนตและทําพิธีเปดวัด ซ่ึงในงานบุญนั้นมีพุทธศาสนิกชนมารวมงานกวา ๒๐๐ ทาน มีสื่อมวลชนทองถ่ิน
รวมทําขาวประชาสัมพันธแนะนําวัด 
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            เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ พระสมุห ธีระวิทย ธีรวิชฺโช ไดยายมาเปนเจาอาวาส ซ่ึงทางวัด
พระธรรมกายชวารซวัลด ไดมีพระภิกษุอยูจําพรรษาครบ ๕ รูปอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถขยายงานเผย
แผพระพุทธศาสนาท้ังในหมูชาวไทยและชาวทองถ่ินไดกวางขวางยิ่งข้ึน  จนถึงปจจุบันนี้วัดพระธรรมกาย
ชวารซวัลด มีพระภิกษุจําพรรษา ๖ รูป และเปนหนึ่งในวัดสาขาของวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป ท่ี
สามารถเผยแผพระพุทธศาสนาไปสูสังคมในภูมิภาคนี้และม่ันคงยิ่งๆ ข้ึนไป   
  
   (๖) ประวัติความเปนมาของวัดพุทธไฮลบรอนน  (Heilbronn)  

  วัดพุทธไฮลบรอนนเริ่มตนในพุทธศักราช ๒๕๔๘ สาธุชนคนไทยในเมืองสตุทการท 
(Stuttgart)  มีความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาและมีใจใฝในการทําบุญ ไดนิมนตพระภิกษุวัด
พระธรรมกาย  ใหมาแนะนําการปฏิบัติธรรมและเปนเนื้อนาบุญใหแกสาธุชน จนกระท่ังมีการรวมกลุมกัน
อยางเหนี่ยวแนนมีความพรอมท่ีจะดําเนินการปกหลักพระพุทธศาสนา ในปลายปนั้นจึงไดดําเนินการ โดย           
หาสถานท่ีตั้งเปนวัดท่ี Im Meißel 6 เมือง Waldenbuch เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยวัด
พระธรรมกายไดสงพระมาประจําอยู ๒ รูป ดําเนินการในนาม วัดพุทธสตุทการท  Wat Buddha 
Stuttgart ในเดือนมกราคม พศ.๒๕๕๒ ไดยายสถานท่ีเขามาอยูเขตเมือง Obersulm พรอมท้ังดําเนินการ
เปลี่ยนชื่อวัดเปน วัดพุทธไฮลบรอนน (Wat Buddha Heilbronn) และไดทําพิธีเปดวัดพุทธ                     
ไฮลบรอนนอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ปจจุบัน พระมหาเฉลิมศักดิ์ สิทฺธิชโย
(พรมสูงเนิน) ไดรับตําแหนงเจาอาวาสจนกระท่ังถึงปจจุบัน   
 
   (๗) ประวัติความเปนมาของวัดพุทธนอรดไรน-เวสทฟาเลน (Nordrhein-Westfalen) 
    วัดพุทธนอรดไรน-เวสทฟาเลน เปนวัดสาขาของวัดพระธรรมกายแหงท่ี ๗ ในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี และเปนวัดแหงท่ี ๒๑ ของภาคพ้ืนทวีปยุโรปไดถือกําเนิดข้ึน โดยเม่ือวันเสารท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีพุทธศาสนิกชนไดรวมกลุมกันจัดตั้งศูนยปฏิบัติธรรมข้ึนท่ีเมืองเฟอรเดอ ในแค
วนนอรดไรน-เวสทฟาเลนและไดนิมนตพระอาจารยจากวัดพุทธสตุททการทในสมัยนั้นนําโดย พระสมฤทธิ์         
จนฺทาโภ มานําปฏิบัติธรรม ในครั้งนั้นไดมีผูมารวมกิจกรรม และตอมาไดจัดกิจกรรมข้ึนในทุกๆ ๒ เดือน 
จนสถานท่ีคับแคบ จึงไดริเริ่มหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดตั้งเปนวัด และทํากิจกรรมทางศาสนาไดท่ีเมือง
เมิรส สถานท่ีแตเดิมเปนหอพักนักศึกษาของโรงเรียนวิชาชีพ แผนกชางกอสราง ตัวอาคารสามารถ
ปรับปรุงทําหองปฏิบัติธรรม และท่ีพักคางได อยางเหมาะสม ดังนั้น ในเดือนกรกฏาคมปเดียวกันจึงได
นิมนตพระสงฆมาอยูจําพรรษาและไดรับการนําเสนอจัดตั้งเปนวัดสาขาของวัดพระธรรมกาย แหงท่ีเจ็ดใน
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และไดดําเนินการทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีเปนท่ีเรียบรอย ในเดือน
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓   และในโอกาสครบรอบ  ๒  ปของวัดพุทธนอรดไรน-เวสทฟาเลน ซ่ึงตรงกับป
มหามงคล พุทธชยันตี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครบรอบ  ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรูธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พุทธศาสนิกชนวัดพุทธนอรดไรน-เวสทฟาเลน จึงไดพรอมใจกันประกอบพิธีอัญเชิญพระประธานข้ึนใน วัน
อาทิตยท่ี ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบดวยคณะสงฆจากท่ีตางๆในทวีปยุโรปรวม ๑๐ วัด และมี
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พุทธศาสนิกชนมารวม  ๒๐๐  คน เพ่ือประดิษฐานเปนพระประธานในการเผยแผและสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาในเขตแควนนอรดไรน-เวสทฟาเลน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีสืบตอไป ตอมาป      
๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  พระครูสังฆรักษสาธร  ปุญเญสิโก ไดรับตําแหนง ไดปฎิบัติศาสนากิจ ทานไดทําหนาท่ี
ดูแลและปฎิบัติหนาท่ีเปนอยางดี จนกระท่ังมีวัดสาขาท่ีวัดพระธรรมกายเนเธอรแลนด ประเทศ
เนเธอรแลนดเกิดข้ึนอีกหนึ่งแหง ทานไดยายไปปฎิบัติหนาท่ี ณ วัดใหม และปเดียวกันเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ ๒๕๖๐ พระมหาวันชัย ขันติปรโม ไดรับตําแหนงเจาอาวาส จนกระท่ังถึงปจจุบัน  
   เม่ือวิเคราะหเชื่อมโยงจะพบวาวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีจุดเริ่มตน
ในป พุทธศักราช 2545 ถึงปจจุบันเปนเวลารวมๆ ๒๐ ป วัดไดขยายศูนยสาขาออกไปเปนจํานวนท้ังสิ้น ๗ 
แหงดังท่ีไดกลาวมา การศึกษาประวัติความเปนมาในการจัดตั้งวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีท้ังหมดมิไดมีจุดประสงคเพ่ือประกาศความยิ่งใหญหรือความสําเร็จในเชิงปริมาณของการทํางาน
เพ่ือเผยแผพระศาสนาของวัดพระธรรมกายศูนยสาขาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี แตเพ่ือเปดมุมมอง
ใหมในการวิเคราะหและทําความเขาใจในหลักการ วิธีการ และเปาหมายในการบริหารงานเพ่ือเผยแผ         
พุทธศาสนาการศึกษาวิเคราะหในประเด็นเหลานี้ นาจะมีสวนชวยใหเห็นถึงแนวทางพุทธวิธีการ
บริหารงานเพ่ือเผยแผพุทธศาสนาท่ีถูกนําไปปรับประยุกตใชจริงซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
๓.๒ พุทธวิธีการบริหารกับงานเผยแผของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 
วัดพระธรรมกายไดถือกําเนิดข้ึนมาจากการกอตั้งโดยบุคคลท่ีสําคัญหลายฝายหนึ่งในบุคคลสําคัญ

ท่ีมีสวนอยางยิ่งในรุนบุกเบิกวัดคือ แมชีจันทร ขนนกยูง ซ่ึงเปนอุบาสิกาท่ีมีผูคนนับถือและกลาวขานกัน
วาเปนคฤหัสถหญิงท่ีแสดงตนเปนผูนับถือพระพุทธศาสนาอยางม่ันคง จากขอมูลประวัติโดยยอการสราง
วัดพบวา แมชีจันทร ขนนกยูง เปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จหลายประการของวัดพระธรรมกาย         
ขอยืนยันนี้เห็นไดจากการขยายงานของวัดท่ีดําเนินไปอยางรวดเร็ว ดังคํากลาวของรองเจาอาวาสวัด
พระธรรมกายความวา  

 

ยอนไปดูประวัติการสรางวัดพระธรรมกาย เราเริ่มทํางานเปน
ปฐมฤกษในวันมาฆบูชา ปพุทธศักราช ๒๕๑๓ เริ่มตนก็มีกันไมก่ีคนดวย
เงินทุนเพียง ๓,๒๐๐ บาท ในคณะมีพระภิกษุเพียงรูปเดียว คือหลวงพอธัมม
ชโย (ปจจุบันใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดํารงตําแหนงพระเทพญาณมหามุนี) แลวก็มี
คุณยายอาจารยของพวกเรา (มหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง ผูใหกําเนิดวัด
พระธรรมกาย) คณะทํางานเฉพาะท่ีเปนกําลังสําคัญมีประมาณ ๓๐ คน    
พอเริ่มลงมือเปนปฐมฤกษแลว งานของเราก็กาวพรวดๆ เขาปท่ี ๓ ปท่ี ๔ 
เทานั้น ผลสําเร็จก็เห็นหนาเห็นหลังกันแลว (พระภาวนา วิริยคุณ (เผด็จ   
ทตฺตชีโว),  ๒๕๔๐, หนา ๑๖)  

 



๗๗ 
 

นั่นคือ หลังจากการกอตั้งวัดไมนานมีการขยายท้ังกําลังคนและอาณาบริเวณอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง ดังความวา ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ ในวันสําคัญทางพุทธศาสนามีพุทธศาสนิกชนมาวัดครั้งละ 
๒๐,๐๐๐ คน ทําใหพ้ืนท่ีบริเวณวัดพระธรรมกาย ๑๙๖ ไร คับแคบมีสาธุชนกลุมหนึ่งไดเสนอความเห็นวา 
ควรขยายพ้ืนท่ีออกไป ในกาลตอมาวัดไดเพ่ิมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับคนท่ีมารวมกิจกรรมไดจํานวน ๒,๐๐๐      
ไรเศษ และรองรับคนท่ีจะเขามารวมปฏิบัติธรรมในวันสําคัญของพุทธศาสนาไดมากถึงครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ 
คน (สรกานต ศรีตองออน, ๒๕๔๘, หนา ๓๗) และภายในบริเวณวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีไดมี
การกอสรางศาสนสถานถาวรอีกมากมาย เชน อาคารสภาธรรมกายสากล  อาคารมหาธรรมกายเจดีย 
อาคารมหาวิหารพระเทพมงคลมุนี มหารัตนวิหารคด ฯลฯ (มูลนิธิธรรมกาย, ๒๕๔๓, หนา ๗-๙) ดวย  
เหตุนี้ ในดานของการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนั้น ปณิธานแรกเริ่มของ
แมชีจันทร ขนนกยูง ผูกอตั้งจึงเปนเสมือนบุคคลแรกในการวางวิสัยทัศน แนวคิดเรื่องการบริหารดานการ
เผยแผใหคณะกรรมการบริหารและผูคนในองคกรไดนําไปปรับประยุกตใชรวมกันพัฒนาใหวัดเปนท่ีรูจัก    
แมชีจันทร ขนนกยูง ไดวางหลักการในการสรางวัดพระธรรมกายข้ึนมาโดยต้ังวัตถุประสงคไว ๓ ประการ 
ดังความวา “… เราจะสรางวัดใหเปนวัด  สรางพระใหเปนพระแท สรางคนใหเปนคนดีท่ีโลกตองการ … ”  
วิสัยทัศนดังกลาวนํามาสูแนวทางในการปรับใชดานการบริหารของวัดในชวงเวลาตอมา (กองสื่อธรรมะ    
วัดพระธรรมกาย, ๒๕๕๓, หนา ๑) สิ่งท่ีนาสังเกตประการหนึ่งคือ แมชีจันทร ขนนกยูง เปนหนึ่งในผูมี
บทบาทอยางยิ่งตอชีวิตของพระไชยบูลย ธมฺมชโย เจาอาวาส และพระเผด็จ ทตฺตชีโว รองเจาอาวาส 
ตั้งแตครั้งยังเปนฆราวาส การอธิบายวา แมชีจันทร ขนนกยูง มีสวนอยางยิ่งในการสงผานวิสัยทัศนดาน
การทํางานใหกับบุคคลในองคกรวัดพระธรรมกาย ตลอดจนพระภิกษุคณะกรรมการบริหารวัดจึงเปนสิ่งท่ี
ตั้งอยูบนฐานขอสรุปท่ียอมรับได  

การบริหารงานของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท่ีไดทํา ตลอดระยะเวลาท่ีผาน
มายอมไมผิดไปจากหลักการท่ีสงผานมาจากผูบุกเบิกกอตั้งวัด สิ่งท่ีนาสนใจประการถัดมาคือแมชีจันทร 
ขนนกยูงเปนบุคคลท่ีมักทุมเทเวลาใหกับการสอนสมาธิภาวนาในแบบฉบับของสายหลวงพอสด วัดปากน้ํา 
ประเด็นนี้หากพิจารณาจากกระบวนการทํางานจะพบวา การคําสอนวิปสสนาภาวนาท่ีปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา จนกระท่ังมาถึงการสอนสมาธิของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่ีแมชีจันทร         
ขนนกยูงไดปฏิบัติมาถูกถายทอดใหกับพระภิกษุรุนบุกเบิกการสรางวัดพระธรรมกาย  

เม่ือวิเคราะหประเด็นนี้จะพบวา การฝกสมาธิเปนจุดเริ่มตนในการสรางทุน สรางทีมงาน 
ตลอดจนเปนดังเครื่องมือในการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนา อบรมคน  นั่นยอมหมายความวา 
แมชีจันทร ขนนกยูง จึงเปนผูหนึ่งท่ีมีสวนริเริ่มถายทอดวิธีการทําสมาธิใหเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป   
วัดพระธรรมกายไดนําแนวคิดรูปแบบวิธีการเหลานี้มาใชเปนฐานในเชิงของการบริหารงานเพ่ือเผยแผ 
พุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีชวงเวลาตอมา 
 
 
 



๗๘ 
 

  ๓.๒.๑  แนวคิดและหลักการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในเยอรมนี  
 

  การศึกษาหลักการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
ขอบเขตการศึกษาวิเคราะหในหัวขอนี้ มีความมุงหมายเพ่ือใหทราบวา วัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีใชหลักการบริหารเพ่ือการเผยแผศาสนาในลักษณะใดบาง และในฐานะท่ีเปนองคกร
ซ่ึงดําเนินงานอยูในบริบทของพุทธศาสนาไดนําแนวคิดและหลักการซ่ึงเปนหลักการบริหารท่ีอิง 
กับหลักธรรมในพุทธศาสนามาปรับใชกับงานดานการบริหารหรือไม ซ่ึงมีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี้  
 

  พระราชภาวนาจารย วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว) (๒๕๓๑) ไดกลาวไววา “การเปนนักบริหารท่ีดีจะอาศัย
ความเกงอยางเดียวไมพอ ตองอาศัยหลักธรรมประจําใจ รูวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา 
การท่ีคนเราจะมีปญญาคิดอยางนี้ไดจิตใจของเขาจะตองผูกยึดกับหลักธรรมตลอดเวลา”  หลักการบริหาร
ตามแนวพุทธศาสตรท่ีวัดพระธรรมกายนํามาปรับใช โดยนัยนี้ จึงเปนการนําเสนอรวบรวม เรียบเรียง
เพ่ือใหเห็นวาทางวัดไดนําพุทธวิธีการบริหารหรือการบริหารงานเชิงพุทธซ่ึงเปนหลักธรรมตาง ๆ ท่ีปรากฏ
อยูในพุทธศาสนามาประยุกตใชกับงานดานการบริหารเพ่ือการเผยแผอยางไร จากการศึกษาหลักการ
บริหารตามแนวทางพุทธศาสนาท่ีวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนํามาปรับใชเพ่ือใหการ
ทํางานสําเร็จมีดังนี้ 
 

 (๑) การประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ืองานดานการบริหาร 
  
 การประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔  คือ ธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จ ในคัมภีรพระไตรปฎกได

บันทึกถึงความสําคัญเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ไวความวา “อิทธิบาท ๔  ไดแก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทะสมาธิและปธานสังขาร  (๒) ภิกษุในธรรมวินัย
นี้เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร (๓) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาทท่ี
ประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร (๔) ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิมังสา
สมาธิและปธานสังขาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน” … คําวา อิทธิ มีอธิบายวา ความสําเร็จ 
ความสําเร็จดวยดี กิริยาท่ีสําเร็จ กิริยาท่ีสําเร็จดวยดี ความได ความไดเฉพาะ ความถึง ความถึงดวยดี
ความถูกตอง การทําใหแจง ความเขาถึงธรรมเหลานั้น  อภิ.วิ.อ. (ไทย) ๒/๔๓๑-๔๓๔/๓๔๒-๓๔๗.  

   

  จากการอธิบายความในคัมภีรพระไตรปฎกคําวา อิทธิบาท โดยนัยของศัพทจึงหมายถึง บาท
ฐานแหงความสําเร็จ หมายถึง คุณธรรมอันเปนปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคล องคกรบรรลุถึงความสําเร็จ ตาม
ท่ีต้ังเปาประสงค  ดวยการลงมือกระทําตามข้ันตอนของสิ่งท่ีเรียกวา อิทธิบาท ซ่ึงมีใจความสําคัญอยู ๔ 
ประการ ดังนี้ ฉันทะ คือ ธรรมท่ีเปนเหตุใหประสบความสําเร็จนั่นคือการมีความพอใจรักใครในสิ่งท่ีจะทํา  
วิริยะ คือ ธรรมท่ีเปนเหตุใหประสบความสําเร็จ มีความพากเพียรเม่ือลงมือทํา จิตตะ ธรรมท่ีเปนเหตุให
ประสบความสําเร็จตองมีความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้น และประการสุดทาย วิมังสาธรรมท่ีเปนเหตุให



๗๙ 
 

ประสบความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดคือหม่ันพิจารณาทบทวนหรือไตรตรองใหละเอียดถ่ีถวนกับสิ่งท่ีกําลังทํา 
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม จากหลักธรรมนี้เม่ือวิเคราะหเขากับการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี พบโครงสรางการทํางานภายใต
หลักอิทธิบาท ๔ ดังนี้    

   ประการท่ีหนึ่ง ฉันทะ คือ ความพอใจ เปนฐานคิดท่ีทําใหเกิดพลังเชิงบวกท่ีจะสราง
องคกรใหเติบโต มีอุดมการณ การวิเคราะหหลักการบริหารโดยใชอิทธิบาท ๔ หลักฉันทะนี้พบตั้งแตการ
เริ่มสรางวัดชวงปแหงการเปนยุคบุกเบิกเริ่มตน พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๗ โดยพิจารณาไปท่ีโครงสราง
ผูบริหารท่ีสําคัญในยุคนั้นไดแก บุคคลสําคัญท้ัง ๓ ไดแก แมชีจันทร ขนนกยูง , พระไชยบูลย ธมฺมชโย
เปนเจาอาวาส และพระเผด็จ ทตฺตชีโวเปนรองเจาอาวาส บุคลากรในรุนบุกเบิก ไดต้ังปณิธานรวมกันใน
การสรางวัดพระธรรมกายไววา มุงท่ีจะใหสถานท่ีแหงนี้เปนแหลงสรางพระภิกษุใหเปนพระแท  สรางวัด
ใหเปนสถานท่ีเพ่ือเผยแผพุทธศาสนา และวัดแหงนี้ตองเปนสถานท่ีสําหรับสรางคนใหเปนคนดีของสังคม 
พระภิกษุทุกรูปบวชเพราะมีความตระหนักซาบซ้ึงในพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
เปนท่ีตั้ง และเม่ือบรรพชาอุปสมบท ลวนตั้งใจอุทิศชีวิตใหกับงานพระศาสนา จากอุดมการณ ความพอใจ
ท่ีจะสรางวัดพระธรรมกายข้ึนมาในชวงเวลาแหงการบุกเบิก แนวความคิดนี้ไดสงผลมายังบุคลากรและ
คณะทํางานในยุคหลังใหมีอุดมการณ เกิดความพอใจ ตั้งม่ันทํางานไปในทิศทางเดียวกัน ปจจุบันวัด
พระธรรมกายมีบุคลากรประจําคือ พระภิกษุ สามเณร จํานวน ๑,๐๐๐ กวารูป อุบาสก อุบาสิกา 
ประมาณ ๗๐๐ คน บุคลากรจํานวน ๒,๐๐๐ กวาคนท่ีมีอุดมการณเหมือนกันท่ีจะสรางคนดีใหกับสังคม 
ทุมเททํางานตามกําลังท่ีมีตามงานท่ีไดรวมกันสราง เม่ือรวมกับกําลังของพุทธศาสนิกชนภายนอกท่ีมี
ศรัทธาเห็นคุณประโยชนรวมกันของการทํางานเพ่ือศาสนา จะเห็นไดวา ชวงเวลาไมนานหลังจากการ
กอตั้งวัดหลักการบริหารงานท่ีเริ่มตนจากการมีฉันทะ คือ ความพอใจยินดีท่ีจะเผยแผหลักธรรมคําสอนใน       
พุทธศาสนาสงผลใหเกิดการขยายงานดานตาง ๆ อยางรวดเร็วภายในวัดพระธรรมกาย หนึ่งในนั้นคือ 
โครงการขยายงานดานการเผยแผพุทธศาสนาไปยังตางประเทศ หนึ่งในประเทศท่ีสําคัญคือ การจัดต้ังวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

  ประการท่ีสอง วิริยะ คือ ความพากเพียร หมายถึง การกระทําท่ีติดตอกัน ไมขาดตอน
เปนระยะยาว จนประสบความสําเร็จ ทํางานจริง มีการพัฒนางานอยูตลอด และแกไขเม่ืองานมีปญหา 
เม่ือเริ่มสรางวัดพระธรรมกายเม่ือ ๓๐ ปกอน บุคลากรรุนบุกเบิกของวัดเปนพระภิกษุหนุม สวนใหญมีอายุ
เพียง ๒๐ ปเศษ ยังมีประสบการณนอย แตมีความตั้งใจมุงม่ันจริงจังท่ีจะปฏิบัติฝกฝนตนเอง และเผยแผ
ธรรมทํางานแบบลองผิดลองถูก ทําไปแลวผลไมเปนอยางท่ีคิดก็มาก แตก็ไมทอถอยพยายามสรุปผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานใหดีข้ึน สมบูรณข้ึน โดยมีคติในการทํางานของวัดอยูวา “ไมไดไมมี ไมดีไมได ตองได
และดี ใหดีกวาดีท่ีสุด” โดยคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรท่ัวไปจะถือวาการทํางานของศาสนาใหดี 
เปนแบบอยางไดนั้น เปนการแสดงถึงความเคารพในพระรัตนตรัยอยางหนึ่ง  

 
 

   



๘๐ 
 

 ประการท่ีสาม จิตตะ หมายถึง ความไมทอดท้ิง สิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัว ทําสิ่งซ่ึงเปน
วัตถุประสงคนั้นใหเดนชัด อยูในใจเสมอ เปดกวางรับฟงความเห็นของทุกคน ตั้งแตเริ่มสรางวัด เนื่องจาก
ประสบการณนอย จึงพยายามไปศึกษาดูจากวัดตาง ๆ  ท่ีตั้งมานานแลวท้ัง ๗๐ กวาจังหวัดในยุคนั้น     
หมูคณะรุนบุกเบิกเดินทางไปดูมาเกือบท่ัวทุกจังหวัด ยกเวนแมฮองสอนจังหวัดเดียว เพราะการคมนาคม
ไมสะดวก ท่ีไหนไดยินเสียงเลาลือวามีดีอะไรก็ไปดูไปศึกษามาหมด พยายามศึกษารวบรวมขอดีของวัด 
ตาง ๆ มาเปนแบบอยางในการสรางวัด ติดปญหาอะไรก็มักไปกราบขอคําแนะนําจากพระเถระผูใหญ
หลาย ๆ รูป ซ่ึงทานเห็นความตั้งใจจริงในการทํางานไดเมตตาแนะนําสั่งสอนมาโดยตลอด ปจจุบันแมงาน
ของวัดจะพัฒนามาไดในระดับหนึ่ง แตทางวัดก็ยังคงเปดกวาง รับฟงความคิดเห็นในการทํางานจากทุก
ฝายเสมอมา แมพุทธศาสนิกชนท่ีมาวัด ใครมีความสามารถดานใด มีความเชี่ยวชาญ มีความเห็นอยางไร 
ทางวัดก็รับฟงและขอใหมาชวยกันทํางาน พัฒนางานไป ความสําเร็จของวัดพระธรรมกายในปจจุบันจึงมา
จากการรวมแรงรวมใจ รวมสติปญญาความสามารถของบุคคลตาง ๆ จํานวนมาก   

   ประการท่ีสี่ วิมังสา หมายถึง ความสอดสองในเหตุและผล แหงความสําเร็จ เก่ียวกับ
เรื่องนั้น ๆ ใหลึกซ้ึงยิ่ง ๆ ข้ึนไปตลอดเวลา ทํางานเปนทีม ไมยึดติดตัวบุคคล จะสังเกตเห็นวา วัดตาง ๆ ท่ี
มีชื่อเสียงข้ึนมา สวนใหญมักเปนเพราะมีเจาอาวาสเปนพระภิกษุท่ีไดรับความเคารพเลื่อมใสจาก
ประชาชน ประชาชนจะรูจักพระมากกวารูจักวัด พูดงาย ๆ วาหลวงพอดัง มากกวาวัดดัง เม่ือพระภิกษุท่ี
ไดรับความเคารพศรัทธานั้นมรณภาพไป วัดนั้นก็ซบเซาไป บางทีเกือบกลายเปนวัดรางไปเลย แตวัด
พระธรรมกายเนนการทํางานเปนทีม มีคณะกรรมการชุดตาง ๆ ข้ึนมาชวยกลั่นกรองงาน กอนถึงการ
ตัดสินใจของเจาอาวาสในข้ันสุดทาย มีการกระจายการทํางานเปนระบบ ทําใหสามารถทํางานได
กวางขวางมีประสิทธิภาพ ทุกคนสามารถใชศักยภาพของตนเองในการทํางานไดอยางเต็มท่ี พยายามสราง
ระบบงานไมใหยึดติดตัวบุคคล เพ่ือวาแมเจาอาวาสและหมูคณะรุนบุกเบิกละโลกไปแลว ระบบงานตาง ๆ 
ก็ยังอยู และวัดก็ยังสามารถทําหนาท่ีเผยแผคุณธรรมแกประชาชนไดตลอดไป   

    ดวยเหตุนี้เอง จะเห็นไดวา สําหรับวัดพระธรรมกายแลว ประชาชนจะรูจักชื่อวัด
มากกวาชื่อเจาอาวาส คือ วัดดังมากกวาหลวงพอดัง พระราชภาวนาจารย วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว) ไดขยาย
ความถึงความสําคัญของอิทธิบาท ๔ กับการทํางานไววา “ ในทางพระพุทธศาสนาของนั้น การท่ีใคร ไมวา
จะเปนองคกรหรือตัวบุคคลก็ตาม จะประสบความสําเร็จได จะตองมีหลักธรรมท่ีสําคัญคือ อิทธิบาท ๔ 
อันประกอบไปดวย (๑) ฉันทะ คือ พอใจทํา (๒) วิริยะ คือ แข็งใจทํา (๓) จิตตะ คือ ตั้งใจทํา (๔) วิมังสา 
คือ เขาใจทํา แตการท่ีจะเกิดสิ่งเหลานี้ข้ึนมาไดอยางครบถวนนั้น คนโบราณมีคําอยูคําหนึ่งท่ีเอาไวสอน
ลูกหลาน คือ เงาตองทับงาน” (อาสภกันโต ภิกขุ, ๒๕๕๙) จะเห็นไดวาหลักการบริหารงานของวัด
พระธรรมกายนั้นมาจากหลักการแหงความสําเร็จในทางพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อวา อิทธิบาท ๔ หนึ่งใน
ปจจัยแหงความสําเร็จของวัดพระธรรมกายในยุคเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึงสามารถทําใหประชาชน
ภายนอกเขามาปฏิบัติธรรมไดเปนจํานวนมาก  

 



๘๑ 
 

   หากวิเคราะหแนวทางการบริหารงานกับหลักอิทธิบาท ๔ ของพุทธศาสนาจึงนับไดวา
สามารถเทียบเคียงกันไดกลาวคือ การมีอุดมการณของวัดพระธรรมกายเปรียบไดกับหลักฉันทะนั่นคือมี
ความปรารถนาแนวแนท่ีจะมุงใหสําเร็จ การทํางานจริงพัฒนาตลอดเปรียบไดกับวิริยะนั่นคือ ขยัน หม่ัน
เพียรจนกวาจะสําเร็จ สวนการทํางานเปนทีมไมยึดติดกับตัวบุคคลเปรียบไดกับ จิตตะ นั่นคือ ยึดม่ันใน
หลักการ และทําตามหลักการไมยึดติดกับตัวบุคคล เพ่ือใหองคกรสําเร็จตอเนื่องไปแมจะมีผูนําใหม ๆ 
ข้ึนมา และประการสุดทายการเปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทุกคนเปรียบไดกับวิมังสา นั่นคือ คอยรับ
ฟงตรวจสอบจากทุกฝายวามีขอผิดพลาดท่ีใด และคอยแกไข เพ่ือใหเกิดความสําเร็จ โดยสรุปแลว การจะ
ใหเกิดฉันทะ ความรักความสนใจ พอใจท่ีจะทําสิ่งนั้น จะตองใหเห็นประโยชนวาทําแลวไดอะไร การเห็น
ประโยชนทําใหเกิดฉันทะ ฉันทะทําใหเกิดวิริยะ วิริยะทําใหเกิดจิตตะ จิตตะทําใหเกิดวิมังสา รวมเปน 
อิทธิบาท ๔ ธรรมอันยังความสําเร็จใหเกิดข้ึนซ่ึงเปนหนึ่งในหลักการบริหารงานของวัดพระธรรมกาย 
หลักการบริหารแบบอิทธิบาท ๔ ดังท่ีกลาวมาขางตนถูกสงผานเปนนโยบายไปยังแนวทางการบริหารงาน
เพ่ือเผยแผพุทธศาสนาซ่ึงคณะกรรมการบริหารภาคพ้ืนยุโรป วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไดนํามาปรับใชตั้งแตข้ันตอนเริ่มตนงานดานการเผยแผ ดังนี้ 

  (๑) ฉันทะ มีมติรวมกันในองคกรท่ีจะเผยแผหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาไปยัง
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ลําดับนี้ในพุทธศาสนาเรียกวา ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น วัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดนํามาปรับใชในรูปแบบของฉันทะ คือ การพอใจทํา 

  (๒) วิริยะ มีความพยายามในการเริ่มงานดานการเผยแผ ตั้งแตการวางแผนข้ันตอนการ
ทํางานโครงการเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาไปยังประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จากยุคเริ่มตนท่ีเริ่ม
สรางงานจนถึงชวงเวลาท่ีสามารถตั้งศูนยการทํางานไดตองอาศัยความเพียรพยายามในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนอยูสมํ่าเสมอ  ลําดับนี้ในพุทธศาสนาเรียกวา ความเพียรพยายามในสิ่งนั้น วัดพระธรรมกายใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดนํามาปรับใชในรูปแบบของวิริยะ คือ การแข็งใจทํา   

   (๓) จิตตะ เม่ือวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดจัดต้ังข้ึน ชวงเวลาท่ี
ผานมามีการสรางศักยภาพในการทํางานเพ่ือเผยแผพุทธศาสนา ผานการดําเนินงานในโครงการท่ี
หลากหลาย เชน จัดงานบรรพชาอุปสมบทใหแกชาวทองถ่ินท่ีสนใจศึกษาหลักธรรมในชวงเทศกาลตางๆ 
การพยายามและเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหกาวหนาข้ึนจากจุดเริ่มตน มีระบบท่ีตรวจสอบใหบุคลากรมี
การเอาใจใสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เม่ือเกิดปญหาหม่ันตรวจสอบหาขอบกพรองเพ่ือพัฒนางานดาน
การเผยแผตอไป ลําดับนี้ในพุทธศาสนาเรียกวา การเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้น มีความเพียรพยายามในสิ่งนั้น 
วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดนํามาปรับใชในรูปแบบของจิตตะ คือ การตั้งใจทํา 

   (๔) วิมังสา คือการรูจักพิจารณา ไตรตรอง ตรวจสอบ การบริหารงานเพ่ือเผยแผพุทธ
ศาสนาไปยังสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ขอวิมังสาท่ีถูกนํามาปรับใชใหเห็นเปนรูปธรรมคือ คณะกรรมการ
บริหารภาคพ้ืนยุโรป วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดพิจารณาและมีมติรวมกันวา         
การเผยแผศาสนายังสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะดําเนินการไปได ควรสงเสริมใหภิกษุไดเรียนภาษา 
ปจจุบันวัดมีบุคลากรท้ังพระภิกษุและคฤหัสถท่ีสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันชวยเปนกําลังสําคัญในการ
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เผยแผงานพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี (ประธานภาคพ้ืนยุโรปวัดพระธรรมกาย, สัมภาษณ, ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๔) ลําดับนี้ในพุทธศาสนาเรียกวา การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น เพ่ือใหงานกาวหนา
สําเร็จลง วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดนํามาปรับใชในรูปแบบของวิมังสา คือ           
การเขาใจทํา การรูจักพิจารณาวาภาษาเยอรมันมีความสําคัญกับการทํางานเผยแผเชิงรุก เปนหนึ่งในหลัก
อิทธิบาทสี่ ขอท่ีวาดวยวิมังสา ซ่ึงวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนํามาปรับใชเพ่ือพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน ในลําดับตอไปจะเปนการศึกษาหลักการบริหารงานแบบอปริหานิยธรรมเพ่ือการเผย
แผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
   (๒) การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมเพ่ืองานดานการบริหาร   
 

    ในคัมภีรพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสารันททสูตร ไดกลาวถึง 
เรื่องราวในสมัยพุทธกาลเม่ือครั้งพระพุทธเจายังทรงดํารงพระชนมชีพอยูไดทรงเทศนาสั่งสอนถึง
ความสําคัญของหลักอปริหานิยธรรมไวความวา “ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สารันททเจดีย
เขตกรุงเวสาลีครั้งนั้น เจาลิจฉวีหลายองคไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาท
แลวประทับนั่ง ณ ท่ีสมควร พระผูมีพระภาคไดตรัสกับเจาลิจฉวีเหลานั้นดังนี้วา “เจาลิจฉวีท้ังหลาย เรา
จักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว”  
เจาลิจฉวีเหลานั้นทูลรับสนองพระดํารัสแลว พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสเรื่องนี้วา“เจาลิจฉวีท้ังหลาย                 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการ อะไรบาง คือ (๑) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญ อยางเดียว ไมมีความ
เสื่อมเลย ตราบเทาท่ีพวกเจาวัชชียังหม่ันประชุมกันเนืองนิตย ประชุมกันมากครั้ง (๒) พวกเจาวัชชีพึงหวัง
ไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาท่ีพวกเจาวัชชียังพรอมเพรียงกันประชุม พรอม
เพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีพวกเจาวัชชีพึงทํา (๓) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความ
เจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาท่ีพวกเจาวัชชียังไมบัญญัติสิ่งท่ีมิไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งท่ี
บัญญัติไวแลว ถือปฏิบัติม่ันในวัชชีธรรมท่ีวางไวเดิม (๔) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว 
ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาท่ีพวกเจาวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจาวัชชีผูมีพระชนมายุมากของ
ชาววัชชี และสําคัญถอยคําของทานเหลานั้นวาเปนสิ่งควรรับฟง (๕) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญ
อยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาท่ีพวกเจาวัชชียังไมฉุดคราขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีใหอยูรวมดวย 
(๖) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาท่ีพวกเจาวัชชียังสักการะ 
เคารพ นับถือ บูชาเจดียในแควนวัชชีของชาววัชชีท้ังในเมืองและนอกเมือง และไมละเลยการบูชาอันชอบ
ธรรมท่ีเคยให เคยกระทําตอเจดียเหลานั้นใหเสื่อมสูญไป (๗) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยาง
เดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาท่ีพวกเจาวัชชียังจัดการรักษา คุมครอง ปองกันพระอรหันตท้ังหลาย
โดยชอบธรรมดวยตั้งใจวา ทําอยางไร พระอรหันตท่ียังไมมา พึงมาสูแวนแควนของเรา และทานท่ีมาแลว 
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พึงอยูอยางผาสุกพวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาท่ีพวกเจา
วัชชียังมีอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการนี้อยู และใสใจอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการนี้อยู” องฺ.สตฺตก.อ. 
(ไทย) ๒๓/๑๕/๓๑-๓๒ 
  จากพระสูตรท่ีไดยกมาขางตนชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารกิจการใด ๆ  ก็ตามหากมี
หลักอปริหานิยธรรมจักชวยใหเกิดการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ อปริหานิยธรรมจึงเปน
หลักธรรมท่ีเปนเหตุใหเกิดความเจริญ ที.ม.อ. ๒/๑๓๔-๑๓๖/๑๑๖-๑๒๘ เปนไปเพ่ือสรางองคกรหรือ
สถาบันใหเขมแข็ง นอกจากนี้ หลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม ยังเปนธรรมท่ีชวยรักษาองคกรไมใหตกไปสู
ความเสื่อมถอย (พระมหายุทธพิชัย สิริชโยและธิติวุฒิ หม่ันมี, ๒๕๖๑, หนา ๑๓๙ – ๑๔๖) รูปแบบการ
นําหลักอปริหานิยธรรมไปใชในการบริหารของวัดพระธรรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี พบวา      
วัดพระธรรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดนําหลักอปริหานิยธรรมไปปรับใชเพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติดานการบริหารจัดการใน ๗ รูปแบบ คือ  
 
      (๑) และ (๒) รูปแบบของความสามัคคีการจัดประชุมและเลิกประชุมพรอมกัน 
สะทอนใหเห็นไดจากการประชุม จากการศึกษาพบวาวัดพระธรรมกายท้ัง ๗ ศูนยในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ไดดําเนินการเพ่ือจัดประชุมเรื่องตางๆ ออกเปน ๓ รูปแบบการประชุม ดังนี้คือ ประการท่ีหนึ่ง 
การประชุมยอยทุกวันศุกร ในทุกสัปดาหชวงเวลา ๙ นาฬิกา เปนการประชุมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสรุปงานในรอบ
สัปดาหท่ีผานมาของวัดทุกศูนยสาขา วัดพระธรรมกายท้ัง ๗ ศูนยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะรวมกัน
ประชุมในทุกๆ วันศุกรของทุกสัปดาห เม่ือมีปญหาเรงดวนทุกวัดท่ีเปนศูนยสาขา จะนําเสนอปญหาท่ีพบ
พรอมเพรียงกันเขารวมประชุม โดยยกประเด็นปญหามาปรึกษาหารือกัน จนมีแนวทางแกไขในท่ีสุด          
ทุกวัดตางรวมกันทํากิจท่ีพึงกระทําเพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับองคกร  ประการท่ีสอง เรียกวา 
การประชุมใหญทุกไตรมาส หรือ ทุกๆ ๓ เดือน ทางวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี           
ไดมีการกําหนดใหนัดประชุมหารือ เพ่ือวางแผนการทํางานในเรื่องตางๆ โดยในหนึ่งปจะมีการจัดประชุม
ใหญ ๔ ครั้ง โดยสถานท่ีท่ีใชในการจัดประชุม จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามวัดศูนยสาขาตางๆ          
เปนเจาภาพ เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานรวมกัน และประการสุดทาย เรียกวา การประชุมใหญ
สามัญประจําป การเขารวมประชุมใหญประจําป หนึ่งปมีหนึ่งครั้ง จัดข้ึนท่ีวัดพระธรรมกาย จังหวัด
ปทุมธานี ในชวงเดือนธันวาคม เจาอาวาสวัดพระธรรมกายทุกศูนยท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ
จะตองเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
 
     (๓) รูปแบบของการเคารพตอธรรมเนียมปฏิบัติเดิมท่ีไดทําสืบตอกันมา การ
วิเคราะหตีความหลักอปริหานิยธรรมในขอนี้ สําหรับงานดานบริหารคือการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 
ยุทธศาสตรใดข้ึนมาเพ่ือเปนขอปฏิบัติสําหรับใชรวมกัน ดังนั้น บุคลากรในองคกรจะตองทําตามไมลมเลิก
หรือเพ่ิมถอน ตลอดชวงเวลาหลายปท่ีผานมาวัดพระธรรมกายไดขยายศูนยสาขาไปท่ัวโลก สําหรับศูนย
สาขาวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีจํานวนท้ังสิ้น ๗ ศูนยดวยกัน สิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึง
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หลักการบริหารในขอนี้คือ วัดพระธรรมกายจะมีงานใหญประจําป คือ งานพิธีมาฆบูชาในเดือนกุมภาพันธ 
มีพิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดียและพิธีจุดมาฆประทีป วันวิสาขบูชา มีพิธีจุดวิสาขประทีป 
พิธีบวชอุทิศชีวิตถวายเปนพุทธบูชา และพิธีเวียนประทักษิณเนื่องในวันวิสาขบูชา ฤดูกาลเขาพรรษา มีพิธี
ถวายผาอาบน้ําฝน งานกฐินในเดือนตุลาคม (มูลนิธิวัดพระธรรมกาย, ๒๕๕๓, หนา ๘๖-๘๗) และพิธีบูชา
ขาวพระทุกๆ ตนเดือนวันอาทิตย เปนท่ีสังเกตวา ทุกๆ กิจกรรมของวัดนั้น คณะกรรมการบริหารนั้นไดมี
มติใหวัดศูนยสาขาท่ัวโลกมีแนวทาง ข้ันตอน ในการจัดกิจกรรมท่ีเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ไมวาจะเปน
ในเรื่องของลําดับพิธีการ เชน การทําบุญ การสวด การถวายผา หรือการเวียนเทียนตางๆ มักมีการ
จัดรูปแบบของงานในลักษณะท่ีมีข้ันตอนคลายกัน นอกจากนี้ในงานพิธีบูชาขาวพระซ่ึงจัดข้ึนเปนประจํา
ในชวงเวลาตนเดือนนั้น วัดศูนยสาขาท่ัวโลกจะเริ่มพิธีในชวงวันและเวลาเดียวกันท่ัวโลกถือเปนเปา
ยุทธศาสตรท่ีทุกคนตองปฏิบัติ ไมผิดไปจากหลักการเดิมท่ีไดวางไวในอดีต กอใหเกิดความเสมอเหมือนกัน 
อันเปนเหตุสงเสริมใหการปกครองการบริหารเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ    
      
    (๔) รูปแบบของการเคารพผูอาวุโส ใหเกียรติยกยองเชิดชู พระสุตตันตปฎก เลมท่ี 
๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ไดบันทึกเก่ียวกับความสําคัญของการเคารพผูอาวุโสในพระพุทธศาสนาไดความวา 
“ศาสดาของพวกเธอ โดยกาลลวงไปแหงเรา บัดนี้ พวกภิกษุยังเรียกกันและกันดวยวาทะวา อาวุโส ฉันใด 
โดยกาลลวงไปแหงเรา ไมควรเรียกกันฉันนั้น ภิกษุผูแกกวา พึงเรียกภิกษุผูออนกวา โดยชื่อหรือโคตร หรือ
โดยวาทะวาอาวุโส แตภิกษุผูออนกวาพึงเรียกภิกษุผูแกกวาวา ภันเตหรืออายัสมา” ที.ม. ๑๐/๑๔๑/   
๑๔๗-๑๕๐ โดยนัยนี้จะเห็นไดวาพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลใหความสําคัญกับการเคารพกันตามภันเต
หรือผูบวชกอน โดยพระธรรมวินัยกําหนดความเปนผูอาวุโส โดยใชชวงเวลาในบวชเปนเกณฑสําหรับ
พิจารณา กลาวคือ พระสงฆรูปใดเกิดในพระธรรมวินัยกอนคือเขารับการอุปสมบทกอน ยอมมีความอาวุโส
กวาผูท่ีอุปสมบททีหลัง ฉะนั้น ไมวาจะมีศักดิ์ฐานะประการใดมากอนก็ถือวาเปนผูนอยโดยปริยาย ดังเชน
ในสมัยพุทธกาลพระบรมวงศานุวงศแหงศากยะวงศท้ังหลายท่ีอุปสมบทภายหลังสามัญชนยอมตองมี
อาวุโสนอยกวา  สามัญชนผูนั้นและตองไหวภิกษุนั้น ในวัดพระธรรมกายเรื่องการถืออาวุโสและการถือ
ความสัมพันธสวนบุคคลแบบมีชวงชั้น ซ่ึงถือกันคอนขางเครงครัด พระภิกษุคือผูท่ีไดรับการเคารพสูงสุด 
ตอมาก็เปนรุนพ่ีอาวุโสในสายตางๆ การปกครองแบบพ่ีๆ นองๆ และการเนนความสามัคคีในหมูคณะพวง
มากับการเนนถึงความเปนผูวานอนสอนงายในระบบความสัมพันธดังกลาว สิ่งสําคัญไมไดอยูท่ีตัวปกเจก
บุคคล แตอยูตําแหนงแหงท่ี ท่ีบุคคลนั้นดํารงอยูในองคกร องคกรจะดํารงอยูเปนปกติสุข หากแตละคน
ปฏิบัติตามคุณธรรมประจําลําดับชั้นของตน เชน อาวุโสจะตองมีเมตตา ทําตนใหเปนแบบอยางใหนอง
เคารพได การถืออาวุโสและการเนนกิริยามารยาทและความออนนอมถอมตนไดรับการตอกย้ําในหลาย
รูปแบบ (อภิญญา เฟองฟูสกุล, ๒๕๔๑, หนา ๓๓) สําหรับวัดพระธรรมกายท้ัง ๗ ศูนยในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ไดนําหลักธรรมขอนี้มาปรับใช โดยขอยืนยันนี้พบไดจากโครงสรางขององคกร ท่ีไดมี
การแตงตั้ง ผูดํารงตําแหนงตางๆ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานและนําพาองคกรใหเติบโต 
ประกอบดวย ตําแหนงประธานภาคพ้ืนยุโรป รองประธานภาคพ้ืนยุโรป เลขานุการ เจาอาวาส และพระ
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ลูกวัด ซ่ึงในการทํางานจะใหความเคารพผูบังคับบัญชา สงผลใหนโยบายงานดานการบริหารเพ่ือการ     
เผยแผพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีของวัดพระธรรมกายถูกนําไปปฏิบัติใชในทิศทางเดียวกัน 
ผลของแนวทางเรื่องความเคารพผูอาวุโส ใหเกียรติยกยองเชิดชู ลวนถูกถายทอดมาจากพระภิกษุตนแบบ
ผูกอตั้งวัดพระธรรมกายในยุคตน ซ่ึงสอดคลองกับขอยืนยันอีกประการคือแบบท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
ถึงรูปแบบของการเคารพผูอาวุโส ใหเกียรติยกยองเชิดชูท่ีปรากฏภายในวัดพระธรรมกาย และเปนภิกษุผู
ซ่ึงเปนคณะกรรมการบริหารของวัดคือ การวางตัวของพระเผด็จ ทตฺตชีโว ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนงเปน
รองเจาอาวาสท่ีปฏิบัติตอพระไชยบูลย ธมฺมชโยซ่ึงเปนเจาอาวาส  ยอนความกลับไปความสัมพันธระหวาง
พระเผด็จ ทตฺตชีโว ซ่ึงในตอนนั้นไดศึกษาดานกสิกรรมและสัตวบาล และมีอายุมากกวาพระไชยบูลย   
ธมฺมชโยท่ีกําลังศึกษาดานเศรษฐศาสตรและเปนรุนนอง แตเม่ือถึงคราวมาปฏิบัติหนาท่ีในพระศาสนา    
จะไดเห็นแบบอยางการปฏิบัติตอกันในเชิงอาวุโสของภิกษุท้ังสองรูปแหงวัดพระธรรมกายท่ีตางออกไป  
แมพระเผด็จ ทตฺตชีโวจะมีวัยวุฒิท่ีมากกวา แตในทางปฏิบัติกลับเคารพเชื่อฟง ใหเกียรติ พระไชยบูลย 
ธมฺมชโย ท่ีถือวาเปนรุนนอง นี่คือแนวการบริหารท่ีดีอยางหนึ่งในองคกร คือ การท่ีผูบริหารดํารงตนใหเห็น
แบบอยางในหลักอปรินิยธรรมเรื่องการเคารพผูอาวุโส ใหเกียรติยกยองเชิดชูภิกษุผูเปนนักบริหารแหงวัด
พระธรรมกายประพฤติปฏิบัติสืบตอมา ดังท่ีปรากฏในบทเทศนาของพระเผด็จ ทตฺตชีโว (๒๕๔๐) ความวา 
 

หลวงพอธัมมชโยทานเองก็เพ่ิงบวช เพ่ิงจบการคืกษาใหมๆ เปนรุน
นองหลวงพอดวยชํ้า หลวงพอเปนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรุนท่ี ๒๐ 
ทานเปนรุนท่ี ๒๓ งานการอาชีพทางโลก ทานก็ยังไมเคยทําแตอาศัยวาทาน
แกสมาธิมามาก … หลวงพอธัมมชโยทานทักทวงวา ถึงจะไดเงินมากก็ไมคุม 
เพราะถาปลอยใหออกไปไกลๆ อาจจะลืมปณิธานท่ีจะสรางบุญบารมี ถาก
ถางทางไปพระนิพพาน เด๋ียวจะไปเสียทายักขินี ตองไกวเปลเลี้ยงลูกเสีย
เปลาๆ ทานไมใหไป เสร็จแลวทานก็สั่งงานเปรี้ยงเลย พ่ีเด็จ เอาอยางนี้ก็
แลวกัน เพ่ีอเปนการหาประสบการณดวย แลวก็เพ่ีอเปนการตามหาคนท่ี
บารมีแกๆ มาชวยงานดวย พ่ีเด็จไปเปนเซลแมน ทานสั่งเลยหลวงพอก็
รับคํา เม่ือสั่งใหไปก็ไป ท้ังท่ีจริงๆ แลวหลวงพอไมถนัดทางดานการคาขาย 
เซลแมนนี่เราไมเคยเปนเลย แตวาเราก็เชื่อทาน แลวก็ตั้งใจทําตามคําสั่ง
อยางดีท่ีสุด (พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว),  ๒๕๔๐, หนา ๑๘)  

 
     (๕) รูปแบบของการสงเสริมสถานะและบทบาทของสตรี สงเสริมความเสมอภาค

ระหวางหญิงชายสรางความเขมแข็งในตัวผูหญิงเพ่ือปรับเปลี่ยนชีวิตของผูหญิงใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึน   
วัดพระธรรมกายท้ัง ๗ ศูนยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดมีการจัดกิจกรรมซ่ึงเปนโครงการท่ีสงเสริม
ใหสตรีไดมีโอกาสในการเผยแผศาสนาใหกับชาวทองถ่ิน ซ่ึงโครงการท่ีแตละวัดจัดทําข้ึนนั้นมีหลากหลาย 
อาทิ ทุกๆ ตนเดือนมีการจัดกิจกรรมการบวชอุบาสิกาแกว โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง โดยวัดมี 
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สวนรวม มีการรวมกลุมจัดกิจกรรมภายในวัด โดยนัยนี้หากวิเคราะห โครงสรางการบริหารในดาน
บุคลากรของวัดพระธรรมกายพบวามีการจัดแบงกลุมคนเพ่ือทํางานฝายตางๆ บุคลากรภายในของ          
วัดพระธรรมกายเปนกลุม ประกอบดวย พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา โดยหนึ่งในบุคลากรท่ีสําคัญ
คือกลุมท่ีเรียกวา อุบาสิกา จะดํารงตําแหนงเปนเจาหนาท่ีประจําหญิงท่ีปฏิบัติงานอยูในวัดพระธรรมกาย
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี หากเปนวัดท่ีมีขนาดใหญจะมีอุบาสิกาไวประจําการทําหนาท่ีติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานองคกรภายนอกวัด และทําหนาท่ีสําคัญดานอ่ืนๆ ในการประชาสัมพันธและ
ประสานงาน ในสมัยพุทธกาลปรากฏพบวามีอุบาสิกาท่ีอุทิศตนทํางานเพ่ือทํานุบํารุงพุทธศาสนาอยูมาก
หลายทานท่ีโดดเดนเปนท่ีรูจักแกบุคคลท่ัวไปเห็นจะไดแก นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนอุบาสิกาทานหนึ่ง
ท่ีใสใจในการอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาตั้งแตวัยเยาว และยังเปนผูริเริ่มถวายสิ่งอุปโภค บริโภคท่ีควร
แกสมณะ เชน ถวายขาวยาคู ยารักษาโรค วัดบุพพาราม ผาอาบน้ําฝนเปนตน จึงเกิดเปนประเพณีท่ีชาว
พุทธทุกทานไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมา (เปรม หินจันทร, ๒๕๒๑, หนา ๘๙-๙๑) โดยนัยนี้ อุบาสิกา ซ่ึงทํา
หนาท่ีอุปถัมภบํารุงและปกปองคุมภัยใหแกพระพุทธศาสนา จึงเกิดมีข้ึนต้ังแตในสมัยพุทธกาลจวบจนถึง
ปจจุบัน อุบาสิกายังคงเปนหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ ซ่ึงเปนเสาหลักแหงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา
เหมือนเม่ือครั้งพุทธกาล  หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือการบริหารขอท่ีวาดวย รูปแบบของการสงเสริมสถานะ
และบทบาทของสตรี หลักการขอนี้วัดพระธรรมกายไดสืบสานแนวทางการทํางานในเรื่องนี้มาจากวัด
พระธรรมกายศูนยใหญท่ีจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีนโยบายการทํางานท่ีชัดเจน โดยไดกําหนดแตงตั้งบุคลากร
ของวัดข้ึนมา โดยเรียกบุคคลกลุมหนึ่งซ่ึงถือศีล ๘ และชวยงานเผยแผพระพุทธศาสนาวา อุบาสิกา ๆ        
แมจะเปนสตรีเพศ แตทางวัดไดออกนโยบายการพัฒนาบุคลากรกลุมนี้อยูเสมอ เชน ทางวัดมีการจัด
กิจกรรมโครงการ  “อุบาสิกาแกวหนอออน” ซ่ึงเปนโครงการหนึ่งท่ีเกิดข้ึนมาตามนโยบายของ
คณะกรรมาธิการบริหารวัด คุณสมบัติของผูท่ีจะบวชเปนอุบาสิกาท่ีสําคัญคือเปนผูมีศีล ๘ และพึงมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ อีก ๕ ประการ (สุวนีย ศรีโสภา, ๒๕๕๓, หนา ๑๕) ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมใหสตรีผูเปน
พุทธศาสนิกชนไดดํารงตนเปนอุบาสิกาท่ีแทจริง    
    วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยดําริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนา
วิสุทธิ์ (หลวงพอธัมมชโย) จึงไดรวมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สมาคมกํานัน
ผูใหญบานแหงประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย และ
องคกรภาคีตาง ๆ ไดจัดใหมีโครงการบวชอุบาสิกาแกวหนอออน ณ วัดท่ีเปนศูนยอบรมประจําอําเภอ    
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๓  เพ่ืออบรมปลูกฝงศีลธรรมและอุดมการณพระพุทธศาสนา ใหสตรีชาวพุทธทุกคนไดเปน
อุบาสิกาแกวหนอออนผูมีความม่ันคงในพระรัตนตรัย  อันหมายถึงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา         
เพ่ือการฟนฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธใหกลับมารุงเรืองอีกครั้งดังเชนพุทธกาล และเพ่ือการ

๓ โครงการบวชอุบาสิกาแกวคร้ังที่ ๑ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โครงการบวชอุบาสิกาแกวหนอออนหนึ่งแสนคน วันที่ ๘ - 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ วัดที่เปนศูนยอบรมประจําอําเภอทั่วประเทศ โครงการบวชอุบาสิกาแกวหนอออนหาแสนคน วันที่ ๑๖ - ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๓ ณ ศูนยอบรมประจําอําเภอทั่วประเทศ โครงการบวชอุบาสิกาแกวหนอออนหนึ่งลานคน วันที่ ๑๖ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย
อบรมประจําอําเภอทั่วประเทศ 
 

                                                           



๘๗ 
 

พัฒนาสังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน โดยการพัฒนาศีลธรรมของประชาชน ผูเขารับการอบรม
อุบาสิกาแกวจะไดโอกาสในการเรียนรูธรรมะเพ่ือการเปนชาวพุทธท่ีสมบูรณ อันประกอบไปดวย 
วัฒนธรรมชาวพุทธ กฎแหงกรรม สัมมาทิฏฐิ พุทธประวัติ ธรรมชาติของโลกและชีวิต มรรคมีองคแปด 
สังคหวัตถุ ๔ การสรางบุญดวยทาน ศีล ภาวนา และหลักหัวใจเศรษฐี เปนตน อุบาสิกาแกวทุกคนสามารถ
นําธรรมะท่ีเรียนรูจากโครงการไปใชในชีวิตประจําวันได ทําใหดําเนินชีวิตอยางมีความสุข รูจัก บาป บุญ 
คุณ โทษ และยังสามารถถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูมานั้นใหกับสมาชิกครอบครัว และญาติมิตร กอใหเกิดสันติ
สุขในทุกภาคสวนของสังคม นอกจากนี้อุบาสิกาแกวทุกคนยังตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญ และรวมเปน
กําลังสําคัญในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โครงการบวชอุบาสิกาแกวหนอออน จึงมีสวนสําคัญในการ
ชวยใหพระพุทธศาสนามีความเขมแข็งมากยิ่ง ข้ึน ดังเชน   คํากลาวของพระราชภาวนาวิสุทธิ์         
(หลวงพอธัมมชโย) ความวา 

  “อุบาสิกาแกวหนอออน คือ ผูสมัครใจ เขาใจและมีความพรอมท่ีจะมา
เปนตนแบบ และตนบุญใหกับคนอ่ืนๆ ภาพของอุบาสิกาแกวนี้จะไดรับการ
เผยแพรขยายไปท่ัวโลก ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจ และภาพพจนของผู
หญิงไทยดีข้ึน ท่ัวโลกจะไดเห็นภาพความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม การฝกฝน
อบรมคุณธรรมแกตัวเอง และกระตุนใหเกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติธรรม    
ไปท่ัวประเทศ ซ่ึงจะเปนเหตุ ใหสั งคมประเทศชาติ  สงบรมเย็นและ             
พุทธศาสนารุงเรืองม่ันคงถาวร อยูคูแผนดินไทยตราบนานเทานาน” (มูลนิธิ
วัดพระธรรมกาย, ๒๕๕๓, หนา ๖) 

  จากการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมท่ีเปนไปเพ่ือสงเสริมสถานะและบทบาท
ของสตรีในการทํางานเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในป ๒๕๖๒ ไดมีอุบาสิกาวัด
พระธรรมกาย เขารับรางวัล “คนไทยตัวอยาง” ครั้งท่ี ๖ ซ่ึงโครงการนี้เปนการคัดเลือกเพ่ือมอบรางวัล 
“คนไทยตัวอยาง” ในโครงการกิจกรรมรณรงคการทําความดี คนทําดีตนแบบสังคมแหงป ๒๕๖๒ เพ่ือ
สรางขวัญกําลังใจ และเชิดชูใหบุคคลท่ีทําดีเพ่ือสังคม จัดโดย สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท) ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ โอกาสนี้อุบาสิกาวัดพระธรรมกาย ไดรับคัดเลือกเขารับรางวัล ๓ ทาน ในสาขาผูทํา
คุณประโยชนตอสังคมตัวอยางดีเดน ไดแก (๑) อุบาสิกากะเหรียญ เกตุชาติ ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาฝาย
ประสานงานชุมชนสัมพันธ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (๒) อุบาสิกาสายทอง แพรดํา ดํารง
ตําแหนงเปนวิทยากรบรรยายธรรม ผูนํากิจกรรมสรางสรรคทางพระพุทธศาสนา (๓) อุบาสิกาบุญจันทร 
บอไทย ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาฝายบริหารงานชุมชนสัมพันธอําเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี  

 



๘๘ 
 

  จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา วัดพระธรรมกายท้ัง ๗ ศูนยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ใชหลักอปริหานิยธรรมเพ่ือการบริหารขอท่ีวาดวย รูปแบบของการสงเสริมสถานะและบทบาทของสตรี
โดยพยายามสงเสริมใหสตรีเขามามีสวนรวมในการทํางานเพ่ือพุทธศาสนาโดยฝายบริหารจะออกแบบ
โครงสรางตางๆ เพ่ือใหเกิดการจัดกิจกรรมสงเสริมและสรางโอกาสการทํางานเพ่ือศาสนากับบทบาท   
ของสตร ีซ่ึงการบริหารงานในดานนี้ไดถูกถายทอดและรับนโยบายมาจากสวนกลาง 

    (๖) รูปแบบของการถือแบบอยางและไมละเลยการบูชาอันชอบธรรมท่ีเคยให  
เคยกระทําตอเจดีย หากวิเคราะหวา เจดียคือศาสนสถานท่ีสําคัญอยางหนึ่งในพุทธศาสนา เปนท่ีเคารพ
สักการะของพุทธศาสนิกชน เปนศูนยรวมจิตใจใหคนระลึกและตั้งใจม่ันในคุณของพระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ วัดพระธรรมกายมีสิ่งกอสรางท่ีเปนศาสนสถานจํานวนมาก ซ่ึงแตละปฏิมากรรมแฝงไปดวย
ความหมาย และเนนเรื่องการรักษาใหมีอายุยืนนาน อาคารถาวรวัตถุของวัดมักจะสรางดวยแนวความคิด
ท่ีสะทอนความเรียบงาย สะดวกตอการบํารุงรักษาและมีประโยชนในการใชสอยสูงสุด สัมพันธกับการ
บริหารจัดการสมัยใหมของวัด (ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย, ๒๕๕๗, หนา ๙๕ – ๑๗๐) พุทธศาสนิกชนของ
วัดพระธรรมกายมีฐานความเชื่อวามหาธรรมกายเจดียเปนบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีสรางข้ึนดวยพลังศรัทธา
ของมหาชน ดังมีรายนามของผูมีบุญท่ัวโลกท่ีรวมสรางพระธรรมกายประจําตัวปรากฏอยูท่ีฐานองคพระถึง 
๑,๐๐๐,๐๐๐ องค ในอนาคตมหาธรรมกายเจดียจะเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรแหงความเจริญรุงเรือง
ของพระพุทธศาสนายุคปจจุบัน และจะดํารงอยูเปนสมบัติของโลก เพ่ือประกาศคุณของพระรัตนตรัยสืบ
ตอไปยังลูกหลานอีกนานนับพันปและจะเปนแรงบันดาลใจใหชาวโลกตื่นตัวมารวมกันปฏิบัติธรรม (มูลนิธิ
วัดพระธรรมกาย, ๒๕๕๓, หนา ๓๐-๓๑) บริเวณรอบมหาธรรมกายเจดียมีลานธรรม ซ่ึงถูกใชเปนสถานท่ี
ประกอบศาสนพิธีฟงธรรม และปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนารองรับคนไดประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ คน มหาธรรมกายเจดียจึงเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมกลางแจง ท่ีจะชวยให
ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาแผขยายไปสูใจของมหาชน ปจจุบันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาจะมี
สาธุชนจากท่ัวโลกเดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ ลานธรรม ทางคณะผูบริหารของวัดไดออกนโยบายใหมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเปนการบูชามหาธรรมกายเจดียทุกวันในเวลา ๐๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. มีพิธีบูชามหา
ธรรมกายเจดียซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเชิญชวนใหพุทธศาสนิกชนท่ัวไปมารวมกันบูชาและกราบไหวเจดียเพ่ือ
นอมระลึกเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จากการศึกษาพบวา วัดพระธรรมกายท้ัง    
๗ ศูนยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ได มีการจําลองมหาธรรมกายเจดีย ท่ีตั้งอยู ในพ้ืนท่ีของ                 
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยจําลองข้ึนท้ังในสวนท่ีเปนรูปภาพ รวมถึงโครงสรางภายในวัดไดมี
การจําลองพ้ืนท่ีบางสวนใหคลายคลึงกับมหาธรรมกายเจดีย ท้ังนี้โดยมุงหวังใหบุคคลท่ัวไปท่ีมาวัด       
ไดตระหนักถึงธรรมะท่ีสอดแทรกอยูในโครงสรางสถาปตยกรรมทางศาสนา ท่ีเรียกวา มหาธรรมกายเจดีย 
โดยนัยนี้จึงอาจกลาวไดวา การบูชาเจดียซ่ึงเปนศาสนสถานท่ีสําคัญอยางหนึ่งในพุทธศาสนา ซ่ึงเปนหนึ่ง
ในหลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความรุงเรืองในการบริหารงานมีปรากฎพบในหลักการบริหารงานของ         
วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 



๘๙ 
 

    (๗) รูปแบบของการปกปองคุมครองผูอยูอาศัยแขกและคนท่ีเขามาในวัดจัด
ระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอยเนนความสะอาด ความเปนระเบียบ และถูกสุขลักษณะของท่ีอยู
อาศัยเคารพซ่ึงกันและกันใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ใชหลักอปริหานิยธรรมในการตอนรับ ดูแลผูซ่ึงเดินทางมายังวัดดวยวัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงตลอดชวงเวลา
หลายปท่ีผานมาวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดตอนรับบุคคลจากท่ีตางๆ ซ่ึงมาท้ังใน
รูปแบบของการเยี่ยมชมมวัด รวมท้ังมารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  วัดพระธรรมกายท้ัง ๗ ศูนยใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกเทาท่ีสามารถจัดทําได อาทิ สําหรับ
พุทธศาสนิกชนท่ีมารวมงานบุญตางๆ ในชวงเทศกาลท่ีมีการจัดกิจกรรม ทางวัดไดจัดพ้ืนท่ีรองรับเพ่ือทํา
กิจกรรมใหเพียงพอกับสาธุชนท่ีมารวมงาน มีสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกเรื่องลานจอดรถ การรับสง
บุคคลซ่ึงไมมีรถยนตสวนตัวสามารถเดินทางมารวมงานกิจกรรมได นอกจากนี้ในสวนของแขกอาคันตุกะ
ซ่ึงเปนหนวยงานราชการ ตลอดจนองคกรขางนอกท่ีเขามาศึกษาดูงาน หรือมาทําความรวมมือดานการ
แลกเปลี่ยนขอมูลความรูทางศาสนา วัดพระธรรมกายไดใหการตอนรับและจัดเตรียมสถานท่ีและบุคลากร
เพ่ือใหความรูไวตามความเหมาะสมแกงานนั้นๆ (รองประธานภาคพ้ืนยุโรปวัดพระธรรมกาย, สัมภาษณ, 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

พระภาวนาจารย วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว) ไดขยายความถึงความสําคัญของหลักอปริหานิยธรรมกับ
การทํางานไววา พระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทานเครื่องมือสําหรับรักษาพระธรรมวินัยหรือระบบใหยืนยง
ยาวนาน ตราบกระท่ังถึงกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีจะมาตรัสรูในอนาคต ดวยการแสดงหลักอป
ริหานิยธรรม ท้ังนี้เพราะธรรมหมวดนี้มีฤทธิ์ชวยหนุน   พุทธบริษัทท้ังปวง ใหมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงจะกอใหเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี รวมมือรวมใจกันทํากิจกรรมตางๆ เปนทีม “.. อุปมา
เหมือนคนท่ีลงเรือลําเดียวกัน ถาทุกคนตางชวยกันพาย ปราศจากคนไมพายแตเอาเทาราน้ํา เรือก็จะ
สามารถแลนไปไดไกลจนกวาจะถึงจุดหมายปลายทาง”  (พระภาวนาจารย วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว), ๒๕๕๑, 
๓๒๒) วัดพระธรรรมกายท้ัง ๗ ศูนยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดนําหลักอปริหานิยธรรมเขาไปบูรณา
การในทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาการบริหารงานขององคกร ทําใหเกิดการมีสวนรวม
ความสามัคคีเปนทีม(Teamwork) และสามารถนามาบูรณาการเขากับบริหารงานท้ังในดานการบริหาร
จัดการบุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordinating) และการจัดองคกร (Organizing) โดยการ
รวมแรงรวมใจเปนคณะแตละฝาย เปนการผนึกกําลัง (Synergy) เพ่ือใหงานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในตางประเทศเปนไปตามวัตถุประสงค  
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 ๓.๒.๒  วิธีการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 
  วิธีการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงสงผลทําใหชาว
ไทยและชาวทองถ่ินเลื่อมใสศรัทธาวัดและเขามาปฏิบัติธรรมจํานวนมาก วิธีการในการทํางานเพ่ือเผยแผ
พุทธศาสนาตามโครงสรางขององคกรและนโยบายของคณะกรรมาธิการบริหาร พอสรุปไดเปนวิธีการ ๔ 
แบบดังนี้  
 
 ประการท่ีหนึ่ง วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาท่ีมุงเนนอุดมการณ หากมองยอนไปท่ี
จุดตั้งตนการกอกําเนิดวัดพระธรรมกายจะพบวาวัดสรางข้ึนมาเพราะอุดมการณของบุคคลกลุมหนึ่งท่ี
ตองการหาสถานท่ีเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนา ตั้งแตเริ่มสรางวัด เจาอาวาสวัดพระธรรมกาย (หลวง
พอธัมมชโย) และหมูคณะรุนบุกเบิก ไดตั้งปณิธานรวมกันไววา จะสรางพระใหเปนพระ สรางวัดใหเปนวัด 
เพ่ือใชเปนสถานท่ีสําหรับสรางคนใหเปนคนดีของสังคม พระทุกรูปบวชเพราะมีความตระหนักซาบซ้ึงใน
คุณของพระรัตนตรัย อันไดแก คุณของพระพุทธเจา เรียนรูพระธรรม และตองการเปนพระภิกษุสงฆเพ่ือ
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเม่ือบวชแลวก็ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตใหพระพุทธศาสนาไมคิดลาสิกขา     
หมูคณะท่ีตามมารุนหลังก็มีอุดมการณในทํานองเดียวกัน  ปจจุบันวัดพระธรรมกายมีบุคลากรประจํา คือ 
พระภิกษุ สามเณร จํานวนพันกวารูปซ่ึงจําพรรษาอยู ท่ีวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี อุบาสก 
อุบาสิกา ประมาณ ๗๐๐ คน รวมท้ังสิ้นมีบุคลากรโดยประมาณ ๒,๐๐๐ รูป/คน ท่ีมีอุดมการณเหมือนกัน
ท่ีจะสรางคนดีใหกับสังคม ทุมเททํางานโดยไมมีวันหยุด การเผยแผพุทธศาสนาท่ีมุงเนนอุดมการณใน
ลักษณะนี้ มิไดหยุดอยูท่ีการทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเทานั้น แตทางวัดพระธรรมกายยัง
ไดใชวิธีการนี้เผยแผพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ ในทวีปยุโรปไดถูกจัดเปนหนึ่งในจุดยุทธศาสตรท่ีวัด
พระธรรมกายตองการจะทําใหพระพุทธศาสนาเปนท่ีรูจักท่ีนั่น วิธีการท่ีเนนการทํางานดานการเผยแผ
แบบเนนอุดมการณของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีรูปแบบท่ีไมไดแตกตางจากวัด
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีในประเทศไทยเทาใด ขอยืนยันนี้พบไดจาก เริ่มแรกเดิมทีของการมากอ
รางสรางวัดครั้งแรก กลุมพระภิกษุของวัดพระธรรมกายชุดแรกท่ีเดินทางเขามายังประเทศเยอรมนี        
มิไดมาพรอมกับทุนทรัพย ไมมีทุนท่ีเปนเงินตราและไมมีทีมงาน ท้ังหมดเกิดข้ึนเพียงเพราะ อุดมการณ 
และมโนปณิธานของทางสวนกลางท่ีตองการเผยแผพระพุทธศาสนา จึงไดสงพระภิกษุเขามายังประเทศนี้
ตามคําเชิญของญาติโยมท่ีไดนิยมพระอาจารยเพ่ือใหมาจําพรรษา และทําหนาท่ีเปนเนื้อนาบุญสอนธรรมะ
ใหกับคนไทยในดินแดนแถบนี้ (เจาอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย, สัมภาษณ, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
เวลาผานไปไมนานพระภิกษุท่ีเดินทางมาจําพรรษาไดเริ่มศึกษาภาษาเยอรมัน ดวยตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการศึกษาและงานดานการเผยแผ จึงใชเวลาท่ีมีเรียนภาษาและในขณะเดียวกันก็
ดําเนินการรวบรวมพลังของกลุมคนท่ีตองการจัดตั้งวัดข้ึนในเยอรมนี เพ่ือเปนศูนยรวมจิตใจของชาวไทย 
ไมนานนักนับจากนั้น วัดพระธรรมกายในเยอรมนีแหงแรกจึงไดถือกําเนิดเกิดข้ึนท่ี แควนบาวาเรีย            
เปนแหงแรกในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและขยายวัดศูนยสาขาออกมาไดอีก ๖ ศูนยภายในเวลาไมก่ีป 



๙๑ 
 

วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาท่ีมุงเนนอุดมการณ เม่ือรวมกับกําลังของญาติโยมสาธุชนท่ีมี
ศรัทธาเห็นประโยชน เห็นความตั้งใจจริงของวัดพระธรรมกาย พุทธศาสนาจึงไดตั้งม่ันอยูในดินแดนแถบนี้
ตั้งแตนั้นเปนตนมา ซ่ึงวัดศูนยสาขากระจายตัวอยูตามเมืองในภูมิภาคตางๆ ของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี 
 
  ประการท่ีสอง วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาแบบทํางานเชิงรุก ทํางานจริง พัฒนา
ตลอด เม่ือเริ่มสรางวัดชวงประมาณ ๓๐ ปกอน หมูคณะรุนบุกเบิกเปนพระภิกษุหนุม สวนใหญมีอายุเพียง 
๒๐ ปเศษ ยังมีประสบการณนอย แตมีความตั้งใจมุงม่ันจริงจังทีจะปฏิบัติฝกฝนตนเอง และเผยแผธรรมะ
ก็ทํางานแบบลองผิดลองถูก ทําไปแลวผลไมเปนอยางท่ีคิดก็มาก แตก็ไมทอถอยพยายามสรุปผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานใหดีข้ึน สมบูรณข้ึน โดยมีคติในการทํางานของวัดอยูวา “ไมไดไมมี ไมดีไมได ตองได
และดี ใหดีกวาดีท่ีสุด” วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาแบบทํางานเชิงรุก วัดพระธรรมกายใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดนอมนํารูปแบบการทํางานในลักษณะนี้มาปรับใชกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในตางประเทศอีกวิธีหนึ่งเชนกัน วิธีการนี้ไดถูกนํามาปรับใชในชวงแรกๆ เนื่องดวยปญหา
ท่ีวัดตองพบในการเผยแผพุทธศาสนาในเยอรมนีท่ีสําคัญสองประการคือ พุทธศาสนาเถรวาทในเยอรมนี
เปนท่ีรูจักนอย โดยสวนมากท่ีนี่จะรูจักและคุนชินกับรูปแบบพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบตเกลุก 
(นิกายหมวกเหลือง) ซ่ึงมีองคดาไลลามะ เปนผูนําทางดานจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต ชาวเยอรมัน
ทองถ่ินมักเขาใจผิดวา พุทธศาสนาแบบเถรวาทท่ีมาเขามาเยอรมนีนั้นเปนพุทธศาสนานิกายมหายาน 
วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาแบบทํางานเชิงรุก เพ่ือทําใหวัดเปนท่ีรูจักคือการลงโฆษณา
ประชาสัมพันธฟรีบนสื่อออนไลน เม่ือวัดมีการจัดกิจกรรมใหกับชาวทองถ่ิน โดยใชพ้ืนท่ีสื่อของเยอรมนีใน
การลงขาวประชาสัมพันธฟรีตามเว็บไซตโฆษณากิจกรรมของเมืองนั้นๆ รวมถึงวิธีการเชิญชวนเชิงลึกคือ 
เดินแจกใบปลิวตามหมูบานตางๆ ประชาสัมพันธกิจกรรมการนั่งสมาธิ ท่ีจะจัดใหมีข้ึนสําหรับชาวทองถ่ิน 
ทีมงานพระภิกษุและฆราวาสของวัดมิไดอยูเฉย รอใหผูสนใจศึกษาธรรมเดินทางมาท่ีวัด แตใชการ
ประชาสัมพันธโดยใหความสําคัญกับเรื่องการสื่อสารแบบเชิงรุก ทุกครั้งท่ีมีการประชาสัมพันธงานจะมี
การต้ังเปาหมายของการสื่อสาร คือ วัดตองการแจงใหชาวทองถ่ิน ทราบกิจกรรม (To inform or to 
tell) เปนการชักจูงใจ (To propose or to persuade) และสรางความพอใจเกิดความสนใจเม่ือไดรับ
ขาวสาร (To please or to entertain) ผลตอบสนองเม่ือไดรับขาวสารคาดหวังวา ชาวทองถ่ินได
รับทราบกิจกรรมท่ีวัดจะไดจัดใหมีข้ึน (To know or to understand) เกิดการตัดสินใจ (To decide) 
เปดใจลองท่ีจะมาศึกษาเรียนรู (To enjoy)  (พระธรรมทูตวัดพุทธฮัมบวรก, สัมภาษณ, ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓) นอกจากนี้สภาพอากาศท่ีตางจากไทย เวลาในการทํางานท่ีตางกัน บานท่ีอยูอาศัยของผูท่ีสนใจ
อยูหางไกลจากวัด ทําใหประชาชนบางสวนไมสามารถเดินทางมาท่ีวัดได วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผ
พุทธศาสนาแบบทํางานเชิงรุกท่ีวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดปฏิบัต คือ การจัด
โครงการเปดบานกัลยาณมิตร วิธีการดําเนินงานของกิจกรรมนี้ เปนการลงพ้ืนท่ีของพระภิกษุเพ่ือไปพบ
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และบรรยายธรรมะใหกับประชาชนตามเมืองตางๆ ซ่ึงมักจะรวมกลุมท่ีจัดกิจกรรมข้ึนตามรานอาหารไทย 
รานนวดไทย เพ่ือทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน ดังขอมูลจากการศึกษาวิจัยแบบสัมภาษณเชิงลึกพบวา 
   

 ในวันเสารหรือวันอาทิตย เจาของรานอาหารไทยในของประเทศ
เยอรมนี  ท่ี มีจิตศรัทธาทําบุญเลี้ยงพระ ไดนิมนตพระภิกษุจากวัด
พระธรรมกายทําบุญเพ่ือเปนศิริมงคล ณ รานอาหารไทย รานนวด ของ
ตนเอง และถือโอกาสอันดีนี้ในการจัดกิจกรรมบานกัลยาณมิตร สาธุชนได
รวมกันปฏิบัติธรรม กลาวคําอาราธนาศีลสวดเจริญพุทธมนตและถวาย
ภัตตาหาร โดยมีสาธุชนท่ีเปนเจาภาพ เปนผูนํากลาวคําถวายภัตตาหารเปน
สังฆทาน จากนั้นผูมีบุญทุกทาน จึงไดรวมกันถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ  
ลําดับตอมาชวงสาย กัลยาณมิตรทุกทานไดรวมกันสวดมนตทําวัตรเชา 
กอนท่ีจะรับประทานอาหารรวมกัน และรับฟงบทธรรมะจากพระอาจารย 
โดยแบงเปนสองกลุมคือกลุมคนไทย เรื่องการไมคบคนพาล และการสั่งสม
บุญนําสุขมาให โดยสําหรับกลุมของชาวทองถ่ินนั้นพระอาจารยเทศนเปน
ภาษาเยอรมันเรื่องสมาธิ พุทธศาสนา ในชีวิตประจําวัน กอนท่ีจะไดพรอม
ใจกันถวายจตุปจจัยไทยธรรม จากนั้นจึงรับพรพระ (ฆราวาสวัดพุทธ           
ฮัมบวรก เจาของรานนวดไทย ณ เมือง Flensburg สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี, สัมภาษณ, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

  ขอยืนยันนี้ชี้ใหเห็นวาวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีวิธีการบริหารเพ่ือการ 
เผยแผพุทธศาสนาแบบทํางานเชิงรุก ทํางานจริง และพัฒนางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาอยู
ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ถือวาเปนการทํางานเพ่ือเผยแผพุทธศาสนาโดยประยุกตวิธีการ
เผยแผใหเขากับบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงรูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบนี้
ลวนมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ โดยมุงเนนใหพุทธศาสนิกชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
สําหรับรูปแบบการเผยแผนั้นในปจจุบันการทํางานเผยแผแบบเชิงรุกจึงมีความจําเปน สวนวิธีการเผยแผ
นั้นข้ึนอยูกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของพระธรรมทูตผูปฏิบัติหนาท่ีเผยแผและการเลือก
นํามาใชใหเหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆ ซ่ึงกิจกรรมท่ีควรจัดใหมีข้ึน เม่ือใชวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผ
พุทธศาสนาแบบทํางานเชิงรุกมีอยูอยางหลากหลายท่ีพระภิกษุวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไดเลือกนํามาใช เชน  วิธีการเทศนาธรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอน
กรรมฐาน และการสอนแบบประยกุต ซ่ึงกิจกรรมทุกอยางถือวาการทํางานของศาสนาใหดี เปนแบบอยาง
ไดนั้น เปนการแสดงถึงความเคารพในพระรัตนตรัยอยางหนึ่ง วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนา
แบบทํางานเชิงรุกของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงไดมีการริเริ่มโครงการตางๆ ข้ึนมา
อยูเปนประจํา    



๙๓ 
 

 
  ประการท่ีสาม วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาแบบมีสวนรวม เปดกวางรับฟง
ความเห็นของทุกคน ตั้งแตเริ่มสรางวัด เนื่องจากประสบการณของมีนอย จึงพยายามไปศึกษาดูจากวัด
ตาง ๆ  ท่ีตั้งมานานแลวท้ัง ๗๐ กวาจังหวัดในยุคนั้น หมูคณะรุนบุกเบิกเดินทางไปดูมาเกือบท่ัวทุกจังหวัด 
ยกเวนแมฮองสอนจังหวัดเดียว เพราะการคมนาคมไมสะดวก ท่ีไหนไดยินเสียงเลาลือวามีดีอะไรก็ไปดูไป
ศึกษามาหมด พยายามศึกษารวบรวมขอดีของวัดตาง ๆ มาเปนแบบอยางในการสรางวัด ติดปญหาอะไรก็
มักไปกราบขอคําแนะนําจากพระเถระผูใหญหลาย ๆ รูป ซ่ึงทานเห็นความตั้งใจจริงในการทํางานก็เมตตา
แนะนําสั่งสอนมาโดยตลอด ปจจุบันแมงานของวัดจะพัฒนามาไดในระดับหนึ่ง แตทางวัดก็ยังคงเปดกวาง 
รับฟงความคิดเห็นในการทํางานจากทุกฝายเสมอมา แมญาติโยมสาธุชนท่ีมาวัด ใครมีความสามารถดาน
ใด มีความเชี่ยวชาญ มีความเห็นอยางไร ทางวัดก็รับฟงและขอใหมาชวยกันทํางาน พัฒนางานไป 
ความสําเร็จของวัดพระธรรมกายในปจจุบัน จึงมาจากการรวมแรงรวมใจ รวมสติปญญาความสามารถของ
บุคคลตาง ๆ จํานวนมาก (ประธานภาคพ้ืนยุโรป, สัมภาษณ, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)  วิธีการบริหารเพ่ือการ
เผยแผพุทธศาสนาแบบมีสวนรวมของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ขอสังเกตนี้พบได
จากกระบวนการทํางานในหลายๆ ข้ันตอน ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางขอยืนยันจากการรวมทําประชามติในการ
หาซ้ือวัดพระธรรมกายศูนยสาขา ในการหาซ้ือสถานท่ีเพ่ือจัดตั้งเปนวัดนั้น ทางเจาอาวาสซ่ึงเปนหัวหนา
โครงการในการนําเสนอ เมืองท่ีตองการจะซ้ือเพ่ือลงหลักปกฐานเปนวัดศูนยสาขา ทุกครั้งท่ีมีการซ้ือวัด
ใหมเกิดข้ึน ฆราวาสท่ีเปนสาธุชน สามารถมีสวนรวมในการนําเสนอพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการซ้ือ โดย
สามารถสํารวจและนําเสนอขอมูลผานมายังเจาอาวาส เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการท่ีทํางานในการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมตอไป นอกจากนี้ในทุกๆ ข้ันตอนของการเลือกท่ีตั้งเพ่ือสรางวัด ฆราวาสจะมี
สวนสําคัญอยางยิ่งในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะจุดเดน ขอดอยของการเลือกซ้ือ ตลอดจนรวมถึง
กิจกรรมตางๆ ท่ีทางวัดไดมีกําหนดจัดข้ึน ซ่ึงการเสนอความคิดเห็นนี้ สวนมากจะเปนธรรมเนียมปฏิบัติให
มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน นําเสนอความเห็น ในชวงกิจกรรมงานบุญตนเดือนท่ีทุกคนไดมีโอกาสมา
ทําบุญท่ีวัด (ฆราวาสวัดพระธรรมกายเบอรลิน, สัมภาษณ, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) การเปดรับฟงความ
คิดเห็นจากผูท่ีมารวมทําบุญ ตลอดจนเปนฆราวาสของวัดนี้สงผลดีในมิติท่ีวา ทุกคนมีองคความรู ท่ี
แตกตางกันไป ทํางานในหลากหลายอาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพํานักอาศัยอยูในประเทศ
เยอรมนีท่ีแตกตางกันไป ความสามารถเฉพาะตัวของฆราวาสรวมกับวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธ
ศาสนาแบบมีสวนรวม เปดกวางรับฟงความเห็นของทุกคนเชนนี้ วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เรียกวิธีการนี้วา วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาแบบมีสวนรวม วิธีการนี้ยังใหเกิดผลดี
ในหลายประการ เพราะการรับฟงเปนการสื่อสารอยางหนึ่ง ซ่ึงนอกจากจะชวยใหเขาใจกันและกันมากข้ึน
แลว การพูดคุยและการรับฟงกันจะชวยลดและปองกันปญหาตางๆ ต้ังแตปญหาเล็กๆ ไปจนถึงปญหา
ใหญๆ และยังชวยลดความขัดแยง ไมวาจะดานไหนท่ีจะเกิดมีข้ึนภายในองคกรไดเปนอยางดี ท่ีกลาวมานี้
คือ วิธีการบริหารงานท่ีสําคัญรูปแบบหนึ่งซ่ึงชวยใหวัดพระธรรมกายสามารถเผยแผพุทธศาสนาในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีไดอยางรวดเร็ว 



๙๔ 
 

 
   ประการท่ีส่ี วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาท่ีเนนความสามัคคี ทํางานเปนทีม ไมยึด
ติดตัวบุคคล จะสังเกตเห็นวา วัดตาง ๆ ท่ีมีชื่อเสียงข้ึนมา สวนใหญมักเปนเพราะมีเจาอาวาสเปน
พระภิกษุท่ีไดรับความเคารพเลื่อมใสจากประชาชน ประชาชนจะรูจักพระมากกวารูจักวัด สามารถเขาใจ
ไดวาหลวงพอดังมีชื่อเสียงมากกวาวัดดัง เม่ือพระภิกษุท่ีไดรับความเคารพศรัทธานั้นมรณภาพไป วัดนั้น
ยอมซบเซาไปตามเหตุการณ บางทีเกือบกลายเปนวัดรางไปเลยก็มี แตวัดพระธรรมกายเนนการทํางาน
เปนทีมมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ ข้ึนมาชวยกลั่นกรองงาน วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไดนําหลักการนี้มาใชเปนฐานในการทํางานท่ีสําคัญอยางหนึ่ง เปนท่ีสังเกตไดวา พิธีกรรมหรือ
โครงการตางๆ ท่ีวัดไดจัดทําข้ึนชวงท่ีผานมา วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดริเริ่ม
โครงการข้ึนมากมาย แตละโครงการสรางความประทับใจ และมีจํานวนคนท่ีเขารวมกิจกรรมเปนจํานวน
มาก เชน การจัดงานทอดกฐินสามัคคีของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแตละปนั้น 
แมวาอากาศจะหนาวเย็นเพียงใด แตศรัทธาของสาธุชนท่ีมารวมงานท้ังชาวไทยและชาวทองถ่ินมีจํานวน
มากท่ียินดีมารวมงาน ชวยกันจัดเตรียมงาน แบงการทํางานเปนฝาย ชวยกันจัดตั้งโรงทานทามกลาง
อากาศท่ีหนาวเย็น ท้ังหมดนี้เปนหนึ่งในรูปแบบของวิธีการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาแบบ
เนนความสามัคคีใหเกิดข้ึนในองคกร วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗  ศูนยมีฐาน
ความเชื่อในการทํางานวา พุทธศาสนิกชนทุกคนเปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลตอการขยายงานเพ่ือการ
เผยแผพระพุทธศาสนา ทีมงานทุกคนมีความสําคัญอยางเทาเทียมกันมีหนาท่ีรวมกันในวัด โดยถือวาคน
ท่ีมาวัดทุกคนลวนประกอบไปดวยบุคคลท่ีทํางานโดยมีเปาหมายรวมกันและพุทธศาสนิกชนกลุมนี้จะเปน
ผูมีสวนรวมในการกําหนดความสําเร็จของงานดานการเผยแผในเยอรมนี ความสัมพันธระหวางบุคคลจึง
กลายเปนพลังแหงความสามัคคี ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญและมีอิทธิพลตอการทํางานในดินแดนท่ีมิใชบานเกิด
เมืองนอน อาจกลาวไดวา วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหความสําคัญกับเรื่องความ
สามัคคีแมวาบุคคลแตละคนท่ีมาวัดยอมมีความแตกตางกัน แตเม่ือไดเขามาวัดแลวทุกคนคือหนึ่งเดียวกัน
ท่ีจะมีสวนสําคัญตอการขยายงานพระพุทธศาสนาใหเปนท่ีรูจัก ความสามัคคีจึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน และไดงานท่ีมีคุณภาพออกมา ทําใหสามารถทํางานไดกวางขวางมีประสิทธิภาพ ทุกคน
สามารถใชศักยภาพของตนเองในการทํางานไดอยางเต็มท่ี สรางระบบงานไมใหยึดติดตัวบุคคล เพ่ือวาแม
เจาอาวาสและหมูคณะรุนบุกเบิกละโลกไปแลว ระบบงานตาง ๆ ก็ยังอยู พุทธศาสนิกชนของวัดยังคงมี
ความสามัคคี และวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียังสามารถทําหนาท่ีเผยแผคุณธรรม
ใหแกประชาชนชาวไทยและชาวเยอรมันไดตลอดไป ดวยเหตุนี้เองจะเห็นไดวา สําหรับวัดพระธรรมกาย
งานทุกงาน สําเร็จลงไดเพราะอาศัยความสามัคคีเปนหนึ่งในวิธีการบริหารงานท่ีสําคัญยิ่ง 
 
 
 



๙๕ 
 

 ๓.๒.๓ การนําหลักการบริหารตามศาสตรสมัยใหมมาประยุกตใชกับพุทธวิธีการบริหารของวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
 วัดพระธรรมกายเปนวัดในยุคปจจุบันท่ีมีความโดดเดนเก่ียวกับการทํางานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในเชิงรุก คือไมไดมีกิจกรรมการเผยแผเพียงแคในวัดพระธรรมกายท่ีปทุมธานี 
เพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตวาไดนําแนวคิด หลักการ วิธีการจากหลากหลายศาสตรมาประยุกตใชใน
การคิด ออกแบบ พัฒนา และดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ
พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนมากและเปนระยะเวลานาน และไดนําหลักการ
บริหารตามศาสตรสมัยใหมมาประยุกตใชกับพุทธวิธีการบริหารซ่ึงแบงออกเปน ๕ ดาน ไดแก พุทธวิธีการ
วางแผน (Planning : P) พุทธวิธีการจัดการองคกร (Organizing: O) พุทธวิธีการบังคับบัญชาสั่งการ 
(Commanding: C) พุทธวิธีการประสานงาน (Coordination: C) และพุทธวิธีการควบคุม (Controlling: 
C) เชนเดียวกับวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กลาวคือ  
   

  (๑) พุทธวิธีการวางแผน (Planning : P)  
  วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดใชหลักการบริหารตามศาสตรสมัยใหม 
คูกับพุทธวิธีการวางแผน กลาวคือ ทางวัดไดใชหลักการวางแผนมาใชบริหารโครงการเผยแผธรรมะ มีการ
ระดมสมองทุกฝายท่ีเก่ียวของ ออกแบบโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีตองการจะใหเปน แลว
วางแผน การดําเนินการ ตั้งแตระดับคณะผูบริหารของวัด เพ่ือพิจารณาดานงบประมาณการดําเนินการ 
การจัดสรรแบงหนาท่ีใหบุคลากรไดรับผิดชอบ การวางแผนดานการประชาสัมพันธ ตอจากนั้นก็ขยายแผน 
ไปสูผูรับผิดชอบโครงการยอยแตละโครงการ ท่ีมีผูนําบุญเปนผูรับผิดชอบและรับนโยบายอีกทอดหนึ่ง
นํามาแปลงไปสูการปฏิบั ติใหเห็นผลและสอดรับกับโครงการใหญ วัดพระธรรมกายมีรูปแบบ 
การดําเนินการบริหารท่ียืดถือวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการเปนหลัก กลาวคือ เพ่ืออบรมพัฒนา
คน พัฒนาสังคม และพัฒนาศีสธรรมใหกลับคืนมาสูสังคมโลก ใหโลกไดพบแตสันติภายในอยางแทจริง  
ผูนําบุญในแตละแหงจะเปนผูแบงหนาท่ีความรับผิตชอบของสมาชิกในแตละแหงใหปฏิบัติไปตาม
วัตถุประสงคและแผนงานของโครงการ รวมถึงการดูแลเอาใจใสในการทําหนาท่ีของสมาชิกและรายงาน
ความคืบหนาของการดําเนินการใหกับคณะผูบริหารของวัดไดรับทราบเปนระยะ และเนื่องจากท่ีผานมา 
วัดพระธรรมกายมีการดําเนินการกิจกรรมดานการเผยแผเปนจํานวนมากจึงตองมีการควบคุมการบริหาร
โครงการใหเปนไปตามเจตนารมณของวัด หลักสําคัญของวัดพระธรรมกายท่ีไดยึดถือกันมาตลอด คือ ตอง
พิจารณาท่ีเจตนารมณของการบริหารเปนสําคัญ  กลุมเปาหมายเปนใคร ขยายถึงพ้ืนท่ีใด เปนตน ซ่ึงถือได
วาเปนการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเบื้องตนอันจะนําไปสูการแกไขปญหาท้ังในเชิงนโยบายและในแงของ 
การปฏิบัติการ    
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  (๒) พุทธวิธีการจัดการองคกร (Organizing: O)   
 วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดใชหลักการบริหารตามศาสตรสมัยใหม
ควบคูกับพุทธวิธีการจัดการองคกร เริ่มตั้งแตการคัดเลือก ผูท่ีจะเขามารวมทํางานกับทางวัด ไมวาจะเปน
พระภิกษุ สามเณร อาสาสมัครฆราวาส ท่ีปวารณาตนเองเขามาทํางานเพ่ือพระศสนาโดยผานโครงการ
คัดเลือกตางๆ อาทิ โครงการธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู โครงการบวชสามเณร และโครงการ
อบรมอาสาสมัคร เปนตน ทุกคนจะตองไดรับการอบรมหลักคุณธรรม ๓ ประการ หลักนิสสัย ๕ และ  
๕ หองชีวิต เปนตน รวมถึงการปรับอุปนิสัยของตนเองใหเขากับกฏ กติกาขององคการ และอยูรวมกับ 
หมูคณะได ถึงจะไดเขามาเปนสมาชิกของวัดอยางสมบูรณแบบ กรณีคนท่ีจะอุปสมบทเปนพระ ถาผาน
กระบวนการคัดเลือกก็จะไดรับการอุปสมบทเปนพระ ขณะท่ีสามเณรและอาสาสมัครฆราวาสท่ัวไป 
ก็เชนเดียวกัน ตองผานการฝกฝนอบรมเพ่ือดูอุปนิสัยกอน จึงจะไดรับอนุญาตใหบรรพชาหรือรับเขามา
เปนสมาชิกของวัดพระธรรมกายอยางสมบูรณแบบ เม่ือรับเขามาเปนสมาชิกของวัดพระธรรมกายตอง
ไดรับการนิเทศธรรม ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับความเปนมาของวัด บุคคลสําคัญของวัด สถานท่ีสําคัญ รวมถึง 
กฎ กติกา ระเบียบสําคัญของวัดท่ีนอกเหนือจากหลักธรรมวินัย  นอกจากนั้นตองรูหลักการอยูรวมกัน 
เปนหมูคณะ การชวยเหลือเก้ือกูลงานท่ีรับผิดชอบ และกิจวัตรท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติในแตละชวงเวลา 
อีกท้ังยังตองมีการกลาวถึงเปาหมายขององคกรรวมกัน ไดแก การดํารงชีวิตอยูดวยกัน   
  เม่ือทางวัดพระธรรมกายไดพิจารณารับสมาชิกใหมเขามาอยูดวยกันพรอมท้ังไดปรับ
พฤติกรรมรวมถึงมุมมอง เจตคติ และความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนเม่ืออยูรวมกันแลว 
ตอจากนั้นทางวัดยังดําเนินการตามพุทธวิธีการจัดการองคกรท่ีดีตอไป กลาวคือ เนนการพัฒนาให
ครอบคลุมท้ังดานรางกายภายนอกและจิตใจภายใน ดวยการอบรมสั่งสอน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของสมาชิกในวัดอยางมีระเบียบแบบแผน เปนข้ันเปนตอน และทําอยาง
สมํ่าเสมอ ไมวาจะเปนการปลกูฝงอุดมการณสําคัญของชีวิต ใหศึกษาหลักธรรมะภาคปฏิบัติ ปลูกฝงใหรัก
ในการสรางบุญ สรางบารมี เปนตน ท่ีเห็นเปนรูปธรรมและประสบความสําเร็จในการดําเนินการเปนอยาง
มากก็อยางเชน การพัฒนาดานรางกายดวยหลัก 5 หองชีวิต พัฒนาดานจิตใจ ดวยการปฏิบัติธรรม 
ตามหลักวิชชาธรรมกาย ซ่ึงเปนการทําจิตใจใหสะอาด สวาง และสงบ เม่ือบุคคลไดรับการพัฒนาแบบ
คูขนานท้ังดานรางกาย จิตใจ รวมถึงดานสังคมการอยูรวมกันยอมสงผลใหวัดพระธรรมกายสามารถรักษา
คนเอาไวใหอยูกับพระศาสนาอยางยั่งยืน ยาวนาน 
 

  (๓) พุทธวิธีการบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding: C)  
    เนื่องจากวัดพระธรรมกายถือเปนวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีองคาพยพขนาดใหญ หรือถา
เทียบกับทางโลกก็นับไดวาเปนองคกรท่ีมีขนาดใหญมีความสลับซับซอน ตองสัมพันธเก่ียวของกับ บุคคล  
กลุมบุคคลหนวยงาน เปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงตองนําหลักพุทธวิธีการบังคับบัญชาสั่งการมาใชในการ
บริหารจัดการ ดําเนินการกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีเจาอาวาส
ตั้งใจ เชนเดียวกับวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดบริหารจัดการกิจกรรม โครงการตาง 
ๆ ของวัด ดวยการกํากับควบคุมดูแลและใหความชวยเหลือการบริหารโครงการผยแผธรรมะอยางเปน
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ระบบ โดยเริ่มจากการอํานวยการระดับนโยบาย ซ่ึงเปนการไตถามของผูดําริโครงการวา โครงการท่ีจัดทํา
ข้ึ น มี ค ว า ม ก า ว ห น า ม า ก น อ ย เ พี ย ง ใ ด  มี ป ญ ห า อุ ป ส ร ร ค สํ า คั ญ อ ะ ไ ร บ า ง  ต อ จ า ก นั้ น 
ผูมีอํานาจสูงสุดในวัดก็คือเจาอาวาสจะบังคับบัญชาสั่งการไปยังระดับบริหารหรือระดับประสานงาน  
ของวัด เพ่ือใหทําหนาท่ีติดตามความคืบหนาของการจัดกิจกรรมตาง ๆ และเปนตัวกลางประสานงาน
ระหวางระดับผูดํารินโยบายหรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาสั่งการภายในวัด กับระดับของผูปฏิบัติงานท้ังท่ี
เปนฆราวาสและนักบวชซ่ึงตองคลุกคลีกับหนางานตลอดเวลา อยางเชน ผูนําบุญในศูนยปฏิบัติธรรมตางๆ 
ซ่ึงตองรายงานความคืบหนา ปญหาอุปสรรค และอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาโครงการ กลับสู
ขางบน นั่นเอง 
 

   (๔) พุทธวิธีการประสานงาน (Coordination: C)  
     เนื่องจากกิจกรรม โครงการตาง ๆ ของวัดพระธรรมกายสวนใหญเกิดจากดําริของพระเดช
พระคุณหลวงพอเจาอาวาส เปนโครงการขนาดใหญมีทีมงานคณะผูบริหารเปนทีมชวยคิดและตอยอด 
ตองทํางานประสานสอดรับกับบุคคล กลุมบุคคล ท้ังภายในและภายนอกองคกรเปนจํานวนมาก ดังนั้น 
จึงมีความเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําพุทธวิธีการประสานงานมาใช เชนเดียวกับวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีมีจุดเริ่มตนวัดแรกตั้งแตพุทธศักราช ๒๕๔๕ ถึงปจจุบันเปนเวลารวม ๆ ๒๐ ป ได
ขยายศูนยสาขาออกไปเปนจํานวนท้ังสิ้น ๗ แหง  ก็ไดนําหลักของพุทธวิธีการประสานงานมาใชในการ
ปฏิบัติภารกิจดานการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามเปาหมายตามดําริ
ของพระเดชพระคุณหลวงพอเจาอาวาส กลาวคือ ทางวัดไดประสานความสัมพันธกับกลุมเปาหมายของ
การเผยแผในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท่ีสามารถแยกเปน ๒ ระดับ ๗ กลุม คือ ระดับบน  
๔ กลุม ประกอบดวย นักการเมืองและขาราชการระดับสูง นักวิชาการ นักธุรกิจ คหบดี และ
สื่อสารมวลชน ระดับลาง ๓ กลุม ประกอบดวย เจาหนาท่ีบานเมือง คนไทยในเยอรมัน และชาวบาน
ทองถ่ิน ดวยการสรางเครือขายองคกรพันธมิตรเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไทยแบงเปน 
องคกรพันธมิตรภายใน ไดแก องคกรพระพุทธศาสนาตางๆ และองคกรพันธมิตรภายนอก ไดแกองคกร
พุทธอ่ืนๆ   
   ท้ังนี้ ในสวนของทีมงานภายในวัดพระธรรมกายท่ีประกอบไปดวยท้ังฝายสงฆ ฆราวาส  
จิตอาสา ก็มีการทํางานกันอยางเปนทีมอยางชัดเจน ตั้งแตระดับโครงสรางของวัดพระธธรมกาย กลาวคือ  
ทางวัดมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันเปนชั้นๆ แบบผสานกลมกลืนกันระหวางวัดกับมูลนิธ ิ
โดยในสวนบนสุดของโครงสรางมีเจาอาวาสดํารงฐานะเปนประธานมูลนิธิธรรมกาย ถัดลงมา คือรองเจา
อาวาส คณะกรรมการบริหารวัด แบงฝายออกเปนฝายหลักๆ ๔ ฝาย คือ ฝายการปกครองการศึกษา  
การเผยแผและการสาธารณูปการ โดยท่ีมีสํานักงานบริหารและสํานักประสานงานเปนหนวยงานประสาน
การสั่งการและการขับเคลื่อนกิจการตางๆ ของวัดพระธรรมกาย การจัดโครงสรางในลักษณะดังกลาว 
ชวยใหการประสานงานภายในเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบการทํางาน
ระหวางฝาย ตางๆ ไดในทุกข้ันตอน สงผลใหการปฏิบัติภารกิจดานการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ตางประเทศของวัดพระธรรมกายบรรลุตามเปาหมายตามท่ีตั้งไวดวยดีเสมอมา 
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    (๕) พุทธวิธีการควบคุม (Controlling: C) 
  คําวาการควบคุมในทฤษฎีบริหารงานแบบตะวันตกมี วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการ
ประสานงานในระหวางหนวยงานและใหเกิดความเชื่อม่ันวาแตละหนวยงานในองคกรจะปฏิบัติงานสําเร็จ
ตามท่ีไดมอบหมาย สวนพุทธวิธีการควบคุมท่ีปรากฏในพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลมีองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเปนผูกําหนดกฎ กติกา ระเบียบแบบแผนในการปกครอง ควบคุมดูแลศาสนิกชน
ท้ังหลายครอบคลุมการควบคุมทางกายดวยหลักของศีล และพระวินัย เชนกระบวนการกํากับดูแลความ
ประพฤติของพระสงฆท่ีพระพุทธเจาบัญญัติไวในพระวินัยนั้นจะเปนหลักประกันความม่ันคงและความ
บริสุทธิ์ผุดผองของคณะสงฆ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไว สรุปความไดวา “… พระภิกษุท่ีประพฤติตนไม
เหมาะสมกับสมณเพศ ยอมเปรียบเหมือนกับมหาสมุทรท่ีซัดซากศพไปสูฝง ภิกษุใดเปนผูทุศีล มีความ
ประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ ภิกษุรูปนั้นไดชื่อวาไกลจากหมูคณะ …” วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๕๙/๒๘๙  และ
การควบคุมทางจิตโดยใชหลักธรรมะและการภาวนาเปนตัวควบคุม เชนหลักหิริ โอตัปปะ สติปฏฐาน ๔ 
เปนตน จนกระท่ังมาถึงยุคปจจุบันอยางเชนวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนําพุทธวิธีการ
ควบคุมมาประยุกตใช หลายวิธี กลาวคือ 
    ๑) การบัญญัติกฎระเบียบตางๆ ของวัดพระธรรมกาย เปนท่ีทราบกันดีวาในแตละ
วันแตละโอกาสหรือในกิจกรรมโครงการตางๆ ของวัดพระธรรมกายนั้นมีผูท่ีเขามาเก่ียวของเปนจํานวน
มากท้ังฝายสงฆ ฆราวาส บุคคล กลุมบุคคล องคกรท้ังฝายเจาหนาท่ีรัฐและเอกชน มีท้ังฝายท่ีปฏิบัติงาน 
ซ่ึงมีท้ังบุคลากรของวัดและจิตอาสาจากบุคคลภายนอกวัด และฝายท่ีมารวมทํากิจกรรมตางๆ รวมกับวัด
พระธรรมกาย ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีทางวัดจะตองกําหนดกฎ กติกา มารยาท ในการอยูรวมกัน 
อยางราบรื่น เริ่มกฎระเบียบพ้ืนฐานสําหรับทุกคนท่ีจะมาทํากิจกรรม ๑๐ ประการ ไดแก  
     ๑) หามสูบบุหรี่ และไมนําสิ่งเสพติดใหโทษเขามาในวัด 
     ๒) หามอานหรือนําหนังสือพิมพหรือสิ่งตีพิมพซ่ึงนํามาเพ่ือความรอนใจ 
     ๓) หามนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ เขามาจําหนายภายในวัด 
     ๔) หามเปดวิทยุ เครื่องกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงเพลง 
     ๕) หามนําสัตวมาปลอยในบริเวณวัด 
     ๖) หามโฆษณาชวนเชื่อหรือหาเสียงใดๆ ท้ังสิ้น 
     ๗) หามรองรําทําเพลง หรือแสดงการละเลนทุกชนิด 
     ๘) หามทํานายทายทักโชคชะตา หรือคุยกันเรื่องการเมืองท่ีทําใหรอนใจ 
     ๙) หามเรี่ยไร หรือแจกใบฏีกาทุกชนิด 
     ๑๐) แตงกายใหสุภาพเรียบรอยดวยชุดขาว 
    นอกจากนั้นวัดพระธรรมกายไดกําหนดใหมีการจัดระเบียบทางสังคมภายในวัดข้ึน โดย
มีการจัดประเภทของสมาชิกและการจัดตําแหนงดานการทํางาน กลาวคือ    
     (ก) การจัดประเภทสมาชิก   
      ในการจัดประเภทสมาชิกของวัด วัดแบงตามสถานภาพ และการรักษาศีล เชน  
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พระ เณร อุบาสก อุบาสิกา อาสาสมัคร พนักงาน และในแตละสถานภาพ ยังแบงเปนสมาชิกประจํา 
ของวัด และสมาชิกท่ีกําลังผานการฝกอบรมเพ่ือเปนเจาหนาท่ีประจํา ซ่ึงวัดมีการเรียกสมาชิก 
แตละประเภทท่ีแตกตางกันไป นอกจากนี้ยังมีผูท่ีมีศรัทธา ลาออกจากงาน หรือเกษียณแลวมาเปน
เจาหนาท่ี ซ่ึงมีท้ังรับสวัสดิการรายเดือน และชวยตามศรัทธาไมรับปจจัย ซ่ึงจะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป 
ดังนี้ 

    ๑) เจาหนาท่ีประเภทสามัญ คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผานการ
อบรม และบรรจุเปนสมาชิกประจําของวัด มีการเขาเปนสมาชิกนับรุนในแตละป บุคลากรแตละประเภท
จะมีท่ีพักอาศัย เรียกวาอาศรม ไดแก พระภิกษุ พักท่ี อาศรมบรรพชิต สามเณร พักท่ีหมูกุฏิสามเณร อยู
ในสายปกครองของอาศรมบรรพชิต อุบาสก พักท่ีอาศรมอุบาสก อุบาสิกา พักท่ีอาศรมอุบาสิกา 
ในการดูแลปกครองของสมาชิกแตละอาศรม จะมีหัวหนาอาศรม ผูชวยหัวหนาอาศรม และคณะกรรมการ
อาศรม ทําหนาท่ีปกครองและดูแล สําหรับสามเณรจะมีประธานสามเณร และมีคณะกรรมการหมูกุฏิ
สามเณร ทําหนาท่ีดูแล โดยมีพระอาจารยและพระพ่ีเลี้ยง เปนท่ีปรึกษา 

     ๒) เจาหนาท่ีประเภทวิสามัญ คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาท่ีอยู
ระหวางการอบรมบุคลากรใหม และการทดลองงาน หากเขาอบรมในปแรก เปนพระภิกษุ เรียกวาพระ
นวกะ ๑ พระนวกะ ๒ หรือหากเปนสามเณร จะเรียกวา สามเณรนวกะ ๑ สามเณรนวกะ ๒ หรือสามเณร
นวกะ ๓ 
     (ข) การจัดวางตําแหนงดานการทํางานและการบริหารงาน 
     ในการบริหารงานวัดพระธรรมกาย ไดมีการแบงการทํางานเปน ๓ ระบบ คือ    
การทํางานในฐานะวัด การทํางานในฐานะมูลนิธิธรรมกาย ประกอบดวยประธานมูลนิธิธรรมกาย (พระ
ราชภาวนาวิสุทธิ์) รองประธานมูลนิธิธรรมกาย (พระภาวนาวิริยคุณ) และคณะกรรมการมูลนิธิธรรมกาย 
และการทํางานในฐานะการบริหารงานภายในวัด เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔ วัดมีนโยบายใหปรับโครงสราง 
การทํางาน เพ่ือใหมีการแบงงานท่ีขยายออกไปหลายโครงการ โดยจัดรูปแบบโครงสรางใหมใหเหมาะกับ
การบริหารงานภายใน ปจจุบันโครงสรางดังกลาวไดพัฒนาและปรับการใชงานจนถึงปจจุบัน เรียกวา 
โครงสรางสภาธรรมกายสากล ซ่ึงเริ่มใชเม่ือป พ.ศ.๒๕๓๕ การปรับโครงสรางในป พ.ศ. 2535 ทําใหเกิด
คณะกรรมการบริหารงานสภาธรรมกายสากลทําหนาท่ีดําเนินงาน พัฒนาคนและงาน ใหดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย   ประธานคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากล คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาอาวุโส และคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากล ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักตางๆ 
   ๒) การปลูกฝงอุดมการณ ทางวัดไดพยายามปลูกฝงใหชาววัดพระธรรมกายกําหนด
จุดมุงหมายของการใชชีวิตใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังทางโลก คือ การดํารงชีวิตอยูความเปนปกติสุข และ
ประโยชนทางธรรม คือ การไดสรางบุญบารมีเพ่ือไปสูพระนิพพานอันเปนบรมสุขอยางแทจริง โดยใชฐาน
จากบุญและบารมีท่ีมาจากการสั่งสมของแตละบุคคลเปนตัวตั้ง มีท้ังการเขามาอยูประพฤติและปฏิบัติ
ธรรมของพระภิกษุท่ีบวชอุทิศชีวิตเพ่ือพระศาสนา ฝายฆราวาส ไดแก อาสาสมัคร ประชาชนท่ัวไป ท่ีเขา
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มาโดยมีเปาหมายหลักเปนอันเดียวกัน คือ สรางบุญบารมีใหไดมากท่ีสุต ผานการทํากิจกรรมรวมกับ
สมาชิกกลุมตาง ๆ ภายในวดั  ชวยปลูกฝงอุดมการณดานบุญบารมีไดฝงลึกตกผลึกในจิตใจ ถือวาเปนพุทธ
วิธีการควบคุมท่ีหยั่งลึกถึงระดับจิตใจ        
    ๓) การใชหลักธรรมะในการสรางทีมงานเผยแผ เปนการพัฒนาศาสนธรรมใหเกิด
ประสิทธิผลแกประชาชนท้ังหลาย โดยการจัตตั้งเปนทีมงานเผยแผธรรมะ วัดพระธรรมกายไดอาศัย
ทีมงานการเผยแผธรรมะท่ีมีคุณภาพ กลาวคือ เปนทีมงานท่ีทรงภูมิความรูดานธรรรมะและดานความรู
ท่ัวไป นํามาบูรณาการเพ่ือถายทอดใหกับประชาชนไดเขาใจในสาระของหลักธรรมไดอยางลึกซ้ึง ท้ังนี้
ทีมงานการเผยแผศาสนธรรม สวนใหญเปนพระภิกษุท่ีไดศึกษาเลาเรียนธรรมอยางแตกฉาน และเคยมี
ประสบการณการใชชีวิตฒราวาสในมหาวิทยาลัยมากอน เม่ือเขามาอุปสมบทแลวไมสาสิกขา ก็ไดรับ 
การฝกฝนอบรมมาเปนอยางดี จนสามารถรวมกันเปนทีมงานเผยแผธรรมะไดอยางเขาใจและเขาถึง
ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครฆราวาสท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป เม่ือจบการศึกษา
แลวมีความศรัทธาเขามาชวยในดานการเผยแผธรรมะอีกทางหนึ่ง จนกลายเปนทีมงานเผยแผธรรมะท่ีมี
คุณภาพ ท้ังนี้ หลักการสรางทีมงานเผยแผธรรมะ ไดแก การยกบุญและบารมีผลของการทําความดี 
เปนท่ีตั้ง ดังนั้น เม่ือทีมงานเผยแผทุกคน ทุกกลุมมีมุมมองวิธีการเผยแผไปในทิศทางเดียวกัน ใชรูปแบบ 
แบบแผนการบรรยาย อบรม สั่งสอน เปนอันเดียวกัน ก็เทากับวาเปนการควบคุมทางออมใหทุกคนได
ประพฤติปฏิบัติในครรลองเดียวกัน นั่นเอง 
   นอกจากนั้น วัดพระธรรมกายยังคํานึงถึงความสะดวกสบาย และความเปนระเบียบ
เรียบรอยดานกายภาพภายในวัดเพ่ือใหเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมและทํากิจกรรมอยางเต็มท่ี โดยไดแบงเขต
พ้ืนท่ีในวัดออกเปน ๓ เขต ชัดเจน ไดแก เขตพุทธาวาส เปนท่ีตั้งของโบสถ ประดิษฐานพระประธาน และ
เปนสถานท่ีประกอบกิจกรรมของสงฆ เชน การลงพระปาติโมกข การอุปสมบท เขตธัมมาวาส เปนท่ี
อบรมธรรมสําหรับประชาชน คือศาลาจาตุมหาราชิกา และมีบริเวณสนามหญาสําหรับเปนท่ีนั่งตามโคนไม 
มีโรงครัวเพ่ือบริการอาหาร และ เขตสังฆาวาส คือกุฏิท่ีพักสงฆ อยางเปนสัดสวนและไดพัฒนาวัดโดย
อาศัยหลักปฏิรูปเทส ๔ ไดแก อาวาสเปนท่ีสบาย คือ การปรับปรุงสภาพทางภูมิศาสตรของวัดใหดี ปลูก
ตนไมใหรมรื่น ดูแลวัดใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย  อาหารเปนท่ีสบาย คือ การดูแลอาหารของ
ญาติโยมท่ีมาวัดใหสะดวก ภัตตาหารท่ีญาติโยมนํามาถวายพระ ใหมีความเคารพในทานของญาติโยม 
ภาชนะของเขาท่ีใสภัตตาหารมา ก็ทําความสะอาดสงคืนใหเรียบรอย และรวมถึงการจัดระบบการบริหาร
การเงินใหรัดกุมดวย บุคคลเปนท่ีสบาย คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกาศิษยวัด จะตองอบรมใหมี
กิริยามารยาท เรียบรอยสมเปนคนวัด มีอัธยาศัยไมตรี ตอนรับญาติโยมท่ีมาวัดอยางดี ตองรักษาศีลอยาง
เครงครัด และหม่ันศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาอยางสมํ่าเสมอ ใหคนวัดเปนแบบอยางทาง
ความประพฤติแกญาติโยมท่ีมาวัดได  และ ธรรมะเปนท่ีสบาย คือ เม่ือประชาชนมาวัดแลว ไมกลับบาน
มือเปลา ตองไดเรียนรูธรรมะ ไดขอคิดกลับไปใชในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตได  
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 ๓.๓ เปาหมายและผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 

           ๓.๓.๑ เปาหมายการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกาย 
 

       วัดพระธรรมกายตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบแหงความเปนวัด ตองการสืบสานปณิธานของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในการสรางสันติสุขใหกับโลก โดยการทําใหมวลมนุษยชาติไดพบกับสันติ
สุขภายในท่ีแทจริง จึงเจริญรอยตามวิถีท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงใหไวเปนแบบอยาง คือ การเผยแผ
พระพุทธศาสนาเชิงรุก มีวัดเครือขายหรือวัดสาขาตั้งอยูท่ัวโลก มีบุคลากรท่ีเปนท้ังพระภิกษุ สามเณร 
อุบาสก อุบาสิกาจํานวนมาก อีกท้ังจํานวนสาธุชนท่ีหันมาศรัทธาและสนใจปฏิบัติธรรมตามแนววิชชา
ธรรมกายมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ (บุญทัน ดอกไธสง, ๒๕๕๘) วัดพระธรรมกายไดถือกําเนิดข้ึน โดยการ
นําของแมชีจันทร ขนนกยูง ซ่ึงเปนหนึ่งในผู ท่ีมีบทบาทอยางยิ่งตอชีวิตของพระไชยบูลย ธมฺมชโย       
(หลวงพอธัมมชโย) เจาอาวาส และพระเผด็จ ทตฺตชีโว (หลวงพอทัตตชีโว) รองเจาอาวาส แมชีจันทร     
ขนนกยูง และหมูคณะรุนบุกเบิกกวา ๑๐ ชีวิต ดวยความตั้งใจสรางวัดแหงการปฏิบัติธรรม ตามหลัก
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ใหเปนวัดปากลางเมือง ตามหลักปฏิรูปเทส ๔ อันประกอบดวย อาวาสเปนท่ีสบาย 
อาหารเปนท่ีสบาย บุคคลเปนท่ีสบาย และธรรมะเปนท่ีสบาย หลักธรรมนี้ถูกนํามาใชในการสรางวัดโดยมี
เปาหมายการสรางวัดท่ีชัดเจนตามปณิธานของผูรวมกอตั้งวัด ๓ ประการ ไดแก สรางวัดใหเปนวัด สราง
พระใหเปนพระ และสรางคนใหเปนคนดี กลาวคือ 
  

(๑) การสรางวัดใหเปนวัด 
 

   คณะผูรวมกอตั้งวัดท่ีนําโดยแมชีจันทร ขนนกยูง พระไชยบูลย ธมฺมชโย (หลวงพอธัมมชโย) 
เจาอาวาส และพระเผด็จ ทตฺตชีโว (หลวงพอทัตตชีโว) รองเจาอาวาส มีปณิธานแนวแนวาวัดพระธธรม
กายตองเปนวัดท่ีสะอาด สงบ รมรื่น เหมาะสมแกการประพฤติปฏิบัติธรรมของประชาชน  จะเห็นไดจาก
การวางแผนผังของวัดท่ีไดแบงเขตพ้ืนท่ีในวัดออกเปน ๓ เขต ชัดเจน ไดแก เขตพุทธาวาส เปนท่ีตั้งของ
โบสถ ประดิษฐานพระประธาน และเปนสถานท่ีประกอบกิจกรรมของสงฆ เชน การลงพระปาติโมกข   
การอุปสมบท เขตธัมมาวาส เปนท่ีอบรมธรรมสําหรับประชาชน บริเวณนี้ไดแก ศาลาจาตุมหาราชิกามี
บริเวณสนามหญาสําหรับเปนท่ีนั่งตามโคนไม มีโรงครัวเพ่ือบริการอาหาร และเขตสังฆาวาส ไดแก กุฏิท่ี
พักสงฆแบงอาณาเขตเปนสัดสวนอยางชัดเจน และได พัฒนาวัดโดยอาศัยหลักปฏิรูปเทส ๔                 
วัดพระธรรมกายมีแนวคิดในการออกแบบสิ่งกอสรางตางๆ เชน อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ หอฉัน  
ท่ีแตกตางไปจากวัดไทยในยุคดั้งเดิมอยางสิ้นเชิงโดยมุงเนนท่ีอัตถประโยชนในการใชงาน มีการออกแบบท่ี
ผสมกลมกลืนอยางลงตัวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภายในวัดท่ีมีความเรียบงาย สะอาด มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย รมรื่น และเนนความเงียบสงบของบรรยากาศเพ่ือใหเหมาะสมตอการปฏิบัติธรรม จน
ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ทําใหโบสถของวัดพระธรรมกายไดรับรางวัลสถาปตยกรรมดีเดน และไดกลายเปน
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สัญลักษณท่ีโดดเดนอยางหนึ่งของวัดพระธรรมกายนอกเหนือไปจากมหาธรรมกายเจดีย และมหาวิหาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายไมอนุญาตใหมีการจัดงานมหรสพภายในวัด
อันเปนการรบกวนผูปฏิบัติธรรม  
  เปาหมายของการสรางวัดใหเปนวัดจากนโยบายของสวนกลางท่ีกลาวมาขางตน ถูกถายทอดไปสู
การลงมือปฏิบัติในทุกศูนยสาขาของวัดพระธรรมกายท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ลวนใชหลักการบริหารงานเพ่ือจัดตั้งวัดไมตางไปจากหลักการใหญซ่ึงเปนแมบท
ท่ีไดวางไว ในท่ีนี้หมายรวมถึงการเผยแผพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีของวัดพระธรรมกาย 
ในศูนยสาขาท้ัง ๗ แหงท่ีตั้งอยูในเยอรมน ีคณะกรรมาธิการบริหารวัดไดใชหลักปฏิรูปเทส ๔ เพ่ือหาทําเล
ท่ีเหมาะในการสรางวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้ 
         ประการท่ีหนึ่ง อาวาสหรือท่ีอยูเปนท่ีสบาย ในการสรางวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เนื่องจากเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกในตางประเทศ ปจจัยสําคัญประการแรกของการ
กอตั้งวัด และเปนองคประกอบท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งยวด คือ ความรูในเรื่องของกฎหมายการอนุญาต
ขอใชอาคาร (Baugenehmigung) เพ่ือจัดตั้งเปนวัดหรือมูลนิธิ และการขออนุญาตเปลี่ยนวัตถุประสงคใน
การใชอาคาร (Bauvoranfrage) (เลขานุการภาคพ้ืนยุโรปประจําวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี, สัมภาษณ, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) ในกรณีท่ีวัดไดซ้ืออาคารเกาเพ่ือนํามาบูรณะจัดตั้งเปนวัดใน
ภายหลัง ท้ังนี้เพราะการขออนุญาตกอสรางอาคารตองใชเวลานาน งบประมาณการกอสรางอาคารใหม มี
ราคาสูง (ท้ังคาแรงและคาวางระบบสาธารณูปโภค) การซ้ืออาคารเกามาปรับปรุงใหม จึงประหยัดเวลา ใน
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีความเขมงวดในเรื่องของการใชกฎหมายการกอสราง การจัดตั้งวัด
อยางถูกกฎหมายจึงตองใหความสําคัญกับกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ  นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายสังคม
ท่ีวาดวยเรื่องของการอยูรวมกันกับชุมชนท่ีวัดนั้นๆ ตั้งอยูในเมืองตางๆ ดวยเหตุนี้ การจัดตั้งวัดจึงคํานึงถึง
ขอกฎหมายเปนสําคัญเบื้องตน 
         ประการท่ีสอง อาหารเปนท่ีสบาย ปจจัยสี่เปนท่ีสบาย คือ ท้ังขาวปลาอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยู
อาศัย ยารักษาโรคพรอม ในบรรดาท้ังสี่อยางนี้ สิ่งท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน และขาดไมไดคืออาหาร   
การเลือกสถานท่ีกอตั้งวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จึงเนนท่ีตั้งวัดตองอยูในภูมิประเทศ
ท่ีไมไกลชุมชนมากจนเกินไป บุคคลท่ัวไปสามารถเดินทางมาวัดไดสะดวกท้ังรถสวนตัว หรือรถไฟฟา 
สามารถซ้ือหาอาหารหรือปจจัยสี่ไดงาย โดยนัยนี้จึงเชื่อมโยงกับโครงสรางของอาคารท่ีจะสรางเปนวัด 
อาคารท่ีซ้ือมาจําตองมีหองครัว และหองฉันของพระภิกษุ โรงทานสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีพอเพียง เม่ือมีงาน
สําคัญทางศาสนา วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดมีการตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารญาติโยม
ท่ีมาวัดอยางเทาเทียมกันทุกคน บริการใหความสะดวก โดยไมใหญาติโยมเกิดความกังวล รวมท้ังดูแลเอา
ใจใสภัตตาหารท่ีญาติโยมนํามาถวายพระ 
  ประการท่ีสาม บุคคลเปนท่ีสบาย คือ การอบรมบุคลากรในวัดใหดี วัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี มีหลักสําคัญประการหนึ่งคือ ทางวัดไมไดใหความสําคัญเพียงแคดานศาสนสถาน
เทานั้น เพราะการท่ีวัดจะไดเปนวัดท่ีเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมไดอยางสมบูรณนั้นตองอาศัยศาสนบุคคลท่ี
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เอ้ือตอการทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย ทางวัดจึงมีเปาหมายชัดเจนดานการฝกฝนอบรมเจาหนาท่ีประจําของ
วัดใหมีบุคลิกภาพท่ีดี และมีมารยาทท่ีดีของเจาของบาน พรอมในการทําหนาท่ีตอนรับ ดูแล บริการผูมา
เยือนหรือผูปฏิบัติธรรมท้ังหลายดวยใจเปนมิตร โดยการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกฝนทางจิตใจ 
เพราะมีฐานความคิดท่ีวา เม่ือใจนิ่ง ใจสงบ ใจเปนสมาธิ การตั้งใจฟงธรรมและเขาใจในธรรมะมักเกิดข้ึน
ไดงาย นําไปสูการปฏิบัติและเปดใจทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ดวยเหตุนี้วัดพระธรรมกาย
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงเนนในบุคลากรภายในวัดไดรับการอบรมสมาธิอยางสมํ่าเสมอเปนประจํา
ทุกวันในชวงเชา อีกท้ังยังมีโครงการอบรมตางๆ เชน โครงการผูนําบุญ การทําหนาท่ีกัลยาณมิตรใหกับ
ตนเองและผูอ่ืน โดยเปาหมายของโครงการเปนไปเพ่ือขัดเกลาจิตใจ ใหออนนอมถอมตน มีกิริยามารยาท
เรียบรอย มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีงาม หม่ันศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอยางสมํ่าเสมอ 
เปนแบบอยางท่ีดีสรางความประทับใจแกบุคคลท่ีมาวัด  
 และประการสุดทาย ธรรมะเปนท่ีสบาย วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เนนหลัก
วาเม่ือประชาชนมาวัดแลว ไมวาจะเปนคนไทยหรือเปนชาวเยอรมัน เม่ือมาวัดตองไดรูธรรมะและไดขอคิด
กลับไปใชในชีวิตประจําวัน โดยนัยนี้ทุกๆ กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนกอตั้งวัดจะมีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีให
ความรูธรรมะกับคนท่ีมาวัดอยูสมํ่าเสมอ ยกตัวอยางเชน ในระหวางท่ีปรับปรุงวัดเพ่ือจัดตั้งเปนวัดใหม ใน
คราวนี้จะผูคนจากท่ัวสารทิศมักเดินทางมาเพ่ือชวยงาน วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีได
จัดกิจกรรมควบคูกับงานดานการปฏิรูปอาคารควบคูกัน อาทิ มีเทศนาสั่งสอน ฝกฝน อบรมโครงการ
คุณธรรม ตางๆ ไปพรอมกันดวย 
 

(๒) การสรางพระใหเปนพระ 
  
 การสรางพระใหเปนพระ วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กลาวโดยภาพรวม
สามารถแบงประเภทของพระภิกษุท่ีมาจําพรรษายังสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดเปน ๒ กลุม กลุมท่ี ๑ 
เรียกวา พระภิกษุประจําการถาวร ปฏิบัติหนาท่ีเปนพระธรรมทูตซ่ึงเดินทางมาจากวัดพระธรรมกาย
ประเทศไทย  โดยเปดรับพระนวกะ ไมเกิน ๕ พรรษา เพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีเปนพระอาจารยสรางวัดใน
ตางประเทศ กลุมท่ีสอง เรียกวา พระภิกษุซ่ึงถือกําเนิดทางธรรมโดยมีเชื้อชาติเปนชาวเยอรมันหรือเปน
ชาวทองถ่ิน ซ่ึงมีความศรัทธาและสนใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา กลุมท่ีสองนี้จะไดรับการบวชและ
ดูแลจากพระอาจารยอยางใกลชิด เรียนรูพระธรรมวินัย หลักธรรมะ เพ่ิมพูนสติปญญาดวยการฝกสมาธิ 
(เจาอาวาสวัดพุทธฮัมบวรก, สัมภาษณ, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยนัยนี้วดัพระธรรมกายในเยอรมัน จึงเปน
อีกหนึ่งสนามในการสรางพระใหเปนพระ สอดรับกับท่ีคณะผูรวมกอต้ังวัดท่ีนําโดยแมชีจันทร ขนนกยูง 
พระไชยบูลย ธมฺมชโย (หลวงพอธัมมชโย) เจาอาวาส และพระเผด็จ ทตฺตชีโว (หลวงพอทัตตชีโว) รองเจา
อาวาส มีปณิธานแนวแนวาวัดพระธรรมกายตองเปนวัดท่ีสามารถฝกอบรมพระภิกษุ ใหถึงพรอมดวยศีลา
จารวัตร และมีคุณธรรมภายใน เปนท่ีตั้งแหงศรัทธา สามารถเปนครูสอนศีลธรรมใหแกประชาชนได ดังนั้น 
วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงใหความสําคัญต้ังแตข้ันตอนการคัดกรองบุคคลท่ีจะเขา
มาบวชเปนภิกษุ สามเณร ปฏิบัติงานทางสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยทางวัดไดจัดโครงการตาง ๆ 
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เพ่ือทําการคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะอุปสมบทหรือบรรพชาเขามาเปนสมาชิกของวัด เชน 
โครงการธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู โครงการบวชสามเณร ซ่ึงทุกโครงการท่ีกลาวมานี้ใชหลักการ
ท่ีถอดแบบมาจากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมีหลักการวา ผู ท่ีประสงคจะบวชกับวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ท้ังชาวไทยและชาวเยอรมัน จะตองไดรับการอบรมหลัก
คุณธรรม ๓ ประการ คือ หลักนิสสัย ๕ และหลักท่ีถูกเรียกวา หลักการ ๕ หองชีวิต รวมถึงตองรับทราบ
กฏ กติกาของวัด จากนั้นตองเรียนรูและไดรับการนิเทศธรรม ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับความเปนมาของวัด 
บุคคลสําคัญของวัด สถานท่ีสําคัญ และกิจวัตรท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติในแตละชวงเวลา ตอจากนั้นทาง
วัดจึงนําเขาสูกระบวนการของการสรางพระใหเปนพระใหเปนพระแทท่ีสามารถเปนเนื้อนาบุญอันยิ่งของ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไป คือ มีการฝกอบรม พัฒนาภิกษุ สามเณร ใหครอบคลุมท้ังดานรางกายภายนอกและ
จิตใจอยางมีระเบียบแบบแผน เปนข้ันเปนตอนและทําอยางสมํ่าเสมอ ใหประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบ
พระธรรมและพระวินัยอยางเครงครัด วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดรับนโยบายมา
จากศูนยสาขาใหญท่ีตระหนักวาพระภิกษุสงฆจะตองเปนตนแบบท่ีดีใหกับฆราวาสได ดวยเหตุนี้ โครงการ
ตางๆ ท่ีไดจัดทําข้ึนในประเทศไทย  วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดจัดทําดวย
เชนเดียวกัน จึงไดใหการสนับสนุนการฝกอบรมพระภิกษุสามณรผานโครงการตาง ๆ  อาทิ โครงการ
อบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมูภาคฤดูรอนท่ีดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน มีการสราง
เครือขายจัดต้ังศูนยสาขาของวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรปเพ่ือทํางานรวมกันดังนี้ วัดพระธรรมกายใน
ประเทศเดนมารก ไดแก วัดพระธรรมกายคอรซัวร ลุสทสโกว วัดพระธรรมกายในประเทศฝรั่งเศส ๓ แหง 
คือ วัดพระธรรมกายบอรคโด วัดพระธรรมกายปารีส และวัดพุทธตูลูส วัดพระธรรมกายในประเทศอิตาลี 
วัดพระธรรมกายในประเทศนอรเวย วัดพระธรรมกายในประเทศสวีเดน ๒ แหง คือ วัดพระธรรมกายบู
โรส และวัดพุทธสตอกโฮลม วัดพระธรรมกายในประเทศสวิตเซอรแลนด และวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี และศูนยประสานงานตางประเทศเหลานี้จะทําหนาท่ี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู
ธรรมทายาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหชาวยุโรปและผูท่ีสนใจพระพุทธศาสนาเขามาบวชศึกษา
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา อาทิ เรื่องกฎแหงกรรม สัมมาทิฏฐิ พุทธประวัติ ศาสนพิธี และการฝก
สมาธิ โครงการตางๆ ท่ีไดจัดทําข้ึนลวนเปนไปเพ่ือสรางพระใหเปนพระแท และเผยแผหลักธรรมของพุทธ
ศาสนาในตางประเทศ 
 

(๓) การสรางคนใหเปนคนด ี
 

   วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดตอบรับและสานตอปณิธานของคณะผูรวม
กอตั้งวัดท่ีนําโดยแมชีจันทร ขนนกยูง พระไชยบูลย ธมฺมชโย (หลวงพอธัมมชโย) เจาอาวาส และพระ
เผด็จ ทตฺตชีโว (หลวงพอทัตตชีโว) รองเจาอาวาส ซ่ึงมีปณิธานแนวแนวาวัดพระธรรมกายตองเปนวัดท่ี
สามารถอบรม สั่งสอน เพ่ือขัดเกลาใหพุทธศาสนิกชน เปนคนดีมีศีลธรรม โดยใชหลักธรรมคําสั่งสอนและ
หลักประพฤติปฏิบัติของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและหลักธรรมคําสั่งสอนท่ีทางวัดได
จัดทําข้ึน เปนเสมือนดังอุปกรณในการเผยแผพุทธศาสนา วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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ยังไดมีการจัดทําสื่อท่ีทันสมัยท้ังในรูปแบบของการออนไลนทางอินเทอรเนต หนังสือคูมือหลักธรรมะเปน
ภาษาเยอรมัน การจัดทําสื่อเพ่ือเผยแผหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาท่ีมีท้ังภาษาไทย สําหรับคนไทย 
และภาษาเยอรมันสําหรับชาวทองถ่ิน รวมถึงจัดสรางชองทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุกท่ี
หลากหลายเขากับยุคสมัย เพ่ือชวยใหชาวไทยในเยอรมันและชาวทองถ่ินมีแนวทางในการศึกษาหาความรู
ในพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนยสาขา ยังไดดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เรื่อยมา โดยทุกกิจกรรมโครงการท่ีจัดทําข้ึน มีเปาหมายเพ่ือหลอหลอมใหบรรลุ
วัตถุประสงคภายใตเปาหมายยุทธศาสตรของการการสรางคนใหเปนคนดี โดยโครงการตางๆ ท่ีจัดทําข้ึนมี
อยูมากมาย อาทิ   
  ประการท่ีหนึ่ง กิจกรรมงานบุญวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนยสาขาเห็นความสําคัญและไดจัดงานบุญทางพระพุทธศาสนาตามประเพณี
ไทยมาอยางตอเนื่อง ท้ังวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษาและวันออกพรรษา เปน
ตน เพ่ือใหคนไทยในเยอรมันและชาวทองถ่ินไดเรียนรูหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาผานการจัด
กิจกรรมงานวันสําคัญตางๆ  
 ประการท่ีสอง กิจกรรมงานบุญประจําปและบุญวาระพิเศษ วัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนยสาขาไดมีการจัดท่ีเรียกวา กิจกรรมงานบุญประจําป ซ่ึงเปนงานท่ีจัดข้ึน
ตามวัดพระธรรมกายในประเทศไทย เชน พิธีบูชาขาวพระตนเดือน การปฏิบัติธรรมธุดงคปใหม กิจกรรม
งานวันมหาปูชนียาจารย กิจกรรมวันคุมครองโลก กิจกรรมวันธรรมชัย และกิจกรรมวันคลายวันละสังขาร
คุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง ท้ังนี้เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดเขารวมกิจกรรมมีการนั่ง
สมาธิ ทําบุญตักบาตร และสวดมนตตามแนวรูปแบบของพุทธศาสนาเถรวาท   
 ประการท่ีสาม กิจกรรมการจัดปฏิบัติธรรม สวดมนต ณ เมืองตางๆ วัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนยสาขา พระภิกษุในแตละศูนยจะเดินทางไปจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และสวด
มนตยังเมืองตางๆ ในลักษณะของการปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี ในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห นอก
เนื่องจากวันบูชาขาวพระอาทิตยตนเดือนของทุกเดือน ซ่ึงแตละวัดจะจัดกิจกรรมตามแตโอกาสและเวลาท่ี
เหมาะสม ซ่ึงอาจจะจัดงานข้ึนชวงวันเสารและอาทิตยในสัปดาหท่ี ๒ สัปดาหท่ี ๓ และสัปดาหท่ี ๔ ในแต
ละเดือนโดยหมุนเวียนกันจัด เมืองตางๆท่ีไดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต เมืองท่ีเคยมีการจัด
กิจกรรมดังกลาว เชน เมือง Bremen เมือง Bad Pyrmont  เมือง Hannover เมือง  Flensburg เมือง 
Peine เมือง Buchholz เปนตน  
 ประการท่ีสี่ โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอน วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
แตละศูนยสาขาจะหาชวงเวลาท่ีเหมาะกับการปดเทอมของสถานศึกษาและโรงเรียนในเยอรมัน โดย
กําหนดของการเปดปดเรียนจะมีชวงฤดูหนาวเดือนธันวาคม จะมีปดเทอมระยะสั้น ๒ สัปดาห คือ ชวง
คริสมาสถึงตนปใหม และการปดเทอมใหญ ๔-๖ สัปดาห ซ่ึงในชวงนี้จะเปนโอกาสท่ีแตละวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะไดมีการกําหนดเพ่ือจัดงานโครงการอบรมสามเณรภาคฤดู
รอนเปนระยะเวลา ๒ สัปดาหภายในแตละปอยางตอเนื่อง ซ่ึงกิจกรรมโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอนท่ี
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จัดข้ึน จะสอดคลองกับชวงปดภาคเรียนของนักเรียนเยอรมัน โครงการนี้จัดข้ึนเพ่ือปลูกฝงใหผูปกครอง
และเยาวชน ไดซึมซับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และสรางศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 
ตระหนักถึงความสําคัญของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใหมากข้ึน เม่ือจบโครงการอบรมสามเณรแลว 
ยังสามารถนําคุณธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีไดศึกษาฝกฝนอบรมในชวงบวชเปนสามเณร นํากลับไปปฏิบัติใชใน
ชีวิตประจําวันตอไป  
 ประการท่ีหา กิจกรรมปฏิบัติธรรมชาวทองถ่ิน วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ได

จัดกิจกรรมนี้ข้ึนเพ่ือใหความรูเก่ียวหลักธรรมเบื้องตนในพุทธศาสนากับชาวเยอรมันท่ีสนใจในรูปแบบการ

นั่งสมาธิ โดยกิจกรรมนี้วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนยสาขาจะมีการจัดเปน

ประจําอยางตอเนื่อง ในวันงานจะมีการเทศนสอนใหความรูเก่ียวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจา และ

แนะนําการนั่งสมาธิเบื้องตน มีการปฏิบัติธรรมรวมกัน กอนและหลังจากท่ีปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิรวมกันได

เปดโอกาส ใหชาวเยอรมันไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ถามตอบ เก่ียวกับธรรมะ เปาหมายของกิจกรรมนี้

ในครั้งนี้ทําใหชาวทองถ่ินท้ังท่ีเคยมาและไมเคยมาวัดพระธรรมกายไดรับความสุข ความสงบจากการนั่ง

สมาธิ และไดรับหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงถือวาเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ี

ไดผลตอบรับเปนอยางดี โดยคนไทยท่ีมีถ่ินฐานพํานักในเยอรมันสวนหนึ่งจะทําหนาท่ีประชาสัมพันธเชิญ

ชวนชาวทองถ่ินหรือบุคคลอันเปนท่ีรักในครอบครัวมาประพฤติปฏิบัติธรรมท่ีวัด โดยเนนใหชาวทองถ่ินได

ศึกษาคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และไดศึกษาวิธีการฝกสมาธิตั้งแตข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติธรรมท่ีสูงยิ่งๆข้ึนไป จากความสําคัญดังกลาว วัดพระธรรมกายในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีจึงไดกอตั้งโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ใหแกชาวทองถ่ิน การมีบรรยายธรรมะเปน

ภาษาเยอรมันเปนประจําสมํ่าเสมอทุกเดือน 

 กิจกรรมตางๆ ท่ีไดกลาวมาขางตน ลวนถูกปรับใชบูรณาการกับเทคนิควิธีการสมัยใหมเพ่ือใชใน

การเผยแผแบบเชิงรุก ท้ังนี้การเลือกจัดกิจกรรม และดําเนินโครงการโดยบุคลากรท่ีเปนผูทรงภูมิรูท้ังทาง

โลกและทางธรรมมาเปนพระบรรยายธรรมและเขียนหนังสือธรรมะท่ีใครๆ สามารถอานทําความเขาใจ

และปฏิบัติตามไดงาย ลวนเปนไปเพ่ือเปาหมายของการสรางคนใหเปนคนดีโดยใชหลักธรรมคําสั่งสอน

และหลักประพฤติปฏิบัติของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปาหมายดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย “รูปแบบการ

บริหารจัดการวัดสันติสุข : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย”  ซ่ึงพบวา วัดพระธรรมกาย มีบริหารจัดการดวย

ระบบสังฆะ ตามหลักพระธรรมวินัย ตรงตามทฤษฎี POSDCoRB และหลักสัปปายะ ๗  ซ่ึงเปนหลักการ

บริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะแกการปฏิบัติธรรมกลาวไดวา วัด

พระธรรมกาย เปน “วัดสันติสุขตนแบบ”  ดานการบริหารจัดการวัด โดยมีองคประกอบดังนี้  ๑) ความ

เขมแข็งขององคกร (STRENGTH FOR PEACE) ไดแก  ผูนํามีวิสัยทัศน, บุคลากรมีคุณภาพ และมี



๑๐๗ 
 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็ง  ๒) เนนปญญาท้ัง ๓ ระดับ (WISDOM) ใชหลักธรรมในการพัฒนาวัด 

บุคลากร สาธุชน  และ  ๓) จัดการองคกรเพ่ือสันติสุขภายในภายนอก (ORGANIZATION for PEACE) 

ดวยหลัก POSDCoRB และสัปปายะ ๗ โดยสรุปเปนโมเดลท่ีเรียกวา “SWO The Temple for Peace” 

หมูคณะวัดพระธรรมกายมุงม่ัน “ทําประโยชนตน และ ประโยชนทาน ใหถึงพรอมดวยความไมประมาท” 

ดวยการเผยแผธรรมะของสัมมาสัมพุทธเจา เพ่ือใหทุกคนเขาถึงสันติสุขภายในและสันติภาพภายนอก

ตอไป (พระครูสมุหสนิทวงศ วุฑฺฒิวํโส, ๒๕๖๓) แสดงไดดวย SWO The temple fo  Peace Model  

ตามภาพ ๓.๑ 

 
  ภาพ ๓.๑ SWO The temple fo  Peace Model 
                                                                       (พระครูสมุหสนิทวงศ วุฑฺฒิวํโส, ๒๕๖๓) 
 
  จะเห็นไดวา เปาหมายของโครงการและกิจกรรมท้ังหมดของวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีไดมีการจัดข้ึนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลวนสงเสริมสนับภารกิจของวัดใหบรรลุ
ผลลัพธตามปณิธานของผูรวมกอตั้งวัดท่ีตองการใหวัดพระธรรมกายสรางคนใหเปนคนดีกลับคืนสูสังคม 
และสรางสันติภาพใหบังเกิดข้ึนในการใชชีวิตอยูรวมกันของมนุษยทุกชาติ ศาสนา ในโลกใบนี้ 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

   ๓.๓.๒  ผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในเยอรมนี 
 

  การนําหลักพุทธวิธีมาใชในการบริหารงานของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี 
ซ่ึงนําทีมโดยคณะกรรมาธิการบริหารภาคพ้ืนยุโรป เจาอาวาสวัดพระธรรมกายในเยอรมนี พระลูกวัด 
รวมถึงทีมงานทุกคนทุกฝาย ลวนมีเปาหมายการบริหารท่ีชัดเจนเปนไปตามเจตนารมณและปณิธานของ
คณะผูรวมกอตั้งวัดพระธรรมกายซ่ึงตองการใหวัดพระธรรมกายเปนพุทธสถานสําหรับสรางวัดใหเปนวัด 
สรางพระใหเปนพระแท และสรางคนใหเปนคนดี ซ่ึงถาพิจารณาแลวจะเห็นไดวาเปาหมายตาม
เจตนารมณดังกลาวครอบคลุมองคาพยพท่ีเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาครบทุกดาน กลาวคือ ดาน 
ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนธรรม ดังนั้น ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลลัพธของการ
บริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีโดยใชกรอบการวิเคราะหใน               
๔ ประเด็นดังท่ีไดกลาวมานี้ตามลําดับ  
 

(๑) ดานศาสนสถาน 
   
  ดังท่ีไดอธิบายแลวในหัวขอกอนหนาวาดวยเรื่องแนวคิดการออกแบบศาสนสถานของ         
วัดพระธรรมกายท่ีคํานึงถึงหลักปฏิรูปเทส ๔ เปนหัวใจสําคัญซ่ึงประกอบดวย อาวาสเปนท่ีสบาย อาหาร
เปนท่ีสบาย บุคคลเปนท่ีสบาย และธรรมะเปนท่ีสบาย ผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัด
พระธรรมกายดานศาสนสถานมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับเปาหมายของวัดดาน “การสรางวัดใหเปนวัด”  
ซ่ึงพุทธศาสนิกชนท่ีมีประสบการณในการทํากิจกรรมรวมกับทางวัดตางก็ไดสัมผัสเชิงประจักษกับ
บรรยากาศของวดัพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนยสาขาท่ีตั้งอยูตามเมืองตางๆ โดย
ทุกท่ีจะเนนในเรื่องของการเดินทางคมนาคมท่ีสะดวกสบาย ใกลเมืองท่ีเปนศูนยกลางของเศรษฐกิจ 
ภายในวัดมีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ (พระภิกษุวัดพุทธฮัมบวรก, สัมภาษณ, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
สอดรับกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนตามวิสัยทัศนของวัดพระธรรมกายในประเทศไทยและผูเชี่ยวชาญดาน
หลักวิศวกรรมและสถาปตยกรรม โดยนําหลักทางสถาปตยกรรมรวมสมัยมาบูรณาการกับหลักการ
สรางศาสนสถานตามพุทธานุญาตอันเปนแนวทางปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่ีมีมาอยางชานาน ใหสามารถ
รองรับพุทธศาสนิกชนท้ังท่ีเปนคนไทยและชาวทองถ่ินไดอยางไมขาดตกบกพรอง นอกจากนี้ บริเวณ
รอบๆ วัดเนนเรื่องความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย สงบ เหมาะกับการฟงเทศน ปฏิบัติธรรม 
และประกอบศาสนพิธีในวันสําคัญตาง ๆ ของพุทธศาสนา ชวยใหศาสนิกชนท้ังฝายสงฆและฆราวาสใน
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีจิตใจท่ีออนนอม มีสติสมาธิ เอ้ือเฟอชวยเหลือเก้ือกูลกันโดยไมมีการ
แบงเชื้อชาติ ชนชั้น  
  ผลลัพธทางดานศาสนสถาน จึงชี้ใหเห็นวา เม่ือมีการกอตั้งวัดพระธรรมกายข้ึนมาในเยอรมนีวัดได
กลายเปนสถานท่ีท่ีมีการจัดกิจกรรม เปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เปนสถานท่ีให
ความรูทางธรรมะ เปนศูนยกลางของการเผยแผศิลปวัฒนธรรมไทย ชวยยกระดับจิตใจของผูท่ีไดมีโอกาส
มารวมทํากิจกรรมกับวัดในโอกาสตางๆ โดยนัยนี้จึงสามารถวิเคราะหไดวาผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนดังกลาวเปน



๑๐๙ 
 

ผลอันเนื่องมาจากวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดใหความสําคัญกับการกอตั้ง วัด ซ่ึง
เปนศาสนสถานท่ีสําคัญในพุทธศาสนา โดยใสใจทุกรายละเอียดต้ังแตการศึกษาเรื่องกฎหมาย การ
พิจารณาเลือกหาสถานท่ี การออกแบบและสรางอาคารตางๆ ภายในวัด โดยคํานึงถึงขนาดและจํานวน
ของอาคารสถานท่ีท่ีพอดีพอเหมาะกับจํานวนของพุทธศาสนิกชนท้ังชาวไทยและชาวทองถ่ินท่ีเดินทางมา
ประพฤติปฏิบัติธรรม เปนการอํานวยความสะดวกในการชักชวนใหผูท่ีสนใจศึกษาคําสอนและวิธีการ
ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเถรวาทในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดมีแหลงในการคนควาหาความรู ศึกษา
ปฏิบัติธรรม โดยมีวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนยสาขาท่ีตั้งอยูตามเมืองตางๆ 
เปนจุดศูนยกลางในการเผยแผพุทธศาสนาใหเปนท่ีรูจัก สงเสริมใหบุคคลท่ัวไปเห็นความสําคัญของการ
ทําบุญ สละทรัพย การท่ีจะเผยแผพระพุทธศาสนาได จึงจําเปนตองมีสถานท่ีม่ันในการทํางาน การจัดตั้ง
วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดมากถึง ๗ ศูนยสาขาอยางถูกกฎหมาย จึงเปนผลลัพธ
ของการใชพุทธวิธีการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาท่ีสะทอนออกมาใหเห็นเปนผลลัพธเชิง
ประจักษในดานศาสนสถานไดอยางชัดเจนท่ีสุด 
 
   (๒) ดานศาสนบุคคล 
  
   ผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ดานศาสนบุคคลนั้นก็จะครอบคลุมทุกกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ซ่ึงมีท้ังฝายสงฆและฝายฆราวาส แบงเปนกลุมบุคคลท่ีเปนฝายปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวย
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา อาสาสมัครท่ีผานการอบรมและบรรจุเปนสมาชิกประจําของวัด และกลุม
บุคคลหรือประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในเยอรมนีท่ีรวมทํากิจกรรมสั่งสมบุญบารมีกับทางวัดพระธรรมกาย
ซ่ึงมีท้ังคนไทยและคนตางประเทศท่ีพํานักในประเทศเยอรมนี ดังนั้นเม่ือพิจารณาเทียบกับเปาหมายของ
การบริหารเชิงพุทธแลวจะครอบคลุมท้ังเปาหมายดานการสรางพระใหเปนพระแท และการสรางคนให
เปนคนดี จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานเชิงพุทธดานศาสนบุคคล พบวา ทางวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประสบความสําเร็จไดเพราะมีกระบวนการการดําเนินการ
อยางชัดเจนสัมผัสไดในเชิงรูปธรรมท้ังในฝายผูปฏิบัติงานและประชาชนผูเดินทางมาวัด กลาวคือ   
   ในฝายผูปฏิบัติงานมีการคัดกรองบุคคลท่ีจะเขามาเปนพระธรรมทูต ปฏิบัติงานสืบทอดอายุ
พระศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยทางวัดมีการกําหนดพรรษา และคุณสมบัติของผูท่ีตองการ
จะเขาไปปฏิบัติหนาท่ี เชน มีความสามารถทางดานภาษา มีความสามารถดานงานสถาปตย มี
ความสามารถดานสื่อเทคโนโลยี ฯลฯ หากมีคุณสมบัติครบตามท่ีกําหนด จะไดรับการพิจารณาใหเขารับ
การปฏิบัติหนาท่ี โดยจะมีมติจากท่ีประชุมของคณะกรรมาธิการบริหารภาคพ้ืนยุโรปประกาศรับรองการ
บรรจุงาน เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอนการพิจารณาหาผูท่ีเหมาะสมเขารับตําแหนง อยางมีระเบียบแบบแผน 
เปนข้ันเปนตอน การสรรหาบุคลากรตามข้ันตอนดังกลาว โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการในการคนหาตลอดจน
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและมีทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเขามาปฎิบัติงานในตําแหนงงาน                 



๑๑๐ 
 

พระธรรมทูตของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กระบวนการนี้จะเริ่มตนตั้งแตการวาง
แผนการคัดเลือก การสื่อสารใหเกิดแรงจูงใจกับผูสมัคร เปาหมายท่ีตองการ และจะสิ้นสุดกระบวนการ
เม่ือวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนยสาขาท่ีตั้งอยูตามเมืองตางๆ ไดรับบุคคลนั้น
เขาเปนเจาหนาท่ีแลว โดยนัยนี้จึงทําใหวัดพระธรรมกายไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถทํางานเพ่ือเผยแผ
พุทธศาสนาในประเทศเยอรมนีไดอยางเต็มกําลังซ่ึงเปนผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีดานศาสนบุคคล ซ่ึงจัดอยูในฝายปฏิบัติงานท่ีประกอบดวย
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา อาสาสมัครท่ีผานการอบรมและบรรจุเปนสมาชิกประจําของวัดในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี 
  ขอสังเกตอีกประการคือ ผลลัพธการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายดานศาสนบุคคลนั้น
มิไดเห็นผลเพียงการไดบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมาชวยงานดานการเผยแผพุทธศาสนาเพียงอยางเดียว แต
ยังมีผลลัพธท่ีครอบคลุมกลุมบุคคลฝายฆราวาส ไดแกกลุมบุคคลหรือประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูใน
เยอรมนีท่ีมารวมทํากิจกรรมกับทางวัดพระธรรมกายซ่ึงมีท้ังคนไทยและคนตางประเทศท่ีพํานักในประเทศ
เยอรมนี ในสวนของประชาชนท่ัวไปทางวัดใชกระบวนการของการอบรม สั่งสอน เพ่ือขัดเกลาใหเปนคนดี
มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยใชหลักธรรมคําสั่งสอนและ
หลักประพฤติปฏิบัติของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เปนแกนกลางในการถายทอดความรู 
ผานการใชสื่อท่ีตรงกับความตองการและความสนใจของผูคนในสังคมท่ีมีความเจริญทางดานเทคโนโลยี 
ทางวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดผลิตสื่อ หนังสือ วีดิทัศน บทเพลงท่ีเก่ียวกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยไดเรียบเรียงใหใชงานงาย (ฆราวาสวัดพุทธฮัมบวรก, สัมภาษณ, ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓) เพ่ือใชเปนสื่อในการเผยแผพุทธศาสนาแบบเชิงรุก นอกจากนี้วัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนียังไดจัดใหมีโครงการอบรมธรรมะแกผูสนใจ เชน โครงการอบรมธรรมะวันอาทิตย 
โครงการธุดงคสุดสัปดาห โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษโครงการปฏิบัติธรรมผูนําบุญ รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมตามศาสนพิธีในวันสําคัญตางๆ เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  มีการพัฒนาริเริ่มโครงการใหมๆ 
เกิดข้ึน อาทิ โครงการท่ีเรียกวา โครงการทางสายกลาง (Middle Way)  โดยโครงการนี้มีข้ึนเพ่ือเปด
โอกาสใหพุทธศาสนิกชนชาวทองถ่ินในเยอรมันไดทดลองปฏิบัติธรรมและเขียนรายงานผลการปฏิบัติธรรม 
ขอของใจท่ีพบและสิ่งท่ีไดรับจากการนั่งสมาธิภาวนา และมีการนําขอเขียนเหลานั้นมาออกอากาศจนมี
ชาวตางประเทศจํานวนมากเขารวมโครงการ เปนตน ผลลัพธดานศาสนบุคคลอันเกิดจากการดําเนินงานนี้
จึงทําใหการขยายงานเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนีเติบโตอยางรวดเร็วในมิติของจํานวน
คนท่ีเขามารวมกิจกรรมกับทางวัดท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ เปนท่ีประจักษ
ชัดวาเม่ือคนมาวัดยอมไดรับการซึมซับท้ังหลักธรรมความรูและไดเรียนรูวัฒนธรรมไทย โดยนี้เองจึงจัดได
วาเปนผลลัพธทางดานศาสนบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกายในเยอรมนี ท่ีไดพัฒนาจิตในของคนและไดคนท่ีเขามาทํางานเพ่ือเผยแผพุทธศาสนามากข้ึน 
 
 
 



๑๑๑ 
 

(๓) ดานศาสนพิธี 
 

   ศาสนพิธีนั้นเปรียบไดกับสะพานเชื่อมระหวางศาสนบุคคลใหเขาหาศาสนธรรมไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน เนื่องจากพระพุทธศาสนานั้นจําแนกบุคคลตามภูมิธรรมและบุญบารมีเปรียบกับดอกบัว  
๔ เหลา บางคนบางกลุมสามารถเขาใจและบรรลุธรรมดวยการฟงธรรมแลวพิจารณาตามเพียงแคหนเดียว 
แตคนสวนใหญไมสามารถประพฤติเชนนั้นได  แตตองอาศัยระยะเวลาการฝกอบรม ขัดเกลา แบบซํ้าๆ 
จนคอยๆ ซึมลึกไปถึงระดับจิตใจและปญญาข้ันสูงผานศาสนพิธี ดังนั้น ทางวัดพระธรรมกายซ่ึงเล็งเห็น
ความสําคัญของศาสนพิธีดังท่ีกลาวมา จึงไดมีการทบทวนศาสนพิธีตามพระธรรมวินัยใหมีความทันสมัย
เหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบัน ไมวาจะเปนพิธีการถวายสังฆทาน การถวายผาพระกฐิน การถวายผาปา 
และตลอดจนพิธีอ่ืน ๆ ใหไดประโยชนอยางสูงสุด เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดเขาถึงศาสนพิธีไดโดยงาย และ
เปนการชวยสืบสานรักษาศาสนพิธีใหคงอยูตลอดไป อยางเชน วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีใหความสําคัญและประสบความสําเร็จในการประกอบพุทธศาสนพิธีในวันสําคัญทางศาสนา  
ไดแก วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา เปนตน ทุกๆ กิจกรรมจะมี
ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวทองถ่ินจํานวนมากมารวมประกอบพิธีสําคัญทางศาสนา รวมถึงศาสนพิธ ี
ตามฤดูกาล ในขณะเดียวกันทางวัดพระธรรมกายก็ประสบความสําเร็จเปนอยางดีท้ังในแงของจํานวน       
ศาสนิกชนท่ีเขารวมพิธีและการไดรวมสั่งสมคุณงามความดีบุญบารมีดวยการใหทานและเจริญจิตตภาวนา
ของพุทธศาสนิกชนในพิธีถวายบูชาขาวพระเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงพิธีกรรมท้ังหมดเหลานี้ทางวัดสาขา
ตางๆ ไดมีการกระทําสืบเนื่องกันอยูเนืองนิตยจนกลายเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมท่ีมีคุณคาของวัด
พระธรรมกาย นอกจากนั้นวัดพระธรรมกายไดมีการปรับศาสนพิธีใหเขากับบริบทของสังคมท่ีเดนชัดท่ีสุด
คือ การปรับพิธทํีาบุญวันพระท่ีปกติจะตรงกับวันทํางานซ่ึงประชาชนไมสะดวกจะไปรวมพิธี ทางวัดจึงจัด
ใหมีศาสนพิธีและการปฏิบัติธรรมในวันอาทิตยโดยเฉพาะวันอาทิตยแรกของทุกเดือน (ประธานภาคพ้ืน
ยุโรป, สัมภาษณ, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) จะมีการเจริญจิตตภาวนาอยางเขมขนควบคูกับพิธีการทําบุญปกติ
ท่ัวไป โดยท่ีทางวัดไดจัดใหมีผูนําบุญซ่ึงเปนพระสงฆและกัลยาณมิตรในวัดคอยชวยเหลือแนะนําใหกับ
พุทธศาสนิกชนท่ีรวมศาสนพิธีกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดความตอเนื่อง สงผลใหศาสนพิธี
สามารถดํารงคงอยูกับสังคมจนถึงปจจุบันและจะคงอยูตลอดไป 
 

(๔) ดานศาสนธรรม 
 

  ศาสนธรรมถือวาเปนแกนแทของพระพุทธศาสนา เปนตัวแทนของพระศาสดาพระผูมี 
พระภาคเจาท่ีทําใหพระพุทธศาสนาสามารถธํารงอยูอยางม่ันคงมาจนถึงปจจุบัน แตการท่ีจะวัดผลลัพธ
ของการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายดานศาสนธรรมซ่ึงมีความเปนนามธรรมโดยธรรมชาติ 
ในลักษณะเชิงประจักษนั้นทําไดยาก แตก็พอท่ีจะวิเคราะหจากบริบทรอบขางในประเด็นตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของได กลาวคือ ผลลัพธในเชิงประจักษท่ีพุทธศาสนิกชนสามารถรับรูไดก็คือ การท่ีทางวัดไดนํา
หลักคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานพระไตรปฏกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาท้ังท่ีเปนภาษาบาลีและ



๑๑๒ 
 

ภาษาไทยซ่ึงโดยปกติประชาชนท่ัวไปท่ีไมไดศึกษาพระปริยัติมาจะมีความยากลําบากในการทําความเขาใจ
และนําไปประพฤติปฏิบัติตตามมาจัดทําใหมโดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย พรอมท้ังมีคณะทํางานสําหรับการ
ผลิตสื่อประสมรูปแบบตางๆ ท่ีมีความทันสมัย คนท่ัวไปทุกเพศ วัย อาชีพ สามารถเขาถึงเพ่ือทําความ
เขาใจและปฏิบัติตามไดไมวาจะอยูในวัดหรือนอกวัด (ฆราวาสวัดพุทธฮัมบวรก, สัมภาษณ, ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓) โดยหลักธรรมท่ีนํามาใชอบรมสั่งสอนมีท้ังระดับทาน ศีล และภาวนา ควบคูกับการปลูกฝง
อุดมการณ ในการใชชีวิตใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังทางโลกและทางธรรม คือไดสรางสั่งสมบุญบารมีเพ่ือ
ไปสูพระนิพพานอันเปนจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา   
  ในสวนของรูปแบบ วิธีการ และชองทางการเผยแผก็เชนเดียวกัน พบวา มีความหลากหลาย
เปนอยางมาก  ทางวัดไดระดมทรัพยากรท้ังท่ีเปนฆราวาสและพระภิกษุสงฆท่ีมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย
ศาสตรมาฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพใหพรอมในการทําหนาท่ีเปนผูนําบุญหรือเปนทูตของการเผยแผธรรมะไป
ยังกลุมเปาหมายทุกกลุม อยางเชน การใชหลักธรรมะในการสรางทีมงานเผยแผท่ีมีคุณภาพ กลาวคือ             
ในทีมจะประกอบไปไปดวยพระภิกษุท่ีไดศึกษาเลาเรียนธรรมรมะอยางแตกฉาน มีประสบการณการใช
ชีวิตแบบฆราวาสในมหาวิทยาลัยมากอน เม่ือเขามาอุปสมบทแลวไมลาสิกขาไดรับการฝกฝนอบรมมาเปน
อยางดี จนสามารถรวมกันเปนทีมงานเผยแผท่ีเขาถึงคนไทยและชาวทองถ่ินท่ีอาศัยอยูในประเทศเยอรมนี 
รวมถึงอาสาสมัครฆราวาสท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปดวย วัดพระธรรมกายสอนหลักการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย ท่ีริเริ่มโดยพระเดชพระคุณหลวงปูสดและถายทอดมาสูแมชี
จันทร ขนนกยูง และเจาอาวาสวัดพระธรรมกาย (หลวงพอธัมมชโย) ก็ไดรับการถายทอดมาจากแมชี
จันทร ขนนกยูงอีกทอดหนึ่ง สวนวิธีการอบรมสั่งสอนนั้นมีหลายรูปแบบท่ีเดน ๆ คือ การอบรมในรูปแบบ
โครงการตาง ๆ มากมาย และมีการใชชองทางการสื่อสารท่ีทันสมัยในระบบการสื่อสารบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตและเครือขายอ่ืนๆ โดยท่ีทางวัดไดกําหนดใหมีฝายท่ีรับผิดชอบดานการสื่อสารประกอบไป
ดวย ๓ สํานักดวยกัน คือ สํานักสื่อ DMC สํานักสื่อสารองคกร และสํานักองคประธาน เพ่ือผลิตเนื้อหา
สารและควบคุมสื่อใหเปนไปตามนโยบายของวัด ในการผลิตเนื้อหาธรรมะนั้นใชกลยุทธการจูงใจ ๓ แบบ
ดวยกัน คือ กลยุทธการจูงใจโดยใชอารมณ กลยุทธการจูงใจโดยใชเหตุผล และกลยุทธการจูงใจโดยใช          
อัตลักษณบุคคล (นิรดา ไวศยะนันท และบุหงา ชัยสุวรรณ, ๒๕๕๘) 3

๔  ดังนั้น จะเห็นไดวาการนํา        
พุทธวิธีการบริหารมาประยุกตใชกับการบริหารของวัดพระธรรมกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น มีการกําหนดเปาหมายการบริหารท่ีชัดเจน คือ ตองการทําวัดใหเปนวัดท่ีเหมาะ
กับการสั่งสมบุญบารมีและความดีตามหลักพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ตองการเปนวัดท่ีสรางพระให
เปนพระแทท่ีมีท้ังภูมิรูและภูมิธรรม เปนพระท่ีมีความเชี่ยวชาญท้ังดานปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตองการ
ใหเปนวัดท่ีสามารถสรางคนใหเปนคนดีผานการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีตาง ๆ 
ยังผลใหไดผลลัพธท่ีพึงประสงคอันครอบคลุมท้ังดานศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนธรรม  

๔ ศึกษาเพิ่มเติมไดใน กลยุทธการส่ือสารพระพุทธศาสนาผาน www.dmc.tv ของวัดพระธรรมกาย. วารสารการส่ือสารและ
การจดั การ นิดา ปที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

                                                           



๑๑๓ 
 

บทที่ ๔ 
วิเคราะหการบูรณาการพุทธวิธีการบริหาร 

เพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนี 
 

  การศึกษาในบทท่ี ๔ ผูวิจัยตองการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นนัยยะของคําตอบตอขอคําถามบาง
ประการเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมุงเนนการวิเคราะหใหเห็นมโนทัศนในเรื่องดังตอไปนี้ ประการท่ีหนึ่ง สิ่งแวดลอม
และศักยภาพ (SWOT) ของพุทธวิธีการบริหารตามแนวคิดหนาท่ีของการบริหาร ๕ ประการ 
(Management Function : POCCC) ของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนอยางไร 
ประการท่ีสองวิเคราะหแนวทางการใชพุทธวิธีการบริหารเชิงบูรณาการเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยนําเสนอใหเห็นจุดแข็งและจุดออน ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 วิธีการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ กลยุทธและวิธีการท่ีวัด
พระธรรมกายซ่ึงตั้งอยูในสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ แหงไดนอมนํามาปฏิบัติ พัฒนา และเปนหลักการท่ีไม
ตางไปจากแนวทางท่ีปรากฏอยูในวิธีการของพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลคือ วิธีการบริหารท่ีเริ่มจากความ
เขาใจในการสรางคุณภาพใหกับคนในองคกรเปนฐานแรกของการเติบโตอยางยั่งยืน ในพุทธศาสนามี
บันทึกขอความปรากฏในพระวินัยปฎก เลมท่ี ๔ มหาวรรค สรุปความวา  
  

เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสรูแลว ครั้งนั้น 
พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา เราพนแลวจากบวงท้ังปวง     
ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย  แมพวกเธอก็พนแลวจากบวงท้ัง
ปวงท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย พวกเธอจงเท่ียวจาริก เพ่ือ
ประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหโลกเพ่ือประโยชน
เก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยพวกเธออยาไดไปรวมทาง
เดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน  งามในทามกลาง  งามใน
ท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะครบบริบูรณ 
บริสุทธิ์ สัตวท้ังหลายจําพวกท่ีมีธุลีคือกิเลสในจักษุนอย มีอยู  เพราะไมได
ฟงธรรมยอมเสื่อม ผูรูท่ัวถึงธรรม  แมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนา
นิคม เพ่ือแสดงธรรม วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๓๒ 

 
 



๑๑๔ 
 

 จากขอความท่ียกมาในพระไตรปฎกนี้ชี้ใหเห็นวา บุคลากรในหนวยงานขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจานั้น คือ บุคลากรท่ีมีคุณภาพ คําวาคุณภาพในท่ีนี้หากเปรียบกับยุคปจจุบันคือการผาน
การอบรมในหลักสูตรตางๆ เพ่ือเสริมสรางใหบุคคลในองคกรมีความเขาใจ ตลอดจนมีความรู ทักษะ และ
เชี่ยวชาญในงานท่ีทํา ในพุทธศาสนานั้น สาวกของพุทธองคคือพระภิกษุท่ีบรรลุธรรมแลวคือบุคลากรซ่ึงมี
คุณภาพชั้นเยี่ยมท่ีพรอมจะขยายงานของพุทธศาสนาใหเติบโตเปนท่ีรูจักตอไป เหมือนกับท่ีกลาวมา
ขางตนคือ ถาทําการเปรียบเทียบกับปจจุบันพระภิกษุผูบรรลุองคธรรมตางๆ เปรียบไดกับพนักงานภายใน
บริษัทท่ีพรอมจะออกไปเสนอสินคา นั่นคือ หลักธรรมในพุทธศาสนา ใหบุคคลท่ัวไปภายนอกเกิดความ
เชื่อม่ันในสินคานั้นๆ เม่ือเกิดความเชื่อม่ัน ยอมนํามาสูการปฏิบัติตามอยางไมมีเง่ือนไข บริษัทหรือองคกร
นั้นยอมเติบโตไปตามลําดับ จะเห็นไดวาชวงเวลาไมนานหลังจากนั้น พระพุทธศาสนาไดตั้งหลักปกฐานอยู
อยางม่ันคงในดินแดนชมพูทวีป ในการนี้ถาพุทธศาสนายืนยันวา วิธีการบริหารท่ีสําคัญตองเริ่มตนจาก
วิธีการพัฒนาคนในองคกรกอนเปนลําดับแรก นั่นหมายความวา วิธีการบริหารบุคลากรภายในคือ
จุดเริ่มตนของการบริหารในภาคสวนอ่ืนๆ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น 
 เม่ือพิจารณาดูแลวจะพบวา วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา วิธีการบริหารอยางยั่งยืนท่ีเริ่มจากงานดานการบริหารบุคคลในองคกร เปนวิธีการ
บริหารท่ีวัดพระธรรมกายซ่ึงตั้งอยูในสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ไดนอมนํามาปรับประยุกตใชเชนกัน        
อาจกลาวไดวาวิธีการนี้เปนปจจัยท่ีเอ้ือใหวัดสามารถขยายศูนยสาขาไดเปนจํานวนมากภายในระยะเวลา
ไมนาน วิธีการบริหารท่ีเริ่มจากความเขาใจในการสรางคุณภาพใหกับบุคลากรในองคกรเปนฐานแรกของ
การเติบโตอยางยั่งยืนของวัดพระธรรมกาย ขอยืนยันนี้ เห็นไดอยางชัดเจนจากนโยบายตางๆท่ี
คณะกรรมาธิการบริหารภาคพ้ืนยุโรปไดกําหนดข้ึนมาเพ่ือใชเปนฐานในการสรางบุคลากรท่ีจะเขามา
ทํางานดานการเผยแผพุทธศาสนาในตางประเทศพึงปฏิบัติเชนเดียวกัน เพ่ือเปนหลักประกันวาตนนั้นมี
คุณภาพและพรอมท่ีจะทํางานเพ่ือเผยแผพระศาสนาในตางประเทศ ข้ันตอนท่ีวัดพระธรรมกายไดนํามา
ปรับใชมีอยูเปนอันมาก อาทิ โครงการอบรมพระธรรมทูต โครงการสงเสริมสนับสนุนใหภิกษุผูเปนพระ
ธรรมทูตไดรับการศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนเพ่ือเอ้ือประโยชนตอการทํางานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในภายภาคหนาตอไป ฯลฯ พระธรรมทูตจึงเปนพระภิกษุผูซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูแทนของ
พระพุทธเจาในการเผยแผพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกายไดสงเสริมใหเกิดการขยายงาน จึงสงพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศไปยังสถานท่ีตางๆ ท่ัวโลก หนึ่งในนั้นคือ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในดานของ
โครงการอบรมพระธรรมทูต ทางวัดไดวางนโยบายใหกับพระภิกษุผูซ่ึงมีจิตปรารถนาท่ีจะมาทํางานดาน
เผยแผในตางประเทศตองผานหลักสูตรการอบรม ซ่ึงในการอบรมนี้วัดมุงเนนใหพระภิกษุมีคุณสมบัติและ
พรอมท่ีจะทํางาน โดยสงเสริมใหเกิดศักยภาพตามหลักการบริหารท่ีมีพ้ืนฐานสอดรับกับหลักโอวาท   
ปาฏิโมกข ประการท่ีหนึ่ง พระภิกษุผูซ่ึงมีจิตปรารถนาท่ีจะมาทํางานดานเผยแผวัดพระธรรมกายซ่ึงตั้งอยู
ในสาธารณรัฐเยอรมนี ตองเขารับการอบรมใหเปนผูท่ีมีความอดทนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธท่ี
สอดคลองกับการพัฒนาดานบุคลิกภาพ ประการท่ีสอง การไมทําบาปท้ังปวง ไดแกการงดเวน การลด   
ละเลิก ซ่ึงไดแก อกุศลกรรมบถ ๑๐การทํากุศลใหถึงพรอม ไดแก การทําความดี ซ่ึงเปนกุศลกรรมบถ 



๑๑๕ 
 

๑๐  และการทําจิตใหผองใส และประการสุดทาย พระภิกษุผูซ่ึงมีจิตปรารถนาท่ีจะมาทํางานดานเผยแผ 
พึงเปนผูท่ีดํารงชีวิตอยูดวยความเรียบงาย คุณสมบัติพระธรรมทูตตามแนวโอวาทปาติโมกขท่ีกลาวมา
ขางตน คือหนึ่งในรูปแบบวิธีการบริหารท่ีเริ่มจากความเขาใจในการสรางคุณภาพใหกับคนในองคกรเปน
ฐานแรกของการเติบโตอยางยั่งยืน ซ่ึงวัดพระธรรมกายนํามาปรับใชในงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในสาธาณรัฐเยอรมนีซ่ึงมีนัยท่ีสอดรับกับวิธีการบริหารท่ีปรากฏพบไดในสมัยพุทธกาล 
 

  ผลการวิจัยในบทท่ี ๔ นี้ เปนการนําเสนอผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี ๓ คือ 
“เพ่ือวิเคราะหเชิงบูรณาการพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี” และเพ่ือใหไดคําตอบการวิจัยท่ีครบถวน ชัดเจน ผูวิจัยจึงไดตั้งประเด็นคําถาม 
การวิจัยยอยแยกเปน ๒ ประเด็น คือ   
    (๑) สิ่งแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) ของพุทธวิธีการบริหารตามแนวคิด หนาท่ีของ 
การบริหาร ๕ ประการ (Management Function: POCCC) ของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนี
เปนอยางไร 
   (๒) แนวทางการใชพุทธวิธีการบริหารเชิงบูรณาการเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนีเปนอยางไร 
 
๔.๑ วิเคราะหเชิงบูรณาการตามหลัก SWOT 
 

สิ่งแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) ของพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกายในประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอม
และศักยภาพ (SWOT) ซ่ึงประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการนําพุทธวิธีการ
บริหารแบบประยุกตคูกับแนวคิด หนาท่ีการบริหาร ๕ ประการ (POCCC) มาใชกับภารกิจการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี โดยใชขอมูลการวิจัยท่ีไดจากขอมูล
ทุติยภูมิ คือ การวิจัยเอกสารท่ีเก่ียวของกับวิธีการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ         
วัดพระธรรมกาย และขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสัมภาษณพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และฆารวาสท่ีมี
สวนเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้  
 

๔.๑.๑ ปจจัยท่ีเปนจุดเดน (Strength) 
  

  วดัพระธรรมกายท้ังในประเทศไทยและวัดสาขาตาง ๆ ท่ัวโลกมีจุดเดนท่ีถือวาเปนจุดแข็งกวาวัด
หรือสํานักปฏิบัติธรรมอ่ืน ๆ หลายประการ กลาวคือ  
    ๑. วัดพระธรรมกายมียุทธศาสตรการทํางานดานการเผยแผท่ีชัดเจนท่ีเนนการเขาถึง
พุทธศาสนิกชนทุกกลุม เพศ อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา การศึกษา และเชื้อชาติตาง ๆ ถือวาเปนวิสัยทัศนของ



๑๑๖ 
 

คณะผูบริหารวัดท่ีไดประยุกต “พุทธวิธีการวางแผน” มาใชกับงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา            
ไดอยางลงตัว กลาวคือ มีการจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางานเพ่ือการจัดทําสื่อสําหรับ 
การเผยแผโดยใชหลักคําสอนท่ีมาจากพระไตรปฎกและคัมภีรตาง ๆ ซ่ึงคนท่ัวไปเขาใจไดยากมาปรับให
เปนภาษาของวัดท่ีชาวบานเขาใจไดงาย มีการจัดทําสื่อธรรมะเปนภาษาเยอรมัน เพ่ือใหชาวทองถ่ินท่ี
สนใจศึกษาคําสอนของพุทธศาสนาสามารถท่ีจะเรียนรูไดเม่ือมีโอกาสเดินทางมาท่ีวัด ตลอดจนทําสื่อ
ประสมประเภทตาง ๆ เชน การตูนแอนิเมชั่น การใชดนตรีบรรเลง เปนตน มาใชประกอบการนําเสนอให
นาติดตาม นอกจากนั้นทางคณะผูบริหารของวัด มีการวางแผนดานงบประมาณ ดานการประชาสัมพันธ  
และการขยายแผนไปสูการปฏิบัติ มีการควบคุมการบริหารโครงการใหเปนไปตามเจตนารมณของวัด
พระธรรมกายท่ีไดยึดถือกันมาตลอด คือ การพิจารณาวากลุมเปาหมายเปนใครในการเผยแผ ตองการ
ขยายถึงพ้ืนท่ีใด ดวยวิธีการเชนไรนั่นเอง  
 

   ๒. วัดพระธรรมกายมีหลักเฏณฑการรับคนเขาวัดท้ังฝายสงฆและฆราวาส การดูแลคนของ
วัดรวมถึงจิตอาสา มีการจัดสรรหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตรงกับความสามารถของแตละคน เปนไปตาม
หลัก “พุทธวิธีการจัดการองคกร” เริ่มตั้งแตการคัดเลือกผูท่ีจะเขามารวมทํางานกับทางวัด การปรับ
อุปนิสัยของสมาชิกใหมใหเขากับกฎกติกาของวัด  เม่ือรับเขามาเปนสมาชิกของวัดพระธรรมกายตองไดรับ
การนิเทศธรรม การปรับพฤติกรรมและเจตคติ  มีความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนเม่ืออยู
รวมกัน ไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกายและจิตใจดวยการอบรมสั่งสอน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดวยหลักการท่ีวัดเรียกวาหลัก ๕ หองชีวิต พัฒนาดานจิตใจ ดวยการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักวิชชาธรรมกาย  เม่ือบุคคลไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ  และสังคมการอยูรวมกัน
ยอมสงผลใหวัดพระธรรมกายสามารถรักษาคนเอาไวใหอยูกับพระศาสนาอยางยั่งยืน ยาวนาน บุคลากร
เหลานี้เม่ือไดรับการคัดเลือกใหเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนายังสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ยอม
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รูระบบของงาน และรูวัฒนธรรมองคกรเปนอยางดี 
 
   ๓. วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดบริหารจัดการการจัดกิจกรรม 
โครงการตาง ๆ ดวยการกํากับควบคุมดูแลและใหความชวยเหลือการเผยแผธรรมะอยางเปนระบบ โดย
เริ่มจากการท่ีวัดและพระสงฆไทยอยูภายใตสมาคมท่ีตั้งข้ึนในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี
ประธานสมาคมรับผิดชอบในการดําเนินงาน มีโครงสรางในการทํางานตามระเบียบขอบังคับของสมาคม
ซ่ึงอยูเปนองคการท่ีมีความม่ันคงภายใตความคุมครองของรัฐบาลทองถ่ิน สวนการบริหารจัดการภายในวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีตั้งแตระดับนโยบาย ตอจากนั้นลงไประดับเจาอาวาสจะสั่ง
การไปยังบุคลากรในหนวยประสานงานของวัด เพ่ือใหทําหนาท่ีติดตามความคืบหนาของการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ และเปนตัวกลางประสานงานระหวางระดับผูดํารินโยบายหรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาสั่งการภายใน 
 
 



๑๑๗ 
 

วัดกับระดับของผูปฏิบัติงาน ท้ังท่ีเปนฆราวาสและพระภิกษุสงฆท่ีเปนลูกวัดซ่ึงตองคลุกคลีกับหนางาน
ตลอดเวลา อยางเชน ผูนําบุญในศูนยปฏิบัติธรรมตางๆ มีหนาท่ีตองรายงานความคืบหนา ปญหาอุปสรรค 
และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาโครงการ กลับสูขางบนเพ่ือใหคณะผูบริหารวัดรับทราบ
ตอไป  
   ๔. วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยาง
ราบรื่นเพราะไดประสานงานความรวมมือกับท้ังหนวยงานราชการของประเทศไทย เชน สถานกงสุลไทย 
กระทรวงการตางประเทศ องคกรปกครองท่ีอยูภายใตความคุมครองของรัฐบาลทองถ่ิน และท่ีสําคัญท่ีสุด
คือ อุบาสก อุบาสิกาท่ีเปนคนไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ังท่ีพํานักในชุมชนรอบบริเวณวัดและ
ชุมชนอ่ืนๆ ซ่ึงอาศัยกระจายไปท่ัวในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีสวนสําคัญสนับสนุนงานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาท้ังดานแรงงาน แรงทรัพย เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนีท่ีตนพํานัก
อยูอยางแข็งขัน ซ่ึงเปนหนึ่งในรูปแบบ“พุทธวิธีการประสานงาน” ท่ีวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีไดนํามาปรับใชอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือใหงานสําเร็จผล 
  ๕ . วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดนํา “พุทธวิธีการควบคุม”  
มาประยุกตใชตั้งแตการกําหนดกฎ กติกา มารยาท ในการอยูรวมกันอยางราบรื่น เริ่มใชกฎระเบียบ
พ้ืนฐานสําหรับทุกคนท่ีจะมาทํากิจกรรม ๑๐ ประการ เชน หามสูบบุหรี่ ไมนําสิ่งเสพติดใหโทษเขามาใน
บริเวณวัด หามนําสื่อสิ่งพิมพซ่ึงสรางความรอนใจใหกับผูรับทราบขอมูลนั้นๆ เขามาภายในบริเวณวัด 
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมาธิการบริหารงานของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียังกําหนด
ขอบังคับใหวัดท่ีมีพระสงฆพํานักซ่ึงประจําวัดศูนยสาขาแตละเมืองในสาธารณรัฐเยอรมนีทุกวัดตองจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานรายป เพ่ือรายงานผลความกาวหนาการปฏิบัติงาน และนําเสนอตอท่ีประชุม
ใหกับฝายท่ีเก่ียวของรับทราบ ซ่ึงจะมีผลตอการพิจารณาของสมาคมวา แตละวัดมีความกาวหนาในการ
ทํางานดานการเผยแผเปนเชนไรบาง  
   จากจุดแข็งท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น สะทอนใหเห็นไดจากหลักฐานเชิงประจักษ กลาวคือ  
มีความหลากหลายของกลุมคนไทยท่ีเขามาศึกษาปฏิบัติธรรมยังวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีตามศูนยสาขาท้ัง ๗ ศูนย สวนมากผูท่ีเดินทางมาวัดมีท้ังอุบาสก อุบาสิกาซ่ึงมีระดับการศึกษาท่ี
แตกตางกันไป แตโดยภาพรวมสวนใหญเปนผูท่ีมีอาชีพ มีท่ีพักอยางถาวร ซ่ึงฆราวาสกลุมนี้ใหความ
รวมมือกับการทํากิจกรรมโครงการตาง ๆ มีการจัดแบงหนาท่ีตามโครงสรางของวัดหรือสภาพระธรรมกาย
สากลอยางชัดเจน ทําใหสามารถบริหารจัดการท้ังกําลังคน กําลังเงิน และทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผลเชิงประจักษเปนท่ีชัดเจนวาพุทธศาสนิกชนท่ีเขาวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐ
เยอรมนี เม่ือมีกิจกรรมและถึงวาระโอกาสสําคัญตาง ๆ ในทางพุทธศาสนา จะมีชาวไทยและชาวทองถ่ิน
ท้ังบริเวณชุมชนรอบวัดและเมืองท่ีหางไกลออกไปเดินทางมารวมงานอยางตอเนื่อง  
 
 
 



๑๑๘ 
 

 ๔.๑.๒ ปจจัยท่ีเปนจุดออน (Weaknesses) 
  

  ถึงแมวาวัดพระธรรมกายไดเริ่มปฏิบัติงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีมาเปนระยะเวลาพอสมควรก็ตาม แตถึงกระนั้นก็ยังมีประเด็นเก่ียวกับการใชพุทธวิธีการบริหาร
เพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีควรนําเสนอเพ่ือการพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนไปดังนี้ 
   ๑. การนํา “พุทธวิธีการวางแผน” เม่ือนํามาปรับใชกับงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น จากการศึกษาวา สิ่งซ่ึงสงผลตอการทําใหพุทธวิธีการ
วางแผนท่ีวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีจุดออนในการทํางานนั้นมาจากปจจัยภายนอก
ในเรื่องของระบบการบริหาร ประการท่ีหนึ่ง กลาวคือ วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมี
รูปแบบการทํางานท่ีตั้งอยูในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนท่ีแนนอนวาการทํางานขององคกร
การกุศลในรปูแบบของศาสนาในเยอรมนีนั้น ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของสมาคมท่ีตั้งข้ึนซ่ึงอยูภายใต
ความคุมครองของรัฐบาลทองถ่ินเยอรมัน ซ่ึงมีแผนการปฏิบัติงานเปนของตนเอง นอกจากนี้วัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียังตองพึงปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการมหาเถร
สมาคม ซ่ึงไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในนามคณะสงฆ
ไทย ซ่ึงครอบคลุมท้ังวัดในประเทศและตางประเทศ ทําใหเห็นวา ในการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา
ของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองอยูในการกํากับดูแล
ท้ังหนวยงานภายในประเทศไทย และหนวยงานของรัฐบาลทองถ่ินเยอรมนี ดังนั้น ภายใตการทํางานหนึ่ง
วัดสองระบบการปกครอง จึงสงผลใหวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ตอบสนองตอการ
กําหนดแผนงานใหสอดคลองกับรัฐบาลทองถ่ินและคณะกรรมการมหาเถรสมาคมไดชาลง เนื่องดวยปจจัย
ดานเวลาและสภาพอากาศท่ีแตกตาง ฯลฯ ประการท่ีสอง ขาดการวางแผนท้ังระบบ อาทิ การวางแผน
งานเพ่ือใหเกิดศาสนทายาทท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนท้ังพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนฆราวาสท้ังท่ีเปนคน
ไทยและคนในทองถ่ิน สวนมากเปนการวางแผนเฉพาะกิจในโครงการนั้นๆ ซ่ึงเปนการวางแผนยุทธศาสตร
การทํางานระยะสั้น ทําใหการวางแผนระยะยาวท่ีเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีครอบคลุมท้ัง
ระบบยังไมอาจเกิดมีข้ึนได โดยนัยนี้จึงอาจกลาวไดวาเปนจุดออนท่ีพึงพบเห็นไดในเรื่องของการวางแผน
งานท่ีไมตอเนื่องสอดคลองในระยะยาว ประกอบกับการทํางานภายใตองคกรท่ีกํากับดูแลสองประเทศทํา
ใหการวางแผนบางอยางเกิดการทับซอนไดในบางชวงเวลา 
     ๒. การนํา “พุทธวิธีการจัดการองคกร” มาใชกับงานเผยแผพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ถึงแมวาวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะมี
การจัดโครงสรางในการทํางานท่ีชัดเจนในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุไวในระเบียบ
ของสมาคมองคกรการกุศล ซ่ึงรัฐบาลทองถ่ินประจําเมืองนั้นๆ ท่ีวัดศูนยสาขาตั้งอยูจะใหการคุมครองและ
รับรองในการทํากิจกรรมตาง ๆ ได แตท้ังนี้รูปแบบพุทธวิธีการจัดการองคกรท่ีนํามาใชก็ยังมีจุดออนท่ี
สามารถเสริมใหแข็งแกรงข้ึนไดหลายประการ อาทิ ไมมีการบริหารจัดการทรัพยกรบุคคลของวัดให
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีการทํางานจริงๆ วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนยนั้นยัง
มีการกระจายกําลังบุคลากรในปริมาณท่ีไมเทากัน โดยนัยนี้ชี้ใหเห็นวาการท่ีวัดแตละศูนยสาขามีจํานวน
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พระภิกษุจําพรรษาไมเทากัน ในการนี้บางวัดซ่ึงมีภาระงานดานการเผยแผท่ีมาก จึงสงผลใหภาระเงินไม
สอดคลองกับจํานวนของบุคลากร นอกจากนี้ การแบงพ้ืนท่ีเพ่ือลงพ้ืนท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาในเมือง
ตางๆ การปฏิบัติงานในลักษณะดังกลาว ในปจจุบันเปนไปในลักษณะการไปเผยแผพุทธศาสนาตามคํา 
เชื้อเชิญหรือการนิมนตดวยความคุนเคยสวนตัวระหวางคณะสงฆในพ้ืนท่ีกับกลุมฆราวาส ทําใหเกิดปญหา
ความไมท่ัวถึงของการแบงงานเพ่ือทํางานดานการเผยแผ พระภิกษุบางรูปไดรับนิมนตไปเผยแผบอยใน
ขณะท่ีพระภิกษุบางรูปซ่ึงมีความรูความสามารถดีพรอมสําหรับการทํางานเพ่ือการเผยแผ อาจไมไดรับ
โอกาสในการทํางาน สาเหตุเพราะไมคุนเคยกับคณะเจาภาพท่ีนิมนตไปเทศนา อบรม สั่งสอน นั่นเอง 
นอกจากนั้นพบวา ในปจจุบันทางวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี พบปญหาในการเรื่อง
การคนหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถมาทํางาน เนื่องจากระยะหลังผูท่ีมีจิตอาสาเขามาทํางานให
พระพุทธศาสนานอยลง ทําใหไมสามารถคัดเลือกบุคลากรใหตรงกับงานได สงผลใหเกิดปญหาไดบางครั้ง
กับการจัดการองคกร 
   ๓ . การนํา  “พุทธวิธีด านการบั ง คับบัญชาสั่ งการ” มาใช กับงานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การบังคับบัญชาสั่งการท่ีควรมีเพ่ิม
เขามาเพ่ือใหการทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนามีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนคือ ผูบริหารหรือ
คณะกรรมการธิการบริหารภาคพ้ืนยุโรปควรมีการบังคับบัญชาสั่งการในเรื่องของการประเมินผลในเชิง
การวัดความพึงพอใจของผูเขาวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี หากมีการสั่งการเพ่ือใหเกิด
การดําเนินงานในดานนี้ จะสงผลดีตอการทราบผลตอบรับของคนท่ีเขามาวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง ๗ ศูนย ซ่ึงสามารถนํามาปรับแนวทางการเผยแผใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
กลาวคือ ในการปฏิบัติงานดานการเผยแผตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ไมมีการดําเนินการเก่ียวกับการ
ติดตามการทํางานของคณะทํางาน เพ่ือนํามาวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานใหครอบคลุมท้ังดาน
ความพรอม ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ศักยภาพของทีมงาน งบประมาณ ทรัพยกรการ
ดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ ความเห็นและความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ท้ังในรูปแบบการประเมินแบบเชิงปริมาณและแบบเชิง
คุณภาพ สงผลใหวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไมมีขอมูลเชิงประจักษท่ีจะนําไปใชใน
การกําหนดยุทธศาสตรการทํางาน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับบริบทของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีอยางแทจริง ซ่ึงการขาดการบังคับบัญชา    
สั่งการในเรื่องของการประเมินผลในเชิงการวัดความพึงพอใจของผูเขาวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี อาจสงผลตอการขยายหรือเพ่ิมจํานวนพุทธศาสนิกชนใหมากข้ึนในระยะยาวท่ีตองใช
เวลานานมากข้ึนในการกําหนดทิศทางงานดานการเผยแผใหเหมาะสมกับความตองการของคนไทยและ
ชาวทองถ่ิน 
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   ๔. การนํา “พุทธวิธีการประสานงาน” มาใชกับงานเผยแผพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีหลายประการท่ีสําคัญ ไดแก ปญหาดานการใชภาษาของ
คณะพระธรรมทูตซ่ึงมีเพียงแคบางรูปเทานั้นท่ีสามารถสื่อสารดวยภาษาทองถ่ินคือ ภาษาเยอรมันได 
รวมถึงปญหาการไมเขาใจวัฒนธรรมการทํางานของแตละชาติท่ีไมเหมือนกันทําใหบางครั้งไมไดรับความ
รวมมือจากองคกรทองถ่ินเทาท่ีควร ทําใหการปฏิบัติงานเผยแผของวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ไปยังชุมชนท่ีตางเมือง ตางรัฐ และมีกฎหมายปกครอง ระเบียบขอบังคับเปนของ
ตนเอง ทําใหเกิดการประสานงานท่ีซับซอน  
   ๕. การนํา “พุทธวิธีการควบคุม” มาใชกับงานเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ถึงแมวาในระดับนโยบายการทํางานนั้น วัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี จะมีคณะกรรมาธิการบริหารภาคพ้ืนยุโรป แตในทางปฏิบัติก็พบวา เม่ือวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีศูนยสาขาท้ัง ๗ ศูนย มีปญหาในการบริหารงานดานตางๆ 
เกิดข้ึน การจัดการเพ่ือแกไขปญหาตางๆ เหลานั้น ไมสามารถสิ้นสุดและตัดสินใจไดอยางทันทวงที ท้ังนี้
สาเหตุสวนหนึ่งมาจาก ในการทํางานจําตองรอระยะเวลาในการเขาท่ีประชุม ซ่ึงจากเหตุการณนี้อาจจะ
เปนจุดออนของการควบคุมจัดการแกไขเม่ือมีปญหาบางอยางเกิดข้ึน สงผลใหเกิดความลาชาใน
กระบวนการการตัดสินใจท่ีตองผานกรรมการ ผานมติท่ีประชุม ซ่ึงจะแตกตางจากในสมัยพุทธกาลท่ีพระ
พุทธองคจะทรงใชพุทธวิธีการควบคุมปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยใชวิธีการบริหารแบบรวมศูนย ทําใหการ
แกไขปญหาเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในวาระท่ีตองการความเรงดวน ซ่ึงก็สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรของ
วัดพระธรรมกายท่ีพบวา วัดพระธรรมกายมีลักษณะของการเคารพกัน โดยนัยนี้พวงมากับตําแหนงท่ี
ปจเจกชนแตละคนดํารงอยูภายในองคกร การปกครองดวยระบบอาวุโสในแงของการบริหารงานเพ่ือการ
ทํางานดานการาเผยแผพระพุทธศาสนานั้นบางครั้งยอมสงผลตออํานาจการตัดสินใจสําหรับปญหาท่ี
ตองการหาทางออกอยางเรงดวน จะเห็นไดวาจากการวิเคราะหจุดออนของการใชพุทธวิธีการบริหารเพ่ือ
การเผยแผพระพุทธศาสนาแบบประยุกตคูกับแนวคิด หนาท่ีการบริหาร ๕ ประการ (POCCC) ของวัด
พระธรรมกายในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีทําใหมองเห็นภาพรวมของประเด็นท่ีทางวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สามารถนําไปจัดลําดับความสําคัญรวมถึงประเมินความ
พรอมในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  

๔.๑.๓ ปจจัยท่ีเปนโอกาส (Opportunities)  

  ตอไปนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหปจจัยและสภาพแวดลอมภายนอกองคกรวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีนาจะเปน “โอกาส” ท่ีทําใหเกิดผลดี และสงเสริมการ
ปฏิบัติงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต พระวิปสสนาจารย เจาอาวาส และพระภิกษุ
สงฆผูทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหไดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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  ผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและขอมูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณคณะกรรมาธิการบริหารภาคพ้ืนยุโรป เจาอาวาส และฆราวาสซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน พบวา  ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนใกลเคียงท่ีวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตั้งอยูนั้นมี
ประชาชนท้ังท่ีเปนคนไทย คนเวียดนาม คนจีน สวนหนึ่งตั้งถ่ินฐานและไดอาศัยอยูในเมืองนั้นๆ มากอน
แลว ซ่ึงจากการสังเกตของผูใหขอมูลท้ังสามกลุม คือ คณะผูบริหาร เจาอาวาส และฝายปฏิบัติการ           
อันไดแก พระภิกษุตลอดจนฆราวาสตางระบุวา พ้ืนท่ีท่ีวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ัง 
๗ ศูนยสาขาตั้งกระจายอยูตามเมืองตางๆ นั้น ในแตละเมืองท่ีวัดตั้งอยูมีพ้ืนท่ีกวางใหญ แตละรัฐมี
ประชากรจํานวนมากพอสมควร ในพลเมืองเหลานั้นพบวาประชาชนท้ังชาวไทย ชาวทองถ่ิน ในพ้ืนท่ียัง
ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนและการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ หลายคนทราบ
เพียงวาถามาวัดก็จะไดทําบุญหรือสวดมนตเทานั้น หรือเปนการมาวัดเพ่ือเสริมดวงชะตา ทําบุญวันเกิด 
ฯลฯ นอกจากนี้ คนสวนใหญท้ังคนไทยและคนทองถ่ินไมทราบมากอนวาทางวัดพระธรรมกายในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ไดมีการจัดกิจกรรมและโครงการตามแนววิถีพุทธ ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปท่ีมี
ความสนใจสามารถเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ได มีการจัดงานจํานวนหลายโครงการในรอบหนึ่งป          
เปนท่ีสังเกตวา  มีคนจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุมคนหนุมสาว เยาวชน สวนมากไมทราบวาในเมืองนั้นท่ีตน
อาศัยอยูมีวัดพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงเปนวัดสาขาจากประเทศไทยมาตั้งอยูใกลบาน โดยสวนมากท่ีมาวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีได สวนหนึ่งเกิดจากการท่ีคนรูจักหรือผูปกครองพามาแตท้ังนี้
ก็อาจกลาวไดวานี่คือ ปจจัยท่ีเปนโอกาส (Opportunities) เพราะไมวาบุคคลเหลานี้จะมาวัดดวยวิธีการ
แบบใดก็ตาม ลวนปฏิเสธไมไดวารูปแบบการชักชวน การมาเขาวัด ทําบุญ ปฏิบัติธรรม คือ การเพ่ิม
จํานวนและขยายฐานกลุมพุทธศาสนิกชนใหหันมาสนใจในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน  
    นอกจากระดับพลเมืองแลวยังพบวา ในระดับหนวยงานระดับทองถ่ิน เชน สถานศึกษา สถานท่ี
ทํางานขององคกรสวนทองถ่ิน เชน ท่ีวาการอําเภอ เจาหนาท่ี ในเมืองนั้นๆ สวนหนึ่งมีความสนใจในแนว
ทางการปฏิบัติและหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาดวยเชนกัน ดังนั้น จึงเปนโอกาสอันดีของวัด
พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จะท่ีใชโอกาสนี้ในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
ศึกษา เยี่ยมชม พระธรรมทูต พระวิปสสนาจารย เจาอาวาส และภิกษุสงฆ ผูมีความสามาถทางดานภาษา
ไดทําหนาท่ีเผยแผใหกับชาวทองถ่ินท่ีทํางานในภาคการปกครองของรัฐบาล ในการใชโอกาสนี้ท่ีมีคน
จํานวนหนึ่งสนใจและตองการไดแนวทางซ่ึงเปนหลักปฏิบัติท่ีดีของชีวิต จึงเปนหนึ่งในปจจัยท่ีเปนโอกาส
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยนัยนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี สามารถใชโอกาสนี้ในการนําเทคนิคการเผยแผท่ีทันสมัยเขาใจงายมาใชเพ่ือสรางความประทับใจ 
และสรางแรงจูงใจของศาสนิกชนใหหันมาสนใจแนวปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาตั้งแตแนวปฏิบัติ
ข้ันตนเรื่องการรักษาศีล ใหการทาน เรียนรูหลักปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานของการอยูรวมกันตามแนวคิดแบบ   
พุทธวิถี ตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับท่ีเปนจุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา การฝกตนเอง
ดวยการรักษาศีล และการหม่ันฝกอบรมจิตดวยการภาวนายกระดับปญญาใหเปนพุทธศาสนิกชนผูรูเทา
ทันความเปนไปของโลก คือ สรรพสิ่งลวนมีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป และไมยึดติดกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
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เพราะทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เม่ือคุณลักษณะเชนท่ีวานี้เกิดข้ึนกับประชาชนท้ังชาวไทย
ท่ีอาศัยอยูในเยอรมัน ตลอดจนชาวทองถ่ิน การเผยแผงานพระพุทธศาสนายอมเกิดความสัมฤทธิ์ผล 
ทายท่ีสุดแลวยอมสงผลใหพุทธศาสนิกชนเหลานั้นพรอมใจยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการชวยเหลือกิจกรรม
ของวัดในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีดวยความเต็มใจ พรอมใชทุนทรัพยท่ีหามาไดเพ่ือจรรโลพระพุทธ
ศาสนาใหตั้งม่ันอยูในประเทศเยอรมนีตอไป และเปนท่ีทราบกันดีวาประชาชนกลุมนี้เหลานั้นสวนใหญมี
ฐานะหนาท่ีการงานท่ีม่ันคง มีปรสบการณการใชชีวิตในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมาเปนระยะเวลานาน 
หากมีใจศรัทธาในหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาแลว เชื่อวาพุทธศาสนิกชนกลุมนี้จะเปนกําลังสําคัญใน
การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐเยอรมนีใหม่ันคงสืบไป 
 

๔.๑.๔ อุปสรรค (Threats)  

  ถึงแมวาวัดพระธรรมกายไดดําเนินภารกิจดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีมาเปนระยะเวลาพอสมควรก็ตาม แตถึงกระนั้นก็ยังมีประเด็นเก่ียวกับความเสี่ยง ภัยคุกคาม 

ขอจํากัด และปญหาตาง ๆ ท่ีมีสาเหตุจากสภาพแวดลอมภายนอกวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี ซ่ึงปจจัยดังท่ีกลาวมานี้อาจกลาวไดวาเปน อุปสรรคในการใชพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของวัดธรรมกาย สงผลใหการเผยแผพระพุทธศาสนาไมสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้ง

ไวท้ังหมดได จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและการสัมภาษณพระภิกษุ และฆราวาสท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ผลการ

วิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้  

    (๑) อุปสรรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกดานบุคคลท่ีเกี่ยวของ  สามารถสรุปเปน

ประเด็นไดดังนี้  

   - พลเมืองในทองถ่ินบางสวนมองวาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเปน

เรื่องไกลตัว ตองเขาวัดถึงจะศึกษาและปฏิบัติตามได สวนศาสนิกชนท่ีเขาวัดจํานวนมากเพียงเพ่ือหาวัตถุ

มงคลหรือประกอบศาสนพิธีเสริมดวงชะตาราศรี มากกวาศึกษาหลักธรรมและหลักปฏิบัติเรื่อง ศีล สมาธิ 

ปญญาซ่ึงเปนคําสอนหลักสําคัญในพุทธศาสนา   

   - พระธรรมทูต พระวิปสสนาจารย เจาอาวาส และพระภิกษุ (ลูกวัด) มีโอกาสนอยท่ีไดไป

เทศนา สั่งสอน และเผยแผหลักคําสอนของพุทธศาสนา ซ่ึงเปนกิจกรรมงานการรวมกลุมของความ

หลากหลายทาง ท้ังนี้เพราะผูจัดงานกิจกรรมทางศาสนามักเกิดความเขาใจวา วัดพระธรรมกายในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี เปนหนึ่งในรูปแบบของวัดสาขาแบบพุทธศาสนาท่ีสืบสายการปฏิบัติมาจาก          

ประเทศจีน 
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  - พระธรรมทูต พระวิปสสนาจารย เจาอาวาส และพระภิกษุ (ลูกวัด) ดวยสถานท่ีตั้งท่ี

หางไกล ผนวกกับเวลา สงผลใหบุคลากรกลุมนี้ ไดมีโอกาสเขารับการอบรมโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาเก่ียวกับเทคนิคการสอน การเทศน การสื่อสารกับผูฟง และการเลือกใชสื่อท่ีทันสมัยเขากับยุค

ปจจุบัน รวมถึงการฝกอบรมดานอ่ืนๆ นอยกวากลุมผูปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีอยูใน

ประเทศไทย  

    (๒) อุปสรรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกดานองคกรท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปเปนประเด็น    

ไดดังนี้  

   - หนวยงานภายนอกวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เชน ท่ีวาการอําเภอซ่ึง

ดูแลปกครองสวนทองถ่ินในเมืองนั้นๆ  บอยครั้งมักเขามาตรวจสอบการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมคน

เปนจํานวนมากในวันสําคัญทางศาสนา การขออนุญาต และขอความรวมมือในการประสานงานเพ่ือจัด

กิจกรรมจึงเปนไปอยางลาชา เนื่องดวยการมีความเขาใจในรูปแบบวัฒนธรรมและข้ันตอนในการประกอบ

พิธกีรรมทางศาสนาท่ีแตกตางกัน   

   - วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแตละศูนยสาขา มีความสามารถในการ

ติดตอกับหนวยงานทองถ่ินท่ีแตกตางกัน สาเหตุนั้นเปนผลมาจากการมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถ

ในดานภาษาเยอรมันในจํานวนอัตราสวนท่ีแตกตางกันในแตละวัด จึงสงผลใหวัดพระธรรมกายในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีแตละศูนยสาขามีความคลองตัว ความเชี่ยวชาญในการติดตอประสานงานกับ 

หนวยงานภายนอกดานองคกรท่ีเก่ียวของเม่ือตองทํางานแตกตางกัน เพราะหนวยงานแตละพ้ืนท่ีมี

ระเบียบการปฏิบัติท่ีตางกันไปตามแตละทองท่ี 

 โครงสรางการบริหารองคกรท่ีรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปน

สํานักหนวยงานท่ีกํากับดูแลเรื่องการสงเสริม ศักยภาพ ความสามารถทางดานภาษาเพ่ือการเผยแผ

พระพุทธศาสนา ท้ังในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และภายในประเทศไทยยังไมมีหนวยงานท่ีดูแลดานนี้

โดยตรง  จะมีก็เปนเพียงหนวยงานท่ีดูแลเฉพาะดาน อาทิ การสงพระพระธรรมทูตไปตางประเทศ ท้ังๆ ท่ี

ในความเปนจริงแลวภาษากับการสื่อสารเพ่ือการทํางานดานการเผยแผเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง การ

สงเสริมใหเกิดองคกรภายนอกท่ีทําหนาท่ีทดสอบ พัฒนาศักยภาพใหกับพระธรรมทูตท่ีจะมาเผยแผ

พระพุทธศาสนายังตางประเทศนับไดวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนอันดับตนๆ เพ่ือใหงานบรรลุผลอยาง

ท่ีตั้งเปาประสงคไว 
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   - อุปสรรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกดานองคกรท่ีพบคือ เนื่องดวยการทํางานดานการเผยแผ

ท่ีไมไดตั้งถ่ินฐานอยูในประเทศไทย จึงสงผลใหบุคลากรท่ีจะทํางานยังตางประเทศจําตองพึงพาเอกสาร

เพ่ือใหสามารถดํารงตนอยูในประเทศเยอรมนีไดอยางถูกกฎหมาย การดําเนินการดานเอกสารของ

พระภิกษุ ท่ีจะเดินทางมาเปนพระธรรมทูตเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ พบวา ข้ันตอนใน

การติดตอประสานงานตองผานหนวยงานหลากหลายองคกร ระหวางหนวยงานของสงฆกับหนวยงาน

ราชการ โดยเฉพาะสํานักงานกงสุลใหญ กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

และสํานักงานกํากับพระภิกษุเดินทางไปตางประเทศ  ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินงานเปน

เวลานาน   

   - วดัพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแตละศูนยสาขาท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือทํางานดาน

การเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ รวมถึงวัดไทยอ่ืนๆ ปจจุบันขาดการ สนับสนุนงบประมาณจาก

หนวยหลักท่ีเก่ียวของ ซ่ึงในความเปนจริงแลว การทํางานเพ่ือการเผยแผเปนเรื่องท่ีควรสนับสนุนใหเกิดมี

ข้ึน โดยนัยนี้วัดยังขาดงบประมาณการชวยเหลือจากสวนกลาง  จะเห็นไดวา ในการใชพุทธวิธีการบริหาร

เพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีของวัดพระธรรมกายนั้น มีปญหาอุปสรรค

ท้ังท่ีมาจากปจจัยดานบุคคลและดานหนวยงานภายนอกองคกรโดยเฉพาะการสื่อสารและการ

ประสานงานรวมมือกัน ดังนั้น เพ่ือใหการเผยแผพระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีสามารถ

บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายไดทางวัดพระธรรมกายจะตองหาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรคดังกลาว

อยางเปนระบบและเปนไปอยางยั่งยืน 

 ๔.๒ แนวทางการบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัด

พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

 วัดพระธรรมกาย มีความโดดเดนเก่ียวกับการทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุก

เพราะไดนําแนวคิด หลักการ วิธีการจากหลากหลายศาสตรมาประยุกตใชในการคิด ออกแบบ พัฒนา 

และดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติธรรมและการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง 

ในประเทศและตางประเทศ ดวยความตั้งใจสรางวัดแหงการปฏิบัติธรรม ตามหลักปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

ใหเปนวัดท่ีสามารถสรางพุทธศาสนิกชนใหสามารถสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไดอยางยาวนาน ตามหลัก

ปฏิรูปเทส ๔ อันประกอบดวย อาวาสเปนท่ีสบาย อาหารเปนท่ีสบาย บุคคลเปนท่ีสบาย และธรรมะเปนท่ี

สบาย และไดกําหนดเปาหมายการสรางวัดไวอยางชัดเจนตามปณิธานของผูรวมกอตั้งวัดในยุคบุคเบิก ท่ีมี

ความตั้งใจ ๓ ประการ คือ ตองการสรางวัดใหเปนวัด ตองการสรางพระใหเปนพระ และตองการสรางคน
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ใหเปนคนดี  ดังนั้น เพ่ือใหภารกิจดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐ

เยอรมนีสามารถสําเร็จลุลวงตามมโนปณิธานของผูรวมกอตั้งวัดได จําเปนจะตองมีการกําหนด “แนวทาง

การบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา” ของวัดข้ึนเพ่ือจะไดเปนคูมือหรือเปน 

แผนท่ีการทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกับคณะกรรมาธิการ รวมถึงเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติงาน

ดานการเผยแผ ซ่ึงประกอบดวย พระธรรมทูต พระวิปสสนาจารย เจาอาวาส ภิกษุสงฆ และเจาหนาท่ี 

ของวัดซ่ึงเปนกําลังหลักในการทํางานไดยึดถือ แนวทางการบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนี แบงออกเปน ๕ ดาน ซ่ึงประกอบไปดวย 

พุทธวิธีการวางแผน  พุทธวิธีการจัดการองคกร พุทธวิธีการบังคับบัญชาสั่งการ พุทธวิธีการประสานงาน 

และพุทธวิธีการควบคุมนั้น สามารถสรุปไดเปน ๒ ประเด็น คือ ประการท่ีหนึ่ง   การใชจุดแข็งของวัด

พระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนีดานการวางแผน การจัดการองคกร การบังคับบัญชาสั่งการ  การ

ประสานงาน และการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนประโยชน นั่นคือ พุทธวิธีการบริหารการเสริมให

แข็งแกรง และประการท่ีสองคือ การกําหนดกลยุทธและแผนการในการลดจุดออนและแกไขปญหา

อุปสรรคการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเรียกขอสรุป          

นี้วา พุทธวิธีการบริหารการแสวงหาแนวทางแกไข ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะนําเสนอดังตอไปนี้ 

  (๑) จุดแข็ง : การเสริมใหแข็งแกรง  

  การใชจุดแข็งของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนีดานการวางแผน การจัดการองคกร  

การบังคับบัญชาสั่งการ  การประสานงาน และการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนประโยชน ทางวัดสามารถ

นําจุดแข็งมาใชเพ่ือสรางและเพ่ิมโอกาสการเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังกลุมเปาหมายใหแผไพศาลยิ่ง ๆ 

ข้ึนไป ตองมีการจัดทําแผนการทํางานเพ่ือการเผยแผท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว  มีแผนการ

พัฒนาศักยภาพของพระภิกษุนักเผยแผใหประกอบพรอมไปดวยความสามารถดานภาษา มีวัตรปฏิบัติ

บุคลิกภาพท่ีนาเคารพเลื่อมใส  มีองคความรูทางดานพระพุทธศาสนาท้ังในสวนท่ีเปนภาคปฏิบัติและ

ภาคทฤษฎีเพียบพรอม และท่ีสําคัญคือการปลูกฝงใหพระภิกษุและเจาหนาท่ีมีอุดมการณในการเปน           

นักเผยแผท่ีหนักแนน ม่ันคง มีการจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางานเพ่ือการจัดทําสื่อการเผยแผ

โดยใชสองภาษาควบคู ท้ังนี้เพราะประชาชนท่ีเดินทางมาวัด มีท้ังชาวไทยและชาวทองถ่ิน ภาษาท่ีใชใน

การอธิบายหลักธรรม ตองเปนภาษาท่ีสามารถเขาใจไดงาย การอธิบายธรรมะควรมีความประสาน

สอดคลองไมขัดแยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร สามารถพิสูจนได และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริงมี

การวางแผนดานงบประมาณ การประชาสัมพันธ  และวิธีการขยายแผนไปสูการปฏิบัติ ตองมีการควบคุม

การบริหารโครงการใหเปนไปตามเจตนารมณของวัดพระธรรมกายในประเทศไทย       



๑๒๖ 
 

   ทางวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนีสามารถนําหลักเฏณฑการรับบุคลากรเขาวัดท้ัง

ฝายสงฆและฆราวาส และหลักการจัดสรรหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตรงกับความสามารถของแตละคน มา

ประยุกตใชใหกับบริบทของทองถ่ินท่ีมีการบริหารงานภายใตวัดของสมาคมท่ีตั้งข้ึนในประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ทางวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตองเนนการทํางานเปนทีมกับทุก

ฝาย ท้ังหนวยงานราชการภายในประเทศไทย อาทิ สถานกงสุลไทย กระทรวงการตางประเทศ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม  สํานักงานกํากับพระภิกษุเดินทางไปตางประเทศ  และองคกร

ปกครองท่ีอยูภายใตความคุมครองของรัฐบาลทองถ่ิน และปจจัยท่ีขาดไมไดคือ กลุมอุบาสก อุบาสิกาซ่ึง

เปนคนไทยในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี บุคคลกลุมนี้จะท่ีมีสวนสําคัญอยางมากในการ

สนับสนนุงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังดานการติดตอประสาน การลงแรงเม่ือมีงานวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา การชวยเหลือในเรื่องทุนทรัพยเพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในตางประเทศท่ีตนพํานัก

อยูอยางแข็งขัน วัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนีมีการบังคับใชอยางเครงครัดซ่ึงกฎระเบียบพ้ืนฐาน  

๑๐ ประการ เชน หามสูบบุหรี่ และไมนําสิ่งเสพติดใหโทษเขามาในวัด หามอานหรือนําหนังสือพิมพหรือ

สิ่งตีพิมพซ่ึงนํามาเพ่ือความรอนใจ เปนตน และทางวัดควรกําหนดบทลงโทษสําหรับผูท่ีฝาฝนจากระดับ

เบาไปหนักดวย ทางวัดพระธรรมกายควรเนนกลยุทธการเผยแผเชิงรุกมากกวาเชิงรับ คือ ตองมีวิธีการเขา

หาศาสนิกชนท่ีเปนพลเรือนในทองถ่ินท่ีหลากหลายมากกวาการจโัครงการอบรมสั่งสอนและบรรยายธรรม

ในวัดและบรรยายตามคํานิมนตเพียงอยางเดียว ควรเรงพัฒนาและสรางชองทางการสื่อสารผานระบบ

เครือขายออนไลนซ่ึงคาดวาจะมีอิทธิพลตอผูฟงเปนอยางมากในยุคท่ีโรคติดตออยาง COVID-19 ยังไม

สามารถควบคุมได เปนตน 

   (๒) จุดออน : การหาแนวทางแกไข 

   กําหนดกลยุทธและแผนการในการลดจุดออน และแกไขปญหาอุปสรรคการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐเยอรมนี จากผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและศักยภาพดานจุดออนและ
อุปสรรคของพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนี
ในหัวขอท่ีผานมา ทําใหไดประเด็นท่ีนาสนใจซ่ึงทางวัดพระธรรมกายสามารถนําไปใชเพ่ือกําหนดกลยุทธ
และแผนการเพ่ือการแกไขปญหาอุปสรรคการเผยแผพระพุทธศาสนาดังกลาวได ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
โครงการตางๆ ซ่ึงไดจัดทําข้ึนมาเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ควรมีแผนงานการดําเนินงานท่ีสอดรับ
เปาประสงคของโครงการในระยะยาว ดังนี้ 
 
             



๑๒๗ 
 

          ๑. วัดตองทบทวนแผนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานเผยแผรวมถึงแผนงานฝาย
สนับสนุนการเผยแผในรูปแบบใหม ท้ังนี้ กอนท่ีจะกําหนดแผนงานใหมตองประสานงานกับฝายตาง ๆ 
เพ่ือศึกษา นโยบาย และแผนงานของมหาเถรสมาคม และของสมาคมภายใตรัฐบาลทองถ่ินสาธารณรัฐ
เยอรมนี เพ่ือใหแผนงานเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังแผนงานในระยะสั้น เชน การแกปญหาเก่ียวกับ
เอกสารการเดินทางและการออกใบอนุญาตใหพระภิกษุสามารถอยูในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ในระยะกลางตองมีแผนการพัฒนายกระดับความรูและศักยภาพดานภาษา
ของพระภิกษุ ท้ังท่ีดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาส และพระลูกวัด ใหมีความสามารถดานภาษา และมี
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนในระยะยาวตองมีแผนการสรางศาสนทายาทแบบยั่งยืน
พรอมท้ังวิธีการปลูกฝงอุดมการณ เจตคติ และมุมมองท่ีดีตอพระพุทธศาสนาท้ังฝายสงฆและฝายฆราวาส
ซ่ึงเปนคนในทองถ่ินนั้น 
      ๒. วัดตองมีแนวทางปฏิบัติและแนวทางการแกไขปญหาท่ีชัดเจนเก่ียวกับการ

ติดตอสื่อสารและการประสานงานท้ังกับระหวางหนวยงานของประเทศไทยและของรัฐบาลทองถ่ิน ตองมี

แนวทางการจัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถมาชวยงานดานการติดตอ ประสานงาน รวมถึงงาน

ประชาสัมพันธองคกร 

              ๓. วัดพระธรรมกายตองประสานงานกับวัดไทยอ่ืนๆ ในสาธารณรัฐเยอรมนีเพ่ือใหเกิด

การทํางานเปนทีมสามารถแบงโซนพ้ืนท่ีในการเผยแผพระพุทธศาสนา ทํางานไม ซํ้าซอนกัน 

    ๔. วัดพระธรรมกายตองสนับสนุนใหมีการจัดสรรหนาท่ีการเผยแผใหกับพระธรรมทูต

รวมถึงทีมงานไดทําอยางสมํ่าเสมอ เทาเทียมกัน และมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของ

ผูปฏิบัติ งานโดยไม เนนหนักไปท่ีหลักความอาวุ โส  หรือ ความคุน เคยสวนตัว กันมากเกินไป 

    ๕. วัดพระธรรมกายตองมีระบบการตรวจติดตาม การวัดและประเมินผลการปฏบัติ

งานของวัดตางๆ ในสังกัด เพ่ือนํามาวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานใหครอบคลุมท้ังดานความพรอม  

ความตองการ ของผูมีสวนไดสวนเสีย ศักยภาพของทีมงาน งบประมาณ ทรัพยกรการดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ ความเห็นและความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ในสหพันธสาธารณรฐัเยอรมนี ท้ังในรูปแบบการประเมินแบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ  

    ๖.  วัดพระธรรมกายควรมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง

วัดกับชุมชนและเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ีดีงามตอกัน  ดังนั้น ถาวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐ

เยอรมนีไดนําแนวทางท่ีไดนําเสนอดังท่ีกลาว ไปพิจารณารวมกันในคณะสงฆเพ่ือวิเคราะห วิพากษ ถึง

ความนาจะเปนและลําดับความสําคัญในการดําเนินการกอนหลังไดอยางเหมาะสม ผลลัพธท่ีจะตามมาก็

คือ ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนีสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลดีตอการคงอยูของพระพุทธศาสนายางยั่งยืน ซ่ึงจะตอง



๑๒๘ 
 

ขับเคลื่อนไปพรอมกัน คือ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน ท่ีเปรียบเสมือนแกนและ

เปลือกหุมท่ีหลอเลี้ยงชีวิตของตนไมใหคงอยูตลอดไป นั่นเอง ท้ังนี้  แนวทาง กระบวนการ และ

เปาประสงค ของการบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผ   พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย

ในสาธารณรฐัเยอรมนีแสดงไดตามภาพ ๔.๑  



๑๒๙ 
 

แนวทาง กระบวนการ และเปาประสงค ของการบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา

ความย่ังยืนของ

พระพุทธศาสนา

อาวาส สบาย 

ปฏิรูปเทส ๔ 

บุคคล สบาย อาหาร สบาย ธรรมะ สบาย 

มโนปณิธาน/เปาหมาย ๓

สรางวัดใหเปนวัด สรางพระใหเปนพระ สรางคนใหเปนคนดี

พุทธวิธีการบริหาร

การวางแผน

 การจัดการองคกร 

 การบังคับบัญชาส่ังการ  

การควบคุม

การประสานงาน

ศักยภาพพระธรรมทูต

บุคลิกภาพ 

มีภูมิรู
อุดมการณ

ในการทํางาน

มีภูมิธรรม

ศาสนธรรม ศาสนบุคคล

ศาสนสถาน
ศาสนพิธี

 

ภาพ ๔.๑  แนวทาง กระบวนการ และเปาประสงค ของการบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผ 

     พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนี  



๑๓๐ 
 

 บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  งานวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีวัด

พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี” นี้ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพชนิด 

วิจัยเอกสารผสานกับการวิจัยปฏิบัติการภาคสนาม มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ (๑) เพ่ือศึกษาพุทธวิธ ี

การบริหารดานการเผยแผในสมัยพุทธกาล (๒) เพ่ือศึกษาพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผพุทธศาสนา

ของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ (๓) เพ่ือวิเคราะหเชิงบูรณาการพุทธวิธีการ

บริหารดานการเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี   

   ขอบเขตการวิจัยดานพ้ืนท่ีท่ีศึกษาคือวัดพระธรรมกายท่ีตั้งอยูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

จํานวนท้ังสิ้น ๗ วัด สวนขอบเขตดานแหลงขอมูล แบงเปน แหลงขอมูลปฐมภูมิ จากพระไตรปฎกและ

ขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ๓ กลุม คือ กลุมท่ี ๑  คณะผูบริหารของวัดพระธรรมกายใน

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจํานวน ๔ รูป ไดแก ประธานภาคพ้ืนยุโรป รองประธานภาคพ้ืนยุโรป 

เลขานุการ และเหรัญญิก กลุมท่ี ๒ เปนเจาอาวาสวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จํานวน 

๗ รูป จากท้ังหมด ๗ วัด ประกอบดวย วัดพระธรรมกายบาวาเรีย  วัดพระธรรมกายเบอรลิน วัด

พระธรรมกายชวารซวัลด วัดพระธรรมกายไรนแลนด วัดพุทธนอรดไรน เวสฟาวเลน วัดพุทธไฮบรอนน 

และวัดพุทธฮัมบวรก และกลุมท่ี ๓ คือ ฆราวาส ซ่ึงเปนพลเมืองท่ีอาศัยและไดเขารวมกิจกรรมกับวัด

พระธรรมกายมากกวา ๕ ป จํานวน ๔ คน  สวนแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการทบทวนวรรณกรรมจาก

เอกสารชั้นรอง ไดแก อรรถกถา หนังสือ ตําราวิชาการ บทความ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ

ดานระยะเวลาในการศึกษาวิจัยใชเวลาท้ังสิ้น  1 ป     

   ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย สรุปได ดังนี้คือ รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของจากพระไตรปฎก  

หนังสือ ตําราวิชาการ บทความ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย หลังจากนั้นจึงทําการออกแบบ

การวิจัยดานการไดมาซ่ึงตัวอยางวิจัย (sampling design) เครื่องมือวิจัย (measurement design)  และ

วิธีการวิเคราะหขอมูล (analysis design) ซ่ึงเปรียบเสมือนพิมพเขียวการวิจัย กอนจะนําแบบการวิจัยไป

ใชในการวางแผนการวิจัยเพ่ือการเก็บขอมูลและการวิเคราะหแปลผลและสรุปผลการวิจัยตอไป  

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยภาคสนามจากการสัมภาษณ คือ แนวคําถามจํานวน ๗ ขอ ซ่ึงผูวิจัยได

สรางข้ึนจากการศึกษาขอมูลแนวคิดพุทธวิธีการบริหารท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและขอมูลจากเอกสาร

ตางๆ แบบสัมภาษณนี้จะไดรับการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานซ่ึงมีความ

เก่ียวของกับงานวิจัย ในการนี้จะแบงผูตรวจสอบเครื่องมือแบบคําสัมภาษณออกเปน ๓ ดาน คือ 



๑๓๑ 
 

ผูทรงคุณวุฒิจากวัดพระธรรมกาย ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนนักวิชาการทางดานปรัชญา พุทธศาสนาและ

ผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญดานการทําวิจัยเชิงคุณภาพในการตรวจสอบขอคําถามในแบบสัมภาษณ ท้ังนี้

เพ่ือใหคําถามมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมและกอใหเกิดประโยชนกับงานวิจัยมากท่ีสุด  และในข้ันตอนการเก็บ

ขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของวัด

พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยการตั้งคําถามท่ีสอดคลองกับงานวิจัยเพ่ือใหไดประเด็น

และปญหาท่ีตองการจะทราบ  

  ข้ันตอนการวิ เคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีได ศึกษาจากเอกสารตางๆ ท้ังภาษาไทย 

ภาษาเยอรมัน และขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเชิงเนื้อหาตามระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา 

กลาวคือ มีการวิเคราะห วิพากษ เพ่ือพิจารณาขออาง นําเสนอเหตุผลสนับสนุนและโตแยงในประเด็น

ปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย เพ่ือใหไดขอสรุป หลังจากนั้นจะนําผลการศึกษามาเสนอใหเห็นถึง

ขอสรุปของแนวคิดพุทธวิธีการบริหารแบบบูรณาการของวัดพระธรรมกายมาปรับใชเพ่ือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดจนนําเสนอการสรางมุมมองและการวิเคราะหใหม

ตอแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาเชิงรุกของวัดพระธรรมกายเพ่ือใหเห็นเปนประเด็นท้ังในดานจุดออน

และจุดแข็ง สุดทายจึงเปนการ สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียด 

ตามลําดับ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย    
 
  (๑) พุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผในสมัยพุทธกาล 
   
    ๑.๑ ความหมายและคุณคาของพุทธวิธีการบริหาร พุทธวิธีการบริหารเปนศัพทบัญญัติ
โดยมีจุดมุงหมายในการนําองคความรูในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับศาสตรตาง ๆ หรือท่ีมักเรียกกัน
วาการศึกษาพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม โดยนัยนี้ พุทธวิธีการบริหารจึงหมายถึง การศึกษาเทียบเคียง
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบทางดานการบริหาร (Administration) ท่ี มีปรากฏอยู ในคัมภีร
พระพุทธศาสนา ท้ังการศึกษาในแงของการนําหลักธรรมมาปรับประยุกตใชกับงานดานการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการวิเคราะหหลักการบริหารงานรวมสมัยท่ีมีลักษณะสอดคลอง คลายคลึง และมีปรากฏอยูใน
คัมภีรพุทธศาสนาฝายเถรวาท  
   ผลการวิเคราะหเอกสารพบวา ความสําคัญของพุทธวิธีการบริหารท่ีปรากฏอยูในพุทธ
ศาสนานั้นมีอยูอยางมากมายหลายขอ สรุปเปนประเด็นได คือ (๑) ความสําคัญของพุทธวิธีการบริหารใน
ดานการสราง หมายถึง พุทธศาสนาจะเนนการสรางคนดีมีคุณภาพใหเกิดข้ึนในองคกร (๒) ความสําคัญ
ของพุทธวิธีการบริหารในดานการแกไขปญหา พุทธวิธีการบริหารหรือการบริหารงานของพระพุทธเจาใน
สมัยพุทธกาลมีความสําคัญในแงของการศึกษาตรงท่ีชวยใหนักวิชาการไดเห็นกรณีศึกษาและวิธีการแกไข
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ปญหาท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาใชในการบริหารจัดการเพ่ืองานดานการเผยแผ ความสําคัญท่ียกมาขางตน
เปนเพียงประโยชนและความสําคัญท่ีถูกจัดเปนขอบเขตใหญ ๆ เพ่ือใหเขาใจในภาพรวมวา เม่ือมีแนวคิด
การบริหารเกิดข้ึนในพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงดูแลภิกษุสงฆจํานวนหลายพันรูปในสมัยพุทธกาลทรง
บริหารดูแลพระภิกษุสงฆจํานวนมากกวารอย ดังคํากลาวยืนยันความวา  “พระผูมีพระภาคเจาเมตเตยยะ
นั้นจักบริหารภิกษุสงฆจํานวนพันเปนอเนก (หลายพัน) เชนเดียวกับเราในบัดนี้ บริหารภิกษุสงฆจํานวน
รอยเปนอเนก (คือหลายรอย) อยู” (พุทธวจน หมวดธรรม, ๒๕๕๘, หนา ๒๓๔) วิธีการบริหารจัดการ           
ตาง ๆ ท่ีทรงนํามาใชจึงมีความสําคัญในแงท่ีสามารถเขาไปศึกษาและนํามาปรับใชได 
  ๑.๒ หลักการบริหารงานเชิงพุทธ         

   ในหัวขอนี้สามารถแยกกรอบแนวคิดในการจัดวางหลักพุทธธรรมกับการบริหารออกเปน             

๒ ประเด็น คือ หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎีและหลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคปฏิบัติ 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

    ๑.๒.๑ หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎี  พุทธวิธีการบริหารหรือการ

บริหารงานของพระพุทธเจาตามวิถีทางท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนานั้น มีความจําเปนท่ีจะตองศึกษา

หลักการสําคัญขอนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางถองแท อันจะนําไปสูการลงมือปฏิบัติในทางท่ีถูกตองจาก

พุทธดํารัสความวา “ครั้งนั้นพระผูมีพระภาครับสั่งกับภิกษุท้ังหลายวา … พวกเธอจงเท่ียวจาริก  … เพ่ือ

ประโยชนเก้ือกูล .. พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน  งามใน

ทามกลาง งามในท่ีสุด”จากการวิเคราะหเชิงเนื้อหาในพระไตรปฎกและคัมภีรอรรถกถา พบวา  

“โอวาทปาฏิโมกข” คือ หนึ่งในหลักการท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนาเชนนั้น ยอมชี้ใหเห็นขอสรุปท่ีสําคัญ

บางประการวา โอวาทปาฏิโมกขคือหลักการท่ีเปนฐานคิดสําคัญท่ีจะนําไปสูหลักการบริหาร หลักการ

จัดการ และหลักการปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ของพุทธศาสนาอยางหลีกเลี่ยงไมได ท้ังนี้ขอยืนยันประการแรก

ท่ีพบคือ การมองหลักการในดานวัตถุประสงคขององคกร หรือ หลักวัตถุประสงค (Objective) ตามหลัก

ของศาสตรการบริหารสมัยใหมนั้น จะพบวา ทุกองคกรตองมีวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน ดังนั้น

หากวิเคราะหพิจารณาในบริบทนี้จะพบวา โอวาทปาฏิโมกข คือคําสอนท่ีสามารถสื่อถึงหลักการ

บริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎี ไดดีท่ีสุด เพราะวา มีหลักการสําคัญคือ (๑) ใหละเวนการกระทําความ

ชั่ ว  (๒)  ใหตั้ ง ม่ันอยู ในการกระทําแตความดี   (๓ ) ใหชํ าระจิตของตนเองใหผองใสอยู เสมอ           

สอดคลองกับหลักการบริหารของพุทธศาสนาหรือพุทธวิธีการบริหารท่ีเริ่มตนจากการบริหารจัดการตนให

ดีกอน องคกรจึงจะเจริญกาวไปขางหนาได ดวยเหตุนี้ จึงเริ่มจากการบริหารตนเปนลําดับแรก เม่ือบริหาร

ตนไดดีและถูกตองแลว การบริหารผูอ่ืนจึงเปนไปดวยความถูกตองเปนการบริหารคนท่ีไมเอารัดเอาเปรียบ 

และลําดับสุดทายการบริหารงานยอมเปนไปดวยความยั่งยืน ท้ังนี้เพราะหลักการของพุทธศาสนานั้นไมได

มุงแตประโยชนเฉพาะตน แตมองผลท่ีจะเกิดกับผูอ่ืนและสังคมสวนรวม ฉะนั้น การบริหารลักษณะนี้จึง
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เกิดการยอนกลับเปนความเจริญยั่งยืนของกิจการ องคกร และทุกภาคสวน การเรียงลําดับความสําคัญ

ดังกลาวชวยชี้ใหเห็นวา หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎีของพุทธศาสนานั้น เนนการบริหารท่ี

ภายในตัวของบุคคลซ่ึงเปนปจเจกชนใหดีกอน โดยมีหลักโอวาทปาฏิโมกขเปนฐาน เม่ือปจเจกชนดีการ

รวมตัวกันจัดตั้งเปนองคกร การบริหารจัดการนั้นจะเปนไปดวยความราบรื่น         

    ๑.๒.๒ หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคปฏิบัติ หลักการบริหารงานเชิงพุทธ 

ในภาคปฏิบัติ แบงออกเปน ๒ สวน คือ การประยุกตใชทางตรงและการประยุกตใชทางออม กลาวคือ  

 (๑) การประยุกตใชทางตรง คือ  การนําหลักธรรมในพุทธศาสนามาประยุกตใชกับงานดานการบริหาร

ตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงยุคปจจุบัน พบวา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความเก่ียวของ สอดคลอง

กับศาสตรทางดานการบริหารจัดการมีอยูเปนอันมาก แตหลักธรรมท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุด มีดังนี้ คือ 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ไดแก  ๑. ธัมมัญุตา (ผูรูจักเหตุ) ๒. เปนอัตถัญุตา (ผูรูจักผล) ๓. เปนอัตตัญุตา 

(ผูรูจักตน) ๔. เปนมัตตัญุตา (ผูรูจักประมาณ)  ๕. เปนกาลัญุตา (ผูรูจักกาลเวลา) ๖. เปนปริสัญุตา 

(ผูรูจักชุมชน) ๗. เปนปุคคลัญุตา (ผูรูจักบุคคล) )  สวน (๒) การประยุกตใชทางออมนั้น พบวา แนวคิด

ทฤษฎีการบริหารแบบตะวันตกนั้นสามารถนํามาเทียบเคียงกับทัศนะของพุทธศาสนาไดอยางลงตัว 

กลาวคือ  แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ (Management Theory) ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและไดรับความ

นิยมมาจนถึงยุคปจจุบันคือทฤษฎีท่ีเรียกวา POCCC ซ่ึง มีองคประกอบ ๕ ประการ ไดแก   

    P  ยอมาจาก  Planning  หมายถึง  การวางแผน  

   O  ยอมาจาก  Organizing  หมายถึง  การจัดองคกร  

   C  ยอมาจาก  Commanding  หมายถึง  การบังคับบัญชาสั่งการ  

   C  ยอมาจาก  Coordination  หมายถึง  การประสานงาน  

   C  ยอมาจาก  Controlling  หมายถึง  การควบคุม 

   ๑.๓ วิธีการบริหารงานเชิงพุทธ 
    ผลการวิจัยขางตน พบวา หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎีตั้งอยูบนฐานคิดเรื่อง 
โอวาทปาฏิโมกข  สวนวิธีการบริหารเชิงพุทธ แยกเปนวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผข้ันตน และวิธีการ
บริหารเพ่ือการเผยแผข้ันพัฒนา กลาวคือ (๑) วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผข้ันตน ไดแก การสรรหา
ทรัพยากรบุคคลหรือการไดมาซ่ึงบุคคล การสรรหาบุคคลเขาสูพุทธศาสนา  มีหลักเกณฑการคัดเลือก
บุคคลท่ีพระพุทธเจาไดทรงวางกฎไวมากมาย  เชน ไดทรงบัญญัติขอหามอุปสมบทไวหลายกรณี และขอ
หามอุปสมบทตามพระธรรมวินัยนั้นเปนหนึ่งในหลักการคัดสรรเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคลในทรรศนะของ     
พุทธศาสนา หลักการบริหารงานบุคคลของพุทธศาสนามิไดใหความสําคัญแตการไดมาของบุคคลเทานั้น 
ยังมีการอบรมและพัฒนาบุคลากร เพราะพุทธศาสนาถือวามนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดของ
องคกรท่ีสามารถฝกฝนและพัฒนาได (๒) วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผข้ันพัฒนา ไดแก วิธีการบริหารเพ่ือ
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การอบรมและพัฒนาบุคลากร พบวา หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรในพุทธศาสนามีสองแบบ 
โดยแบงการอบรมพัฒนาตามเพศภาวะท่ีดํารงชีพอยู คือ กลุมผูท่ีไมครองเรือนและกลุมผูยังครองเรือนอยู 
 

   ๑.๔  เปาหมายและผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธ 
 ในการบริหารงานเชิงพุทธตามแนวพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้นสามารถนํามา

ประยุกตใชกับการบริหารสมัยใหมตามแนวตะวันตกโดยกําหนดเปาหมายและผลลัพธของการบริหารงาน
เชิงพุทธเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาตามแนวคิดหนาท่ีการบริหาร (management function)   
๕ ประการ (POCCC)  คือ การวางแผน (Planning : P) การจัดองคกร (Organizing : O) การบังคับ
บัญชาสั่งการ (Commanding : C ) การประสานงาน (Coordination : C)  และการควบคุม 
(Controlling : C) ไดอยางสอดคลอง 

   
  (๒) พุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี สามารถสรุปได ๒ ประเด็น คือ  (๑) พุทธวิธีการบริหารกับงานเผยแผของวัด

พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (๒) เปาหมายและผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัด

พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

     ๒.๑ พุทธวิธีการบริหารกับงานเผยแผของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมน ี วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดใชหลักการบริหารเพ่ือการเผยแผศาสนาโดย

ผสานระหวางหลักการและวิธีการบริหารเชิงพุทธกับการบริหารตามแนวคิดแบบตะวันตก กลาวคือ   (๑) 

หลักการและวิธีการบริหารเชิงพุทธ นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชเพ่ือการบริหาจัดการ

ในงานดานการเผยแผ ไดแก หลักอิทธิบาท ๔ อันประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา และหลัก       

อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ไดแก  หม่ันประชุมกันเนืองนิตย  พรอมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมและ

กระทํากิจท่ีควรทํา  ไมบัญญัติสิ่งท่ียังไมไดบัญญัติและไมเลิกลมสิ่งท่ีบัญญัติไวแลว  เคารพนับถือผูใหญ  

ไมขมเหงลวงเกินสตรี ใหความเคารพและปกปองรักษาปูชนียสถานท่ีสําคัญในศาสนา และคุมครอง

บรรพชิตซ่ึงเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไป (๒) หลักการและวิธีการบริหารตามแนวคิด

หนาท่ีการบริหาร ๕ ประการ อันประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การบังคับบัญชาสั่งการ           

การประสานงาน และการควบคุม  

 

 



๑๓๕ 
 

  ๒.๒ เปาหมายและผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี   

   เปาหมายการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนไป

ตามมโนปณิธานของเจาอาวาสและคณะผูรวมกอตั้งวัดพระธรรมกาย ๓ ประการ ไดแก (๑) ตองการสราง

วัดใหเปนวัด คือ วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตองเปนวัดท่ีสะอาด สงบ เหมาะสมแก

การประพฤติปฏิบัติธรรมของประชาชน (๒) สรางพระใหเปนพระ คือ วัดพระธธรมกายตองเปนวัดท่ี

สามารถฝกอบรมพระภิกษุ ใหถึงพรอมดวยศีลาจารวัตร และคุณธรรมภายใน เปนท่ีต้ังแหงศรัทธา 

สามารถเปนท่ีพ่ึง เปนแบบอยางศีลธรรมใหแกประชาชนได  และ  (๓) สรางคนใหเปนคนดี  คือ วัดพระ 

ธธรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตองเปนวัดท่ีสามารถใชกระบวนการของการอบรม สั่งสอน เพ่ือ

ขัดเกลาใหพุทธศาสนิกชน เปนคนดีมีศีลธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยใชหลักธรรม

คําสั่งสอนและหลักประพฤติปฏิบัติของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและหลักธรรมคําสั่งสอน

ท่ีทางวัดไดเรียบเรียงข้ึนมา จากนั้นบูรณาการกับเทคนิควิธีการสมัยใหมเพ่ือใชในการเผยแผแบบเชิงรุก 

เปาหมายการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ครอบคลุมการ

พัฒนาเพ่ือความม่ันคง ยั่งยืนของพระพุทธศาสนาท่ีมีองคประกอบหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย ความม่ันคง  

ทางดานศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน   

   ผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี 

เกิดจากการท่ีวัดมีการกําหนดเปาหมายการบริหาร คือ ตองการทําวัดใหเปนวัดท่ีเหมาะกับการทําความดี

ตามหลักพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ตองการเปนวัดท่ีสรางพระใหเปนพระแทท่ีมีท้ังภูมิรูและภูมิธรรม 

เปนพระท่ีมีความเชี่ยวชาญท้ังดานปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตองการใหเปนวัดท่ีสามารถสรางคนใหเปน

คนดีผานการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีตาง ๆ ยังผลใหไดผลลัพธท่ีพึงประสงคอัน

ครอบคลุมท้ังดานศาสนธรรมศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน   

  (๓) การบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายใน

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ผลการวิจัยในประเด็นเก่ียวกับการบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการ   

เผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สามารถสรุปผลการวิจัยออก

ไดเปน ๒ ประการ คือ  

 

 



๑๓๖ 
 

    ๓.๑ ส่ิงแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) ของพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

    ๓.๑.๑  ปจจัยท่ีเปนจุดเดน (Strength)  ของการใชพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผย

แผพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีจุดเดนท่ีถือวาเปนจุดแข็งกวาวัดหรือ

สํานักปฏิบัติธรรมอ่ืน ๆ หลายประการ กลาวคือ (๑) วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมี

ยุทธศาสตรการทํางานดานการเผยแผท่ีเนนการเขาถึงพุทธศาสนิกชนทุกกลุม ทุกวัยชวงอายุ ทุกอาชีพ แม

จะอยูในเมืองซ่ึงตั้งอยูในรัฐท่ีหางไกล ซ่ึงการเผยแผนี้เปนไปตามรูปแบบ “พุทธวิธีการวางแผน” เพ่ือการ

เผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล (๒) วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีหลักเฏณฑ

การรับคนเขาวัดท้ังฝายสงฆและฆราวาส มีการจัดสรรหนาท่ีความรับผิดชอบใหตรงกับความสามารถของ

แตละคนเปนไปตามหลัก “พุทธวิธีการจัดการองคกร” (๓) วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ไดบริหารจัดการการจัดกิจกรรม โครงการตาง ๆ ดวยการกํากับควบคุมดูแลและใหความชวยเหลือการเผย

แผธรรมะอยางเปนระบบเปนไปตาม “พุทธวิธีการบังคับบัญชาสั่งการ” (๔) วัดพระธรรมกายในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางรวดเร็ว เพราะไดรับการชวยเหลือ ประสานงาน

กับ อุบาสก อุบาสิกาท่ีเปนคนไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนไปตาม“พุทธวิธีการประสานงาน” 

(๕) วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีการกําหนดกฎระเบียบในการอยูรวมกันสําหรับทุก

คนท่ีจะมาทํากิจกรรม ปจจัยซ่ึงไดกลาวมาขางตนนี้ลวนเปนจุดแข็ง  (Strength) ของการใชพุทธวิธีการ

บริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี   

    ๓.๑.๒  ปจจัยท่ีเปนจุดออน (Weaknesses) สามารถสรุปประเด็นสําคัญได คือ (๑) 

การนํา “พุทธวิธีการวางแผน” มาใช เชน บางครั้งทางวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไม

สามารถกําหนดแผนงานท่ีใหสอดคลองกับแผนงานของมหาเถรสมาคมและของสมาคมภายใตรัฐบาล

ทองถ่ินเยอรมนีได  และในปจจุบันทางวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียังไมมีแผน

ยุทธศาสตรการทํางานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ท่ีเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ี

ครอบคลุมท้ังระบบ (๒) การนํา “พุทธวิธีการจัดการองคกร” มาใช ไดแก ไมมีการบริหารจัดการจํานวน

ทรัพยากรบุคคลของวัดใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีการทํางานจริงๆ ไมมีการจัดระเบียบแบงโซนการ

ปฏิบัติงานใหกับกลุมคณะผูเผยแผ ทําใหเกิดปญหาความไมท่ัวถึงของการแบงงาน (๓) การนํา “พุทธ

วิธีการบังคับบัญชาสั่งการ” คือ ยังไมมีการสั่งการเพ่ือดําเนินงานในข้ันตอนของการติดตามวัดผลและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมท้ังดานความพรอม ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ศักยภาพ

ของทีมงาน งบประมาณ ทรัพยกรการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ ความเห็นและความพึงพอใจ



๑๓๗ 
 

ของผูท่ีเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังในรูปแบบการประเมินแบบเชิงปริมาณและแบบเชิง

คุณภาพ  (๔) การนํา “พุทธวิธีการประสานงาน” มาใชพบวา สวนหนึ่งการประสานงานเกิดจากปญหา

ดานศักยภาพในเรื่องของการใชภาษาท่ีไมชํานาญ ปญหาความแตกตางกันระหวางวัฒนธรรม ประเพณี 

อัตลักษณของพิธีกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนาของวัดไทย ซ่ึงไมมีในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (๕) การ

นํา “พุทธวิธีการควบคุม” มาใชพบวา การแกไขปญหาตางๆ ตองใชเวลาในการจัดการปญหาเนื่องจาก

เปนการบริหารแบบมิไดรวมศูนย 

     ๓.๑.๓ ปจจัยท่ีเปนโอกาส (Opportunities)  ของการใชพุทธวิธีการบริหาร

เพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา พบวา พุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีท่ีวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีตั้งอยูท้ัง ๗ ศูนยสาขา บางสวนยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนและการ

ดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ นอกจากระดับประชาชนแลวยังพบวา ในระดับหนวยงานระดับทองถ่ิน เชน 

สถานศึกษา สถานท่ีทํางานขององคกรสวนทองถ่ิน บุคคลกลุมนี้มีความสนใจท่ีจะเรียนรู รับทราบแนวทาง

เก่ียวกับคําสอนของพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงเปนโอกาสอันดีท่ีพระภิกษุสงฆของวัดพระธรรมกายใน

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดใชโอกาสนี้ ในการนําเทคนิคการเผยแผท่ีทันสมัยเขาใจงายมาปรับใชเพ่ือ

สรางแรงจูงใจใหเกิดการหันมาสนใจแนวปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และสงผลใหเขา

เหลานั้นพรอมใจยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการชวยเหลือกิจกรรมของวัดท้ังดวยแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย 

เชื่อวาจะเปนกําลังสําคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหม่ันคงตอไป 

      ๓.๑.๔ อุปสรรค (Threats) ของการใชพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาสามารถแยกออกเปนประเด็นหลักๆ คือ (๑) อุปสรรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกดานบุคคล

ท่ีเก่ียวของ  เชน พลเมืองในทองถ่ินบางสวนมองวาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเปน

เรื่องไกลตัว  พระภิกษุสงฆของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีโอกาสไดไปเทศนา             

สั่งสอน และเผยแผหลักคําสอนของพุทธศาสนาภายนอกนอย สวนใหญจะเปนโอกาสสําคัญซ่ึงไดรับการ

นิมนตไปสวดทําบุญงานตางๆ เทานั้น  พระภิกษุสงฆของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ไดรับโอกาสในการอบรมพัฒนาเก่ียวกับเทคนิคการสอน การเทศน การสื่อสารกับผูฟง และการเลือกใชสื่อ

ท่ีทันสมัยเขากับยุคปจจุบันนอย (๒) อุปสรรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกดานองคกรท่ีเ ก่ียวของ                    

คือ บางครั้งขาดการประสานงานท่ีดี ในการขออนุญาตจากหนวยงานทองถ่ินเพ่ือจัดกิจกรรมทางศาสนา 

เนื่องจากวัดแตละศูนยมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญกับการติดตอหนวยงานราชการท่ีแตกตางกัน                   

ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยหลักท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาใหแก

พระภิกษุวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
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  ๓.๒ แนวทางการใชพุทธวิธีการบริหารเชิงบูรณาการเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ

วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สามารถแบงเปน ๒ แนวทางหลัก คือ   

    ๓.๒.๑ ใชจุดแข็งของวัดพระธรรมกาย ดานการวางแผน การจัดการองคกร  การบังคับ

บัญชาสั่งการ  การประสานงาน และการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนประโยชน เชน ตองจัดทําแผน 

การทํางานเพ่ือการเผยแผ ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มีแผนการพัฒนาศักยภาพของ              

พระภิกษุวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหประกอบพรอมไปดวยความรูและอุดมการณ 

ทางวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีสามารถนําหลักเฏณฑการรับคนเขาวัดท้ังฝายสงฆและ

ฆราวาส และหลักการจัดสรรหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตรงกับความสามารถของแตละคนมาประยุกตใช  

และเนนการทํางานเปนทีมกับทุกฝาย ท้ังหนวยงานราชากรของประเทศไทย เชน สถานกงสุลไทย 

กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม  สํานักงานกํากับพระภิกษุ

เดินทางไปตางประเทศ  และองคกรปกครองท่ีอยูภายใตความคุมครองของรัฐบาลทองถ่ินเยอรมนี และท่ี

สําคัญคืออุบาสก อุบาสิกาท่ีเปนคนไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายใน

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีควรเนนกลยุทธการเผยแผเชิงรุกมากกวาเชิงรับ ควรเรงพัฒนาและสรางชอง

ทางการสื่อสารผานระบบเครือขายออนไลนซ่ึงคาดวาจะมีอิทธิพลตอผูฟงเปนอยางมากในยุคท่ีโรคติดตอ

จาก COVID-19 ยังไมสามารถควบคุมไดอยางเบ็ดเสร็จ       

   ๓.๒.๒ กําหนดกลยุทธและแผนการในการลดจุดออน และแกไขปญหาอุปสรรค 

การเผยแผพระพุทธศาสนา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีกลยุทธซ่ึงจะกําหนดข้ึนมาดังกลาว จะตองมีท้ัง

แผนงานท่ีดําเนินงานในระยะยาว อาทิ ระยะสั้น เรื่องการเดินทางและการออกใบอนุญาตใหบุคลากรอยู

ในสาธารณรัฐเยอรมนีไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ในระยะกลาง ตองมีแผนการพัฒนายกระดับความรู

และศักยภาพของพระภิกษุวดัพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ังในเรื่อง การใชภาษา การใช

เทคโนโลยี สวนในระยะยาว ตองมีแผนการสรางศาสนทายาทแบบยั่งยืนพรอมท้ังวิธีการปลูกฝงอุดมการณ 

เจตคติ และมุมมองท่ีดีตอพระพุทธศาสนาท้ังฝายสงฆและฝายฆราวาสท่ีเปนคนในทองถ่ิน วัด

พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตองมีแนวทางปฏิบัติและแนวทางการแกไขปญหาท่ีชัดเจน

เก่ียวกับการติดตอสื่อสารและการประสานงานท้ังกับระหวางหนวยงานของประเทศไทยและของรัฐบาล

ทองถ่ินเยอรมนี ตองมีแนวทางการจัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถมาชวยงานดานการติดตอ 

ประสานงาน รวมถึงงานประชาสัมพันธองคกร  วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตอง

ประสานงานกับวัดไทยอ่ืนๆ ในสาธารณรัฐเยอรมนีเพ่ือใหเกิดการทํางานเปนเอกภาพ    
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 ผลลัพธท่ีจะตามมาคือ ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลดีตอการคงอยูของ

พระพุทธศาสนายางยั่งยืน ซ่ึงจะตองขับเคลื่อนไปพรอมกัน คือ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และ   

ศาสนสถานนั่นเอง   

๕.๒ อภิปรายผล 

  ผลการวิจัย พบวา การใชพุทธวิธีการบริหารดานการเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย 

ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น ไดประยุกตหลักการตามแนวคิดพุทธวิธีการเผยแผในสมัยพุทธกาลมาใช

ควบคูกับหลักการบริหารตามแนวคิดการบริหารสมัยใหมแบบตะวันตก คือ แนวคิดหนาท่ีการบริหาร 

(Management function)  ๕ ประการ (POCCC)  อันประกอบดวย การวางแผน  การจัดการองคกร 

การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน  และการควบคุม หลักการบริหารงานเชิงพุทธในภาคทฤษฎีเพ่ือ

การเผยแผพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้นตั้งอยูบนฐานคิดเรื่อง 

โอวาทปาฏิโมกขท่ีมี ๓ ขอ ไดแก การงดเวนทําความชั่วท้ังปวง การทําแตความดี และการทําจิตใจให           

ผองใส สามารถอภิปรายไดวากอนท่ีพระภิกษุวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึง

เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนาเพ่ือนําสารซ่ึงก็คือศาสนธรรมอันเปนตัวแทนของพระศาสดาไป

ยังศาสนิกชนท่ัวโลก ตองเปนตัวแบบท่ีดีท้ังทางความคิดและการประพฤติปฏิบัติกอน เพ่ือยังความเลื่อมใส

ใหเกิดข้ึนกับผู ท่ียังไมเลื่อมใสและทําความเลื่อมใสใหหนักแนนม่ันคงยิ่งข้ึนสําหรับผู ท่ีเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนาอยูแลว โอวาทปาฏิโมกข ๓ จะชวยใหพระภิกษุวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีมีความม่ันใจ ฮึกเหิม ไมหวั่นไหว ท่ีจะทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาแมในสภาวะการณท่ีไม

เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน สวนวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผแยกเปน ๒ ข้ันตอน คือ วิธีการบริหารเพ่ือ

การเผยแผข้ันตนและข้ันพัฒนา ถือวาเปนวิธีการอันชาญฉลาดของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไดทรงบัญญัติไว

เปนแนวทางท่ีมีการปฏิบัติตั้งแตสมัยพุทธกาลมาจนถึงยุคปจจุบัน    

  ท้ังนี้  ในการกําหนดเปาหมายและผลลัพธของการบริหารงานเชิงพุทธเพ่ือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาตามแนวคิดหนาท่ีการบริหาร   ๕ ประการ คือ การวางแผน การจัดการองคกร การ

บังคับบัญชาสั่งการ  การประสานงาน  และการควบคุม เพ่ือใหวัดมีลักษณะตามเจตนารมณของคณะ             

ผูรวมกอตั้งวัดพระธรรมกายท่ีตองการสรางวัด ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ พระภาวนาวิริยคุณ รองเจา

อาวาสวัดพระธรรมกาย, ๒๔๔๕ เรื่องปฏิรูปเทสสําหรับการสรางบารมี ความวา การสรางวัดใหมีลักษณะ

ตามปฏิรูปเทส ๔ คือ (๑) อาวาสหรือท่ีอยูเปนท่ีสบาย คือ มีลักษณะเปนธรรมชาติท่ีรมรื่น ไมหนาวไมรอน

จนเกินไป ไมลุมไมดอนจนเกินไป ไมมีเรือด เหลือบ ยุง ริ้น ไร ไมมีสัตวราย เปนทําเลท่ีเหมาะในการทํา



๑๔๐ 
 

ภาวนา (๒) อาหารเปนท่ีสบาย คือท้ังขาวปลาอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรคพรอม แตวาใน

บรรดาสิ่งท้ัง ๔ นี้ สิ่งท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันจริงๆ ขาดไมไดเลยก็คืออาหาร ทานจึงเอาอาหารเปนหลัก 

(๓) บุคคลเปนท่ีสบาย คือ เปนสถานท่ีท่ีมีแตคนรักการสรางบารมีมาอยูกัน (๔) ธรรมะเปนท่ีสบาย คือ ใน

ประเทศชาติบานเมืองมีกฎหมาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม และเปนไปตามมโนปณิธานของเจา

อาวาสท่ีตองการใหวัดพระธรรมกายท่ัวโลก เปนพุทธสถานท่ีสามารถสรางวัดใหเปนวัด สรางพระใหเปน

พระ และสรางคนใหเปนคนดี ผานกระบวนการของการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังจากพระภิกษุวัด

พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และฆราวาสผูประพฤติดี ประพฤติชอบ   

  จากการนําพุทธวิธีการบริหารมาผสานกับแนวคิดหนาท่ีการบริหาร   ๕ ประการ ดังท่ีกลาวมา 

มาใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกอใหเกิดผลลัพธท่ีดีกับพระพุทธศาสนา

เปนอันมาก ซ่ึงครอบคลุมการพัฒนาเพ่ือสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืนท้ังดานศาสนธรรม 

ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน สอดคลองกับผลการศึกษาของพระมหาบุญเทียม เหยี่ยวซาย  

บุญทัน ดอกไธสง และบุญเรือง ศรีเหรัญ, ๒๕๕๘ ท่ีไดศึกษาความสําเร็จของโครงการเผยแผธรรมะ 

วัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน ท่ีไดสรุปผลการวิจัยวา ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผธรรมะของวัด

พระธรรมกายสะทอนภาพแหงความสําเร็จ ๔ มิติ ดังนี้ (๑) ดานศาสนธรรม เปนการประยุกตใชหลัก

ธรรมะข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันและใชภาษาท่ีเขาใจงาย เพ่ือเปาหมายสําคัญคือ การ

สรางใหเปนพระแท สรางวัดใหเปนวัด และสรางคนใหเปนคนดี โดยการหลอหลอมธรรมะข้ันพ้ืนฐาน ให

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูคณะ นอกจากนี้ การพัฒนาศาสนธรรม ยังเปนการสรางเครือขาย

กัลยาณมิตรท่ัวโลก หรือเปนเครื่อขายศีลธรรม เพ่ือรองรับกับโครงการเผยแผธรรมะของวัดพระธรรมกาย

ขณะเดียวกัน การพัฒาศาสนธรรมใหประสบผลสําเร็จ ยังตองยกระดับการเผยแผธรรมในรูปแบบโครงการ 

ซ่ึงเปนการนําเอาธรรมะมาจัดทําเปนโครงการสําคัญ เชน โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา เปนตน 

โดยไดมีคนเขารวมโครงการท้ังบรรพชิตและคฤหัสถเปนจํานวนมาก และยังคงดําเนินการโครงการนี้อยาง

ตอเนื่อง (๒) ดานศาสนบุคคล เปนการนําระบบการพัฒนาบุคลากรสมัยใหมเขามาบูรณาการกับหลักการ

พัฒนาบุคคลในทางพระพุทธศาสนา โดยมีเปาหมายคือ การสรางความม่ันคงและเขมแข็งขององคการ 

เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการธํารงพระศาสนา หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําคัญไดแก การคัดเลือก การ

คัดดสรรบุคคล การปฐมนิเทศ การพัฒนา และการธํารงรักษา ซ่ึงนํามาใชรวมกับหลักคุณธรรม ๓ 

ประการ ไดแก วินัย เคารพ อดทน ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาศาสนบุคคลท่ีสําคัญยัง

รวมถึงการปลูกฝงอุดมการณหรือเปาหมายของชีวิตใหเกิดความเขาใจแกทุกฝาย ไดแก การเกิดมาเพ่ือ

สรางบุญ สรางบารมี และบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน (๓) ดานศาสนพิธีกรรม เปนการสืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณี รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธไมใหเสื่อมสิ้นไป โดยเริ่มจากการทบทวนศาสนพิธีท่ีมีมาใน
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ครั้งพุทธกาล ซ่ึงปรากฏในพระไตรปฎก แลวนํามาพัฒนาและเผยแผใหพุทธศาสนิกชนไดรับรูและเขาใจ

นอกจากนี้ ศาสนพิธียังกอใหเกิดกิจกรรมอันเนื่องดวยการทําบุญหลายประการ และวัดพระธรรมกายได

สืบทอดและจัดทําเปนกิจกรรมสําคัญของวัด เชน งานกฐิน พิธีถวายขาวพระพุทธถวายสังฆทานตนเดือน 

เปนตน โดยพิธีกรรม/กิจกรรมดังกลาว ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องขณะเดียวกัน ศาสนพิธี/กิจกรรม

ของวัดพระธรรมกาย ยังสามารถปรับใหเขาสถานการณได เม่ือกิจกรรมดังกลาว เริ่มมีจํานวนคนเพ่ิมข้ึน 

จึงขยายกิจกรรมใหเปนโครงการเก่ียวเนือ่งกับศาสนพิธีจนกลายเปนรูปแบบการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องดวยศาสนพิธีดังปรากฏ และ(๔) ดานศาสนสถาน เปนการนําหลักการสําคัญของการกอตั้งวัด 

มาประยุกตใช ไดแก หลักปฏิรูปเทส ๔ ประการ นอกจากนี้ ยังมีคิดสําคัญอีกประการหนึ่งไดแก เม่ือ

สรางศาสนสถานข้ึนมาแลวตองม่ันคงอยูได ๑,๐๐๐ ปข้ึนไป โดยไมตองบํารุงรักษามากจนเกินไป อีกท้ังยัง

มุงเนนในเรื่องของประหยัด ประสิทธิภาพ และประโยชนสูงสุด   

  ในสวนของผลวิเคราะหการบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัด

พระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ทําใหไดสารสนเทศการวิจัยเก่ียวกับ จุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค ของการใชพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย 

ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สอดคลองกับผลการศึกษาของ พระครูประพัฒนรัตนพงศ (พิทักษพงษ  

กําบิล),๒๕๕๗ ท่ีไดทําวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศ 

ศึกษาเฉพาะกรณี วัดไทยในเยอรมนี ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการใชพุทธวิธีการบริหารเชิงบูรณาการเพ่ือ

การเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนี ๒ แนวทางหลัก ไดแก แนวทางท่ี 

หนึ่ง ใชจุดแข็งของวัดพระธรรมกายดานการวางแผน การจัดการองคกร  การบังคับบัญชาสั่งการ การ

ประสานงาน และ การควบคุมการปฏิบัติงาน ให เปนประโยชน  และแนวทางท่ีสอง กําหนด 

กลยุทธ และแผนการในการลดจุดออน และแกไขปญหาอุปสรรคการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยตอง 

มีท้ังแผนงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 จากท่ีไดกลาวมาชี้ใหเห็นถึงขอสรุปสําคัญบางประการท่ีพบจากการศึกษางานวิจัยเรื่อง พุทธ

วิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเปน

ปญหาขอโตแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการเผยแผพุทธศาสนาเชิงรุกของวัดพระธรรมกายในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีไดดังนี้ 

  ประการท่ีหนึ่ง การใชพุทธวิธีการบริหารงานของวัดพระธรรรมกายมีบริบทแวดลอมท่ีเทียบเคียง

ไดวามีนัยยะท่ีสอดคลองกับการเผยแผพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล การเผยแผนั้นไดนํามาซ่ึงการสราง

เครือขายเพ่ือใหพุทธศาสนายืนหยัดและเกิดความเขมแข็ง จากคํากลาวท่ีวา การเผยแผพุทธศาสนาเชิงรุก
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ตองพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม จากคํากลาวนี้ การท่ีมีพระภิกษุจากวัด

พระธรรมกายไปทําหนาท่ีเผยแผธรรมะสรางและขยายวัดสาขาไปท่ัวประเทศเยอรมัน ภารกิจดังกลาวลวน

เปนหนาท่ีของภิกษุและเปนกิจของสงฆท่ีพึงกระทําเพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสืบไป 

   ประการท่ีสอง พุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกายเพ่ือเผยแผพุทธศาสนาในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเผยแผพุทธศาสนาในเชิงรุกไปยังนานาประเทศ ท้ังนี้

เพราะเม่ือสภาพสังคมเปลี่ยนไปการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนามีความจําเปนท่ีตองปรับเปลี่ยน

ปริวัตรไปตามบริบทของสังคม หากไมเชนนั้นแลว พุทธศาสนาอาจจะสูญสิ้นหรือโดนกลืนกินจากโลกทัศน

แบบวิทยาศาสตร พุทธวิธีการบริหารของวัดพระธรรมกายเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาในสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ชวยชี้ใหเห็นวาเพ่ือใหหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาดํารงอยูสืบไปได พุทธศาสนา

ควรไดรับการเผยแผไปสูนานาอารยประเทศดวย 

  และประการสุดทาย การศึกษาวิเคราะหนําเสนอพุทธวิธีการบริหารงานเพ่ือการเผยแผพุทธ

ศาสนาเชิงรุกของวัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ใหเห็นท้ังในดานจุดออนและ             

จุดแข็ง ตลอดจนภาพรวมของการทํางานดานการเผยแผพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนี ชวยชี้ใหเห็น        

ขอยืนยันประการหนึ่งวางานดานการเผยแผยังคงเปนสิ่งท่ีสําคัญหากตองการดํารงรักษาไวซ่ึงแนวคิดหลัก

คําสอนของพุทธศาสนา แตท้ังนี้ภาพความเคลื่อนไหวในการสืบสานงานตองไมขัดแยงกับบริบทและ

หลักการดั้งเดิมของพุทธศาสนาเถรวาท หากการทํางานดําเนินเปนไปเพ่ือการนี้ยอมสงผลดีตอการธํารงอยู

ของพุทธศาสนาในอนาคต  

๕.๓ ขอเสนอแนะ   

  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยเพ่ือศึกษาพุทธวิธีการบริหารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ           

วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีรายละเอียดดังนี้  

  ๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย    

   ๑. วัดพระธรรมกายรวมถึงวัดไทยอ่ืน ๆ ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สามารถนํา 

แนวทางการใชพุทธวิธีการบริหารเชิงบูรณาการเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาไปใช โดยปรับใหเหมาะสม

กับบริบทของแตละวัด เพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดอุปสรรคของการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศให

เห็นผลเชิงประจักษ  
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   ๒. องคกรภายนอกวัดท่ีเก่ียวของกับงานการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศไมวาจะ
เปนมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานกํากับพระภิกษุเดินทางไปตางประเทศ  
หรือสถานกงสุลไทย สามารถนําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธในการสนับสนุนใหการทํางาน
ของพระธรรมทูตในตางประเทศเปนไปดวยความราบรื่นและเกิดผลประโยชนสูงสุดตอพระพุทธศาสนา 
 
  ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   
    ๑. พระธรรมทูต พระวิปสสนาจารย หรือเจาอาวาสท่ีทําหนาท่ีเปนพระนักเผยแผใน
ตางประเทศสามารถนําผลการวิจัยไปทบทวนการปฏิบัติงานของตนเองวามีจุดใดบางท่ียังตองไดรับ 
การพัฒนาใหดีข้ึนเพ่ือลดจุดออนและเพ่ิมจุดแข็งของการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ  
   ๒. พระธรรมทูตและพระวิปสสนาจารยในประเทศไทยท่ีกําลังเตรียมตัวเพ่ือไปเปน 
พระธรรมทูตสายตางประเทศหรือไปเปนเจาอาวาสวัดไทยในตางประเทศ สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการเตรียมตนเองใหพรอมรับตอสภาพการปฏิบัติงานในตางประเทศได  
  ๓. อุบาสก อุบาสิกา รวมถึง อาสาสมัครท่ีจะเขาไปชวยงานเผยแผในตางประเทศสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหและตัดสินใจท่ีเหมาะสมในการชวยงานเผยแผใน
ตางประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด   
       ๔. ควรจัดทําคูมือการฝกอบรมดานการบริหารและการจัดการวัดเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนา 
ในตางประเทศ ในการนี้อาจจัดทําคูมือประกาศขอกําหนดทางดานกฏหมายใหแกพระภิกษุท่ีตองเดินทาง
มาทํางานยังตางประเทศใหไดทราบแนวทางปฎิบัติขออนุญาตและขอหามของประเทศนั้นๆ 
 

  ๕.๓.๓  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  

  ๑. ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาคือ วัดพระธรรมกายในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีเทานั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปนักวิจัยสามารถศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับวัดอ่ืนในตางประเทศ

หรือในประเทศไทย  

   ๒. ในการวิจัยครั้งตอไปนักวิจัยสามารถทําวิจัยเพ่ือวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของการ

เผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศโดยใชระบียบวิธีจัยผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพหรือการวิจัยและพัฒนาได  

   ๓. ในการวิจัยครั้งตอไปนักวิจัยสามารถทําวิจัยเพ่ือวิเคราะหความตองการของผูมีสวนได

สวนเสียของการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศเพ่ือนําผลการศึกษามาพัฒนาการทํางานดาน 

การเผยแผใหตรงกับกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 
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